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REPUBLIŠKI ZBOR 

74. seja 

(10. marca 1969) 

Predsedovala: dr. Joža Vilfan, 
predsednik republiškega zbora in 

Marija Mesarič, 
podpredsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Začenjam 74. sejo republiškega zbora 
naše skupščine. 

Za to sejo so prosili, da jih opravičimo, naslednji tovariši oziroma tova- 
rišice: Marija Ivkovič, Mirko Jamar, Zora Tomič, Ludvik Pušnik, inž. Zdenka 
Jurančič, Rado Zabric in Jože Ingolič. 

Ali je kak ugovor k temu, da bi opravičili njihovo odsotnost? (Ne.) Ker 
tega ne vidim, ugotavljam, da so ti tovariši opravičeno odsotni. 

Pred prehodom na ugotavljanje dnevnega reda vas v smislu 312. člena na- 
šega poslovnika obveščam, da so bili v enakem besedilu sprejeti naslednji pred- 
pisi v republiškem in gospodarskem zboru: predlog zakona o spremembi zakona 
o določitvi prispevka, ki ga plačujejo gospodarske organizacije v skupne rezerve 
gospodarskih organizacij v SR Sloveniji. 

V republiškem jn organizacijsko-političnem zboru pa so bili sprejeti na- 
slednji predpisi: predlog zakona o volitvah poslancev naše skupščine, predlog 
zakona o volitvah odbornikov občinskih skupščin, predlog zakona o določitvi 
volilnih enot za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije in predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o popustih za skupinska potovanja otrok 
in mladine. 

V enakem besedilu je bil v republiškem in socialno-zdravstvenem zboru 
sprejet predlog zakona o zdravstvenem varstvu študentov. , 

S tem prehajam na dnevni red. Predlog ste prejeli s sklicem. K temu 
predlogu imam dve pripombi. Najprej predlagam, da zamenjamo vrstni red 
med 9. in 10. točko predloga. To se pravi, da najprej obravnavamo sklep 
o enotnih osnovah meril za financiranje izobraževalnih dejavnosti v letu 1969 
in potem sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih 
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sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969. Predlog dajem zaradi 
tega, ker je prvo omenjeni predlog sklepa pogoj oziroma logična osnova za 
naslednji sklep. 

Predlagam tudi, da izpustimo z našega dnevnega reda točko dvanajst, to 
se pravi zaključni račun cestnega sklada Slovenije iz leta 1968. Na zadnji seji 
predsedstva naše skupščine smo napravili sklep, da bomo obravnavali zaključne 
račune tega sklada pa tudi drugih skladov v podobnem položaju šele potem, 
ko bo na razpolago skupščini tudi poročilo službe družbenega knjigovodstva. To 
dosedaj ni bila navada, nas je pa zakonodajno-pravna komisija opozorila na to, 
da je po določilih službe družbenega knjigovodstva in po analogiji z republiškim 
proračunom pravilno, da obravnavamo zaključne račune šele potem, ko imamo 
poročilo službe na razpolago. Za samo obravnavanje finančnega načrta pa smo 
zaključni račun, kolikor je za obravnavanje potreben, imeli na razpolago. 

Torej dva predloga, prvič, da zamenjamo vrstni red med točko 9 in 10 in 
drugič, da točko 12 odložimo do takrat, ko bo skupščina imela na razpolago 
poročilo službe družbenega knjigovodstva. Ali ima kdo kakšno pripombo? (Nihče). 
Če nima nihče, štejem predlog dnevnega reda za sprejet. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
73. seje našega zbora, ki je bila 17. in 18. februarja t. 1. Ima kdo kakšno pri- 
pombo k temu zapisniku? Prosim, tovariš Karel Forte ima besedo. 

Karel Forte: Tovariš predsednik! Zadnji odstavek na 17. strani bi se 
moral glasiti: »8 poslancev je glasovalo proti zakonu za amandmaje.« 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala, lepa. Ali ni nobenega ugovora? 
To je res, da smo se tu zmotili. Ce ni drugega prigovora, potem lahko ugo- 
tavljam, da je s to korekturo zapisnik sprejet. 

Naknadno ugotavljam, kar sem prej opustil, namreč, da je naš zbor sklepčen. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja, ki jih imamo daljšo vrsto. 

Najprej imamo vprašanje Ivana Krefta, z dne 31. 1. Rad bi poudaril, da sem 
poslal poseben dopis vsem članom našega zbora, in sicer, da bo na nekatera 
vprašanja tovariša Krefta odgovarjal Rino Simoneti. O tem bom govoril še 
pri naslednjem vprašanju. Na vprašanje Ivana Krefta z dne 31. 1. pa bo odgo- 
voril tovariš Jože Novinšek, direktor zavoda za planiranje. Prosim, tovariš 
Novinšek. 

Jože Novinšek: Tovariši in tovarišice poslanci! Poslanec Ivan Kreft 
je postavil tole vprašanje: 

Kakšna je učinkovitost vlaganj v Sloveniji v izrazito razvitih območjih 
in kakšna v relativno nerazvitih območjih kot so Pomurje, Haloze, Obsotelje, 
del Dolenjske, Bela krajina, deli Notranjske, Primorske in drugod. 

Po podatkih, ki jih bom navedel, bi morali upoštevati prometno in dru- 
gačno povezanost omenjenih območij z gospodarsko razvitejšimi središči, ki 
imajo precejšen posreden in neposreden vpliv na gospodarske rezultate in na 
razvoj teh območij. Relativno manj razvite občine, teh je 22, ustvarijo manj 
kot 2/s poprečnega narodnega dohodka na prebivalca v SR Sloveniji. Med prvo 
skupino 40 občin in drugo 22 občin lahko primerjamo, kakšen družbeni pro- 
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izvod dosegamo v gospodarskih organizacijah na enega zaposlenega na 100 di- 
narjev vloženih sredstev in kakšno podjetniško akumulacijo prav tako na 100 din 
vloženih sredstev. 

Družbeni proizvod delovnih organizacij znaša v letu 1967 v prvi, torej 
razvitejši skupini, 29 770 din, dočim znaša v skupini 22 občin 23 490 din na 
zaposlenega. Razliko je treba pripisovati predvsem različni strukturi gospo- 
darske dejavnosti. Manjša je razlika glede rentabilnosti na 100 din vloženih 
sredstev. Tako doseže prva skupina poprečno 48 din in skupina 22 občin 47 din 
družbenega proizvoda. Podjetniška akumulacija znaša v prvem primeru 10,4 in 
v drugem 9 din na 100 din vloženih sredstev. Ce primerjamo podatke podjetniške 
akumulacije samo za industrijo, dosegata obe skupini v poprečju 11 dinarjev 
na 100 din vloženih sredstev. Iz teh podatkov bi lahko sklepali, da ni bistvenih 
razlik v učinkovitosti naložb in to celo v poreformskem letu 1968. 

Na drugo vprašanje, koliko je v Sloveniji gospodarskih organizacij, ki 
prikazujejo izgubo zaradi tega, ker jim primanjkujejo sredstva za rekonstrukcijo 
in modernizacijo in koliko je gospodarskih organizacij, ki so zaradi subjektivnih 
razlogov zašle v težave, ni mogoče dati dokumentiranega odgovora. Prepletenost 
objektivnih in subjektivnih razlogov za izgube oziroma slabša akumulativnost 
vsekakor onemogoča realno oceno. Zato tudi uradne publikacije SDK ne dajejo 
odgovora na tako vprašanje. 

Na tretje vprašanje, ah ima naša republika zadostno zagotovilo, da se iz 
sklada za nerazvite vsaj v bodoče ne bo financirala izgradnja kapacitet, ki niso 
potrebne in povzročajo izgubo kot so izrazit primer velike industrijske kovač- 
nice, bi odgovoril naslednje: 

Republika za to nima posebnih zagotovil. Sistemska problematika o pomoči 
nerazvitim je nedvomno pomembno vprašanje v okviru bodočih razprav o go- 
spodarskem sistemu. Po mojem mnenju je reševanje tega vprašanja povezano in 
odvisno od rešitve predvsem naslednjih vprašanj: ali bodo dani v bodočem 
obdobju pogoji delovanja gospodarstva tako, da bodo zaostrovali vprašanje 
konkurenčnosti in selekcije odprtosti trga, konvertibilnost in tako dalje. Ali 
bo dovolj jasno in odločno opredeljeno načelo naslanjanja nosilcev proizvodnih 
odločitev grupacij in tudi gospodarstev na območju posameznih nacionalnih 
skupnosti samo na lastne materialne možnosti, računajoč pri tem normalno 
prilivanje kapitala na osnovi poslovnih interesov in pri nerazvitih območjih tudi 
na posojila iz sklada za nerazvite? Ali bodo še bolj, ob vse bolj odprtem trgu, 
izhodišča za nove investicijske odločitve osnova rentabilnost, optimalnost kapa- 
citet, izvozna orientacija in sodoben tehnično-organizacijski razvoj? Na takšnih 
osnovah se postavlja tudi nekoliko drugače vprašanje potrebnih ali nepotrebnih 
kapacitet. Zlasti bi morah delovanje tržnih zakonitosti in zaostreni pogoji 
zaposlovanja vse bolj izločati neracionalna podjetja in zaostriti vprašanje spre- 
jemanja poslovnih odločitev. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kreft, imaš dodatno vprašanje? 
(Ne.) Hvala lepa. Potem je vprašanje tovariša Ceneta Matičiča z dne 5. 2. Odgo- 
voril bo tovariš dr. Stane Pavlič, predsednik komiteja izvršnega sveta za zu- 
nanjetrgovinsko dejavnost. 

Dr. Stane Pavlič: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice! Tovariš 
Matičič je naslovil na komite za zunanjetrgovinsko dejavnost izvršnega sveta 
šest vprašanj. Moram reči, da so vprašanja zelo podrobna in z dobro obraz- 
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ložitvijo. Žal bi konkreten odgovor na vseh šest vprašanj zahteval preveč vašega 
časa in zato se bom v odgovorih omejil samo na nekaj bistvenih stvari. 

Vprašanja so naslednja: 
1. Kateri elementi usmerjajo naše probleme z evropsko gospodarsko skup- 

nostjo v dokaj toge in neelastične zahteve, s katerimi želimo prav v deželah 
EEC najti stabilno in daljnoročno tržišče za meso, čeprav je znano, da proizva- 
jalci predvsem Francija in Nizozemska, lahko pokrivajo vso notranjo potrošnjo? 

2. Ali so naša prizadevanja za pomembnost izvoza poljedelskih proizvodov 
v EEC preračunana in predvidena na spremembe, ki se dogajajo na trgu EEC, 
posebno še na projekcijo plana, manjša? 

3. Kakšno težino zavzema v pogajanjih naših delegacij z EEC problem 
ureditve dalj nor očnega plasmaja naših industrijskih izdelkov na tržišče EEC? 

4. Ali je vsebina pogajanj s predstavniki EEC tudi tako zastavljena, da 
bodo poleg gole trgovinske menjave obravnavana tudi vprašanja enakoprav- 
nega sodelovanja na področju industrijskega sodelovanja tržišča kapitala in 
tržišča delovne sile? 

5. Kakšno je stališče naših delegacij do vprašanja ustanavljanja evropskih 
družb? Nove kategorije sodelovanja bi bile za Slovenijo nedvomno zelo inte- 
resantne. 

6. Seznanjen sem, da so ustanovljene v sekretariatu za zunanjo trgovino, 
pri zvezni gospodarski zbornici in pri drugih zveznih organih posebne skupine, 
ki proučujejo naše odnose z deželami EEC. Po vsej verjetnosti sodelujejo takšne 
delovne skupine tudi v republiki Sloveniji. S tem v zvezi sprašujem, če je delo 
teh republiških in zveznih komisij oziroma delovnih skupin usklajeno in kateri 
od konkretnih predlogov republike Slovenije so sestavni del programa, ki jih 
zastopa naša delegacija pri pogajanjih z EEC, oziroma, kateri od teh predlogov 
so bili s strani naše delegacije zavrnjeni kot nesprejemljivi? 

Morali smo se za nekatera od teh vprašanj obrniti na zvezni sekretariat za 
zunanjo trgovino. Republiški izvršni svet namreč ni dovolj seznanjen z razvojem 
pogajanj, da bi lahko odgovoril v tem forumu. Odgovori, ki jih dajem, so 
naslednji: 

Prvo vprašanje: Pri pogajanju z evropsko gospodarsko skupnostjo temeljijo 
naše zahteve na pomenu izvoza govedi in govejega mesa po cenah, ki veljajo 
na tem območju, zlasti v Italiji in na dejstvu, da so ti proizvodi deficitarni na 
območju kmetijskih proizvodnih držav-članic evropske gospodarske skupnosti. 
Od skupnega jugoslovanskega izvoza govedi je bilo usmerjeno v letu 1967 na 
tržišče EGS 80%, od skupnega izvoza govejega mesa pa 75%. V skupnem 
izvozu SFRJ na območje EGS predstavljata omenjena dva proizvoda 22 do 100, 
v kmetijskem izvozu EGS pa sta udeležena z 42 do 100. Na italijanskem tržišču 
predstavljata goveje meso in živina 38 % od skupnega jugoslovanskega izvoza 
in 54 od 100 od kmetijskega izvoza na to tržišče. V času rastočega deficita v trgo- 
vinski izmenjavi s celotnim območjem EGS se je, kot vam je verjetno znano, 
povečal lani naš primanjkljaj na tem tržišču za 63 milijonov dolarjev, to je na 
348 milijonov dolarjev. Tu predstavljata goveje meso in živina zelo pomembno 
postavko v našem izvozu. Dejstvo je tudi, da je jugoslovanska proizvodnja 
govejega mesa že dalj časa prilagojena zahtevam italijanskega tržišča, kar 
dokazuje tudi velika usmerjenost na to tržišče. Gre za specifično kvaliteto 
jugoslovanskih proizvodov za tako imenovani »baby-beaf«, ki je rezultat poseb- 
nega tehnološkega postopka. Mehanizem zaščitnih cen in prelevmanov EGS 



74. seja 7 

ne diferencira te posebne kvalitete, marveč jo preobremenjuje s prelevmani, 
ki še določajo glede na poprečno kvaliteto. 

V okviru veljavnega mehanizma v EGS je jugoslovanski izvoz dejansko 
zapostavljen glede na poprečne nižje kvalitete govedi in govejega mesa. Na 
tej osnovi je postavljena zahteva, da se za jugoslovanski izvoz govedi in mesa 
sprejme jugoslovanska cena kot osnova za določanje prelevmanov. Po pred- 
računih jugoslovanske delegacije bi v tem primeru znašalo znižanje prelev- 
manov za približno 40 do 60 od 100, kar bi znatno zboljšalo jugoslovanske izvozne 
dohodke. 

Drugo vprašanje. Plan je resnično zelo radikalen in je predviden za obdobje 
1970—1980. Je še vedno predmet razprav v okviru EGS, saj ni bil sprejet pozi- 
tivno pri agrarnih proizvajalcih nekaterih držav te skupnosti. Kolikor bo plan 
sprejet, vsekakor ne v tej obliki kot je bil predložen, bo treba nujno izvesti 
določene adaptacije v strukturi in smereh jugoslovanskega kmetijskega izvoza. 
Vendar bo tudi v tem primeru trajalo obdobje prilagoditve nekaj let. Po 
razpoložljivih projekcijah FAO, OECD in EGS je izvoz govejega mesa in živine 
deficitaren za evropsko skupnosti kot celoto. Višina deficita se giblje po vseh 
projekcijah za celotno območje OECD do leta 1975 približno 900 000 do 1 000 061 
ton mesa in za evropsko gospodarsko skupnost v višini 600 000 ton. Kolikor bi 
realizacija plana privedla do večje orientacije na mesnata: goveda v odnosu na 
mlečna, bi znašal deficit še vedno približno 400 000 ton. V času pogajanj z EGS 
ni bila navedena deficitarnost tega sektorja kot tudi ne dejstvo, da bo usmerjena 
struktura potrošnje, vzporedno s porastom dohodka prebivalstva, v večji meri 
k specifičnim kvalitetam govejega mesa. 

Odgovor na tretje vprašanje: Dejstvo, da industrijski polizdelki in finalni 
izdelki postopno povečujejo svoj delež v strukturi našega izvoza na tržišče EGS 
in to od 25 do 169 v letu 1968, se pri pogajanjih ni zanemarilo. Možnosti zago- 
tovitve ugodnejšega nastopa z jugoslovanskimi industrijskimi proizvodi na 
tržišče EGS se gibljejo v teh smereh: a) v pogajanjih z EGS je bila predložena 
lista jugoslovanskih industrijskih proizvodov, za katere je Jugoslavija 
pomemben oskrbovalec in na tej podlagi zahteva anticipirano uporabo carinskih 
znižanj, ki so bile dosežene v »Kennedyjevi rundi«. Lista teh izdelkov je pri- 
bližno 90 pozicij z vrednostjo izvoza v približnem znesku 87 milijonov dolarjev. 
Anticipirano uporabo »Kennedy-runde« pomeni, da bi se za izdelke, s katerimi 
je SFR.J eden glavnih oskrbovalcev EGS, znižale carine takoj in ne šele leta 
1972, kot je bilo predvideno v zaključnem protokolu »Kennedy-runde«. 
Carinska znižanja pri teh proizvodih se gibljejo od 2 do 5 carinskih poenov. 
b) V okviru konference OZN o trgovini in razvoju so v teku multilateralna 
pogajanja o carinskih pretencialih, tako zvani brezcarinski uvoz za industrijske 
izdelke in polizdelke, ki jih razvite države uvažajo iz držav v razvoju. Po dose- 
danjih informacijah so države OECD pripravljene sprejeti preferencialne carin- 
ske tretmaje, brez carin ali z bistvenim znižanjem carin. Za izdelke držav v 
razvoju predstavljajo izjemo tako imenovani občutljivi industrijski izdelki, pri 
katerih bodo carinski pretenciali dopolnjeni s posebno vrsto zaščite. Pred- 
postavlja se, da bo najpogostejša zaščita v obliki letnih voznih kontingentov, 
č) Vzporedno z napori za dosego ugodnejšega carinskega tretmaja za indu- 
strijske izdelke na tržiščih industrijskih držav, sodeluje Jugoslavija tudi v GATT, 
in sicer v komiteju za medcarinske ovire uvoza. V okviru priprav za ta poga- 
janja je bila izvedena anketa jugoslovanskih gospodarskih organizacij. Rezultati 
te ankete so bili zelo skromni in bo zato treba jugoslovanske gospodarske orga- 
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nizacije ponovno zainteresirati za ta problem. To čimprej, ker se ocenjuje po 
mednarodnem planu, to je na terenu GATT, OECD in UNCTAD, da povzroča 
medcarinske ovire uvoza večjo težavo, zlasti s stališča plasmaja industrijskih 
izdelkov. 

Četrto vprašanje: Pogajanja z EGS, v prvi vrsti glede trgovinske menjave. 
Pri tem se upošteva, da je bilo z rimskim sporazumom predvideno postopno 
usklajevanje trgovinske politike EGS proti tretjim državam, kar pomeni, da 
prihaja trgovinska politika te skupnosti glede postopka v pristojnost njenih 
izvršnih organov. Ta bi morala stopiti, kot vam je znano, v veljavo 1. 1. 1970. 
Po dosedanjih informacijah bo ta skupna trgovinska politika vsaj za nekaj 
časa odložena. Problemi industrijske kooperacije so še vedno v pristojnosti 
nacionalnih vlad, ker za sedaj še ne obstajajo skupni predpisi EGS na tem 
področju. Zato se napredovanje industrijskega sodelovanja obravnava bila- 
teralno v okviru mešanih komitejev. Nedavni svet ministrov EGS je sprejel 
sklep, da se omogoči pod določenimi pogoji tudi sodelovanje tretjih držav na 
področju tehnološkega proučevanja. Kar zadeva enakopravno sodelovanje na 
tržišču kapitala in delovno silo, se mora upoštevati, da še ni bilo doseženo svo- 
bodno gibanje faktorjev proizvodnje znotraj integriranega področja, kljub temu 
pa je že bila dosežena visoka stopnja integracije. V takšnih oblikah bo omo- 
gočeno tretjim državam, da izkoristijo prednosti velikega tržišča, kar pa je 
zaenkrat še predmet kotraverznih razprav v upravni skupnosti. 

Odgovor na peto vprašanje: 
Razprava o prednosti tako imenovanega evropskega podjetja oziroma družb 

kot omenja tovariš Matičič, še ni bila končana v okviru same skupnosti. Zaenkrat 
so torej znane samo okvirne možnosti takšnega projekta. Konkretno združenje 
je tudi združenje podjetij kovinskega sektorja držav EGS in EFTE. S pomočjo 
ambasade SFRJ iščemo natančnejšo informacijo o statusu tega profesionalnega 
združenja in o njegovih načelih poslovanja. O tem bo izvedena anketa v naših 
podjetjih kovinske stroke. Drug primer pa predstavlja, kar tovariš Matičič 
ne omenja, misli pa verjetno tudi na tako imenovana ameriška multinacionalna 
podjetja, to so podjetja z domicilom v ZDA. Takšna podjetja že obstajajo, ne 
obstajajo pa evropska podjetja, ameriška multinacionalna podjetja koristijo 
prostor EGS za svojo dejavnost. 

Odgovor na šesto vprašanje: 
Priprave za pogajanja potekajo v okviru komisije zveznega izvršnega sveta 

za koordinacijo in sodelovanje med SFRJ in zahodnoevropskimi ekonomskimi 
integracijami pod vodstvom člana ZIS, tovariša Toma Granfila. Komisija 
ZIS za mednarodne ekonomske odnose koordinira delo zveznih in republiških 
gospodarskih resorjev in zbornic. Iniciative, ki so jih posredovale jugoslovanske 
gospodarske organizacije zveznemu sekretarju za zunanjo trgovino, so se pazljivo 
proučile in dostavile komisiji ZIS. Na to točko je odgovor zveznega sekre- 
tariata. Temu bi dodal še to, da je 3. marca t. 1. ponovno zasedal svet ministrov 
EGS. Po vesteh tujih agencij,, naših informacij še nimamo, svet ministrov 
tokrat sploh ni razpravljal o našem vprašanju glede razširitve mandata komisij 
za pogajanje z Jugoslavijo tudi za kmetijske proizvode. Komite za zunanjo 
trgovino in tudi izvršni svet izražata nezadovoljstvo nad stališčem francoske 
vlade zaradi nerazumevanja do opravičenih zahtev jugoslovanske vlade za 
dosego kolikor toliko razumnega kompromisa tudi glede kmetijskih proizvodov. 
Mislim, da moramo nadaljevati s to zadevo v Bruslju. Francoska vlada morda 
računa, da mora popustiti tudi v kmetijskem sektorju, saj celo sama uživa 
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še za prihodnje ali je uživala dalj časa posebne olajšave prav v tem prehodnem 
obdobju. Tega odgovori ne omenjajo, vsekakor pa prihaja v poštev tudi kot 
odgovor, če bi se nadaljevalo nerazumevanje s strani evropske gospodarske 
skupnosti, oziroma konkretno s strani francoske vlade, kajti s tem deficitom 
ne moremo več nadaljevati. 

Naše gospodarske organizacije zaman pričakujejo večje olajšave še v tem 
letu, čeprav ne bi mogli izključiti, da po zadnjem razgovoru, ki sem ga imel 
v ponedeljek s tovarišem Granfilom in s tovarišem Šnuderlom, oni optimistično 
pričakujejo, da bo le v aprilu ali v maju prišlo — to se pravi po francoskih 
volitvah, do nekega sporazuma tudi glede izvoza kmetijskih proizvodov na ta 
sektor. Lahko povem še to, da se delovna skupina, ki bi se morala sestati 
6. marca zaradi tega našega vprašanja, še ni sestala. 24. marca bi morali stalni 
predstavniki, to so šefi delegacij šesterice, razpravljati o tem našem predlogu in 
ponovno priti pred svet ministrov v aprilu. Bojim se, da so zaradi volitev 
v Franciji in zaradi novega spora De Gaulle-Velika Britanija naši izgledi precej 
majhni. Nasprotno ocenjujejo tovariši v Beogradu, da bo prišlo — kot sem dejal 
v aprilu ah maju do neke rešitve, ki bi nam prihranila približno 15 milijonov 
dolarjev v obliki zmanjšanja prelevmanov. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Matičič ali imate dodatno vpra- 
šanje. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zahvaljujem se predstavniku komiteja za zunanjo trgovino za odgovor na 
vrsto vprašanj. Naj sem z odgovori, ki so res skrbno pripravljeni, še tako zado- 
voljen, me njihova vsebina v končni konsekvenci prepričuje, da je kakršnokoli 
sodelovanje ali celo odločanje naše republike v tej zelo pomembni aktivnosti, 
minimalno. Intencije, predlogi in zahteve naše republike niso zadovoljivo upo- 
števane. Zaradi tega predlagam, da se postavi: 

1. vprašanje sodelovanja in soodločanja Slovenije pri kreiranju jugoslo- 
vanske zunanjetrgovinske politike, 

2. vprašanje organizirane in obvezne koordinacije slovenskih zunanjetrgo- 
vinskih institucij z ustreznimi zveznimi institucijami in 

3. vprašanje zastopstva slovenskih odgovornih politikov in strokovnjakov 
v zveznih zunanjetrgovinskih institucijah na dnevni red ene prihodnjih sej 
našega zbora. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Predlagam, da ta predlog obravnavamo 
na koncu poslanskih vprašanj. Potem prehajamo na naslednje vprašanje, na 
vprašanje Milana Kristana z dne 12. 2., na katero bo odgovoril tovariš Riko 
Jerman. Prosim, tovariš Riko Jerman, republiški sekretar za finance, ima 
besedo. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec Milan Kristan 
vprašuje naslednje: 

— Ali imamo v Sloveniji informativno službo, ki zagotavlja sistematično 
spremljanje in pregled nad državnimi sporazumi, po katerih je najemanje 
kreditov vezano na poroštvo federacije? 

— Ali meni izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da je takšna služba v 
Sloveniji potrebna in če je, kako naj bi bila organizirana? 
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— Ali je slovensko gospodarstvo že podalo zahteve, ki izpolnjujejo pogoje 
odloka in za kakšne objekte gre? 

— Ali je po načelih odloka zagotovljeno v praksi sodelovanje republiških 
gospodarskih zbornic in republiških planskih organov? 

Na ta vprašanja bi želel odgovoriti takole: 
V naši republiki ni posebne informativne službe za spremljanje in eviden- 

tiranje meddržavnih sporazumov, ki vežejo najemanje tujih kreditov na po- 
roštvo federacije. Najemanje tujih kreditov s poroštvom je namreč finančni, 
posel, vsebinsko vključujoč se v druge posle, ki jih opravljajo posamezni upravni 
organi, banke in gospodarska zbornica. Poseben organ bi — po našem mnenju — 
samo še bolj zamotal in zavlekel že tako zamotan in dolgotrajen postopek. 

Po mnenju izvršnega sveta zato prej omenjena informativna služba ni 
potrebna. Pri pripravi gradiva oziroma zahtevkov za zadevne kredite npr. pri 
mednarodni banki in za kredite pri izvozno uvoznih bankah ter drugih, sodelu- 
jejo namreč poslovne banke, v konkretnem primeru največ kreditna banka in 
hranilnica v Ljubljani kot pravna naslednica bivše investicijske banke SR Slo- 
venije, to je gospodarske banke, z gospodarsko zbornico ter z organi izvršnega 
sveta, predvsem s sekretariatom za gospodarstvo. 

Na tretje vprašanje bi odgovoril takole: V sedanjem obdobju so najbolj 
aktualni krediti pri mednarodni banki za obnovo in razvoj in pri izvozno- 
uvozni banki, ki so vezani na pogoje odloka o kriterijih in načinu dajanja pred- 
logov za poroštvo federacije oziroma podporo pri najemanju zunanjih kreditov. 
S tem so mišljeni v državnem merilu, kakor je znano, predvsem krediti za grad- 
njo cest, dalje krediti za razvoj telekomunikacijskega sistema, kjer je v pripravi 
pomembna investicija, za katero so zainteresirani zlasti proizvajalci zadevne 
opreme ter krediti za modernizacijo industrije. 

Prisotnost interesov slovenskega gospodarstva in SR Slovenije sploh je 
predvsem odvisna od naših lastnih pobud, ki so bile dokaj pozitivne v pripravah 
za kreditne zahtevke npr. za modernizacijo cest in kjer se je tudi pokazalo 
uspešno sodelovanje cestnega sklada SRS, izvršnega sveta in pristojnih sekre- 
tariatov. 

Poleg navedenih vlog za kredite za modernizacijo cest se vključujejo v tako 
imenovani »tretji paket zahtevkov« za mednarodno banko za obnovo in razvoj 
tudi kreditni zahtevki za modernizacijo industrije. Znani so nekateri primeri, 
kot so »EMO« Celje, »Primat« Maribor in še nekateri drugi. Vse stvari so še 
v pripravi, kot je v pripravi tudi gradivo za zadevne kredite na področju 
turizma. Zgoraj navedeni krediti sodijo med kredite, za katere veljajo pogoji 
citiranega odloka. 

Na četrto vprašanje je odgovor takle: V odloku je glede ocene izpolnjevanja 
pogojev določeno le sodelovanje prizadetih zveznih organov. Sodelovanje repu- 
bliških gospodarskih zbornic, planskih in drugih organov je v praksi odvisno 
predvsem od pobude prizadetih organov. Zvezni sekretariat za gospodarstvo 
nas je pred nedavnim obvestil o možnostih realizacije nekaterih kreditov pri 
izvozno-uvozni banki in pozval, da spodbudimo delovne organizacije, ki se 
zanimajo za take kredite, naj izkoristijo možnosti, ki so jim dane. Krediti pri 
izvozno-uvozni banki sodijo med take, o katerih govori odlok. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Kristan, imate 
kakšno dodatno vprašanje? (Ne.) Na vprašanje tovariša Milana Kristana od 
12. 2. bo odgovoril Jože Novinšek, direktor zavoda za plan. 
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Jože Novinšek : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Vprašanje poslanca Milana Kristana se glasi: ali je treba osnutek temeljnega 
zakona o pripravah razvojnih načrtov delovnih organizacij in družbeno-političnih 
skupnosti za čas 1971—1975, ki ga je obravnavala komisija za gospodarstvo 
zveznega izvršnega sveta, smatrati kot osnutek ali kot predlog za izdajo zakona? 

Dalje: ali je realno predvidevati sprejetje srednjeročnega načrta federacije 
do 30. januarja prihodnjega leta, če niso prediskutirana v javni razpravi niti 
načela temeljnega zakona, to je sistem planiranja, niti še niso dana v javno 
razpravo? Kakšna je situacija v Sloveniji v zvezi s predvidenim zakonom o pla- 
niranju in izdelavi srednjeročnega programa republike? Kaj namerava ukreniti 
zavod za gospodarsko planiranje, da bi se delo na izdelavi intenziviralo in da 
bi se doseglo čimbolj konstruktivno sodelovanje vseh dejavnikov pri izdelavi 
sistema planiranja družbenega usmerjanja kot tudi pri izdelavi samega plana? 
Kakšne so realne možnosti, da bi srednjeročni plan, če bi veljal še za leto 1971, 
že bil usmerjen k dosegi važnejših postavk koncepta razvoja, če upoštevamo, 
da je možno pričakovati polno angažiranje vseh sektorjev razvoja le v pogojih 
večje pravne sistemske ureditve formiranja in delitve in ekonomske stabilnosti, 
kar pomeni, da bi delovne organizacije morale imeti že v prvi polovici prihod- 
njega leta osnovne elemente, na katerih bi bazirale v prihodnjem obdobju nji- 
hove srednjeročne poslovne, predvsem pa investicijske odločitve? 

Odgovoril bom na vsa vprašanja hkrati. 
Kot je znano, so v federaciji že intenzivne priprave v zvezi z izdelavo novega 

srednjeročnega družbenega plana, ki naj bi veljal za razdobje od leta 1971 do 
leta 1975. V ta namen je v zvezi že pripravljen in je v razpravi že program 
dela in organizacije za izdelavo srednjeročnega plana. Ena bistvenih značilnosti 
novega pristopa k izdelavi družbenega plana je oslonitev na neposredne nosilce 
razvoja. Ideja je v tem, da naj bi prišli plani delovnih organizacij širših samo- 
upravnih skupnosti s področja gospodarstva in negospodarstva v čim večji meri 
do izraza pri oblikovanju družbenega plana. V ta namen je predvideno tudi 
sprejetje posebnega temeljnega zakona o pripravi razvojnih načrtov delovnih 
organizacij in družbeno-političnih skupnosti za razdobje od leta 1971—1975. Po 
pripravljenem predlogu zakona, ki naj bi ga zvezna skupščina sprejela predvi- 
doma po hitrem postopku, se zavezujejo vse delovne organizacije in družbeno- 
politične skupnosti, da pripravijo svoje načrte razvoja in dajejo na razpolago 
ustrezne elemente za izdelavo srednjeročnih družbenih planov. Mislim, da je 
utemeljen pomislek poslanca Milana Kristana, da imamo opraviti z razmeroma 
kratkim razdobjem, posebno še, če upoštevamo predvideno široko aktivizacijo 
nosilcev, nadalje izkušnje, ki jih imamo glede rokov pri izdelavi zadnjega sred- 
njeročnega plana kot tudi dejstvo, da še vedno ne razpolagamo z ustreznim 
dokumentom, ki bi uredil zakonske pristojnosti in celotno sistemsko proble- 
matiko v zvezi s planiranjem. 

V zvezni skupščini in v zveznem zavodu za gospodarsko planiranje se 
intenzivno dela na sistemu planiranja. V okviru tega je pripravila posebna 
skupščinska komisija na osnovi ustreznega gradiva zveznega zavoda dokument, 
ki se glasi: »Osnove sistema samoupravnega planiranja družbenoekonomskega 
razvoja«; ki naj bi bil podlaga za zakon ali podoben pravni akt in ki naj bi ga 
zvezna skupščina obravnavala predvidoma še v tem sklicu. Niso pa še izobli- 
kovana stališča, ali bi bila izdelava takega zakona potrebna tudi za republiko. 
Odgovor na to vprašanje bodo vsekakor dale dokončne rešitve v okviru zveznega 
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koncepta planiranja. Brez dvoma bo usmeritev o teh vprašanjih nakazal tudi 
9. kongres Zveze komunistov Jugoslavije. 

Delo na republiškem srednjeročnem družbenem planu zavisi v precejšnji 
meri od poteka in rezultatov dela na zveznem družbenem planu. Zato v republiki 
že kasnimo, če naj bo družbeni plan v Sloveniji sprejet v istem roku kot zvezni 
družbeni plan. Ne glede na to, da še niso rešena organizacijska in sistemska 
vprašanja 'ter program dela tako na zvezni kot republiški ravni, je republiški 
zavod že začel z intenzivnimi pripravami okrog tehnično-metodoloških vprašanj 
te dokumentacije. Razumljivo je, da tudi pri izdelavi republiškega družbenega 
plana računamo na široko aktivizacijo in sodelovanje vseh nosilcev razvoja pri 
oblikovanju republiške razvojne politike. To pomeni, da bi morale v novem 
družbenem planu priti v veliko večji meri do izraza težnje samega gospodarstva 
in drugih dejavnosti, hkrati pa bi morali že v tem srednjeročnem planu zajeti 
določene ideje in rešitve dolgoročnega koncepta razvoja Socialistične republike 
Slovenije. Srednjeročni družbeni plani so namreč najprimernejša oblika oziroma 
instrument za realizacijo konceptov dolgoročne politike. Nedvomno zahteva 
takšen pristop, da bi morala postati zbornica, ki je osnovni organizator in koor- 
dinator dela na dolgoročnih sektorskih konceptih, eden osnovnih nosilcev oce- 
njevanja razvojnih možnosti in oblikovanja politike proizvodnih usmeritev za 
naslednje srednjeročno obdobje. Vsekakor bodo imele v tem okviru odločilno 
vlogo ustrezne asociacije in grupacije. Kot v gospodarstvu, računamo tudi na 
bolj aktivno vlogo organizacij na področju negospodarstva, ki že doslej samo- 
stojno programirajo razvoj svojih ustreznih področij. Menimo, da bodo tudi 
njihovi srednjeročni plani za obdobje 1971—1975 pomembna osnova za obliko- 
vanje družbenega plana republike. Pri tako široko zasnovani akciji bo nedvomno 
nujna tudi iniciativa in koordinativna vloga ustreznih organov izvršnega sveta. 
S poslancem Kristanom se v celoti strinjam, da so ustrezne prednosti sistemske 
rešitve za naslednje razdobje osnoven pogoj za soliden začetek izdelave sred- 
njeročnega plana. To je nedvomno tudi osnovna težava pri pripravah planov 
posameznih nosilcev. Predvidoma bo v zveznem merilu vzporedno potekalo 
delo pri pripravi analize, delovanja instrumentov, sistema in pri pripravi po- 
trebnih predlogov za spremembe. To delo naj bi bilo opravljeno do sredine tega 
leta. Tudi, če bodo zvezne sistemske rešitve pripravljene v roku, bo to predstav- 
ljalo močno utesnitev rokov za izdelavo planov vseh drugih nosilcev. Prav to 
področje hkrati zahteva najbolj soliden pristop, ki ne sme dopuščati improvi- 
zacije. Zato je zelo pomembno, da vsa taka vprašanja razčistimo v merilu 
zveze in če bo potrebno, temu prilagodimo tudi program in roke. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Potem imamo drugo vpra- 
šanje Ceneta Matičiča od 17. februarja. Odgovoril bo tovariš Franc Razdevšek, 
član izvršnega sveta. 

Franc Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Tovariš profesor Cene Matičič, poslanec tega zbora je postavil poslansko 
vprašanje v zvezi s potekom razvojnega projekta »južni Jadran« in vprašanje, 
ali so prizadevanja turističnih in drugih lokalnih činiteljev vzdolž slovenske 
obale za izgradnjo manjkajočih posteljnih in počitniških kapacitet integralni 
del tega projekta. 

Tovarišu poslancu Matičiču bi želel odgovoriti naslednje: Razvojni projekt 
»južni Jadran« je bil zasnovan že v letu 1965, in sicer z namenom, da se ob 
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pomoči Združenih narodov pripravi načrt regionalnega prostorskega razvoja 
dela jugoslovanske obale, s posebnim poudarkom na turistični razvoj. Nosilec, 
oziroma predlagatelj projekta, je bil izvršni svet Socialistične republike Hrvatske 
in nekatere strokovne delovne organizacije tega območja ob podpori nekaterih 
obalnih občin. Projekt je bil najprej sprejet kot vzorčni projekt za razvoj tu- 
rizma na delu jadranske obale. Zaradi posebnega interesa, ki ga je izrazila 
republika Crna gora, je bil projekt razširjen na južni Jadran do Ulcinja oziroma 
do albanske meje tako, da je v končni fazi obsegal območje od albanske meje 
do vključno Splita. Projekta v tistem času, kljub nekaterim naporom, ni bilo 
mogoče razširiti na vso jadransko obalo, ker so predstavniki Organizacije zdru- 
ženih narodov takrat insistirali na tem, da gre slej kot prej za vzorčni projekt, 
ki bi ga bilo treba po morebitnem uspešnem zaključku lahko nadaljevati. 
Slovenski del obale, skupno z vsem severnim Jadranom, torej takrat ni mogel 
biti vključen v ta projekt. 

Tovariš profesor Matičič citira v svojem -vprašanju decembrsko sporočilo 
francoskega dnevnika »Le monde«. Ugotovili smo, da s tem v zvezi nekatere 
okoliščine niso povsem točne. Peer Heekerupp, bivši zunanji minister kraljevine 
Danske, ni bil imenovan za generalnega direktorja 30-letnega projekta izgrad- 
nje in urbanizacije 1500 km jadranske obale od Splita do albanske meje, kot 
to citira »Le monde«, marveč je direktor tega projekta od vsega začetka poljski 
arhitekt Adolf Ciborowski, ki je bil tudi direktor projekta Združenih narodov 
za regionalni plan izgradnje Skopja po potresu. Peer Heekerupp je bil prav- 
zaprav že ob koncu načrtovanja naloge imenovan leta 1968 k temeljnemu pro- 
jektu kot konzultant za vprašanje financiranja. Njegova naloga naj bi bila ta, 
da razišče možnosti financiranja izvedbe regionalnega plana »južni Jadran«, 
kakršnega je pripravila ekipa pod vodstvom arhitekta Ciborowskega do takrat 
brez sodelovanja gospoda Peer Heekeruppa. Ne gre torej za nek nov projekt 
izgradnje turističnih kapacitet na obali južnega Jadrana, marveč v bistvu za 
nadaljevanje ali za podaljšek načrtovalnega projekta »južni Jadran«, ki naj bi 
sedaj prišel v fazo realizacije skladno z navedbo, ki sem jo uvodoma podal 
o tem, da je bilo že v začetku dela na projektu »južni Jadran« pričakovati, da 
se bo lahko po zaključni prvi fazi raztegnil tudi na srednji in severni Jadran. 

Prav v zadnjem času je prišlo do razgovorov med predstavnikom našega 
izvršnega sveta in izvršnega sveta sabora SR Hrvatske. V teh razgovorih je bil 
dosežen načelni sporazum o tem, da v letošnjem letu predložita oba izvršna 
sveta zveznemu izvršnemu svetu in prek njega Organizaciji združenih narodov 
predlog za nadaljevanje načrtovalnega projekta »južni Jadran« še na območje 
srednjega in severnega Jadrana do italijanske meje. Po mnenju našega izvrš- 
nega sveta bi moral zajeti ta projekt tudi globlje zaledje slovenske obale, 
predvsem alpski del in mogoče celo širši slovenski prostor. Uveljaviti bi bilo 
treba ustrezno slovensko participacijo pri vodstvu projekta in pri njegovi iz- 
vedbi ter, kar menimo, da je še posebno pomembno, zavarovati in uveljaviti 
vse tiste že končane projekte za posamezne turistične kraje in območja, ki so 
locirani na območju, ki naj bi jih zajel ta širši projekt. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, tovariš Razdevšek. Je še 
morda kakšno dodatno vprašanje? (Ne.) 

Na vprašanje tovariša. Ceneta Matičiča od istega dne bo odgovoril tovariš 
Slavko Furlan, republiški sekretar za notranje zadeve. Prosim, tovariš Furlan. 
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Slavko Furlan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, profesor Cene Matičič je 
naslovil na republiškega sekretarja za notranje zadeve poslansko vprašanje v. 
zvezi z zaščito članov Russelovega mednarodnega razsodišča, ki so zaradi svojega 
delovanja v tej mednarodni instituciji podvrženi javnemu ali prikritemu naspro- 
tovanju in s tem v zvezi tudi grožnjam, ki se jih anonimne sile oziroma posa- 
mezniki poslužujejo. Žrtev teh groženj je tudi profesor Vladimir Dedijer kot 
eden stalnih predsednikov tega razsodišča. 

Vprašanje je naslednje: 
1. ali so sekretarju grozilne akcije teh anonimnih sil in posameznikov, 

o tem so bili poslanci obširneje seznanjeni v javnem vprašanju »Tribune* in 
iniciativnega odbora za podporo mednarodnemu razsodišču za vojne zločine v 
Vietnamu —- poznane in kaj je bilo v zvezi s tem storjeno? 

2. ali je statutarna obveznost, ki jo je sprejelo Russelovo razsodišče o zaščiti 
članov tega razsodišča, ki bi bili podvrženi diskriminaciji zaradi razkrivanja 
resnice v Vietnamu oziroma kjerkol drugje, obvezna, ali vsaj z nedvoumnimi 
simpatijami pravno spoštovana obveznost tudi za naše varnostne organe? 

Odgovor je naslednji: 
Profesor Vladimir Dedijer je dne 20. novembra 1968 informiral upravo 

javne varnosti v Ljubljani, da ga neznanci že dalj časa vznemirjajo po telefonu 
in z anonimkami in zato prosi za zaščito. Iz anonimk, odstopljenih upravi javne 
varnosti Ljubljana (teh je bilo od leta 1966 do danes 7) izhaja, da anonimni 
pisci vznemirjajo profesorja Dedijer j a zaradi njegove publicistične dejavnosti. 
Profesor Dedijer je organom za notranje zadeve izjavil, da ga neznane osebe 
nadlegujejo po telefonu tudi zaradi njegovega sodelovanja v Russelovem raz- 
sodišču. Obenem je izrazil domnevo, da obstaja vzročna zveza med temi grož- 
njami in nesrečnimi primeri v njegovi družini. 

Organi za notranje zadeve so začeli na osnovi teh obvestil z intenzivnimi 
poizvedbami. Doslej jim je uspelo identificirati enega od anonimnih piscev, ki 
bo predan sodišču. Za sedaj ni potrjena domneva o vzročni zvezi med nesreč- 
nimi primeri v družini profesorja Dedijera in grožnjami zaradi njegovega 
publicističnega delovanja. 

V zvezi z zaščito članov Russelovega razsodišča pripominjamo, da je v na- 
šem pravnem redu z ustavo in zakoni, izdanimi na njeni podlagi, vsestransko 
zagotovljeno varstvo naših državljanov glede njihove osebne integritete, živ- 
ljenja, svobode in opredelitve. Med osnovnimi dolžnostmi organov za notranje 
zadeve je tudi dosledno izvajanje predpisov, ki zagotavljajo varnost občanom. 
V ustavi je obsežena tudi zaščita državljana, ki sodeluje v instituciji, katere 
namen je razvijati svobodo in pravice človeka in se boriti za socialno in 
narodno osvoboditev. Te in podobne vrednote so sestavni del jugoslovanskega 
pravnega reda in predstavljajo osnovo za mednarodno sodelovanje naše države. 

Tovariš predsednik, tovarišice poslanci! Dovolite mi, da ob tej priliki dodam 
še kratko ugotovitev v zvezi z varnostjo občanov in njihovega premoženja v 
Socialistični republiki Sloveniji. Dogaja se namreč :— posebno v zadnjem času 
— da na osnovi posameznih primerov nekateri posplošujejo in na neobjektiven 
način provocirajo domnevo, da sta varnost in premoženje občanov vse bolj 
ogrožena in da organi za notranje zadeve na tem področju niso dovolj učin- 
koviti. 

Naše ugotovitve so nasprotne. Po statističnih podatkih se je v Sloveniji 
v zadnjih dveh letih zmanjšalo število kaznivih dejanj zoper življenje in telo 
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za okoli 7 3/o, prav tako tudi število kaznivih dejanj zoper osebno premoženje 
za okoli 20 '°/o. Na drugi strani kažejo podatki o odkrivanju storilcev kaznivih 
dejanj večjo učinkovitost dela organov varnosti, saj je bilo v 1967. letu neraz- 
iskanih kaznivih dejanj okoli 33,4 lani pa le 29,9%. Prav na osnovi teh 
dejstev menimo, da ustvarjanje vzdušja, ki skuša tem pojavom dati drugačne 
dimenzije, kot jih v resnici imajo, ni dobronamerno. 

Predsednik dr. -Joža Vilfan: Prehajam na poslansko vprašanje Ivana 
Krefta z dne 17. 2. 1969, na katerega bo odgovoril tovariš Rino Simoneti, član 
izvršnega sveta. Ob tem bi se rad vrnil na vprašanje, ki sem ga nakazal že na 
začetku. 

Mi smo na eni naših preteklih sej na osnovi vprašanj tovariša Krefta skle- 
nili, da bomo posebej obravnavali vprašanje naših ekonomskih odnosov z zvezo. 
Pri tem sklepu ostajamo. Tovariš Simoneti bo odgovoril v zvezi z vprašanjem 
tovariša Krefta od 17. 2. tudi na nekatera vprašanja, ki jih je tovariš Kreft 
postavil na seji našega zbora 23. januarja t. 1. in sicer zaradi tega, ker še ni 
pripravljen material za sejo, za katero smo sklenili, da jo bomo imeli zaradi 
aktualnosti vseh teh problemov. 

Tovariš Rino Simoneti, prosim. 

Rino Simoneti: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Spričo dveh poslanskih vprašanj, za prvega srrio sklenili, da začnemo 
splošno razpravo in ker so se podobna poslanska vprašanja pojavila tudi v 
gospodarskem zboru ter z dovoljenjem predsednika republiškega zbora, dajem 
na ta vprašanja naslednji odgovor. Ker so vprašanja poslancev med seboj pove- 
zana in vsebujejo sorazmerno obširne komentarje in lastna razmišljanja, bom 
obnovil le njihovo bistvo. 

Ali so izvršnemu svetu znani predlogi in zahtevki za gradnjo velikih objek- 
tov, pri katerih bi z največ sredstvi sodelovala federacija? 

Ali se bodo ti načrti izpolnjevali s sredstvi sklada za nerazvite in ali to 
prejudicira obstoj in obseg sklada po letu 1970? Ali so ti načrti povezani z 
reševanjem problema splošnega investicijskega sklada in kakšno je stališče 
izvršnega sveta do tega vprašanja? Dalje vprašujejo, ali bodo potrebna dodatna 
sredstva in če bodo veliki objekti in kombinati na nerazvitih območjih poslovali 
z izgubo? Ali bodo sredstva presežka proračuna za leto 1968 uporabljena za 
modernizacijo železnic in ali smo pri teh sredstvih udeleženi? Ali so upravičeni 
očitki, da za nerazvita območja ni bilo ničesar storjenega? Ali, se bo izvršni svet 
zavzel za zaostritev kriterijev pri razpolaganju s skladom za nerazvite kot tudi 
z državnim kapitalom? Ali izvršni svet sprejema iniciativo ekonomskega sveta, 
da se v odnosih: »razviti — nerazviti« sproži razprava v republiških predstav- 
niških organih? 

Odgovor je torej naslednji: 
Financiranje razširjene reprodukcije je doživelo v našem razvoju več sto- 

penj. V začetku so se na davčni osnovi zbrana sredstva razdeljevala na druž- 
beno-teritorialne enote in posamezne investicijske objekte brez vračanja. Leta 
1963 torej nismo imeli kreditnega sistema. Zato ni zanesljive evidence o tem, 
kako so se sredstva uporabljala. Šele kreditni odnosi med posojilodajalci in 
posojilojemalci nam omogočajo zadovoljiv pregled. Postopno se je financiranje 
investicij prenašalo na neposredne proizvajalce. V družbenem planu za obdobje 
1966—1970 1., ki ga končujemo prihodnje leto, je bilo določeno razmerje med 
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udeležbo sredstev delovnih organizacij in družbeno-političnih skupnosti v od- 
nosu 70 : 30 v korist gospodarstva. Odločitev, da se mora povečati udeležba 
gospodarstva v investicijah, je bila povsem jasno potrjena minulo leto v 
obravnavah bilance federacije, ko je bil sprejet tudi sklep, da se tako razmerje 
uresniči. 

Za uresničitev tega sklepa je — po našem mnenju — najpomembnejše 
določilo, da federacija ne sme več sprejemati novih obveznosti za financiranje 
investicij iz svojih, za to razpoložljivih sredstev. Ta sklep je bil nujen posebno 
zato, ker so analize pokazale, da so doslej sprejete obveznosti federacije za 
investicije večje kot bodo znašala razpoložljiva sredstva do leta 1970. Obratno 
kaže, da bo treba za uresničitev že sprejetih sklepov tudi v letih 1971 in 1972 
uporabiti anuitete iz sredstev splošnega investicijskega sklada. Skupne obvez- 
nosti srednjeročnega plana znašajo 14 milijard 784 milijonov N din. Obveznosti 
v letu 1971 in 1972 pa še 4 milijarde 357 milijonov N din, kar pomeni za vse 
obdobje od 1966 do 1972 leta 19 milijard 141 milijonov N din. 

Gornje sklepe je v resoluciji »o gospodarski politiki in ukrepih za nada- 
ljevanje uresničevanja družbenoekonomskega razvoja« potrdila zvezna skup- 
ščina in so za vse organe obvezni. Federacija torej ne more sprejemati novih 
obveznosti, s katerimi bi bila udeležena s svojimi dinarskimi sredstvi. Izvrš- 
nemu svetu SR Slovenije ni znano, da bi se pripravljali novi investicijski za- 
htevki, pri katerih naj bi sodelovala federacija s svojimi dinarskimi sredstvi. 

Ločeno od udeležbe federacje za investicije v gospodarstvu je treba obrav- 
navati garancije za inozemske kredite. Po zakonu o deviznem poslovanju je 
tudi za inozemske kredite, ne glede na to, če je pri posameznem partnerju kot 
na primer mednarodna banka, postavljena zahteva za garancijo federacije, uve- 
ljavljeno načelo, da morajo tisti; ki kredite sprejemajo, vračati jih: z devizami, 
ustvarjenimi z izvozom, če jih ti ne vračajo, jih morajo vračati poslovne banke, 
ki v okviru svojih kreditnih deviznih potencialov prevzemajo jamstvo. Izjema 
je v 32. členu deviznega zakona, predvidena za vse primere, kjer obveznost dela 
vračanja prevzame federacija. Takšna obveza federacije mora biti sprejeta z 
zakonom zvezne skupščine. 

Imamo torej različne načine odplačevanja inozemskih kreditov. Prvi so stari 
krediti, sprejeti pred novim deviznim režimom, dalje so krediti, ki jih vračajo 
investitorji in poslovne banke iz lastnega deviznega potenciala, in končno krediti, 
ki jih na podlagi 32. člena deviznega zakona prevzame federacija. Znano je, 
da je v zvezni skupščini razprava za dograditev železarne Skopje na 950 ton 
jekla v višini 40 milijonov dolarjev, kjer je federacija prevzela devizno vračanje. 

Nejasna je dinamika vračanja in negotov je učinek na devizno bilanco 
Jugoslavije. Zakon ne obvezuje uporabnika, da bi vsaj z delom lastnih deviznih 
sredstev sodeloval pri deviznem odplačilu kredita. 

Drugi taki primeri niso znani. Federacija je dala garancijo za tuje kredite 
za graditev aluminijskih kombinatov Titograd in Mostar. Vendar to ne raz- 
bremenjuje investitorja in poslovne banke, ki bodo morali poravnati vse obvez- 
nosti iz lastnih sredstev. Drugo je, ali bo poslovna banka kot investitor to tudi 
zmogla. 

Izvršni svet meni, da je najemanje mednarodnih posojil eden najpomemb- 
nejših dodatnih virov financiranja gospodarskega razvoja. Skladno s sprejetimi 
sklepi v političnih in predstavniških organih bi moralo biti najemanje kreditov 
v večji meri stvar gospodarstva in poslovnih bank. Tudi garancije, ki jih fede- 
racija daje, ne bi smele obvezovati gospodarstva in bank za dinarsko in devizno 
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kritje obveznosti iz najetih . kreditov. Za uveljavitev tega splošno sprejetega 
načela bi morali krepiti udeležbo na devizah pri vseh izvoznikih. Dalje bi morah 
za združevanje prostih deviznih sredstev krepiti devizni in kreditni potencial 
poslovnih bank. Zato je nesprejemljivo vsako' zmanjševanje možnosti najemanja 
posojil z zniževanjem faktorjev na devizni kreditni sklad. Tak predlog je že 
pripravljen v pristojnih organih federacije. 

Povečevanje možnosti najemanja kreditov gospodarstva in poslovnih bank 
pomeni uresničitev smernic o udeležbi gospodarstva v razširjeni reprodukciji. 
Zmanjševanje možnosti gospodarstva in poslovnih bank za najemanje tujih 
posojil povečuje vpliv države in ohranjuje nujnost njene pristojnosti in pri- 
sotnosti v najpomembnejšem delu razširjene reprodukcije. 

Ekonomski kriterij mora biti edini element za podjetniške odločitve; to 
velja tudi za najemanje kreditov. Izjema so lahko krediti za objekte, katerih 
rentabilnost se kaže na širšem narodnogospodarskem nivoju kot so na primer 
ceste in podobno. Odločitve o razporedu teh mednarodnih kreditov bi morali 
sprejemati javno in jih sproti obravnavati z enakopravno udeležbo republik in 
pokrajin v zboru narodov. Smatramo, da bi morali del odplačil za objekte iz 
srednjeročnega plana, za katere izgradnjo je sprejela obveznost federacija, pla- 
čevati iz deviznih sredstev investitorja in poslovnih bank. Mislimo, da so take 
rešitve možne, saj je termoelektrarna Šoštanj, skupaj s poslovnimi bankami, 
prevzela tudi obveznost za devizno vračanje, čeprav je to izrazit objekt infra- 
strukture, ki se gradi na podlagi energetske bilance, sprejete v srednjeročnem 
planu. 

Sredstva federacije za investicije v gospodarstvu, ali kot jih zadnji čas 
večkrat imenujemo »državni kapital«, znašajo pri vseh treh bankah, to je pri 
investicijski, Jugobanki in kmetijski banki 22 milijard 819 milijonov N dinarjev 
in predstavljajo 84 °/o vsega kreditnega potenciala teh bank. Do leta 1970 se 
bodo ta sredstva uporabljala za kritje obveznosti po srednjeročnem planu, po 
letu 1970 pa za odplačilo inozemskih posojil Jugoslaviji. Ostanek se bo vračal 
v gospodarstvo tako, da bo z delom napajal sklad za kreditiranje gospodarskega 
razvoja nerazvitih in bo deloma uporabljen za razširitev gospodarskega sode- 
lovanja z inozemstvom. Hkrati predlagajo pristojni organi, da se ta sredstva 
izvzamejo iz poslovnih bank. To je utemeljeno predvsem zato, ker je sicer 
omogočeno izjemno ugodno najemanje kreditov in ustvarjanje dohodkov iz 
lastnega kreditnega potenciala kot tudi sodelovanje mednarodnih bank, ki zelo 
rade sodelujejo z močnimi partnerji, ne glede na to, od kot sta jim dana ta moč 
in kreditni potencial. S temi sredstvi so vse tri banke do 31. 11. 1967 preneste 
iz delitve dohodka v svoje sklade 1 milijardo 252 milijonov novih dinarjev. 

V bodoče bi banke poslovale kot servis federacije, ki bi zanjo izterjeval 
anuitete in — po sklepih predstavniških organov — usmerjal sredstva. Ob tej 
priliki je odprtih nekaj vprašanj, in sicer: za kakšen obseg sredstev gre? V 
izvršnem svetu smo razmišljali, da gre za splošni investicijski sklad in za po- 
sebej usmerjena sredstva za investicije v gospodarstvu. Ocenjene bi morale 
biti tudi možnosti vključitve mednarodnih in komercialnih kreditov z vsemi 
koristmi iz depozitov. O tem je odločala zvezna skupščina. 

Drugo vprašanje je bilo, ali naj se postopno vrnejo v gospodarstvo tudi 
sredstva republik in občin? Mislimo, da je treba v republiki in občinah sprejeti 
enake sklepe. Pri tem je jasno, da pripadajo Odločitve suvereno republiki in 
občinam in da so nesprejemljiva kakršnakoli obvezna navodila. Stanje sredstev 
v republiki na dan 31. 12. 1965 je bilo 785 milijonov N dinarjev, v občinah 351 
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milijonov novih dinarjev, skupaj 1 milijarda 136 milijonov novih dinarjev. 
Sredstva so deloma v kreditnih skladih bank kot vloga družbeno-političnih 
skupnosti, deloma so izločena iz kreditnih skladov. V Socialistični republiki 
Sloveniji je 755 milijonov sredstev republike in okrajev prenesenih na poseben 
račun in so vložena na odplačilo od 13 do 30 let po 1,5 do 3®/» obrestni meri. 
23 milijonov pa vodijo banke v komisijskem odnosu. Sredstva republike, ki so 
posojena po 1,5 % obrestni meri, se na leto zmanjšujejo, zaradi plačevanja 
2,5 »/o obresti na sklade v gospodarstvu federaciji, za približno 10 milijonov 
dinarjev. Občine so do teh sredstev ravnale različno. Deloma so jih izločale 
iz kreditnih skladov, deloma so jih prepuščale bankam. Postopno vračanje teh 
sredstev v gospodarstvo ima lahko različne oblike. Ena od njih je bila uporab- 
ljena pred nedavnim s predlogom za regresiranje obresti za najemanje kreditov 
za modernizacijo slovenskih železnic. 

Tretji sklop vprašanj so prepleteni kreditni odnosi doma in z inozemstvom. 
Spreminjanje teh odnosov bo povzročilo nekatere finančno-tehnične in pravne 
probleme med domačimi investitorji in poslovnimi bankami ter bankami, ki 
upravljajo državni kapital. 

Po nekaterih mnenjih bi povzročil prenos sredstev mednarodnih kreditov 
na nove posojilojemalce, to je na poslovne banke, določeno nezaupanje. Vendar 
menimo, da ne pomenijo posebnega problema prenosi obveznosti za mednarodne 
kredite, ki jih je dala federacija. 

V predlogih zveznih upravnih organov, ki spreminjajo kreditni odnos treh 
bank v komisijski, smo videli nevarnost za odplačevanje anuitet za investirana 
sredstva. Dosedaj je bila federacija varna in je v primeru, da investitor ni 
plačeval, plačala poslovna banka oziroma tista od treh bank, prek katere so 
bila sredstva posojena. Sedaj se pojavi direktni odnos med investitorjem in 
federacijo. Federacija se lahko znajde pod pritiskom za odpisovanje anuitet. 
Banke to lahko zelo spodbujajo, ali so indiferentne. To bi morali preprečiti. 
Kontrola nad poslovanjem treh bank bo zaradi prepletenih poslov praktično 
nemogoča. Poročila, ki jih bodo dajale, bo treba sprejeti in jim verjeti. Komi- 
sijski odnos zagotavlja tem bankam sicer manjši dohodek, vendar še vedno 
dohodek brez rizika za izterjavo anuitet. Mi zastopamo vztrajno naslednja 
stališča: 

a) smo odločno za to, da se državni kapital vzame iz kreditnega potenciala 
omenjenih bank, pri čemer je treba obdržati kreditne odnose med končnimi 
koristniki in poslovnimi bankami. 

Banke v Sloveniji, sekretariat za finance in gospodarski krogi Slovenije 
menijo, da bi morale vse obveznosti prevzeti poslovne banke, ki si jih bodo 
izbrali uporabniki kredita, pri čemer se ne sme poslabšati položaj poslednjih. 
Zagotoviti je treba tudi redno vračanje sredstev iz odobrenih posojil; 

b) natančno bi morali opredeliti obseg sredstev, ker ni jasno, ali so vse pri- 
dobljene koristi rezultat poslovne aktivnosti teh bank; 

c) sredstva bi morali vrniti gospodarstvu. Razprave kažejo, da so poti 
različne. Pretehtati bi morali vse možne variante; 

č) odločno odklanjamo rešitve, ki bi pomenile le spremembo tehnike, vse 
ostalo bi ostalo pri starem; 

d) poseben problem predstavlja udeležba federacije v obliki ustavnega 
deleža pri že omenjenih bankah, ki so ustanovljene z zveznim predpisom. Da 
bi resnično odpravili privilegiran položaj nekaterih bank, bi bilo normalno, da 
federacija izvzame ta sredstva iz njihovih kreditnih skladov; 
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e) nismo prepričam, da je naglica, s katero se to sedaj rešuje, potrebna in 
koristna. Dve leti je že od tega, kar se je začelo prvič javno govoriti o tem 
problemu. V tem času se ni zgodilo ničesar. Sedaj pa se hoče v kratkem času 
rešiti vse; 

f) menimo, da sta problem in materija zelo občutljiva, da je politika, za 
katero se je treba odločiti, zelo jasna in ne more biti vprašljiva, vendar pa so 
možnosti realizacije te politike zelo različne. Zato bi bilo treba natančno pre- 
tehtati vse predloge. Zelo pozorno spremljamo razpravo v zvezni skupščini in 
predloge raznih poslancev, med njimi tudi slovenskih, ki se zavzemajo, da bi 
se dobilo skladno s proklamiranimi načeli tudi najboljšo rešitev. 

Vprašanje izgub, ki so ga tudi sprožili z vprašanji tovariši poslanci, je pri 
nas urejeno tako, da se pri občinah in republikah zbirajo sredstva skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij. Izvršni svet odločno vztraja pri sprejeti inve- 
sticijski politiki, za katero uspešnost odgovarjajo investitorji in banke. V izjem- 
nih primerih je potrebno sodelovanje skupnih rezerv. V nobenem primeru ni 
mogoče pristati na to in ne more priti v poštev, da bi kritje izgub izhajalo iz 
sredstev državnega kapitala oziroma drugih sredstev, s katerimi razpolaga 
federacija. 

Sodelovanje med razvitimi in nerazvitimi, vključno pomoč razvitejših re- 
publik manj razvitim republikam in pokrajinam, je stalen element socialno- 
politične in ekonomske smeri razvoja Slovenije. V javnih razpravah je prisotno 
nezadovoljstvo, da je bilo premalo storjenega za razvoj slabše razvitih območij. 
Mislimo, da je materialna podlaga teh razmišljanj edino lahko dejstvo, da se 
do zadnjega časa sredstva za nerazvite niso natekala po programirani dinamiki. 
Vedeti moramo, da se je tudi izvajanje srednjeročnega plana gibalo na nižjem 
nivoju kot je bil projektiran. 

Sicer ni treba iskati veliko podatkov, dovolj je ogledati si Jugoslavijo v 
celoti in verjamem, da je lahko zgled učinkovite skrbi za skladnejši razvoj 
vseh republik. Tudi dežele z mnogo večjim poprečnim narodnim dohodkom na 
prebivalca rešujejo te probleme postopno, upoštevajoč ekonomske možnosti in 
sposobnosti. 

V analizah, ki smo jih napravili in ki jih vam bomo posredovali, bo pri- 
kazan pregled razvoja razvitih in nerazvitih območij in tudi ocena razvoja 
Slovenije. V tem trenutku ni potrebna širša razprava, vendar bi rad omenil 
le dve dejstvi: 

Delež družbenega proizvoda Slovenije v družbenem proizvodu Jugoslavije 
je v 20 letih padel od 18 na 15 :%. V Sloveniji je 21 občin, ki so vsaj glede 
prvega kriterija nerazvite; glede treh kriterijev, to so zaposlitev, struktura pre- 
bivalstva in narodni dohodek pa je nerazvitih 9 občin. Tako je Vs slovenskih 
občin pod jugoslovanskim poprečjem razvitosti. Kljub temu menimo, da je 
vsako razmišljanje in obnavljanje razprav o odnosih med razvitimi in neraz- 
vitimi za dobo do leta 1970 odveč. Izvršni svet misli, da je treba vse obveznosti 
do nerazvitih tako, kot so programirane v srednjeročnem planu, izpolniti. Tako 
predvidevajo tudi sklepi zvezne skupščine. Po letih 1970 pa bo potrebna splošna 
strokovna in politična razprava, katere del naj bodo tudi odnosi med razvitimi 
in nerazvitimi. Se več: menimo, da je razprava potrebna takoj, ker bodo sicer 
priprave za izdelavo srednjeročnega plana potekale mimo tega in deloma tudi 
mimo imperativnega planiranja. 

V razpravah o bodočem sodelovanju med nerazvitimi in razvitimi bo treba 
upoštevati visoko tehnično opremljenost obratov, splošni porast proizvajalnih 

v 
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sil in splošne pogoje gospodarjenja na teh območjih. Zato ne more biti nobeno 
ocenjevanje rezultatov gospodarjenja s proučevanjem narodnega dohodka ali 
družbenega proizvoda na osebo edina podlaga za razpravo. Zelo velika razlika 
v demografskih gibanjih je realnost, ki jo moramo upoštevati. Razviti je treba 
vse oblike poslovnega sodelovanja med podjetji in poslovno usposobiti tudi 
sklad za financiranje nerazvitih, ki naj ne bo samo razdeljevalec sredstev na 
republike in pokrajine. Zaostriti je treba kreditna razpolaganja s sredstvi, ker 
je racionalna uporaba denarja splošna korist vse Jugoslavije. Pri investiranju 
na tem področju bi morale imeti prednost tiste naložbe, ki omogočajo čim večjo 
zaposlenost in tiste dejavnosti, ki kažejo začetne rezultate. Pri tem je potrebno 
sodelovanje tudi v izgradnji šol in zdravstvene mreže. 

Celoten obseg pomoči mora biti po letu 1970 dogovorjen. Z rastjo gospo- 
darskih možnosti in z oceno realnih zmogljivosti vsega gospodarstva bo omo- 
gočeno določiti ustrezajoč obseg pomoči, ki vključuje vsa sredstva iz kakrš- 
nihkoli virov in pomeni izpolnitev obveznosti družbe tako, da je ostvaritev 
nadpoprečne stopnje rasti predvsem stvar prizadevanja in poslovne uspešnosti 
podjetij tega območja. Splošna potrošnja se mora praviloma gibati v skladu 
s produktivnostjo republik oziroma posameznih delov države. 

To so nekatera razmišljanja izvršnega sveta, ki pa ni sprejel nobenih do- 
končnih stališč za odnose po letu 1970. Izvršni svet sprejema pobudo ekonom- 
skega sveta in je na seji dne 25. 2. 1969 sprejel sklep, da vam posreduje vse 
gradivo v obravnavo. 

Koristno bo, če se k temu gradivu dodajo tudi rezultati dela posebne komi- 
sije v tej skupščini. Izvršni svet je pripravljen, kolikor boste seveda njegovo 
iniciativo sprejeli, sodelovati pri oblikovanju sklepov skupščinske komisije. To 
nalogo pa začnemo lahko upravljati šele po obravnavi v tem visokem domu. 

Izvršnemu svetu ni znano, da bi v letu 1968 nastali v federaciji pomemb- 
nejši proračunski viški, s katerimi bi bilo mogoče financirati modernizacijo 
železnic. Vendar pa je bilo po bilanci federacije razdeljenih 150 milijard S di- 
narjev za različne namene. Od tega je bilo 24 milijard usmerjenih v moder- 
nizacijo jugoslovanskih železnic, pri čimer bo Slovenija ustrezno udeležena. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Dodatnih vprašanj verjetno ni, ker 
bomo imeli obravnavo o tem vprašanju. Imamo še vprašanje Jožeta Packa z 
dne 17. 2., na katero bo odgovoril Riko Jerman, republiški sekretar za finance. 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš Jože Pacek, poslanec republiškega zbora, je v zvezi z zakonom o obvez- 
nem posojilu bank za kreditiranje obnove v potresu porušenih objektov v Črni 
gori postavil naslednja poslanska vprašanja: 

1. Kakšna sredstva morajo poslovne banke v SR Sloveniji izločiti za kre- 
ditiranje obnove od potresa porušenih objektov v Crni gori? 

2. Kako bo tak zakonski ukrep vplival na sposobnost bančnega kreditiranja 
slovenskega gospodarstva? 

3. Ali ne bo zvezni zakon vplival na pogodbena razmerja, ki jih imajo 
poslovne banke z nosilci hranilnih vlog v tem smislu, da bodo te morale znižati 
obrestno mero pri vezanih hranilnih vlogah, od katerih plačujejo 8 % obresti? 
Kot je znano, jamči za varnost naložb občanov Slovenije neposredno država. 

4. Ali je imel izvršni svet sploh možnost povedati svoje stališče k temu 
zakonu? 
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Odgovori so bili naslednji: 
Obseg hranilnih vlog je samo osnova za izračunanje višine obveznega po- 

sojila. Tudi po našem mnenju to ni ustrezna metoda za zbiranje omenjenih 
sredstev. Najmočnejše jugoslovanske banke, kot so Jugoslovanska investicijska 
banka, Jugoslovanska kmetijska banka, Jugoslovanska banka za zunanjo trgo- 
vino ter investicijske banke v republikah ne bodo namreč sodelovale pri tem 
posojilu, ker pač večinoma ne zbirajo hranilnih vlog. Izjema je »Jugobanka«. 
Po našem mnenju bi bilo bolje vzeti za osnovo obveznega posojila kreditne 
sklade poslovnih bank. Posojilo bodo poslovne banke vpisale v višini 1,5% po 
stanju hranilnih vlog na dan 31. decembra lanskega leta. Iz obrazložitve k temu 
zakonu je razvidno, da gre tu »za vloge na vpogled«, ki so omenjenega dne 
znašale v vsej državi 7509 milijonov dinarjev. 1,55 % od tega zneska znaša 
116,4 milijona dinarjev, kar približno ustreza znesku, ki bi ga naj dobili s po- 
sojilom. To posojilo se nanaša na približno 10 milijonov dinarjev. V naši 
republiki so znašale hranilne vloge »na vpogled« ob koncu 1968. leta 1022 mili- 
jonov dinarjev, 1,55 '% od tega znaša 15,8 milijona dinarjev. 

Na drugo vprašanje tole: Kakor je iz navedenih podatkov razvidno, ne bo 
imel zakonski ukrep večjega vpliva na sposobnost kreditiranja slovenskega 
gospodarstva iz bančnih sredstev. 

Tretje vprašanje: Kakor je že omenjeno, se zajema pri določanju osnove 
za obvezno posojilo stanje hranilnih vlog »na vpogled«. Te se obrestujejo po 
6,25 '%>, medtem ko so za posojilo določene obrestne mere 6,5 °/o na leto. Vezane 
hranilne vloge, katerih obrestna mera znaša 8 % letno, tu niso zajete. More- 
bitno znižanje obrestne mere za te vezane hranilne vloge torej ne bo vplivalo 
na sposobnost bank. 

Glede četrtega vprašanja naj pojasnim, da izvršni svet ni imel možnosti 
povedati o tem svojega stališča, ki smo ga pojasnili v prvem odgovoru. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Jože Pacek, imaš kakšno do- 
datno vprašanje? (Ne.) Potem prosim tovariša Rika Jermana, ki bo odgovarjal 
tudi na vprašanje Ivana Krefta z dne 19. 2. t. 1., da vzame besedo. Prosim. 

Riko Jerman: Poslanec tovariš Ivan Kreft je postavil naslednja 
vprašanja: Koliko sredstev iz kontraparta, kdaj in v kaj je bilo naloženih v naši 
republiki? Kakšna je učinkovitost teh vlaganj v naši republiki, saj namreč ne 
gre, da bi bil tako velik kapital izgubljen ali zamrznjen, temveč mora biti 
gospodarsko naložen in se mora vračati? 

Odgovor: Kontrapart skladi so se pred leti oblik ovali v posebnem skladu, 
ki zbira dinarsko protivrednost dolarskih kreditov, odobrenih od ZDA. Sred- 
stva tega sklada lahko uporabljamo samo strogo namensko v soglasju z vlado, 
ki je dala omenjene kredite. 

V zvezi z oblikovanjem in porabo teh sredstev, pretežno v prejšnjem 
desetletju, torej pred letom 1960, se njihovo stanje stalno znižuje. Ker se kre- 
ditna razmerja med obema državama že vrsto let urejajo na drugačni osnovi, 
ni več izvirnega dotoka v ta sklad. Zato je stanje teh sredstev po uveljavitvi 
gospodarske reforme stalno padalo. Tako je znašalo konec leta 1965 dinarjev 
1553 milijonov, konec leta 1966 dinarjev 917 milijonov, konec 1967. leta 446 
milijonov dinarjev in konec minulega leta 236 milijonov dinarjev. Takšno stanje 
teh skladov je razvidno iz podatkov Narodne banke. 
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V naši republiki ni na voljo podatkov o naložbah iz navedenih sredstev, 
ker so vse evidence vodili centralno v zveznih organih. Zato smo se morali za 
podatke, po katerih vprašuje tovariš poslanec, obrniti na zvezni sekretariat 
za finance. Ta nam žal do danes še ni odgovoril in zato ne morem odgovoriti 
na vaše vprašanje. Seveda vam bomo, brž ko bomo prejeli podatke, pismeno 
odgovorili. 

Predsednik dr, Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Kreft imaš dodatno 
vprašanje? (Ne.) Na poslansko vprašanje tovariša Kristana od 20. 2. bo odgo- 
voril tovariš dr. Ernest Petrič, član izvršnega sveta. 

Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši po- 
slanci! Poslanec tega zbora, tovariš Milan Kristan, je v poslanskem vprašanju 
želel odgovor na vprašanje, koliko srednjeročni program raziskovalnega in raz- 
vojnega dela na področju jedrske energetike v Jugoslaviji pripisuje tudi inte- 
resu Slovenije in predvsem, če program vključuje geološka raziskovanja vezana 
na uran za območje Slovenije, tehnologijo urana in njegovo proizvodnjo, tehno- 
loška raziskovanja na področju reaktorske tehnike in razvojno-tehnološki del 
jedrskih in energetskih instalacij? Posebej želi odgovor na vprašanje, ali je 
finančni program za Slovenijo izdelan in kakšen odnos imajo gospodarske orga- 
nizacije do programa in financiranja? Svoja vprašanja je tovariš poslanec 
Milan Kristan postavil na podlagi informacije v biltenu zveznega izvršnega 
sveta. Zato bom moral na njegovo vprašanje odgovoriti nekako v dvojnem 
smislu. Najprej na njegova konkretna vprašanja, potem pa bom v nekaj bese- 
dah dodal še tisto, kar se je dogodilo v zadnjem obdobju na tem področju, in 
kar iz biltena zveznega izvršnega sveta, na katerega se poslanec opira, ni 
razvidno. 

V zvezi s srednjeročnim programom zvezne komisije za nuklearno energijo 
je treba na vprašanje tovariša Kristana pojasniti naslednje: 

1. Za geološke raziskave urana so v Jugoslaviji predvidena naslednja sred- 
stva: za 1969. leto 14 150 000 N din. Od tega je, govoril bom v novih dinarjih, 
10 400 000 zveznih sredstev in 3 750 000 participacije. Za leto 1970 je predvi- 
denih 14 milijonov 750 000 din, od tega 11 milijonov zveznih sredstev in 3 750 000 
participacije. Za leto 1971 je predviden;h 14 800 000 dinarjev, od tega 11 300 000 
zveznih sredstev in 3 500 000 participacije. Od teh sredstev je v letu 1969 pred- 
videno za SR Slovenijo za projekcijske geološke raziskave urana približno 
3 600 000 zveznih sredstev brez pogoja participacije. Za podrobne rudarsko- 
geološke raziskave urana na Zirovskem vrhu 2 750 000 s pogojem soudeležbe 
SR Slovenije ali gospodarskih organizacij v minimalnem enakem znesku, to sie 
pravi, 50 : 50. Participacijo Slovenije zagotavlja sklad »Boris Kidrič«, in sicer 
2 100 000 dinarjev in rudnik živega srebra Idrija še 650 000 dinarjev. V letu 
1969 je torej za raziskave ležišča urana v Sloveniji namenjenih precej sredstev, 
večina teh je zveznih. To je razumljivo, ker je nahajališče v Sloveniji doslej 
postalo ekonomsko najbolj interesantno, če že ne edino v Jugoslaviji. Za de- 
tajlne geološke raziskave na Žirovsikem vrhu je predvideno v letu 1970 nadalj- 
njih 2 750 000 din in v letu 1971 2 500 000 dinarjev zveznih sredstev pod pogoji 
parcipacije po načelu 50 : 50. 

V tej zvezi naj bi še dodal, da so bile leta 1960 raziskave v Zirovskem vrhu 
poverjene »Inštitutu za istraživanja mineralnih sirovina« iz Beograda. Pri raz- 
iskavah že več let sodeluje tudi geološki zavod Slovenije iz Ljubljane. Ta bo 
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— čeprav je kot subkontraktor v letu 1969 že opravljal 51 % vseh raziskovalnih 
del na Žirovskem vrhu, že v letu 1971 presegel predvideni delež svojih raz- 
iskav v Žirovskem vrhu. Tako dejansko stanje seveda nujno zahteva ustrezno 
pravno ureditev geološkega zavoda, ki ob takem dejanskem stanju verjetno ne 
more biti subkontraktor. 

Glede na raziskave s področja tehnologije urana in njegove proizvodnje 
vsebuje srednjeročni program skoraj vsa sredstva le za laboratorijske raziskave 
vseh vrst rud, skoraj ničesar pa za polindustrijske raziskave. Te bi bile po 
našem mnenju interesantne v zvezi z nahajališčem urana na Žirovskem vrhu. 

Srednjeročni program sicer omenja ter ocenjuje potrebo po polni indu- 
strijski napravi. Zato bo potrebno 2 milijona din, pri1 čemer računamo tudi 
s participacijo drugih interesentov. V predračunu, ki ga vsebuje program, niso 
predvidena za ta namen sredstva zveznega sklada za financiranje znanstvenih 
dejavnosti. Zaradi tega je slovenski predstavnik v zvezni komisiji za nuklearno 
energijo glasoval proti takšni formulaciji zadevnega projekta in bo ali je že 
podal svoje ločeno mnenje. 

Po programu, kakršen je predviden od zvezne komisije za nuklearno ener- 
getiko, bi najbrž raziskovali široko laboratorijsko dejavnost in vse možne 
asortimente. Glede tega menimo, da bi bilo treba spektor postopoma ožiti in 
se koncentrirati tudi na polindustrijske raziskave, na tiste rude, ki so trenutno 
najbolj primerne, če ne celo edino primerne. 

Glede na raziskave s'področja tehnologije urana in njegove proizvodnje 
energetskih instalacij lahko rečem, da tvorijo te raziskave sestavni del pro- 
grama. Za ta del programa je predvidenih 34 milijonov iz zveznega sklada in 
2,8 milijona participacije s strani industrije. V sedanji stopnji se gospodarstvo 
konkretno o participaciji še ni izreklo. Pri delu v zvezi s tem programom sta 
bila v SR Sloveniji doslej angažirana nuklearni inštitut »Jožef Štefan« in 
»Litostroj«. V minulem letu je prejel nuklearni inštitut 5 770 000 in »Litostroj« 
200 000 din, torej skupaj 5 970 000 dinarjev iz zveznega sklada. 

Program predvideva poseben projekt, ki se nanaša na obratovanje velikih 
raziskovalnih naprav, to je reaktorjev v Vinči, Ljubljani in v Zagrebu. Lani 
je bilo za te namene danih iz zveznega sklada 6 300 000 din. Od tega je dobil 
nuklearni inštitut za svoj reaktor 800 000 din. Program predvideva za leto 1969 
zmanjšanje teh sredstev na 5 376 000 din, zaradi česar se bodo zmanjšala sred- 
stva verjetno tudi našemu inštitutu. Udeležba ustanov iz Socialistične republike 
Slovenije na sredstvih zveznega sklada pri izvajanju raziskav na področju 
nuklearne energetike, ki se opirajo na omenjeni srednjeročni program, je bila 
v letu 1969 naslednja: nuklearni inštitut »Jožef Štefan« 7 260 000 din, geološki 
zavod 2 500 000, pri čemer ni računana participacija sklada »Boris Kidrič« in 
»Litostroj« 200 000 din. Skupaj torej 9 960 000 dinarjev. To je 16,6 % celotnih 
sredstev, danih v te namene v Jugoslaviji. Menimo, da je to razmerje vprašljivo 
glede na dejstvo, da je glavno nahajališče urana v Sloveniji, da je tu tudi eden 
od treh nuklearnih inštitutov in da bo zelo verjetno tudi lokacija bodoče 
nuklearne elektrarne v Sloveniji. Menimo, da bi bilo treba o odstotku teh še 
razpravljati. 

Po citiranem srednjeročnem programu ne bi mogli pričakovati bistvenega 
zboljšanja naše udeležbe, marveč celo obratno. Srednjeročni program ne zajema 
tistih raziskav, ki bi bile vezane neposredno na gradnjo prve nuklearne elek- 
trarne v Jugoslaviji. Poslovno združenje za energetiko Socialistične republike 
Slovenije meni, da bi na primer morale biti razne raziskave v zvezi za varnost 



24 Republiški zbor 

ter pogojev za lokacijo, opravljene ne le načelno, temveč že vezane na konkretne 
razmere in lokacije. Slovenska energetika in sklad »Borisi Kidrič« sta doslej 
dajala finančna sredstva za raziskave v zvezi z gradnjo nuklearne elektrarne 
v Sloveniji brez vsakršnega sofinanciranja iz zveznega sklada za financiranje 
raziskovalnega dela. 

To bi bile torej konkretne pripombe in konkretna stališča k programu, 
kakršen je bil predložen. Vendar moram dodati še naslednje: problematika na 
področju nuklearne energije v Jugoslaviji in posebej problematika zvezne nu- 
klearne komisije je trenutno v dinamičnem obdobju. Lahko rečemo, da iščemo 
ustrezno mesto in vlogo zvezne nuklearne komisije. Res je, da ta komisija ne 
financira več raziskav na področju nuklearne energetike, marveč jih financira 
zvezni sklad za financiranje raziskovalnega dela po napotkih zveznega sveta za 
koordinacijo raziskovalnega dela. V tej zvezi naj bi prav nuklearna energetika 
postala prvi tako imenovani1 makroprojekt, to je eden tistih velikih raziskoval- 
nih projektov, v katerega naj bi se koncentrirala sredstva federacije, tista 
sredstva, ki so danes v zveznem skladu. V Jugoslaviji naj bi bilo 10—20 takih 
ključnih raziskovalnih področij. Ne bi bilo prav, da bi se še vnaprej financiralo 
raziskovalno delo iz sredstev federacije v obliki najrazličnejših malih in tudi 
najmanjših raziskav kot se to danes dogaja brez jasnega programa in orien- 
tacije. V tem smislu je bil poleg srednjeročnega programa, ki ga je imel v 
mislih tovariš poslanec, predložen zveznemu svetu za koordinacijo raziskoval- 
nega dela tudi adekvaten program za področje nuklearne energetike s strani 
treh jugoslovanskih nuklearnih inštitutov. Ti so: inštitut »Boris Kidrič« v Vinči, 
»Rudžer Boškovič« v Zagrebu in »Jožef Štefan« v Ljubljani. Ker sta se tu 
znašla torej dva programa za področje nuklearne energetike, je bila ustanov- 
ljena v zveznem svetu posebna »ad hoc« komisija. Ta naj bi skušala ovrednotiti 
ta dva programa, in odločila, ali je možno uskladiti ta dva programa kot osnovo 
za bodoči makroprojekt na področju nuklearne energetike in ju v bistvu zdru- 
žiti. V tem smislu začenja torej nastopati raziskovalno delo na področju nukle- 
arne energetike kot makroprojekt in ni več torej v ozki kompetenci zvezne 
komisije za nuklearno energetiko. V Sloveniji in v izvršnem svetu gledamo na 
makroprojekte kot na bodoča ključna raziskovalna področja v federaciji takole: 
v načelu sprejemamo to idejo, in jo podpiramo, vendarle pod naslednjimi po- 
goji: menimo, da je za te makroprojekte treba prvič zagotoviti ustrezno stro- 
kovnost metodologije pri njihovem sprejemanju. Le tako lahko pridemo do 
nekih serioznih makroprojektov in drugič: na zvezna sredstva v skladu za 
financiranje raziskovalnega dela gledamo kot na združena sredstva, torej na 
sredstva, ki se formirajo od spodaj navzgor, s katerimi naj se financirajo obče 
jugoslovanski ključni raziskovalni objekti. Zato menimo, da bi morala postati 
dejanska in direktna vloga republike pri odločanju za konkretne makroprojekte 
mnogo bolj jasna in mnogo bolj konkretna kot je bila dosedaj. V tem smislu bo 
verjetno tudi makroprojekt za nuklearno energetiko pravzaprav prvi, ob ka- 
terem naj bi se izražala metodologija tako glede strokovnosti kot tudi glede 
participacije republike in njenega interesa in se tudi že postopoma realizirala. 
V tej smeri bodo šle verjetno naše pripombe, kolikor bodo seveda lahko prišle 
do izraza je drugo vprašanje, to je prav v tisti smeri kakor meni — po mojem 
mnenju — tudi tovariš poslanec. To je oženje spektra raziskav v tisto smer, 
kjer postajajo raziskave na področju nuklearne energetike za nas vsebolj 
zanimive glede na eventualne odločitve o nuklearni energetiki v naši državi 
in konkretno v Sloveniji. V tej zvezi bi bilo treba dodati še to . .. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Petrič, to je referat o nuklearni 
politiki slovenskega izvršnega sveta in ne odgovor na poslansko vprašanje. 

Dr. Ernest Petrič: Nisem tega mnenja. Ce hočem tovarišu poslancu 
točno odgovoriti na njegovo vprašanje, moram imeti še dve, tri minute časa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Po poslovniku naj bodo odgovori na 
vprašanja kratki. 

Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik, mislim, da moj današnji od- 
govor, glede na druge, še zdaleč ni najdaljši. Sam sem bil priča v tej dvorani, 
ko . . . 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ravno zaradi tega. 

Dr. Ernest Petrič: Če je tovariš poslanec zadovoljen, da končam, to 
lahko takoj storim. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Jaz sem tukaj, ki odločam o tem, tovariš 
Petrič. Mislim, da je šla vaša razprava prek okvira vprašanja, 

Dr. Ernest Petrič: Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Na vprašanje tovariša Kambiča od 24. 
februarja bo odgovoril Marjan Prijatelj, pomočnik republiškega sekretarja za 
pravosodje in občo upravo. 

Marjan Prijatelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Poslanec tovariš Miroslav Kambič je naslovil na izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije dve vprašanji: 

Prvo vprašanje: kdaj namerava izvršni svet uresničiti že večkrat omenjeno 
vprašanje, da bi morali tudi v republiških upravnih in izvršnih organih preiti 
na plačevanje mesečnih osebnih dohodkov za nazaj? Odgovor je tale: 

Med ukrepi za znižanje proračunske porabe je izvršni svet proučeval tudi 
možnosti za prehod na plačevanje osebnih dohodkov za nazaj pri državnih 
organih in institucijah, vezanih na proračun s tem, da bi hkrati znižali osebne 
dohodke zaposlenih v državni upravi za enomesečni dohodek, torej za V«. Pri 
proučevanju teh ukrepov v javni upravi, je izvršni svet pretehtal tudi možnost 
diferenciranja pristopa porasta osebnih dohodkov s slučajnih vidikov. Vendar 
se po vsestranskem proučevanju vseh teh možnosti izvršni svet ni odločil za 
tako rešitev. Razlogi so predvsem tile: 

republiška uprava že več let zaostaja v osebnih dohodkih z osebnimi do- 
hodki v večjih, oziroma razvitejših občinah, kot tudi za poprečjem osebnih 
dohodkov v podobnih upravnih dejavnostih v drugih organih in organizacijah. 
Leta 1967 je dobila republiška uprava 2a/o povečanje osebnih dohodkov, ki se 
še do danes niso dvignili na raven poprečja osebnih dohodkov ustreznih drugih 
organov in organizacij. 

Zaradi tega še vedno ni mogoče preprečiti odhajanje najstrokovnejših 
upravnih kadrov iz republike uprave, še manj je mogoče uspeti, da bi repu- 
bliški upravni organi v zadovoljivem številu dobili nove, mlajše kadre z ustrez- 
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no izobrazbo, prakso in kvalifikacijo. V tej situaciji bi, s prehodom na plačevanje 
osebnih dohodkov za nazaj, prizadeli predvsem najštevilnejše delavce v repu- 
bliški upravi, to je miličnike in druge operativne organe notranjih zadev, 
katerih novačenje pomeni največji kadrovski problem * republiškem sekreta- 
riatu za notranje zadeve. Izvršnemu svetu je znano, da je doslej prišlo na sistem 
plačevanja osebnih dohodkov za nazaj že večina občin. Nekaj občin je ta pro- 
blem rešilo tako, da je nadomestilo enomesečno akontacijo pri prehodu s tri- 
najsto plačo ali s podobno drugačno intervencijo. Precej občin je prešlo na 
plačevanje za nazaj z večmesečnim premikanjem plač na poznejši čas, npr. na 
deseti dan v mesecu, potem na dvajseti dan v naslednjem mesecu in tako dalje. 
Tudi pri tem prehodu plačevanja za nazaj so imele nekatere občine neke 
ugodnosti. 

Sicer pa se s plačevanjem za nazaj ne spremeni absolutna poraba sredstev 
v republiškem proračunu. Spremeni se le način porabe, oziroma gibanja obrat- 
nih sredstev. Ker gre tudi tu predvsem za izenačevanje ekonomskega položaja 
in pogojev dela upravnih delavcev in delavcev v proizvodnji, ki so plačani za 
nazaj, izvršni svet meni, da zaradi opisanih razlogov ni povzročila dosedanja 
zakasnitev rešitve tega vprašanja večjih problemov. Izvršni svet je naročil pri- 
stojnim republiškim organom, da ponovno temeljito pretresejo vprašanje pla- 
čevanja za nazaj v republiški upravi in da izdelajo ustrezne predloge. 

Drugo vprašanje se glasi: kdaj namerava izvršni svet sprejeti ustrezne 
ukrepe, da bi se nagrajevanje pravosodnih in upravnih delavcev v občini po- 
enotilo tako, kot je to storjeno za prosvetne delavce v Socialistični republiki 
Sloveniji? 

Nagrajevanje za delo v občinski upravi je zelo raznoliko. Raznoličnosti pa 
ne povzroča samo dejstvo, da vsaka občinska skupščina sama presoja, koliko 
sredstev bo dala za delo v svoji upravi, marveč tudi dejstvo, da v okviru samo- 
upravnih pravic — na podlagi zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v 
upravnih organih SR Slovenije določa vsaka občinska uprava s svojim pravil- 
nikom tudi sistem in metode za razdeljevanje sredstev. 

Takšno stanje — razumljivo1 — povzroča precejšnjo neenakost v osebnih 
dohodkih delavcev, ki delajo na istih ali podobnih delovnih mestih v posa- 
meznih občinskih upravah. To je nujna posledica različnosti občin in širokih 
samoupravnih pravic delovnih skupnosti. Sekretariat za pravosodje in občo 
upravo je pred leti nekajkrat zbiral podatke o dohodkih delavcev v občinski 
upravi in te podatke občinam tudi posredoval z namenom, da bi z medsebojnim 
primerjanjem eventualno dosegli ustrezne korekture v najbolj razhajajočih se 
primerih. Podatke, ki jih je sekretariat dobil, niso bili nikoli realni, ker niso 
bili povsem verodostojni in ker so se dohodki v posameznih občinskih upravah 
v kratkem obdobju zelo spreminjali. Problem usklajevanja osebnih dohodkov 
v občinskih upravah je treba obravnavati tudi z druge plati. Ne gre samo za 
vprašanje razmerij v višini dohodka med podobnimi delovnimi mesti v 60 ob- 
činskih upravah, ki so že same po sebi različne, marveč gre tudi za razmerje 
med dohodki v občinskih upravah in med dohodki do drugih delavcev in volje- 
nih organov občinskih skupščin in družbenih organizacij ter drugih občinskih 
organov. Zlasti gre za razmerje med dohodki vodilnih delavcev v upravi in 
vodilnimi delavci v Socialistični zvezi, sindikatih itd. 

Ker so dohodki teh funkcionarjev v različnih občinah tudi zelo različni, to 
dodatno vpliva na neenotnost nagrajevanja delavcev v občinskih upravah. Po 
naročilu izvršnega sveta pripravlja sekretariat za pravosodje in občo upravo 
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v okviru proučevanja organizacij občinske uprave tudi merila, ki naj bi služila 
za orientacijo pri določanju delitve dohodka v občinskih upravnih organih. To 
je bilo programirano tudi že v materialih, ki jih je sekretariat poslal občinam. 

Problema usklajevanja osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih so se 
lotili tudi republiški sindikati s katalogom osnov in meril za vrednotenje dela 
v teh dejavnostih. Ta naj bi, po mnenju sindikatov, služil kot pripomoček za 
sklenitev družbenega dogovora. Tudi izvršni svet je naročil pristojnim repu- 
bliškim organom, da pripravijo družbeni dogovor o nagrajevanju delavcev v 
republiški upravi. Teze zanj so že izdelane. Njena določila oziroma načela bodo 
lahko koristno služila za formiranje podobnih družbenih dogovorov na občinski 
ravni. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali je kakšno dodatno vprašanje? (Ne.) 
Tovariš Rado Pušenjak je postavil 27. 2. 1969 poslansko vprašanje. Nanj bo 
odgovoril tovariš Jože Božič, republiški sekretar za delo. 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po- 
slanec tega zbora, tovariš Rado Pušenjak je naslovil izvršnemu svetu naslednje 
poslansko vprašanje: 

ali obstaja namen uvesti v Sloveniji družbeno dogovarjanje med asociaci- 
jami delovnih organizacij, sindikati in izvršnimi organi družbeno-političnih 
skupnosti glede pridobivanja in delitve dohodka in osebnih dohodkov delavcev? 
In nadalje: če tak namen obstaja, prosim izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
da se izjavi, kakšen program ima za izvedbo te zelo pomembne in istočasno 
zapletene naloge? 

Moram pritrditi tovarišu poslancu, da obstaja v Sloveniji resen namen 
uvedbe vseh oblik družbenega dogovarjanja, vključno družbenega usmerjanja 
na osnovi ustrezne republiške zakonodaje. Realizacija teh nalog pa bo seveda 
precej naporna in tudi precej dolgotrajna, ker posega v različne, med seboj si 
nasprotujoče interese na področju delitve dohodka in osebnega dohodka. Te 
pojave poznamo že iz preteklosti, spremljajo nas pa tudi sedaj, ko smo se širše 
lotili družbenega dogovarjanja. Predvsem so težave pri tistih delovnih orga- 
nizacijah, ki imajo z zakonom začasno ustavljeno naraščanje osebnih dohodkov. 

V izvršnem svetu potekajo razprave za izdelavo predlogov in ustreznih 
rešitev zaključkov že od septembra dalje, ko je bil na njegovi 29. seji sprejet 
sklep, da je treba družbeno dogovarjanje in družbeno usmerjanje delitve vklju- 
čiti v prioritetno družbene naloge. Program dela se 'od takrat dalje odvija v 
sledeči smeri: 

v novembru 1968 je izvršni svet sklepal o realizaciji prvih pobud za druž- 
bene dogovore na področju bančništva, zdravstva, šolstva, kulture in socialnega 
varstva. To dogovarjanje poteka v ustreznih zborih delovnih skupnosti Skup- 
ščine SR Slovenije. Pri dogovarjanju sodelujejo, poleg izvršnega sveta tudi 
sindikati in asociacije delovnih organizacij. 

Republiški sekretariat za delo je pripravil osnutek tez za zakon o druž- 
benem usmerjanju delitve dohodka. Osnutek tez je bil že preliminarno obrav- 
navan v komisiji za delitev dohodka in osebnega dohodka. Skupščina SR 
Slovenije, katere naloga je, da proučuje sistemska vprašanja notranje delitve 
in predlaga ustrezne rešitve. Na programu pa ima osnutek tez tudi odbor za 
gospodarstvo izvršnega sveta. Republiški sekretariat za delo pripravlja v sode- 
lovanju z republiškim sekretariatom za gospodarstvo in republiškim sekreta- 



28 Republiški zbor 

riatom za finance gradivo o tem, za katere dejavnosti bi kazalo z zakonom 
določiti nekatere posebnosti glede ugotavljanja in delitve dohodka kot to do- 
pušča 6. člen temeljnega zakona o ugotavljanju in delitvi dohodka. 

Dosedanje delo kaže, da bo potrebno razviti še več konkretnega prizade- 
vanja vseh zainteresiranih družbenih dejavnikov za iskanje rešitev odprtih 
vprašanj na področju delitve. Pri tem sodimo, da bodo prve realizacije ome- 
njenega programa in začetek javnega obravnavanja za zakon o družbenem 
usmerjanju delitve dohodka v Sloveniji spodbudile v večji meri kot doslej 
prizadevanje delovnih organizacij kot tudi pristojnih družbenih dejavnikov, da 
se konkretno odločijo za družbeno dogovarjanje in začno usklajevati delitev 
z rezultati dela povsod tam, kjer je to aktualno. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Na poslansko vprašanje po- 
slanca Karla Forteja z dne 25. 2. bo odgovoril tovariš inž. Ivo Klemenčič. 

Inž. Ivo Klemenčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec tega 
zbora, tovariš Karel Forte je izvršnemu. svetu postavil naslednje vprašanje: 

1. kakšna je ocena izvršnega sveta o vztokih podražitev v zadnjem času 
in še posebej, zakaj so podražitve večje v Sloveniji in 

2. kakšni ukrepi so bili storjeni v Sloveniji proti neupravičenim in ne- 
utemeljenim podražitvam? Ali je bil izvršni svet konzultiran v zvezi z ukrepi, 
ki jih je pripravil zvezni izvršni svet in kakšno je njegovo stališče do pred- 
laganih ukrepov? 

Na ta vprašanja dajem naslednje odgovore: 
Težnja postopnega gibanja cen je prisotna v gospodarskih gibanjih že 

nekaj mesecev. Nastala je predvsem kot posledica mnogih sprememb v gospo- 
darskem sistemu, ki so imele za cilj poživeti industrijsko proizvodnjo, ki je — 
kot je znano — v prejšnjem obdobju stagnirala. Te spremembe so imele svoj 
materialni kot tudi institucionalni značaj. Razen tega je tudi vprašanje, ali so. 
vsi dejavniki, ki vplivajo na sedanji porast cen, že v celoti aktivirani in že 
prešli v svojo kulminacijo. 

Trenutno ni povsem enotnih ocen o vzrokih sedanjih gibanj cen. Pritisk 
na cene je samo posledica drugih dogajanj, ki bi jih lahko razdelili v naslednje 
skupine: 

a) verjetno so imeli ukrepi kreditne politike pri povečevanju denarne mase 
za cilj povečati investicijsko potrošnjo iz raznih virov, konkretno v zvezi z in- 
tervencijami na trgu z odkupom določenega blaga iz zveznih sredstev. To 
potrjujejo v določeni. meri tudi kasnejši ukrepi narodne banke; 

b) ukrepi na področju povečanja zaščite jugoslovanskega gospodarstva v 
mednarodni menjavi, ki so v veliki meri izhajali iz pritiskov posameznih pod- 
jetij kot tudi uvajanje vse bolj krutih blagovnih režimov, ki v bistvu podpirajo 
nerentabilno proizvodnjo, kar se mora nujno odražati na proizvodnih stroških. 
Vse to je spremljano z mnogimi dogovori v različnih oblikah, kar končno tudi 
pomeni pritisk na cene; 

c) na povečano splošno in drugo potrošnjo, ki se zagotavlja s povišanjem 
zveznih, republiških, občinskih dajatev in raznih drugih prispevkov razumljivo 
reagirata proizvodnja in trgovina v konjunkturni situaciji s pritiskom na cene. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je obravnaval nekatera gradiva zveznih 
in republiških organov, ki so v zvezi s to problematiko. Treba je reči, da je 
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bil o zveznih ukrepih vse bolj informiran kot konzultiran. Naša ocena je, 
da so zvezni ukrepi za stabilizacijo cen, ki so orientirani predvsem na zaostro- 
jevanje administrativne kontrole, na ukrepe proti obnašanju trgovine, usmer- 
jeni predvsem na omiljevanje posledic, ki nastajajo zaradi povišanja cen v 
gospodarstvu, manj pa na odstranjevanje osnovnih vzrokov. Zvezno gradivo 
sicer omenja vzroke za pritisk na cene, navedene v točkah a) in b), vendar 
daje težišče tistim vzrokom, ki jih naštevamo pod točko c). Pri tem ugotav- 
ljamo, da se že izvajajo določeni ukrepi, zlasti administrativna kontrola cen, 
ne moremo pa tega trditi za ukrepe, ki naj bi odstranjevali vzroke nara- 
ščanja cen. 

Izvršni svet Skupščine Slovenije bo tudi v bodoče podpiral vse tiste ukrepe, 
ki so na liniji reforme za stabilizacijo tržišča in za skladno gibanje cen, ne 
bo pa podpiral takega administrativnega poseganja, ki bi negativno vplival na 
osnove tržnega mehanizma. Glede položaja v Sloveniji na področju cen ne 
moremo trditi, da obstoječi trendi bistveno odstopajo od jugoslovanskih. Pri 
tem je treba upoštevati, da pridejo vsa gibanja v eni ali drugi smeri najhitreje 
do izraza prav v naši republiki. Republika ima glede kontrole cen ozke pri- 
stojnosti, ki pa so bile že pred zadnjimi podražitvami praktično izkoriščene. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Ali ima tovariš poslanec dodatno 
vprašanje? (Ne.) Hvala. Prejeli ste tudi poslansko vprašanje tovariša inž. Janka 
Kosovela. Na to vprašanje bo odgovorjeno na prihodnji seji. Obveščam vas, 
da je poslanec Franc Gorenc na svoje poslansko vprašanje dne 28. 1. 1969, 
ki ste ga prejeli s sklicem za 73. sejo republiškega zbora, prejel na izvršnem 
svetu ustni odgovor in se z njim začasno zadovoljuje. Prosim, ali ima v zvezi 
zvezi s tem še kdo kakšno vprašanje? (Ne.) Poslanska vprašanja so torej 
izčrpana. 

Prosim, kdo želi dodatno postaviti poslansko vprašanje? Tovariš Zvone 
Pelikan. 

Inž. Zvone Pelikan: Tovarišica predsedujoča! Želim postaviti na- 
slednji dve vprašanji sekretariatu za gospodarstvo. 

V skupščinskem aktu »stališča, sklepi in priporočila v zvezi s stanjem raz- 
voja kmetijstva v Sloveniji«, ki smo ga sprejeli ob koncu lanskega leta, nalaga 
Skupščina SR Slovenije sekretariatu za gospodarstvo nalogo, da prouči ustrez- 
nost zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa s 
kmetijskimi pridelki. 

Sekretarja za gospodarstvo vprašujem, kaj je že ukrenil v zvezi s to nalogo? 
Dalje vprašujem sekretariat za gospodarstvo, ali mu je znano, da so trgovska 
podjetja na podeželju pričela prodajati umetna gnojila in druga zaščitna sredstva 
ter sklepajo pogodbe za odkup nekaterih interesantnih pridelkov? Ob taki situ- 
aciji nimajo več kmetijske zadruge in kombinati prav nobenega interesa- za 
izvajanje kooperacije in za vzdrževanje pospeševalne službe. Zanima me stališče 
sekretarja za gospodarstvo do tega problema. 

Nadalje vprašujem predsednika zbora, ki je trenutno odsoten, če bo na 
dnevnem redu zasedanja našega zbora v mesecu marcu obravnava o ukrepih, 
ki bi jih morale izvesti posamezne institucije na podlagi sklepa, sprejetega 
skupaj s stališči in sklepi ter priporočili v zvezi s stanjem in razvojem kme- 
tijstva v SR Sloveniji? 
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Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Ker predstavnika sekreta- 
riata za gospodarstvo ni tukaj, predpostavljam, da bo prejel tovariš poslanec 
odgovor na naslednji seji. Prav tako bo na naslednji seji dobil odgovor na 
vprašanje, ki ga je postavil predsedniku zbora. Verjetno ne bo mogoče še 
v tem mandatu upoštevati njegove želje. Prosim, še kdo? Tovariš Viktor Seitl 
ima besedo. 

Viktor Seitl: Tovariši in tovarišice poslanci! V dnevniku »Delo« 
smo zasledili 26. 2. 1969 v rubriki »Pisma bralcev« pismo pod naslovom: »Končno 
je naš sin umrl«. V pismu prizadeta mati opisuje ves potek zdravljenja in 
odnos zdravstvene službe do bolnika. O podobnem problemu je pisal tudi 
»Večer« 14. 2. 1969. Tak primer je bil v Slovenskih goricah. Osebno tudi poznam 
nekatere primere, lahko bi rekel »neresnega zdravljenja« pacientov. Ker menim, 
da se tudi samoupravna družba ne more samoupravno pogovarjati o tem, kako 
bo zdravila bolnika, stavljam sekretarju za zdravstvo naslednje poslansko vpra- 
šanje: Kaj je v zvezi z znanimi dogodki že storil oziroma, če še ni ničesar storil, 
kaj in kdaj misli to storiti? 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, še kdo? Besedo ima 
tovariš Franci Kolar. 

Franci Kolar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice poslanke, tovariši 
poslanci! Prosim izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da odgovori na tole 
poslansko vprašanje: 

1. ali so Slovenskemu narodnemu gledališču zagotovljena finančna sredstva 
za osebne dohodke? 

2. če ta sredstva niso v celoti zagotovljena, kaj in kdaj bodo pristojni organi 
SR Slovenije in mesta Ljubljane storili, da bi zagotovili ustrezno in kontinu- 
irano financiranje in sofinanciranje te najpomembnejše gledališke hiše? 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, želi še kdo postaviti po- 
slansko vprašanje? Ce ne, bi želela odgovoriti na vprašanje in na željo tovariša 
Matičiča, da vključim njegov predlog na eno izmed naslednjih sej republiškega 
zbora, in sicer, da bo spričo obsežnega materiala, ki ga je v tej zvezi potrebno 
pripraviti, to skorajda nemogoče do zaključka našega mandata. Tako da bo 
to vprašanje prišlo na dnevni red, verjetno šele v naslednjem sklicu. S tem je 
ta točka dnevnega reda zaključena in odrejam odmor do 11.30. 

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

Podpredsednik Marija Mesarič: Nadaljujemo z delom in to z ob- 
z obravnavo 3. točke dnevnega reda, to je z razpravo o predlogu 
zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljub- 
ljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici. 

Predlagatelj tega predloga je izvršni svet, ki je predlagal, da na podlagi 
296. člena našega poslovnika obravnavamo predlog ne glede na roke, ki so 
predpisani s poslovnikom. Predsedstvo skupščine je ta predlog sprejelo. Pred- 
stavnik izvršnega sveta je tovariš Boris Vadnjal, na sejo pa so bili vabljeni 
še naslednji: predstavnik cestnega sklada naše republike, predstavnik inštituta 
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za ekonomska raziskovanja, predstavnik zavoda za planiranje naše republike, 
predstavnik gospodarske zbornice naše republike, predsednik biroja^za regio- 
nalno in prostorsko planiranje Ljubljane in predstavnik poslovnega združenja 
cestnih podjetij SR Slovenije. 

Najprej imamo odločiti o proceduralnem vprašanju, in sicer, ali se strinjamo 
s tem, da obravnavamo predlog zakona ne glede na roke. Motiv je, kot veste, 
v tem, da zakon v določenem roku sprejmemo zaradi našega interesa, da 
dobimo mednarodno posojilo. 

Dajem predlog za postopek, da obravnavamo zakona, ne glede na roke, 
v obravnavo. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne, potem lahko preidemo 
na samo sklepanje o tem predlogu in prosim tiste, ki so za tak predlog, da 
dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. Obveščam vas, da sta predlog zakona 
obravnavala odbor za proizvodnjo in promet in zakonodajnopravna komisija. 
Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili. 

K predlogu zakona smo dobili tudi mnenje skupščine občine Kamnik. Ah 
želi predstavnik odbora ali pa komisija besedo? (Ne.) Ali želi morda predstavnik 
izvršnega sveta besedo? (Ne.) Potem pričenjam obravnavo. Prosim, želi kdo 
besedo? Prosim, besedo ima tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Po dvakratnih razpravah v tem domu ter mnogih pogovorih in dokaj 
vročih debatah v odborih našega zbora je danes pred nami predlog zakona 
o modernizaciji ceste Šentilj—Nova Gorica. 

Delim mnenje tistih poslancev, ki trdijo, da je zakon, ki ga sprejemamo, 
pomemben in temeljni mejnik v razvoju naše cestne mreže, da pomeni resen 
korak k racionalizaciji slovenskih komparativnih prednosti v evropskem merilu 
in zelo obetajoč element za gospodarski razvoj naše republike in Jugoslavije. 
Prav zaradi tega sem, tako kot je rekel poslanec tovariš Kolar, ponosen, da 
lahko sodelujem v sklicu, ki ta zakon sprejema. Ponosen, da lahko prispevam 
svoj delež k odločilni modernizaciji prvega dela bodočega cestnega križa in 
s tem k ustreznejšemu položaju in mestu naše republike in Jugoslavije v evrop- 
skem prostoru. S tem se že opredeljujem, da bom za zakon glasoval, kar seveda 
še ne pomeni, da sem z vsemi posameznostmi, ki jih ta zakon prinaša, tudi 
zadovoljen. 

Najprej je tu vprašanje cestnega križa ali zakona o mreži hitrih cest v 
SR Sloveniji. V dialogu, ki se je razvil na zadnjem zasedanju, sem se zavzemal 
za zakon o ćestnem križu. Tudi danes sem povsem prepričan, da more celovitost 
razvoja omrežja hitrih cest v SR Sloveniji prikazati in urediti le zakon o 
omrežju hitrih cest ali kot ga imenujemo »zakon o cestnem križu«. Sicer je 
ta ugotovitev tudi jasno in nedvoumno napisana v obrazložitvi tega zakona. 
Zato menim, da bi morali to ugotovitev vnesti tudi v določbe zakona, ki ga 
sprejemamo. S tem v zvezi predlagam naslednji amandma: 

Člen 12 naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Ta zakon začne veljati 8. dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije« 

in postane sestavni del zakona o omrežju hitrih cest, čim bo le-ta sprejet.« 
Iz obrazložitve tega zakona je nadalje razvidno, da bo 253 km te ceste za- 

htevalo 402,9 milijarde S din, kar pomeni, da bo veljal sleherni kilometer te 
4-pasovne ceste 1,59 milijarde S din. Namenjena sredstva so dokaj nad pred- 
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videvanji pred letom dni, ko so se pojavile prve finančne konstrukcije. Prosim 
predlagatelja, da obrazloži, od kod in zakaj ta povečanja, ki znašajo v pri- 
merjavi s prvimi konstrukcijami, in sicer 1 km = 1,2 milijarde in z drugimi 
1 km = 1,4 milijarde din ali za 13,5 % več. 

S tem v zvezi tudi menim, da bi moral izvršni svet dosledno vztrajati na 
predlogu o inverziji delitve zveznega prometnega davka na pogonsko gorivo. 
Se več. Smatram, da je SR Slovenija tako ekonomsko kot moralno povsem 
opravičena, da se vsaj v obdobju graditve cestnega križa, kar je ne samo slo- 
venskega, marveč tudi jugoslovanskega pomena, poteguje za delitev tega davka 
v razmerju 90 : 10, in ne le 80 : 20. S tem seveda spreminjam svoj prvotni 
predlog, ki sem ga prezentiral in obrazložil pred meseci na seji odbora za 
finance in plan. Predlog je bil kasneje iznesen tudi v drugih odborih. Danes ga 
prav tako zagovarja izvršni svet naše republike. 

Sprememba razmerja od 80 : 20 na 90 : 10 bi imela za posledico učinek, 
ki se da količinsko vzeto — primerjati s predvideno obremenitvijo republiškega 
proračuna za izgradnjo omenjene ceste. Ta obremenitev je detajlirana na drugi 
strani obrazložitve odloka, ki ga sprejemamo v zvezi z modernizacijo odsekov 
Vrhnika—Razdrto in Hoče—Leveč. Prosim predstavnika izvršnega sveta, da 
pove mnenje tudi o tem predlogu. 

V vseh dosedanjih obravnavah je bila prisotna tudi bojazen, da se bodo 
sredstva, predvidena za vzdrževanje in rekonstrukcijo obstoječih cest v SR Slo- 
veniji, prelivala na modernizacijo hitre ceste. Kljub obljubam in zagotovilom, 
da se bodo sredstva za modernizacijo obstoječe cestne mreže in sredstva za 
izgradnjo hitre ceste vodila na ločenih računih, je ta bojazen, zaradi dosedanjih 
izkušenj — še vedno ne samo prisotna, marveč tudi bolj ali manj resnična. 
Kritike na račun cestnega sklada v preteklih letih, na žalost, o tem prepričujejo. 
Da bi onemogočili takšno povsem nerealno, nesmotrno in tudi škodljivo pre- 
livanje, predlagam amandma k 4. sedanjemu členu, in sicer tako, da se za 
njima doda nov 4. a člen, ki naj se glasi: 

»Sredstva, ki se namensko zbirajo za vzdrževanje in rekonstrukcijo obsto- 
ječih cest v SR Sloveniji, mora cestni sklad voditi na posebnem računu. Teh 
sredstev ni moč prelivati v sklad za modernizacijo hitre ceste Šentilj—Nova 
Gorica.« 

Smatram, da bi s tem členom v načelu odpravili pričujočo in opravičljivo 
bojazen o prelivanju teh sredstev v sklad za modernizacijo hitre ceste. S tem 
bo v načelu tudi rešeno vprašanje o cestnem skladu kot investitorju nove hitre 
ceste in istočasnem investitorju za vzdrževanje in rekonstrukcijo obstoječe 
cestne mreže. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Matičič, prosim, če to predložiš 
pismeno. Kdo še želi besedo? Imam občutek, da poslanci mislijo, da je stvar 
dovolj obravnavana in da jih je nekoliko presenetilo to, da so se tile amand- 
maji sedaj pojavili. Če se strinjate, bi morda amandmaje obravnavali neposredno, 
ne da bi jih razmnožili. Amandma k 12. členu je kratek, vsebina je jasna. 
Gre za to ali bo ta zakon postal sestavni del novega zakona, kakor hitro bo 
ta sprejet. Amandma k 4. členu pa vsebuje precizacijo sredstev. Svoje mnenje 
pa bodo morali dati še predstavnik izvršnega sveta, predstavnik odbora in 
pa zakonodajno-pravne komisije. Se strinjate s takim načinom obravnave? 
Prosil bi tovariša Matičiča, da bi še enkrat prišel na govornico in bi počasi 
zdiktiral svoja amandmaja. Prosim tovariš Matičič. 
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Cene. Matičič: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam, da se 
12. člen, to je zadnji člen, spremeni tako, da se glasi: 

»Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS in 
postane sestavni del zakona o omrežju hitrih cest, čim bo le-ta sprejet.« 

Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi: 
»Sredstva, ki se namensko zbirajo za vzdrževanje in rekonstrukcijo obsto- 

ječih cest v SR Sloveniji, mora cestni sklad voditi na posebnem računu. Teh 
sredstev ni moč prelivati v sklad za modernizacijo hitre ceste Šentilj—Nova 
Gorica.« 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Morda je sedaj najboljše, da vprašamo 
tovariša Vadnjala kot predstavnika izvršnega sveta za njegovo stališče. 

Boris Vadnjal: Tovarišice in tovariši poslanci! Že na zadnji seji, ko 
smo obravnavali osnutke, predlaganih zakonov, sem dejal, da bo skupščini 
predložena študija o mreži hitrih cest v Sloveniji, na podlagi katere bo pred- 
lagan poseben zakon. S tem bo le-ta postal avtomatično sestavni del na novo 
sprejetega zakona. Lahko rečem, da bi se z amandmajem k 12. členu strinjal, 
kolikor zakonodajno-pravna komisija k tej formulaciji ne bi imela pripomb. 
Glede amandmaja k 4. členu pa tole: te pripombe so bile večkrat obravnavane, 
predvsem glede bojazni, da bi prišlo do prelivanja sredstev. Mislim, da s takim 
amamdmajem ali s tako odločitvijo v zakonu izražamo pravzaprav sami sebi 
nezaupnico. Zakaj? V skupščini sprejemamo vsakoi leto načrt cestnega sklada. 
Tako ga bomo obravnavali in sprejemali tudi danes. V tem načrtu je v re- 
konstrukciji predvideno, koliko se vrača sredstev za izgradnjo hitrih cest. Ko 
skupščina potrdi tak načrt, izrazi tudi svojo pripravljenost, koliko bo dala 
sredstev od celotne mase za izgradnjo omrežja hitrih cest v Sloveniji. 

Pri organizaciji cestnega sklada smo omenili, da že z delitvijo organiza- 
cijske oblike na sektor za vzdrževanje in na sektor za izgradnjo novih hitrih 
cest in s samostojnimi žiro računi administrativno zagotavljamo izvajanje 
sklepov, ki jih sprejme skupščina. O načrtih cestnega sklada skupščina vsako 
leto razpravlja in daje k njim soglasje. Zato osebno ne vidim nobene potrebe 
po tem določilu v zakonu, kolikor seveda skupščina ne meni, da bi bilo to še 
ev. dodatno zagotovilo. Torej prepuščam odločanje o tem zboru. 

Tovariš predsednik, če dovoliš bi odgovoril še na vprašanje, ki ga je 
postavil tovariš Matičič glede spremembe delitve prometnega davka. Obveščam 
zbor, da je izvršni svet zadolžil sekretariat za gospodarstvo in cestni sklad, 
da v najkrajšem času izdelata predlog za spremembo delitve prometnega davka. 
Menimo, da naš uspeh ne bi bil popoln, kolikor nas ne bi podprle še druge 
republike. Zato mislimo, da naj bi o našem predlogu najprej konzultirali druge 
republike in potem s skupnimi mnenji nastopili pred zveznim izvršnim svetom 
ne samo glede delitve prometnega davka, marveč tudi glede cen nekaterih 
goriv, ter obremenitve težjih motornih cestnih vozil. Mislim, da ne bi bilo prav, 
da bi danes sklepali o tem, da mora biti ta delitev 90 : 10 oziroma, da bi spre- 
minjali prej sprejeto načelo delitve 80 :20. Posebna študija naj pokaže, kakšen 
naj bi bil ta odnos. Pri tem je treba biti previden in poznati celotno konstruk- 
cijo zbiranja sredstev. Navsezadnje so to sredstva zveznega proračuna. Ce te- 
žimo za tem, da naj preide toliko in toliko milijard na leto na cestni sklacj, 
bo proračun iskal — kolikor ne pride do zmanjšanja potrošnje zveznega pro- 
računa, dohodke iz drugih naslovov. Vedeti tudi moramo, kateri naj bi bili ti 
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drugi naslovi, oziroma imeti orientacijo, koliko in kje je možno zmanjšati 
potrošnjo v okviru zveznega proračuna. Zato bi bila vsaka taka odločitev pre- 
uranjena. 

Se o vprašanju tovariša Matičiča, glede spreminjanja cene od prvotnega 
predloga, predvsem od lanskega leta, ko je bilo predvideno približno milijardo 
280 milijonov dinarjev za km. Ta vsota se sedaj v tem predlogu poveča na 
milijardo in 450 milijonov v poprečju. Na prvotni vsoti, to je milijardo 300 mi- 
lijonov vztrajata1 cestni sklad že od vsega začetka. Predstavniki mednarodne 
banke so povečali to ceno, ko so predlagali, naj se cena poveča še vsako leto 
za 2 in pol :°/o. To sugestijo mednarodne misije smo sprejeli, s čimer seveda 
še ni rečeno, da bi pri tej ceni moralo tudi ostati. Pri vsem tem mislim, da 
je najvažnejše, kako bo izpeljana licitacija za oddajo del na tem objektu in 
kakšna cena bo sprejeta na licitaciji. Investitor je dolžan razpisati mednarodno 
licitacijo, ker je udeleženo posojilo mednarodne banke. Razpis bo že v tem 
mesecu objavljen v Uradnem listu in bo razposlan po vsej Evropi. Velika in 
resna konkurenca na sami licitaciji bo omogočila tudi znižanje ne samo te 
predlagane cene, marveč — o: tem sem prepričan — tudi znižanja prvotne 
cene. Pri vsem tem pa bomo morali graditi čim hitreje, da ne bo prihajalo 
do vsakoletnega zviševanja cen in s tem do podražitve celotne investicije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Ker predpostavljam, da ni še 
novih govornikov, bom prosil naš odbor za proizvodnjo in promet in našo 
zakonodajno-pravno komisijo za mnenje o teh dveh amandmajih. Ali lahko 
kar tovariš predsednik zakonodajno-pravne komisije neposredno odgovori? 

, Janko Cesnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Glede prvega amandmaja mislim, da je preuranjen in da ta zakon ne more 
določati, da sodi v sestav nekega drugega zakona, ki bo izdan. Strinjam se 
s tovarišem Matičičem, vendar se mi zdi, da je bolj pravilno, če bo imel tako 
formulacijo naslednji zakon takrat, ko ga bomo sprejeli. Tako bi torej takrat 
določili, da bi bil ta zakon, ki ga danes sprejemamo, sestavni del tistega zakona, 
ki ga bomo sprejeli takrat. 

Glede naslednjega amandmaja se pridružujem v celoti mnenju tovariša 
Vadnjala. Res je, da ima skupščina pravico in dolžnost potrjevati zaključni 
račun, dajati pripombe k finančnemu načrtu itd. Tako je torej finančna relacija: 
skupščina—cestni sklad v celoti urejena skladno z zakonom o cestnem skladu 
SR Slovenije. Če skupščina meni, da bi bilo umestno sprejeti to določilo v ta 
zakon, mislim, da za to ne bi bilo ovire. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Ferdo Papič, poro- 
čevalec odbora ima besedo. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Kar 
zadeva četrti člen, je odbor razpravljal o tem problemu in ga tudi omenil 
v svojem poročilu. Menimo, da so s tem zajamčeni pogoji glede na to, ker 
pač letno obravnavamo načrt cestnega sklada. Moram reči, da se odbor kolikor 
odloči v tem smislu, kot je postavil vprašanje poročevalec izvršnega sveta, 
v tem primeru strinja s tem. Vendar vztraja na tistem, kar je omenil že 
v poročilu in ki zadeva 12. člen. 



74. seja 35 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Predpostavljam, da je tovariš Česnik 
govoril v imenu zakonodajno-pravne komisije in da je tovariš Papič govoril 
v imenu odbora za proizvodnjo in promet. 

Ker imamo ti poročili pred seboj, vprašujem tovariša Matičiča, ali glede na 
ta poročila in na stališča izvršnega sveta vztraja na amandmajih. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Hvala lepa tovariš predsednik za tako lepo izjavo, vendar smatram, da je usoda 
v rokah našega parlamenta. 

Tudi usoda našega amandmaja je v rokah našega parlamenta. Vztrajal bom 
na obeh amandmajih, kolikor bom prepričan, da je parlament takega mnenja. 
Do sedaj pa seveda razen tega, kar je napisano v obrazložitvi in kar smo slišali 
na preteklih zasedanjih, nimam nobenega drugega zagotovila. Zato prosim to- 
variša predsednika, da odpre razpravo o tem, ali se poslanci s tem strinjajo 
ali ne. Mogoče bo še kdo drugi želel razpravljati o tem problemu. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Jaz sem ves čas držal odprto 
obravnavo in se seveda vsakdo lahko javlja k besedi. Tovariš Alojz Žokalj 
želi besedo. 

Alojz 2 o k a 1 j : Tovariš predsednik, tovarišice poslanke, tovariši po- 
slanci! Rad bi opozoril samo na predložene amandmaje. 

Amandma k 12. členu je morda sprejemljiv, čeprav je morda predlog to- 
variša predsednika zakonodajno-pravne komisije še bolj sprejemljiv. Kar zadeva 
amandma k 4. členu, moram opozoriti skupščino, da potem ne bo konstrukcije 
kapitala za gradnjo teh dveh odsekov. Vsa sredstva, ki so v cestnem skladu, 
so namenska. Čudno se mi zdi, da danes razpravljamo o tem, če so tudi sredstva 
za vzdrževanje obstoječe mreže. Vaša odločitev pred letom dni je bila taka. Ce 
se sprejme tak amandma, potem ne moremo razpravljati o gradnji ceste letos. 

Ta sredstva so dotok naših sredstev za vzdrževanje in konstrukcijo cest. 
Po odločitvi lanskega leta se je skupščina dogovorila, kako bo prek cestnega 
sklada usmerjala sredstva za cestno mrežo. Ce se sprejme taka formulacija 
v 4. členu zakona, potem tudi tega dela konstrukcije kapitala v odloku, ki 
pomeni 60 milijard za realizacijo teh dveh odsekov, ne bo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, obravnava je še vedno odprta. 
Ali želi še kdo besedo? Ce ne, prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje 
amandma, ki se nanaša na 4. člen. Tovariš Matičič predlaga, da se za 4. členom 
doda nov 4. a člen, ki se glasi: »Sredstva, ki se namensko zbirajo za vzdrževanje 
in rekonstrukcijo obstoječih cest v SR Sloveniji, mora cestni sklad SR Slove- 
nije voditi na posebnem računu. Teh sredstev ni mogoče prelivati v sklad za 
modernizacijo hitre ceste Šentilj—-Nova Gorica.« Ali je vsem jasno, o čem gla- 
sujemo. Prosim, besedo ima Cene Matičič. 

Cene Matičič: Ne želim umakniti amandmaja, čeprav se tako misli, 
vendar me izjava tovariša predsednika sklada opozarja na nekaj novega. Nam 
je bilo v zboru in tudi v odborih vedno prezentirano tako, da gradnja nove 
ceste ni problem in da je zagotovljena s povsem določenimi sredstvi. Hkrati 
nam je bilo to točno prezentirano v našem odloku. V »Obvestilih« piše pod 
točko 4 takole: 

3* 
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»Izražena je bila bojazen, da se bodo sredstva, ki so bila predvidena za 
vzdrževanje in rekonstrukcijo cest v SR Sloveniji, prelivala za modernizacijo 
hitre ceste in se s tem zapostavljalo vzdrževanje in izboljševanje...« in tako 
naprej. 

Poleg tega je predvideno, da se bodo sredstva za vzdrževanje rekonstruk- 
cije cest in sredstva za modernizacijo cest vodila na ločenih tekočih računih. 
To je, dragi tovariši, tu jasno napisano. Torej moj amandma noče ničesar dru- 
gega kot to, da se kar je v obrazložitvi napisano, pove tudi v zakonu. Nočem 
zadrževati ali onemogočiti gradnjo nove hitre ceste in bom zato tudi glasoval 
za zakon. Če je to vprašanje sedaj ogroženo, potem izgleda, da ta konstrukcija 
v obrazložitvi ni ravno najboljša. Ce gre sedaj za to, da moj amandma k 
4. a členu podre celotno rekonstrukcijo, potem odstopam od amandmaja. Ne 
vidim pa vzroka, ker je amandma, ki ga predlagam, samo vsebina tega, kar 
je točno napisano v obrazložitvi. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Obžalujem, da tega nisi povedal takoj. 
Sedaj seveda obravnavo ponovno odpiram. Tovariš Boris Vadnjal ima besedo. 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Čutim dolžnost, da po obrazložitvi tovariša Zoklja govorim še enkrat, ker mislim, 
da bi se zelo težko odločali na podlagi njegove obrazložitve. S tako globalno 
izjavo, da kolikor bi glasovali za tak amandma, bi praktično podrli možnosti 
izgradnje ceste, za katero smo se zavzemali vse leto. To je, milo rečeno, ne- 
odgovorno. Mislim, da to tudi ni res. Prej sem dejal, da ta amandma, tako 
pravi tudi predsednik zakonodajno-pravne komisije, ni potreben, saj vsako leto 
odločamo o tem, koliko bomo dali sredstev za izgradnjo hitrih cest od dohodkov, 
ki jih prejema cestni sklad. Pred dobrim letom dni smo sprejeli stališče, naj 
se 20 dinarjev od višje cene bencina oroči v banko do končne odločitve skup- 
ščine. Dokončno odločitev je skupščina sprejela šele z zakonom in se torej nihče 
ne more sklicevati na stališče, ki ga je sprejela skupščina. To namreč še ni 
odločitev skupščine. Odločitev skupščine bo padla šele danes in to je, mislim, 
najvažnejše. Poleg tega imamo v načrtu, ki ga bomo obravnavali danesi, izlo- 
čanje sredstev v depozite, to je približno 5 milijard. To je tistih 20 dinarjev, 
o katerih sem govoril prej in če bomo danes sprejeli zakone tako kot so pred- 
loženi, potem se bomo odločili tudi za to, kar predvideva načrt. Zato mislim, 
da je amandma, tak kot je predložen, nepotreben. Ce pa skupščina meni, 
da se s tem še dodatno zavaruje, je stvar odločitve zbora, s čimer seveda ni 
porušena možnost izgradnje predloženih cestnih odsekov. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Mislim, da je sedaj vprašanje razči- 
ščeno. Ali želi še kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem ponovno in dokončno za- 
ključujem to obravnavo in prehajamo na odločanje. 

Prvo vprašanje, o katerem moramo odločiti, je predlog tovariša Matičiča, 
da za 4. čl. dodamo nov 4. a člen, ki se glasi: »Sredstva, ki se namensko zbirajo 
za vzdrževanje in rekonstrukcijo obstoječih cest v SR Sloveniji, mora cestni sklad 
SR Slovenije voditi na posebnem računu. Teh sredstev ni mogoče prelivati 
v sklad za modernizacijo hitre ceste Šentilj—Nova Gorica.« Prosim tiste, ki so 
za sprejem tega amandmaja, da dvignejo roko. (29 poslancev dvigne roko.) Kdo 
je proti temu predlogu? (41 poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (7 po- 
slancev dvigne roko.) 
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Ugotavljam, da je amandma Ceneta Matičača zavrnjen z 29 glasovi za, 
41 proti in 7 vzdržanimi. 

Prehajamo na drugi amandma tovariša Ceneta Matičiča, in sicer, da se 
12. člen spremeni tako, da se pika briše in nadaljuje tekst: »in postane sestavni 
del zakona o omrežju hitrih cest, čim bo tak sprejet.« Tisti, ki so za tak amandma, 
prosim, da dvignejo roko. (3 poslanci dvignejo roko.) Prosim, kdo je proti 
takemu amandmaju? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (2 po- 
slanca dvigneta roko.) 

S tremi glasovi za in z dvema vzdržanima je zbor ta amandma zavrnil. 
Imamo še amandma zakonodajno-pravne komisije, katera je v svojem po- 

ročilu od 6. 3. predlagala določene formulacije, katere so pa čisto redakcijskega 
značaja. Prosim, je kak ugovor proti temu amandmaju? Če ne, potem lahko 
ugotovim, da se zbor strinja s temi amandmaji. Sedaj imamo dokončen tekst 
zakona pred seboj in prosim tiste, ki so za tak tekst zakona, da dvignejo roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bil zakon v republiškem zboru soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na predlog odloka o mo- 
dernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče-—Leveč. 

Tudi ta odlok je predložil izvršni svet. Njihov predstavnik je tovariš Boris 
Vadnjal. Na sejo smo vabili vse tovariše, katere sem navedel pri prejšnji točki 
dnevnega reda. Tudi k tej točki dnevnega reda je dala svoje mnenje skupščina 
občine Kamnik. Predlog odloka sta obravnavala odbor za proračun in zakono- 
dajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili. Ali 
želi kdo od predstavnikov besedo? (Ne.) Če ne želi nihče, odpiram obravnavo. 
Želi kdo, prosim, besedo? Če ne, potem lahko takoj obravnavo sklenemo in pre- 
idemo na odločanje. Imamo amandmaje zakonodajno-pravne komisije. Ali ima 
kdo kake pripombe k tem amandmajem? Če nima nihče, lahko preidemo na 
sklepanje. Kolikor ni nobenega ugovora ali zahteve za posebno glasovanje o 
amandmajih, lahko ugotovim, da je zbor soglasno sprejel predlog teh amand- 
majev. S temi amandmaji imamo definitivni tekst tega odloka pred nami in 
prosim tiste, ki so za ta odlok, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Hvala. Je kdo proti takemu odloku? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec 
dvigne roko.) Torej z enim vzdržanim glasom je bil ta odlok v republiškem 
zboru sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je k predlogu odloka 
o finančnem programu za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov 
v SR Sloveniji. 

Tudi ta odlok je predložil izvršni svet. Njegov predstavnik je Boris Vadnjal. 
Tudi k tej točki so vabljeni isti predstavniki kot k prejšnjima točkama. 

Predlog odloka sta obravnavala odbor za proračun in zakonodajno-pravna 
komisija in sta dala svoji poročili. K temu predlogu odloka pa imamo tudi 
amandma občinskih skupščin Jesenice, Kranj, Radovljica, Skofja Loka in Tržič. 
Ta amandma ste prejeli danes, poleg tega pa ste dobili še amandma poslanca 
tovariša Jurija Levičnika. Odpiram obravnavo. Tov. Franci Puhar ima besedo. 

Franci Puhar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne nameravam zavlačevati razprave o programih za projektiranje cest, saj smo 
o njih na prejšnji seji precej govorili. Te obrazložitve so bile dane tudi že pri 
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prejšnjih amandmajih, ki smo jih danes umaknili pri sprejemanju zakona in 
odlokov o cestnih odsekih. Vendar bi rad še enkrat poudaril, da je naša zahteva, 
ne samo po idejnem, marveč tudi po glavnem projektu na odseku Podkoren 
in Ljubljana, več kot potrebna. Ta cesta je že sedaj v takem stanju, da je 
vprašanje, če bo po letu 1970—1971 promet sploh še možen. Taka cesta ovira 
promet že zdaj in če ne bomo pripravili za ta sektor, ki je eden najslabših 
v Sloveniji, čeprav nosi zveneče ime »I. reda«, v dveh letih glavnega projekta, 
potem še dolgo ne bomo mogli priti do tiste faze, ko naj bi začeli vsaj rekon- 
struirati najbolj kritične odseke. Prosim vse poslance, da podprejo naš amandma. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli kdo besedo? Prosim, tovariš Boris 
Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dolžan sem, da dam obrazložitev k predlaganemu amandmaju in povem stališče 
izvršnega sveta. 

Najprej moram ugotoviti, da noben amandma ne vsebuje tega, kar pred- 
videva tudi poslovnik, in sicer predloga z obrazložitvijo finančne konstrukcije 
in o njenih posledicah. Verjetno bi morali to upoštevati tudi pri predlogih 
amandmajev. No, ne glede na to, bi povedal stališče izvršnega sveta k pred- 
laganim amandmajem. 

Sedaj imamo naenkrat poleg gorenjskega, tudi dolenjski amandma in za- 
htevo za izdelavo glavnega projekta ceste od Karavank do Bregane. Izdelava 
takega glavnega projekta zahteva velika finančna sredstva — ne morem reči 
sedaj koliko — prepričan pa sem, da gre za več kot milijardo dinarjev in 
mimo tega še za močno angažiranje projektantskih kapacitet. Vsem nam je 
znano, da so projektantske kapacitete že sedaj in da bodo čez nekaj mesecev 
vse do septembra meseca polno angažirane z izdelavo glavnih projektov za 
odseke, za katere smo odlok pravkar sprejeli. Vsako povečanje projektantskih 
kapacitet, za katere že danes vemo, da bi bile že čez dve ali tri leta predimenzio- 
nirane, ne bi bilo smotrno. V ilustracijo lahko navedem primer, ki se je zgodil 
ob priliki projektiranja in gradnje avtoceste od Ljubljane do Zagreba. Tedaj 
smo morali razmeroma veliko projektantsko skupino, ker ni bilo kontinuitete 
dela, skoraj razformirati in jo pred kratkim na novo formirati. Če bi sprejeli 
ta dva amandmaja in s tem seveda tudi obveznost cestnega sklada in izvršnega 
sveta, da vse to realizira do predvidenega roka, mislim, da v Sloveniji ni ka- 
pacitet, ki bi lahko do konca leta 1970 izdelale glavni projekt za traso od 
Karavank do Bregane. Kolikor bi seveda na tem vztrajali, bi morali predvsem 
iskati kapacitete izven Slovenije. Ker pa le-te primankujejo tudi v Jugoslaviji, 
bi jih morali iskati izven naših meja. Seveda bi morali za to trošiti precej velika 
devizna sredstva, saj vemo, da so projektantske storitve v deželah zahodne 
Evrope precej dražje kot pri nas. 

Zaradi teh dveh razlogov torej mislimo, da ne bi kazalo sprejeti te amand- 
maje. Pri tem seveda menim, da bi morala cestni sklad in izvršni svet le voditi 
račun prav o teh dveh cestah, predvsem zaradi vse bolj naraščajočega prometa. 
Prepričan sem, da bo morala študija o cestni mreži tudi predlagati roke, do 
kdaj naj bo pripravljena tehnična dokumentacija za posamezne cestne odseke 
v okviru te mreže. To bo moralo biti koordinirano glede na potrebe in upoštevati 
bo treba tudi kapacitete oziroma, kje naj bi se le^te lahko dobile. 
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Nadalje mislim, da bomo morali predvsem na teh dveh cestah voditi račun 
o posameznih rekonstrukcijah kot — denimo — gorenjske ceste in tudi o 
študijah, ki se že pripravljajo za eventualno povečanje kapacitete dolenjske 
ceste, o izgradnji »polževih pasov-« in podobno. Mislim, da je predvsem po- 
membna za Slovenijo in predvsem za gorenjski del ceste izgradnja predora 
pod Karavankami. Prav zaradi tega tudi predvideva ta odlok, naj bi bila 
izdelava glavnega projekta končana do vključno lete' 1970. 

Lahko obvestim zbor, da smo se v razgovorih, ki smo jih imeli s predstav- 
niki koroške deželne vlade, sporazumeli o tem, naj do leta 1970 izdelamo tako 
mi kot oni projekte in da pripravimo tudi že konkretne finančne konstrukcije 
za izgradnjo tega predora. Mislim, da pomeni prav izgradnja tega predora to, 
kar naj bi odprlo možnost za večjo prometno privlačnost gorenjske ceste. Menim, 
da bo morala biti ta telmična dokumentacija čimprej gotova. Vendar ni samo 
vprašanje teh dveh cestnih odsekov, marveč vprašanje celotne cestne mreže 
in tudi izdelava investicijskih programov ter idejnih projektov. Zaradi rezer- 
vatov se ne more odvijati zazidava na teh kompleksih. Zato moramo čimprej 
izdelati idejne projekte in zožiti te rezervate ter določiti več ali manj fiksne 
trase. Kolikor vse to želimo opraviti, potem ne vem, kako bi se lahko držali 
roka do leta 1970. Prepričan sem, da bo moral biti izdelan glavni projekt za 
dela, ki so predlagana v teh dveh amandmajih, do konca leta 1972. To bi bilo 
morda tudi realno. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Vadnjal je popolnoma pravilno 
ugotovil, da je naš poslovnik predvideval, da predlagatelj amandmaja istočasno 
s predlogom amandmaja da tudi predlog, kolikšna sredstva so potrebna, kakšna 
sredstva in od kod ta sredstva dobiti. 292. člen izrecno pravi, da se morata o 
amandmaju k zakonskemu predlogu, vloženem, med obravnavo predloga, izjaviti 
pristojni odbor zbora in zakonodajno-pravna komisija. Ce vsebuje amandma 
določbe, ki zahtevajo finančna sredstva, se mora izjaviti tudi odbor, v čigar 
področje spadajo vprašanja glede sredstev in razpolaganja z njimi. Torej iz 
tega izhaja, po sami naravi stvari, da je tak amandma mogoče obravnavati in 
o njem glasovati, če je tudi to proceduralno vprašanje in z njim zvezano mate- 
rialno vprašanje rešeno. Zaradi tega bi bil seveda na mestu moj apel predla- 
gateljem amandmajev, da bi to razmislili in povedali, ali vztrajajo na teh 
amandmajih. 

K temu bi dodal še dve svoji misli. 
1. Predlagatelj je pokazal veliko razumevanje do vseh teh problemov, ne 

samo v današnjih izvajanjih, ampak tudi s tem, da je tisti predlog odloka, ki 
je bil zadnjikrat pred nami, spremenil in modificiral ter se približal potrebam, 
ki jih izražajo ti amandmaji.' 

2. Mi bi lahko uporabili v smislu 292. člena možnost, da bi obravnavo 
odložili in nadaljevali na kakšni naslednji seji z obravnavo teh vprašanj. Veste 
pa, da smo tu vezani na roke, v katerih moramo vse te predpise predložiti, da 
bomo lahko konkurirali za mednarodno posojilo. Prosim, da se o amandmajih 
izjavi še poročevalec odbora. Tovariš Karel Forte, prosim. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ogla- 
šam se kot poročevalec odbora za proračun. Na seji odbora smo ugotovili, da 
je predlagatelj upošteval razpravo zadnje seje republiškega zbora s tem, ko je 
vstavil v predlog odloka še izdelavo projekta za predor in idejni projekt za, 
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izgradnjo ceste od Karavank do Ljubljane. Kar zadeva amandmaja se pridru- 
žujem mnenju, da bi bilo treba v skladu z 289. členom našega poslovnika pred- 
videti tudi finančno konstrukcijo, ki jo ta dva amandmaja nimata. Dokler 
takšne finančne konstrukcije nimamo, toliko časa se tudi odbor ne more izjaviti 
o sredstvih, ki niso predložena. Zaradi tega, tovariš predsednik, kolikor predla- 
gatelji vztrajajo, menim, da bi morali predlog dopolniti s takšno finančno 
konstrukcijo. Šele nato naj bi se sestal odbor za proračun in zavzel do takšne 
konstrukcije svoje stališče. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim še zakonodajno-pravno komisijo. 

Janko Cesnik: Mislim, da predloženi amandma ni take narave, da bi 
morala o njem sklepati komisija. Gre za bistveno vprašanje, in sicer za finančna 
sredstva ter za prioriteto, kje bomo imeli prej glavne projekte, ali za traso 
Šentilj—Gorica, ali hkrati tudi za cesto Jesenice—Bregana. Mislim, da seja komi- 
sije ni potrebna. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Jurij Levičnik, prosim. 

Jurij Levičnik: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! 
Ko smo se odločili, da predlagamo ta amandma, smo izhajali iz dejstva, da je 
treba celotni slovenski križ reševati enotno. Menimo, da brez istočasne izdelave 
glavnega projekta ne moremo rešiti niti glavno slovensko križišče pri Ljubljani. 
Glavni namen tega amandmaja je bil ta, da želimo za gradnjo teh hitrih cest 
mobilizirati čimvečji del slovenskega prebivalstva. Ce bomo tak zakon tudi 
sprejeli, bomo tudi tistim krajem, ki bodo prišli pozneje na vrsto, nakazali per- 
spektivo. Smatram, da ni vprašanje sredstev za celotno slovensko cestno omrežje. 
Kar zadeva vprašanje kapacitet, menim, da bi jih lahko poiskali drugod, če jih 
ne bi imeli v danem trenutku doma. Vztrajamo pri našem amandmaju. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa tovariš Levičnik. Obžalujem 
samo, da je po poslovniku tak amandma nesprejemljiv, dokler ni jasno, kakšna 
so sredstva. To se pravi, če je treba delati od Podkorena do Ljubljane, pa potem 
od Ljubljane do Bregane, je to isto stanje kot če delaš manjša dela od Podkorena, 
do Ljubljane. 

Tovariš Forte je kot poročevalec odbora sedaj rekel, da se lahko sestanejo 
samo pod pogojem, če imajo pred seboj predlog amandmaja, kako naj se finan- 
cira ta stvar. Brez takega predloga pa te možnosti nimajo. Ali hočeš takoj 
odgovoriti, ali hočeš nekoliko razmisliti? Tovariš Polič, prosim. 

Inž. Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Glede projektiranja se povsem pridružujem tovarišu Vadnjalu. Slovenske kapa- 
citete za projektiranje so namreč angažirane do leta 1970 v celoti. Opozarjam, 
da pri glavnem projektiranju niso angažirani samo projektanti, marveč tudi 
geološki zavod za raziskavo in ustrezna fakulteta, saj so z izdelavo glavnega 
projekta vezane tudi kompletne geološke karte in geološke situacije na vsej 
trasi. Vse te geološke institucije so zasedene do leta 1970 s projektiranjem teh 
odsekov in drugimi deli, ki so predvidena v tem odloku. Geološka situacija se 
mora pripraviti tudi za idejne projekte sicer ne tako precizno kot je izdelana za 
glavni projekt. Verjetno ni mogoče za to angažirati še druge republike glede 



74. seja 

na njihova cestna dela in verjetno tudi ne Avstrijce. Vse to bi morali iskati 
nekje drugje, kar bi, po mojem mnenju, zelo podražilo vso konstrukcijo. Zago- 
varjam sicer izdelavo kompletne dokumentacije za slovensko cestno omrežje. 
Vendar glede na situacijo kapacitet in na finančno situacijo, se pridružujem 
izvršnemu svetu. Zato bom glasoval za odlok. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Mislim tovariši, da bi bilo 
koristno, če imamo kratek odmor, da se med seboj posvetujete. Ne bi hotel s 
proceduralnim pritiskom reševati zadevo, moram pa reči, da bodo po hladnem 
preudarku najbrž vsi predlagatelji amandmajev prišli do tega, da bi bilo ob 
vseh izjavah, ki so bile dane, zelo konstruktivno, če ne bi insistirali na tem 
amandmaju. Prosim, tovariš Franci Puhar: 

Franc Puhar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odgovor tovariša Vadnjala me ni prepričal. Želel bi, da se pregleda, kaj je bilo 
v šestih letih storjeno na projektiranju ceste Podkoren—Ljubljana,. Variant 
je veliko, rezervatov ogromno, občine se že 6 let razburjajo, kdaj se bo vse to 
končalo in ocene so zelo različne. Do resnične in pravilne ocene pa se izven tega 
aparata ne more priti. Ne vemo, koliko dela je že opravljeno. Ce je opravljeno 
Že 30 % del, potem se je treba vprašati, zakaj tako malo v takem obdobju. Ce 
pa je opravljeno že 80 % del, kar sem slišal, potem to sploh ni problem, da ne 
bi vsega tega v dveh letih tudi opravili, tudi če letos ne bi povečali sredstev, 
marveč šele v letu 1970. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje je, če je taka 
procedura umestna. Kako naj 4 občinske skupščine, ki nimajo vsakodnevnega 
stika s skupščino, niti s cestnim skladom, dajo konkretni predlog? To je stvar 
presoje ljudi, ki se s tem ukvarjajo, to je predvsem izvršnega sveta in v tem 
konkretnem primeru tudi cestnega sklada. Zato je to predlagati nekoliko teže, 
čeprav tako določa poslovnik. Zaradi tega, ker tako določa poslovnik, lahko za 
dalj časa odložimo naš amandma. Da bi to vprašanje skušali rešiti, naj iz finanč- 
nega načrta za leto 1969 eventualno odvzamemo določena sredstva, ki so raz- 
vidna na strani 2, točka 20, pod arabsko 1, druga alinea, »ostala investicijska 
preddela« 461 milijonov. Ta sredstva še niso razporejena in se zato lahko prenese 
potreben znesek s te postavke v to leto. 

Prosim, tovariš predsednik, da bi se upošteval predlog tovariša Forteja, 
naj se sestane odbor in da na tem sestanku sodeluje tudi predstavnik cestnega 
sklada. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Ivan Franko se je javil k besedi. 

Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! To- 
variš Puhar je že povedal nekaj o predlogih gorenjskih občin in zato bi ga želel 
samo dopolniti. Priznam, da je amandma občinskih skupščin Gorenjske nepopoln 
v smislu našega poslovnika. Pridružujem pa se tudi mnenju tovariša Puharja, 
da so glede tega določila našega poslovnika občinske skupščine v zelo ne- 
ugodnem položaju. Niso namreč sposobne dati konkretne predloge, od kje 
vzeti finančna sredstva za financiranje tistih del, ki jih vsebujejo amandmaji. 
V tem smislu je verjetno vprašljivo tudi določilo poslovnika, ki na eni strani 
omogoča občinskim skupščinam, da predlagajo amandmaje in postavljajo skup- 
ščini določene predloge, na drugi strani pa niso sposobne izpolniti vseh zahtev 
našega poslovnika. Zato mislim, da je to določilo protislovno. Morda vas bom, 
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tovariš predsednik razjezil, če pripomnim, da ni prvič v naši skupščini primer, 
da se sprejemajo tudi amandmaji, ki niso s formalnega vidika tako popolni 
kot določa poslovnik. Sem v težki situaciji, ko to trdim in se hkrati ne morem 
spomniti konkretnega primera, da bi ga lahko navedel. Vendar sem prepričan, 
da ta greh ni storjen danes prvič, temveč, da smo ga delali že doslej. Opravi- 
čujem se, če sem predrzen, ko trdim tako. Vendar kot sem dejal — se mi zdi, 
da so taki primeri že bili. 

Podpiram amandma gorenjskih občin in še enkrat poudarjam, da vidim 
v naši razpravi o cestnem križu v Sloveniji tudi določena protislovja, stvari, 
ki jih ne morem razumeti. Tudi v današnji obrazložitvi zakona je bilo rečeno, 
da je treba nujno sprejeti ta zakon prav zaradi mednarodnega kredita. Evi- 
dentno je, da bo jutri prav tako nujna hitra gorenjska cesta, ki je nedvomno 
prav tako prioritetna. Vsi kazalci kažejo na to, da ne kaže izgubljati časa. 
Zaradi tega je predložen tudi amandma občinskih skupščin Gorenjske. Torej ne 
izgubljati časa, da ne pridemo v situacijo, v kateri smo bili letos z zakonom o 
cesti Nova Gorica—Šentilj. Tu je bil glavni argument ne izgubiti kredita in da 
je zato treba čimprej sprejeti zakon in vse drugo, kar je zahtevala mednarodna 
banka. Ge izhajamo s tega gledišča in če priznamo, da je tudi cesta Podkoren— 
Ljubljana prav tako prioritetna in glede na preobremenitev morda še pomemb- 
nejša kot mnoge druge ceste, potem je ta amandma opravičen. Zato s tem res 
ne smemo odlagati. Predlog glede financiranja pa je že pojasnil tovariš Puhar. 

Ponavljam še enkrat — podpiram amandma gorenjskih občin. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Za besedo je prosil tovariš Franc Gorenc. 

Franc Gorenc: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ta dva amand- 
maja kažeta na tisto, o čimer vedno govorimo, da smo v zaostanku in da nas 
drugi prehitevajo. Kaže, da nas najbolj prehitevajo pri projektiranju in študijah. 
Smatram, da vse razprave terjajo prav to delo. Mislim, da bo treba angažirati 
naše strokovnjake, ki včasih niso izkoriščeni in dolgo časa niso bili, da pohitijo 
s študijo in s projekti, če nočemo zaostajati. Kakšen je problem operative, vemo 
in mislim, da brez tega ne moremo misliti na hitro realizacijo izgradnje bodoče 
cestne mreže in cestnih odsekov. Ko sem podpisal amandma tovariša Levičnika, 
sem to storil zato, ker sem upošteval finančno in časovno problematiko. V tem 
amandmaju je bilo omenjeno, da se 1. člen, ki govori o obdobju 1968—1970, 
korigira na 1968—1972, to se pravi, da se podaljša termin za izdelavo študije 
in projektov in da se najde v dveh letih možnost financiranja. Zato bi vprašal 
predlagatelja tega amandmaja, tovariša Levičnika, zakaj se je to zgodilo? 
Mislim, da če se to ponovno vnese, je situacija v bistvu druga. 

Kar zadeva amandma glede avto-ceste Ljubljana—Zagreb, smo že večkrat 
poudarjali, da to ni avto-cesta, marveč cesta prvega reda. Mislim, da je treba 
dati tej cesti s hitro intervencijo tisto kapaciteto, ki jo zmore. Zato bi potre- 
bovali precej sredstev, vendar je treba ne glede na to na tem delati. Mogoče 
bi z etapnimi deli rešili tudi to nalogo. Menim namreč, da če na eni strani 
usposabljamo ceste s štirimi pasovi, je prav, da obstoječo cesto toliko aktivi- 
ramo, da bosta izkoriščena dva pasova. Danes to nista, ker so tovornjaki velika 
ovira spričo elementov, ki jih ima cesta. Se slabša je situacija pozimi, ko dva 
pasova nista izkoriščena tako, kot bi morala biti. 

Zato predlagam, da se popravi amandma tovariša Levičnika, kot sem že 
omenil, v 1. členu pod I. takole: »S tem odlokom se ureja financiranje pro- 
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jektivnih elaboratov novih cestnih odsekov za obdobje 1968 do 1972.« Tako si 
dobimo čas za pripravo projektov. V tem podaljšanem obdobju je dana tudi 
možnost najti sredstva in čas za izdelavo tega, kar predlaga tovariš Levičnik. 

' Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Gorenc, potem moraš tudi odsta- 
vek II. spremeniti. Projektiranje novih cestnih odsekov za obdobje 1968 do 1972 
obsega. 

Franc Gorenc: Točno. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Seveda mi sedaj manjka samo še predlog 
za financiranje gorenjskega predloga. Tovariš Ivan Ahlin se javlja. 

Ivan Ahlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ne 
oglašam se v podporo dolenjskim ali gorenjskim poslancem, marveč v podporo 
načrtovanja cestnih odsekov in slovenskega cestnega križa. V poslovniku pravi 
285. člen tole: »če vsebuje amandma določbo, ki zahteva finančna sredstva, 
predlagatelj amandmaja hkrati opozori na možnost za zagotovitev teh sredstev.« 
Tovariš predsednik, tovarišice poslanci. V prejšnji točki dnevnega reda, smo 
sprejeli odlok o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto + 
Hoče—Leveč. Pod IV. poglavjem točko b) smo sprejeli obveznost za financiranje 
teh odsekov iz sredstev republiškega proračuna v višini 31 milijard. Prosim, da 
se seja prekine, da se sestane pristojni odbor in da obrazložitev za sredstva, 
ki jih bomo dali iz proračuna v letu 1970 in sicer 4 milijarde 600 milijonov. 
Mislim, da imam kot poslanec pravico do take obrazložitve. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Ahlin, nisem te razumel. 

Ivan Ahlin: V obrazložitev odloka o financiranju modernizacije cestnih 
odsekov Vrhnika—Postojna smo določili, da bo dal republiški proračun za leto 
1970 4 milijarde 600 milijonov za ta dela. Iz obrazložitve ni razvidno, kje bo 
dobila republika ta sredstva. V odboru, kjer sem sodeloval, tudi nisem dobil 
obrazložitve, kako priti do teh sredstev. Zato želim kot poslanec obrazložitev 
k temu amandmaju, in sicer, od kje zagotoviti ta sredstva. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ti hočeš reči, da je neosnovano sploh 
to zahtevati. 

Ivan Ahlin: To želim z isto obrazložitvijo kot je bila obrazložitev za 
4 milijarde 600 v prejšnjem odloku. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Sedaj si me spravil v zadrego, ker nimam 
nobenih podatkov o tej stvari. Tovariš Franci Kolar prosi za besedo. 

Franci Kolar: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke, tovariši po- 
slanci! Prepričan sem, da oba amandmaja težita za tem, da bi zagotovili čimbolj 
kompleksno projektiranje novih cest, oziroma celotnega slovenskega cestnega 
križa. Zato, če dovoliš tovariš predsednik, bi skušal najti kompromis za vse 
skupaj in bi prosil za pomoč pri pravni formulaciji. Zato dajem tale dva amand- 
maja oziroma osnutka: 
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1. člen predloženega odloka o finančnem programu za financiranje pro- 
jektov novih cestnih odsekov v SR Sloveniji naj se spremeni tako, da bi se 
glasil: »S tem odlokom se ureja financiranje projektivnih elaboratov novih 
cestnih odsekov za obdobje 1968 do 1972.« Sprememba teksta je siamo v tem, da 
se podaljša doba od 1. 1970 na 1972. leto. 

K točki 2/3 sta predložena — kot je znano — dva amandmaja in sicer go- 
renjskih skupščin in poslancev ter amandma Jurija Levičnika. 

Predlagam tole spremembo k amandmaju občine Gorenjske: točka 3 naj 
bi se glasila: »Izdelavo investicijskega programa idejnega projekta in glavnega 
projekta za predor skozi Karavanke, in za cesto državna meja pri Podkorenu— 
Kranj—Ljubljana—Bregana«. Torej briše se naj, če smem ponoviti besedilo 
»med Ljubljano in Bregano« ter investicijskega programa in idejnega projekta 
za cesto Ljubljana.« Kolikor bi bilo to mogoče sprejeti, naj bi se umaknila oba 
predlagana amandmaja. 

In še amandma k drugemu odstavku točke II. Ta naj bi se glasil takole: »Za 
izdelavo dokumentacije za projekt iz prejšnjega odstavka so do vključno leta 
1970 potrebna sredstva v višini 43 milijonov 440 tisoč N dinarjev. V teh sred- 
stvih . . .« in tako naprej. Potem pa se nadaljuje, »da predlog financiranja za čas 
od 1971 do vključno 1972. leta predloži izvrši svet do konca julija 1970. leta.« 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Janez Ster ima 
besedo. 

Janez Ster: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Sma- 
tram za svojo dolžnost, da javno izrazim nezadovoljstvo zaradi načina in metode 
nastopa predstavnika izvršnega sveta. Medtem ko se na eni strani od nas, 
poslancev, ki nimamo neposrednega vpogleda v možne finančne kombinacije, 
zahteva natančna finančna konstrukcija za predloženi projekt, na drugi strani 
lahko izvršni svet daje svojo finančno konstrukcijo le pavšalno. 

Se bolj nesprejemljivi se mi zdijo izgovori tovariša Vadnjala glede zase- 
denosti projektantskih zmogljivosti. Menim, da to ni nobeno dokazilo, temveč 
povsem pavšalna trditev, kateri lahko verjamemo ali ne oziroma, bolje rečeno, 
nasedemo ali ne nasedemo. Zgolj izjava predstavnika izvršnega sveta, da so bile 
projektantske zmogljivosti zasedene, zame kot poslanca še ni noben dokaz. 

Poleg vsega tega menim, da bi morala slovenska vlada, oprostite, da jo 
tako imenujem, vse predložene rešitve ocenjevati z gledišča interesov vsega 
slovenskega naroda. Tega pa v tem primeru očitno ni storila. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Predlagam, da bi imeli kratek odmor in 
da bi v tem času na podlagi danih predlogov skušali najti najboljšo rešitev. 
Prosim, tovariš Jurij Levičnik ima besedo. 

Jurij Levičnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Jaz sem hotel predlagati samo to, kar je medtem že predlagal tovariš predsednik. 
Menim, da je nujno, da se sestane pristojni odbor, na svojo sejo pa naj povabi 
predstavnike izvršnega sveta, sekretarja za finance in predlagatelje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Dobro. Mislim, da naj bi bil to sestanek 
vseh, ki so se do sedaj angažirali, da bi skušali najti skupno rešitev. 
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Jurij Levičnik: Tovariš predsednik, dovoli, da končam svojo raz- 
pravo. V poslovniku skupščine namreč v 285. členu piše takole: »Če vsebuje 
amandma določbo, ki zahteva finančna sredstva, predlagatelj amandmaja hkrati 
opozori na možnosti za zagotovitev teh sredstev.« Torej predlagatelji amandmaja 
nismo dolžni povedati, odkod sredstva, lahko samo opozorimo na možnosti in 
jaz lahko samo ponovim to, kar je rekel tovariš Ahlin. Opozorim lahko na mož- 
nost, da se ta sredstva najdejo iz istih virov, kot so najdena za predloženi projekt. 
Po 290. členu o takih amandmajih ni mogoče odločati na seji zbora, preden 
pristojni odbor in zakonodajno-pravna komisija ne dasta zboru svoji poročili. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Levičnik, saj sem ravno zaradi 
tega klical tovariša Forteja kot poročevalca odbora in tovariša Česnika kot poro- 
čevalca komisije na govornico. 

Jurij Levičnik: Pristojni odbor o tem ni razpravljal. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Forte je dal v imenu tega odbora 
izjavo. Odrejam odmor do 14. ure, prosim pa predlagatelje amandmajev, odbor 
in izvršni svet, da imajo v tem času sestanek. Tovariš Česnik še želi besedo. 
Prosim. 

Janko Cesnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker je razprava presegla okvir predloženega zakona in govorimo o cestnih 
odsekih, ki pravzaprav spadajo v bodoči zakon o cestnem križu, mi dovolite, da 
v imenu primorskih poslancev še jaz predložim amandma. Če že razpravljamo 
o tem, kateri cestni odseki naj imajo prednost, nikakor ne moremo mimo ceste 
Škofije—Sečovlje, ki je tudi zelo obremenjena in jo nazivajo »cesta smrti«. Če 
bodo zdaj pristojni odbori obravnavali dodatne predloge o posameznih cestnih 
odsekih in ugotavljali možnosti za financiranje projektov za te ceste, bi morali 
v tej razpravi upoštevati tudi obstoječi cesti Škofije—Sečovlje in Postojna—Rupa. 

Zato dajem amandma k drugi točki tretjega člena odloka, kjer naj se 
besedilo dopolni s stavkom »izdelava investicijskega programa, idejnega pro- 
jekta in glavnega projekta za cesto Škofije—Sečovlje, investicijskega programa, 
idejnega projekta in glavnega projekta za cesto Postojna—Rupa«. 

Če že tako široko obravnavamo to problematiko in ocenjujemo prioritetni 
vrstni red rekonstrukcije posameznih cestnih odsekov, pa bi vendarle morali 
ostati v mejah realnih možnosti do leta 1970. Hvala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Česnik, pričakujem samo še, 
da se bo oglasil še nekdo s predlogom nekega amandmaja. Potem ne bomo 
podaljšali roka do leta 1972, ampak do leta 1974. Jaz ga bom podprl zaradi tega, 
da pokažemo absurdnost vse te situacije, v katero sedaj gremo. 

Prosim tovariš Franci Puhar. 

Franc Puhar: Prosim, da se odbor za družbeni plan in finance, ki 
je pristojen za sklade in odbor za proračun, ki je odgovoren za proračun, sesta- 
neta na skupni seji, na katero naj pridejo tudi predstavniki izvršnega sveta in 
predlagatelji amandmajev. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kolikor jaz vem, je samo odbor za pro- 
račun matični odbor. 
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Franc Puhar: Kolikor gre za proračun, za sklade pa je pristojen odbor 
za plan in finance. Naš amandma pa se nanaša na rebalans znotraj cestnega 
sklada. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Slišali ste predlog tovariša Puharja. 
Odrejam odmor. S sejo bomo nadaljevali ob 14.20. 

Milan Kristan: Tovariši, odbor, ki ga vodim, sicer ni pristojen za 
obravnavo teh vprašanj, vendar opozarjam, da gre ob tolikšnem številu amand- 
majev pravzaprav za vprašanje določene politike, kar naj bi imeli tovariši, ki 
bodo o njih razpravljali v svojih odborih, pred očmi. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Pretrgavam sejo, ponoven sestanek bo 
ob pol treh. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.15 in se je nadaljevala ob 14.35.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice, nadaljujemo z našo 
sejo. Pred našim odmorom smo končali s tem, da smo prosili vse predlagatelje 
amandmajev, katerim so se med pavzami priključili še drugi predlagatelji 
amandmajev, da se sestanejo z našim ustreznim odborom ter da se pogovorijo. 
Prosim zato tovariša Cvenka, da poroča o rezultatih teh pogovorov. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Med opoldanskim od- 
morom sta zasedala odbor za proračun in odbor za plan in finance. Na seji so 
bili tudi predlagatelji posameznih amandmajev. Amandmaji so bili trije pis- 
meni, eden pa usten. Po daljši razpravi je bilo ugotovljeno, da so temeljne 
intencije amandmajev že upoštevane v predloženem odloku in so nato predla- 
gatelji umaknili »gorenjski«, »mariborski« in »postojnski« amandma; pred- 
stavnik dolenjskih poslancev pa želi svoje stališče povedati na seji zbora. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Jurij Levičnik ima besedo. 
Prosim. 

Jurij Levičnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Naš amandma umikamo, vendar ne zato, ker bi nas morda prepričali na Seji 
odborov, temveč iz solidarnosti. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Ugotavljam, da so vsi amand- 
maji, ki so bili v zvezi s točko 5 dnevnega reda postavljeni, umaknjeni. Zaradi 
tega je pred nami samo še sklepanje o čisto stilističnem predlogu zakonodajno- 
pravne komisije. Ce ne bo nobenega, ki bi se protivil temu, bom ugotovil, da 
je ta amandma zakonodajno-pravne komisije sprejet. 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Sedaj prehajamo na glasovanje o odloku in prosim tiste člane našega zbora, 

ki so za predloženi tekst, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec). 

Z enim proti in z enim vzdržanim glasom je odlok o finančnem programu 
za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov v naši republiki sprejet. 
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Prehajamo na 6. točko daevnega reda, to je na predlog zakona 
o povračilu dela obresti za investicijske kredite združenega železniškega trans- 
portnega podjetja Ljubljana za modernizacijo železniških prog v SR Sloveniji. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet in predlagal, da ga obravnavamo ne 
glede na roke, ki so predpisani s poslovnikom. Predsedstvo se s tem strinja. 
Predstavnik izvršnega sveta in predstavnik republiškega sekretariata za gospo- 
darstvo je tovariš Svetko Kobal 

Najprej moramo odločiti o proceduralnem predlogu. Odpiram obravnavo 
o njem. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce nihče ne želi besede, takoj tudi zapiram 
obravnavo in prehajam na sklepanje. Prosim, da tisti, ki ste za to, da obrav- 
navamo predlog ne glede na roke, dvignete roke. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da bomo obravnavali ta predlog zakona ne glede na roke. 
Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan in finance in zakono- 
daj no-pravna komisija. Oba sta dala pismeni poročili. Zeli predstavnik izvršnega 
sveta besedo? (Ne.) Ali poročevalec odbora? (Ne.) Zakonodaj no-pravna komi- 
sija? (Ne.) 

Odpiram obravnavo in če ni nobenega, ki bi želel govoriti, tudi zaključujem 
to obravnavo in prehajam na glasovanje. Prosim tiste, ki so za predloženi zakon, 
da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bil zakon v republiškem zboru soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 
1976. 

Ta predlog je predložil izvršni svet in tudi tu imamo predlog za skrajšanje 
rokov, ob čemer ugotavljam, da je predsedstvo skupščine ta predlog podprlo. 
Je kak ugovor proti temu, da postopamo ne glede na roke? (Ne.) Ker ga ni, 
ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 

Nadaljujem s pojasnili. Predstavnika izvršnega sveta sta Boris Vadnjal in 
Svetko Kobal. Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan in 
finance in zakonodaj no-pravna komisija. Dala sta pismeni poročili. 

Odpiram obravnavo. Ce nihče ne želi sodelovati v obravnavi, jo zapiram in 
prehajam na sklepanje. Prosim tiste, ki so za predloženi zakon, da dvignejo 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je predlog zakona v našem zboru soglasno sprejet. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o visokem šolstvu. 

Predlog zakona sta predložila odbora za prosveto in kulturo republiškega 
zbora in odbor za znanstveno raziskovalno delo in visoko šolstvo prosvetno- 
kulturnega zbora. Oba sta tudi predlagala, da> obravnavamo ta predlog ne glede 
na roke. S predlogom se je predsedstvo strinjalo. Je kak ugovor? Ker ugovora 
ni, ugotavljam, da se zbor strinja s tem, da obravnavamo predlog zakona ne 
glede na roke. 

Predlog zakona je obravnavala zakonodaj no-pravna komisija in dala pis- 
meno poročilo. Prejeli ste tudi mnenje odbora za proizvodnjo in promet in po- 
slovno sodelovanje gospodarskega zbora in pismo izvršnega SVeta. Zeli prosim 
predstavnica predlagatelja besedo? Ela Ulrih-Atena ima besedo. 
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Ela Ulrih: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dovolite mi samo nekaj besed za uvod v razpravo o predlogu zakona 
o visokem šolstvu. 

Kot družbeni pojav je visoko šolstvo živ organizem, ki mu je posebej v 
moderni dobi lastna velika vitalnost, dinamičnost in pestrost oblik, ki mu 
jih daje nagel družbeni razvoj. Gre torej za pojav, ki ga ni mogoče proučevati 
laboratorijsko in dati'nezmotljive sodbe, pa tudi ne nezmotljivih in nespornih 
predvidevanj nadaljnjega razvoja; gre za nepretrgan proces nastajanja in raz- 
reševanje konfliktov novega s starim. Predloženi zakon pomeni le navidezno 
prekinitev tega procesa, ki naj veliko^ starega in preživelega ukine, zavrže, 
razvije pa dobro in uveljavi novo, naprednejše in sodobno. 

Tole kratko modrovanje sem si, tovariši poslanci, dovolila le zato, da bi 
opozorila na to, da predloženi zakon sam še ne pomeni reforme visokega šolstva. 
Da bi uresničili zamisli in zahteve po sodobnejšem, kvalitetnejšem, bolj racio- 
nalnem in bolj učinkovitem visokem šolstvu, bodo potrebni veliki napori, pred- 
vsem napori najbolj zavednega dela visokošolskih učiteljev in študentov, kakor 
tudi samoupravnih organov in nosilcev odgovornih vodilnih funkcij. Ne nazadnje 
pa je uresničitev reforme visokega šolstva odvisna tudi od dolgoročnega druž- 
benoekonomskega razvoja. Zakon, kakršen je predložen, odpira možnosti za te 
procese, seveda ob predvidevanju, da bomo zakon spoštovali in izvajali. Preži- 
velost ali neustreznost posameznih določil ne opravičuje neizpolnjevanja zakona, 
temveč terja uvedbo postopka za njegove spremembe. 

V uvodu želim omeniti še to, da je predloženi zakon pravzaprav prvi sistem- 
ski zakon, ki ga je v vseh fazah pripravila Skupščina SR Slovenije sama, pri 
čemer je delo do III. faze, namreč do priprave zakonskega predloga, opravila 
komisija, ki so jo sestavljali poslanci in drugi ugledni družbeni delavci. Zakonski 
predlog pa sta pripravila pristojni odbor republiškega zbora in odbor za znanost 
in visoko šolstvo prosvetno-kulturnega zbora. Ne morem se zadržati, da ne bi 
ugotovila, da bi kazalo izkušnje tega štiriletnega dela oceniti in tako prispevati 
k razvijanju in uveljavljanju osnovnih metod zakonodajnega dela. 

V odboru za prosveto in kulturo republiškega zbora, ki skupaj z odborom 
prosvetno-kulturnega zbora nastopa kot predlagatelj zakona o visokem šolstvu, 
so bile prisotne predvsem tele misli in zahteve strokovne in zainteresirane 
javnosti: 

prvič premagati odtujenost visokega šolstva od osnovnih nosilcev druž- 
bene reprodukcije, da se doseže organska povezanost med šolstvom in gospo- 
darstvom; 

drugič, demokratizirati odnose in okrepiti vlogo študenta kot enakoprav- 
nega dejavnika v pedagoškem delu in. 

tretjič, zagotoviti obnavljanje pedagoških in znanstvenih delavcev, da bi 
dosegli najboljšo kakovost. 

Odbor je ugotovil, da je že osnutek zakona vseboval določila in formulacije, 
ki omogočajo razvoj visokega šolstva v tej smeri. V prizadevanju, da bi našli 
za te zahteve najustreznejše zakonske formulacije, je šla tako komisija Skup- 
ščine SR Slovenije za proučitev visokega šolstva, kakor tudi oba pristojna odbora 
republiškega in prosvetno-kulturnega zbora včasih celo prek možnosti, ki jih 
dajejo obstoječi republiški, predvsem pa zvezni zakoni. Umik oziroma črtanje 
in spreminjanje nekaterih takih določil in členov daje zato morda vtis, da so 
zmagali manj napredni pogledi. "Vendar sta se odbora trudila, da bi omenjene 
zahteve bile v zakonu ustrezno upoštevane. Nekateri členi so bili zato večkrat 
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spremenjeni. Naloga odborov v fazi priprave predloga zakona je bila predvsem 
uskladiti tiste določbe osnutka zakona, ki so ostale neusklajene po obravnavi 
v obeh zborih; uskladiti osnutek zakona z ustavo in drugimi zakoni, na kar je 
opozorila zakonodajno-pravna komisija, zavzeti stališča do pripomb in pred- 
logov, ki so bili dani na sejah obeh zborov in zavzeti stališča do drugih pripomb 
in predlogov, ki so jih še naknadno dale umetniške akademije, zakonodajno- 
pravna komisija, študenti in drugi. Odbora sta na skupni seji 7. februarja raz- 
pravljala o predlogu zakona in se pri tem omejila na te osnovne naloge. Predlog 
zakona je po tej seji glede na osnutek vseboval spremembe dvajsetih členov. 
Obrazložitve sprejetih in zavrnjenih predlogov v razpravah na tej seji so prilo- 
žene k predlogu zakona in so vam bile še pravočasno dostavljene. 

Na skupni seji dne 28. februarja sta odbora sprejela nekaj lastnih amand- 
majev k predlogu zakona in hkrati zavzela stališča do amandmajev zakonodajno- 
pravne komisije k predlogu zakona. Odbora sta sprejela vse amandmaje zakono- 
dajno-pravne komisije, ki jih je ta dala 26. februarja, razen k 57. členu. Ta člen 
je potem doživel še nekaj modifikacij. 

Na današnji seji sta odbora razpravljala o nadaljnjih amandmajih zakono- 
dajno-pravne komisije v zvezi z amandmaji, ki sta jih sprejela oba odbora. 
Dodatno poročilo zakonodajno-pravne komisije vsebuje samo dva amandmaja. 
Oba amandmaja zakonodajno-pravne komisije sta odbora sprejela. 

Ker domnevam, da današnjega pismenega poročila vsi niste utegnili pre- 
brati, bom o današnji seji odborov dala nekaj kratkih pojasnil. 

Na tej seji sta se odbora seznanila tudi s stališči izvršnega sveta glede pred- 
loga zakona. Obravnavala sta mnenje, ki ga je dal odbor za proizvodnjo, promet 
in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora. Pri obravnavi navedenega mnenja 
sta odbora zavrnila pripombo k 8. členu. Po tej pripombi naj bi zakon o visokem 
šolstvu predpisal pogoje za znanstveno-raziskovalno delo posebnih zavodov, ki 
jih v ta namen ustanovijo visokošolski zavodi. Odbora sta menila, da je to 
materija zakona o znanstveno-raziskovalnem delu, ki je v pripravi in taka 
določba ne sodi v zakon o visokem šolstvu. 

57. člen je bil medtem modificiran. Novo besedilo tega člena je dano v poro- 
čilu. Zaradi tega odpade tudi pomislek odbora za proizvodnjo in promet gospo- 
darskega zbora, češ da daje ta člen vtis, kakor da se želi podaljševati delo 
obstoječih kadrov na visokošolskih zavodih tudi potem, ko so že izpolnili pogoje 
za normalno upokojitev. Sedanje besedilo 57. člena, kakršno je odbor sprejel 
na zadnji predlog zakonodajno-pravne komisije, ta dvom verjetno odpravlja. 

Odbora sta obravnavala tudi pripombe tega odbora k 66. in 67. členu in sta 
bila mnenja, da so te pripombe, ki so same po sebi zelo tehtne, že upoštevane 
deloma v teh še bolj pa v drugih členih. Pri tem gre predvsem za razmejitev 
nalog med svetom visokošolskega zavoda in pedagoško-znanstvenim svetom. 
Zadnja formulacija 66. in 67. člena je nesporna s stališča zakonodajno-pravne 
komisije, zadovoljila pa je tudi predlagatelja zakona. 

Po zadnjem besedilu svet zavoda sprejema učni načrt, učne programe pa 
sprejema pedagoško-znanstveni svet po obvezni obravnavi pripomb in mnenj, 
ki jih k učnim programom daje svet visokošolskega zavoda. Rekla sem že, 
da gre v 66. in 67. členu v glavnem za razmejitev pristojnosti med obema orga- 
noma; vprašanje sprejemanja učnih načrtov in učnih programov pa je podrob- 
neje urejeno v poglavju »študij« v 17. členu predloženega zakona, ki določa, da 
sta učni načrt in izpitni red materija statuta. S tem sta podvržena ne samo 
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vplivu predstavnikov družbene skupnosti v svetu zavoda, marveč tudi Skupščine 
SR Slovenije, ki potrjuje statute. 

Opozoriti pa želim še posebej na četrti odstavek 17. člena, ki zavezuje visoko- 
šolske zavode, da — citiram — »pri sestavljanju učnega načrta in učnih pro- 
gramov sodelujejo med seboj ter z zainteresiranimi delovnimi in drugimi orga- 
nizacijami in društvi.« Po tem določilu je družbeni vpliv veliko širši kakor vpliv 
članov družbene skupnosti v svetih teh zavodov, če bi namreč svetom pripadala 
pristojnost sprejemanja učnih programov. Možnost vplivanja razširja na vse 
zainteresirane dejavnike. Učni načrti in učni programi se po besedilu tega člena 
pripravljajo javno. 

Pri obrazložitvi razlogov, zaradi katerih sta odbora zavrnila predloge odbora 
za proizvodnjo in promet, ter poslovno sodelovanje gospodarskega zbora, sem se 
zadržala dlje zato, da bi hkrati odgovorila še na nekatere pomisleke, ki so se 
javljali v razpravah in komentarjih glede vprašanja, ali daje zakon dovolj mož- 
nosti za vpliv zainteresiranih dejavnikov na vsebino pedagoškega dela visoko- 
šolskih zavodov. Seveda pa je s tem v zvezi prej ko slej odločilno razmerje med 
formalno sprejetim programom učnega predmeta in njegovim izvajanjem. Dokler 
bo učitelju delovna sredina dovoljevala, da bo oblikoval svoj predmet zgolj po 
svoji naklonjenosti in ne glede na stvarne družbene potrebe, ki terjajo, da se 
vnašajo v študij najnaprednejša spoznanja, bodo zakonska določila slabo 
učinkovala. 

Ker smo tudi o današnji skupni seji obeh odborov predložili pismeno poro- 
čilo, mislim, da ni potrebno naštevati nadaljnjih spreminjevalnih in dopolnilnih 
predlogov. Omenim naj le, da je v zadnjem trenutku prišlo do spremembe 
pogojev za učitelje na umetniških akademijah. V imenu odbora za znanost 
in visoko šolstvo prosvetno-kulturnega zbora in v imenu odbora za prosveto 
in kulturo našega zbora predlagam, da zbor zakonski predlog sprejme. Hvala 
lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Preden gremo v razpravo bi rad še 
omenil, kar sem prej opustil in sicer, da je bilo celotno gradivo poslano v smislu 
135. člena našega pošlo,vnika izvršnemu svetu in da je dal izvršni svet svoje 
pismeno mnenje, ki sem ga pa že prej omenil. 

Tovariš podpredsednik, dr. France Hočevar je predstavnik izvršnega sveta 
pri tej točki. Nisem vas prej obvestil, da so bili na sejo vabljeni vsi člani 
komisije za proučitev visokega šolstva v naši republiki, predstavnik univerze, 
predstavnik zveze študentov, univerzitetnega odbora Ljubljana, in predstavnik 
združenja visokošolskih zavodov v Mariboru. Tovariš Jože Pacek želi besedo. 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
imenu zakonodajno-pravne komisije izjavljam, da zakonodajno-pravna komisija 
nima pomislekov zoper amandma k 43. in 63. a členu, kakršen je bil predložen 
v poročilu z današnje skupne seje odbora za prosveto in kulturo republiškega 
zbora ter odbora za znanstveno-raziskova'no delo in visoko šolstvo prosvetno- 
kulturnega zbora. Ker pa zakonodajno-pravna komisija doslej ni imela prilož- 
nosti, da poda svoje mnenje o ostalih stališčih, predvsem o pomisleku izvršnega 
sveta, da komisija preozko razlaga XIII. amandma ustave, se mi zdi, da sem 
vendarle dolžan tudi glede tega mnenja in pomislekov k poročilu zakonodajno- 
pravne komisije zavzeti stališče oziroma pojasniti v tej zvezi delo zakonodajno- 
pravne komisije v zvezi s predlogom zakona o visokem šolstvu. 
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Iz poročila zakonodajno-pravne komisije z dne 28. februarja se vidi, da je 
zakonodajno-pravna komisija vendarle dovolj široko tolmačila šele takrat uve- 
ljavljeni XIII. amandma k ustavi SR Slovenije, ki nedvomno govori o kolek- 
tivnem izvršilnem organu v delovni organizaciji. V poročilu je na prvi strani 
v tretjem odstavku komisija navedla, kdaj kolektivni izvršilni organ izjemoma 
ne bi bil obvezen, namreč v tako majhnih zavodih, v katerih bi pravice in 
dolžnosti izvršilnega organa lahko opravljala celotna delovna skupnost. Vendar 
ni naloga zakonodaj no-p ravne komisije, zlasti pa ne bi bilo v skladu s poslov- 
nikom republiške skupščine, da bi tako izjemno rešitev sama pripravila, temveč 
je njena dolžnost, da pove svoja stališča glede skladnosti predloženih aktov 
z ustavo in zakonom. 

V zvezi z mnenjem izvršnega sveta moram opozoriti še na nekatere spre- 
membe, ki jih je komisija predlagala, prav tako v svojem poročilu, in sicer 
k 65. členu, drugemu odstavku 66. člena, drugemu odstavku 69. člena, drugemu 
in tretjemu odstavku 76. člena, drugemu odstavku 78. člena, tretjem odstavku 
80. člena in drugemu odstavku 85. člena. Vse te spremembe je komisija pred- 
lagala zaradi uresničenja ustavnega določila, da naj se delovnim ljudem v 
delovnih organizacijah prepusti, da sami neposredno s statutom določajo — 
citiram pismeno mnenje izvršnega sveta — »kakšno bo delovno področje teh 
organov, kako in za kakšen čas ter ob kakšnih pogojih bodo voljeni.« To je 
povsem jasno razvidno iz poročila zakonodajno-pravne komisije. Razen tega 
zakonodajno-pravna komisija ni menila, da se mora kolektivni izvršilni organ 
imenovati prav upravni odbor, da mora biti samo eden in podobno. Dokončni 
predlogi in poročila pa so že rezultat sodelovanja z obema pristojnima odbo- 
roma in tudi s predstavniki zainteresiranih institucij, univerz in akademij, 
glede katerih komisija v svojem poročilu jasno navaja, da nima pomislekov. 

Bojazen izvršnega sveta, da utegne taka zakonska ureditev ustvarjati te- 
žave pri majhnih delovnih organizacijah, utegne biti sicer upravičena, vendar 
mislim, da bi bilo težko sprejeti mnenje oziroma pomisleke, da prav zakono- 
dajno-pravna komisija ne tolmači pravilno ustavnih določil. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Kdo želi besedo? Prosim, 
tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Globoko sem prepričan, da je zakon, ki je pred nami, zelo potreben za nadaljnji 
razvoj našega visokega šolstva. S tega stališča ga tudi ne gre odlagati, ker bi 
to imelo nedogledne negativne posledice. Prav zaradi tega bom zanj tudi gla- 
soval, čeprav se z nekaterimi členi ne strinjam. 

Kot član odbora za prosveto in kulturo našega zbora in kot član našega 
parlamenta sem aktivno sodeloval v vseh dosedanjih fazah pripravljanja tega 
zakona. Na zadnjem zasedanju našega odbora sem v načelu govoril in glasoval 
proti ponovno uveljavljeni težnji, po kateri naj bi bile umetniške akademije 
dolžne organizirati in razvijati znanstveno-raziskovalno delo. Tega svojega pre- 
pričanja do današnjega dne nisem spremenil. Mislim, da vas moram seznaniti 
s svojimi razlogi za tako prepričanje. 

Umetniške akademije so se že v javni razpravi o osnutku zakona o visokem 
šolstvu zavzemale za določbo, ki bi jim omogočala, da tudi one organizirajo in 
razvijajo znanstveno-raziskovalno delo v tistih strokah, ki jih fakultete in visoke 
šole nimajo. Pojasnjevale so, da je ena bistvenih značilnosti njihovega pouka 
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povezovanje teorije in prakse, raziskovalnega in umetniškega dela. Njihovo delo 
izhaja iz poglobljenih teoretičnih raziskav s področja gledališke zgodovine in 
dramaturgije, za kar je treba zbrati in obdelati tudi ustrezno dokumentacijo. 
Tako razvijajo učitelji na teh akademijah naslednje znanstvene discipline; 
zgodovina gledaliških uprizoritev; zgodovina filma; teorija gledališke, radijske, 
filmske in televizijske dramaturgije; zgodovinski razvoj besedil, scenarijev, 
skript in podobno za gledališče, radio, film in televizijo; zgodovina baleta in 
gledališča; radijska, filmska in televizijska bibliografija, diskografija in ikono- 
grafija. Nadalje navaja akademija za likovno umetnost, da je pri njej znan- 
stveno-raziskovalno delo povezano z likovno teorijo, ki je eden glavnih teoret- 
skih predmetov, pa tudi z umetnostno zgodovino, ki se predava tako, da 
obravnava fenomen umetnosti z dodatnim poudarkom na likovnih elementih 
posameznih stilov, upoštevajoč pri tem tudi praktične izvedbene in eksperi- 
mentalno tehnične koncepte. V okviru katedre za restavratorstvo, konserva- 
torstvo in tehnologijo se razvija proučevanje tehnoloških sestavin in uporabe 
novih materialov, vezav in barv v likovni umetnosti ter diagnostika na podlagi 
fizikalnokemičnih raziskav pred restavratorskimi in konservatorskimi posegi. 

Do takih zahtev in predlogov je komisija za proučitev visokega šolstva 
zavzela negativno stališče. Komisija je bila mnenja, da sicer res obstajajo tudi 
na področju umetnosti določane zadeve, ki so lahko predmet znanstvenih raz- 
iskav, te raziskave pa naj se opravljajo v tistih organizacijskih enotah, ki imajo 
zanje najboljše materialne in kadrovske možnosti. Potrebno je namreč doseči 
večjo koncentracijo posameznih znanstvenih disciplin, če je le mogoče v eni 
sami organizacijski enoti, ki bi bila matična za to področje. Zato naj bodo 
nosilci znanstveno-raziskovalne dejavnosti na področju umetnostnih teorij in 
zgodovine ustrezne katedre fakultete in visokih šol ali pa inštituti. Vsa znan- 
stveno-raziskovalna dejavnost, ki je nujno potrebna za stvaritev vrhunske 
umetniške izpovedi, naj se opravlja v ustreznih matičnih fakultetah ah visokih 
šolah s sodelovanjem učiteljev umetniških akademij, ki imajo kot umetniški 
ustvarjalci tudi posebno afiniteto za raziskovalno delo. Teamsko delo v ustrez- 
nih matičnih katedrah ali inštitutih na področju aplikativnih ali osnovnih 
raziskav, ki posebno zadevajo tudi področja umetnosti, bo hkrati tudi poroštvo 
za kvalitetnejše opravljanje temeljnih pedagoških in umetniških nalog aka- 
demij. Toliko torej o zahtevkih umetnostnih akademij v začetni fazi priprav 
zakona in o odklonilnem stališču komisije, ki je ta zakon pripravljala. 

Komaj nekaj dni pred sedanjo, zadnjo fazo sprejemanja zakona, pa se po- 
javijo ponovne zahteve vseh umetniških akademij po vključitvi njihove pravice 
in dolžnosti do znanstvenega dela v zakonu. Trdim, da te zahteve niso prav nič 
drugače utemeljene kot prve in torej nimajo nobene' nove teže in nobenih 
novih elementov, ki bi kakorkoli opravičevali zahteve po vključitvi tega ele- 
menta v zakon. Osnovni motiv je pač dejstvo, da je bila ta pravica in dolžnost 
že dosedaj v starem zakonu zapisana in da je pač ne gre kakorkoli kratiti. Da, 
res je, bila je zapisana in to ne samo za umetniške akademije, pač pa tudi za vse 
višje šole, za vse pedagoške akademije in tako dalje. Razumljivo je, da je prav 
zaradi takšnega stališča prišlo do vrste anomalij in nemogočih situacij, ko vsakdo, 
kjerkoli in kakorkoli, z družbenim denarjem raziskuje, ko pišemo številne 
znanstvene naloge in študije o vseh mogočih temah praktične, nepraktične, 
perspektivne pa tudi neperspektivne narave; po številu inovacij, izumov, nova- 
torstvu in izumiteljstvu pa se, na žalost nahajamo prav pred Albanijo, na repu 
evropske lestvice, po domače »na psu«. 
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Ko sem prvič prebiral zahteve umetniških akademij, sem želel ugotoviti, 
kako je to vprašanje rešeno drugod v svetu. Kljub iskanju po najpomembnejših 
knjižnicah naše republike — tudi v narodni in univerzitetni knjižnici — nisem 
mogel najti literature, ki bi mi pri tem kaj pomagala. Kaže torej, da vsaj 
v evropskem prostoru ni primerov, po katerih bi se lahko zgledovali. Tudi na 
zadnjem zasedanju našega odbora kljub jasno izraženi želji po racionalnosti, 
smotrnosti in utemeljenosti predloženih zahtev nisem dobil zadovoljivega 
odgovora. 

Izjavljam torej, da vsaj zaenkrat zahteve umetniških akademij ne smatram 
za utemeljene. Določene oblike umetnosti so mi kot amaterju že nad četrt sto- 
letja zelo blizu, zelo pri srcu. Torej vam mora biti razumljivo, da sem tudi 
zaradi tega naklonjen predloženim amandmajem; vendar je treba v isti sapi 
tudi povedati, da je sleherna naklonjenost, sleherna posebna afiniteta do tega 
ali onega problema lahko tudi škodljiva pri odgovornem in kvalificiranem 
odločanju sodobnega poslanca naše skupščine. 

Izjavljam, da dokler ne bom prepričan o nujnosti, racionalnosti, smotrnosti 
in perspektivnosti predloženega amandmaja o znanstveno-raziskovalnem delu 
nai umetniških akademijah, za ta amandma tudi ne bom pozitivno glasoval. 
Izjavljam pa ponovno, da glasujem za tekst celotnega zakona, kakorkoli bi že 
bil sprejet, predvsem zaradi tega, ker ga nujno potrebujemo. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala! Zeli še kdo besedo? Će ne, potem 
lahko obravnavo sklenemo in preidemo na odločanje. Pri samem glasovanju se 
bom držal razporeda, ki so ga napravili v kulturno-prosvetnem zboru, s tem, 
da prosim, da me zlasti predsednik zakonodajno-pravne komisije in pa pred- 
sednica našega odbora kontrolirata, ali bo prav ali ne. Tukaj je bilo toliko 
kmandmajev v različnih fazah, z različnih strani, da moram res prositi za 
sodelovanje. 

Ce vzamem presedan prosvetno-kulturnega zbora, potem bomo najprej 
glasovali o amandmajih, ki sta jih dala oba odbora. Po spisku, ki ga imam pred 
seboj, gre za amandmaje k členom 7., 11., 14., 17., 28., 29., 31., 37., 43., 45., 57., 
66., 67. in 92. Pri tem je treba upoštevati, da sta odbora spremenila besedilo 
amandmaja k 43. členu, kakor je to razvidno iz danes sprejetega dodatnega 
poročila, in sta tudi sprejela amandmaje k 29. in 57. členu kot ju predlaga 
zakonodajno-pravna komisija v svojem dodatnem poročilu. O vseh teh amand- 
majih bomo glasovali skupaj razen o amandmaju 11, s katerim se tovariš Cene 
Matičič ne strinja. 

Ali se strinjata odgovorna tovariša, oziroma tovarišica s takim načinom, 
s tako proceduro, da mi en bloc glasujemo o teh amandmajih, na katerih sta 
se strinjala oba odbora in sta dala k enemu novo verzijo v našem današnjem 
dodatnem poročilu in sta sprejela besedilo zakonodajno-pravne komisije k členu 
29. in 57. 

Ali želite, da po vsakem členu posebej glasujemo? (Ne.) Če ne, lahko gla- 
sujemo en bloc, potem bi vse naštete člene z izjemo 11, torej 7., 14., 17., 28., 
29., 31., 37., 43., 45., 57., 66., 67. in 92. dal na glasovanje. Prosim tiste, ki ste za 
naštete amandmaje, razen k členu 11, da dvignete roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec 
dvigne roko.) Ugotavljam, da so vsi amandmaji, ki sem jih naštel, z enim vzdr- 
žanim glasom sprejeti. 
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Sedaj stavljam na glasovanje amandma k 11. členu. Prosim tiste, ki so za 
predlog, kakor sta ga dala odbora, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Hvala lepa. Je kdo proti takemu tekstu? (16 poslancev dvigne roko.) Se 
je kdo vzdržal? (11 poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da je tudi ta amandma 
sprejet. 

Imamo še drugo skupino amandmajev. To so tisti amandmaji, ki jih je 
predlagala zakonodajno-pravna komisija v svojem poročilu z dne 28. februarja 
in ki niso prevzeti v amandmaje obeh odborov, ki smo jih sedaj izglasovali. 
To so, da zopet počasi naštevam, da lahko kontrolirate, amandmaji k členom 
35, 54, 61, 63 a, 65, 66 a, 67, prvi odstavek 69, 76, 78, 80, 83, 85 in 92 četrti 
odstavek. Pri tem je treba upoštevati korekturo, da pri 63. a členu odpadejo 
besede »pri čemer naj sodelujejo predstavniki družbene skupnosti«. Ta popravek 
sta dala oba odbora in ga je zakonodajno-pravna komisija sprejela. Če se stri- 
njate, da lahko glasujemo tudi o teh amandmajih skupno, bom prešel h gla- 
sovanju. 

Prosim tiste, ki ste za tako navedene amandmaje zakonodajno-pravne ko- 
misije, da dvignete roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti 
takim amandmajem? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da so bili 
ti amandmaji v našem zboru soglasno sprejeti. 

Lahko preidemo na glasovanje o predlogu zakona v celoti in prosim vse 
tiste, ki ste za tako spremenjeni zakon, da dvignete roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je zakon o visokem šolstvu v republiškem zboru soglasno sprejet. Besedo ima 
tovarišica Ulrih-Atena. Prosim. 

Ela Ulrih: Že v uvodnem poročilu sem povedala, da je to pravzaprav 
prvi primer, da je skupščina pripravila sistemski zakon v celoti, od proučitve 
problema pa do izglasovanja zakona. Ker je levji delež tega dela opravila 
komisija, sestavljena iz poslancev in drugih članov, angažiranih družbenih 
delavcev in strokovnjakov, ki so temu delu posvečali svoj prosti čas, menim, 
da dolgujemo zahvalo za prizadevno in požrtvovalno delo članom te komisije 
in komisiji kot celoti. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Mislim, da se vsi pridružujemo bese- 
dam tovarišice Atene in da me pooblaščate, da v imenu zbora izrečem vsem 
članom komisije, prisrčno zahvalo. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na sklep o enotnih 
osnovah meril za financiranje izobraževalnih dejavnosti v letu 1969. 

To je sklep, ki ga je predložila skupščini izobraževalna skupnost SR Slo- 
venije, ki je določila za svojega predstavnika pri naši obravnavi tovariša 
Ludvika Zajca. 

Sklep je obravnaval odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora in 
predložil zboru obrazložen predlog odloka o soglasju k enotnim osnovam meril 
za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov v letu 1969. 
Sklep in predlog odloka je obravnavala zakonodajno-pravna komisija, ki je 
dala zboru pismeno poročilo. Vse gradivo je bilo poslano v smislu 165. člena 
našega poslovnika izvršnemu svetu, ki je dal tudi pismeno mnenje. Tovariš 
dr. France Hočevar je njegov predstavnik. 
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Želi morda predstavnik izobraževalne skupnosti tovariš Ludvik Zaje še kaj 
dodatno pojasniti k temu predlogu? Prosim tovariš Rado Pušenjak želi besedo. 

Rado Pušenjak: Tovariši in tovarišice! Ker je ta točka zelo tesno 
povezana z naslednjo točko dnevnega reda, predlagam tovarišu predsedniku, 
da da soglasje za skupno obravnavo obeh točk dnevnega reda. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Mislim, da tu ni nobenega ugovora. 
Ravno zjutraj sem rekel, da je ta točka logična predpostavka 10. točki in, 
če ne vidim v zboru nobenega ugovora, potem ne bi imel pripombe. Ce dovoliš, 
tovariš Pušenjak, bom dal še kratke informacije, ki so potrebne, da lahko obe 
točki hkrati obravnavamo. 

Sklep k naslednji točki nam je predložila izobraževalna skupnost in tudi 
v tem primeru določila tovariša Ludvika Zajca za svojega predstavnika. Sklep 
je obravnaval odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora in dal obraz- 
loženi predlog. Sklep je obravnaval tudi odbor za proračun in dal pismeno 
mnenje, ki ste ga danes sprejeli. Sklep in odlok je obravnavala tudi zakono- 
dajno-pravna komisija in dala svoje pismeno poročilo. Tudi ta material je bil 
poslan izvršnemu svetu, ki je dal svoje pismeno mnenje. Posebej se bomo 
potem dotaknili pri tej točki tudi amandmaja tovariša Seitla oziroma pojasnili 
proceduralno situacijo v zvezi s tem. Sedaj pa prosim tovariša Pušenjaka. 
Dogovorili smo se, da lahko obravnavamo obadva predloga skupaj in lahko 
prevzame besedo. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Že v lanskem letu smo ne- 
kateri poslanci izražali svoje dvome glede uspešnosti sanacije šolstva, ker 
pomeni ta le parcialni ukrep. Bistvo sanacije namreč ni v tem, da bi se pove- 
čala sredstva šolstva v breme zvišanega narodnega dohodka, temveč v večji 
meri z znižanjem sredstev drugim koristnikom ali pa vsaj stagnacijo služb, ki 
so bile marsikje že dosedaj zapostavljene. V proračunski razpravi sem opozarjal, 
da pomeni zvišanje maloprodajnega davka kot pomembne proračunske postavke 
vedno večje prelivanje sredstev s podeželja v mesta in da je torej skrajno ne- 
realno voditi davčno politiko tudi glede občin le na bazi republiških poprečij. 

Maloprodajni davek je bil, na primer, v občini Ljutomer v letu 1968 nižji 
kot v letu 1967, v letu 1969 pa se predvideva povišanje le za 5°/o. Kljub temu 
pa je občina Ljutomer temeljni izobraževalni skupnosti v lanskem letu name^ 
nila 2 959 000 dinarjev, to je 43,57 %> celotnih proračunskih dohodkov. Pri tem 
je proračunska potrošnja na prebivalca znašala le 210 dinarjev. 

Na tem mestu protestiram proti razdelitvi dopolnilnih sredstev za lansko 
leto, ki so bila kljub sprejetim primernim načelom razdeljena tako-, da je prišlo 
ob koncu leta do prav nevzdržnih razlik glede proračunske potrošnje na pre- 
bivalca pri občinah, ki so dobile dopolnilna sredstva. Zahtevam, da se lanska 
krivica oškodovanim občinam popravi v letošnjem letu. Prosim predstavnika 
republiške izobraževalne skupnosti za izjavo o tem. 

Ker sanacija ene družbene dejavnosti ne sme pomeniti likvidacije drugih 
družbenih služb, odločno zavračam predlog sklepa o merilih in pogojih za zago- 
tavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim 
v letu 1969. Ce bi namreč sprejeli besedilo točk III in IV, bi v letu 1969 znašalo 
povečanje dopolnilnih sredstev v ljutomerski občini le 41,427 dinarjev. Ostati 
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na ravni lanske proračunske potrošnje pa je nevzdržno, vsaj v občinah s tako 
minimalno proračunsko potrošnjo. 

Dovolite, da na kratko utemeljim svoja stališča. Tako kot nekatere druge 
občine je bila občina Ljutomer tepena, ker je že v prejšnjih letih pokazala polno 
razumevanje za reševanje materialnih vprašanj šolstva in izobraževanja. To 
dokazujejo številke iz prejšnjih letnih proračunov. Na podlagi naših predpisov 
in zaradi stanja v kmetijstvu se letos prispevki iz osebnega dohodka od kme- 
tijstva znižajo za 10 0/», zvišanje maloprodajnega davka pa se predvideva le za 
5 "/o. Obveznosti za odplačilo anuitet znašajo letos 419 000 dinarjev, nanašajo pa 
se predvsem na graditev šol in zdravstvenega doma. Ali naj se zato, da se 
bistveno povečajo osebni dohodki šolskim delavcem, močno znižajo že tako pre- 
majhne socialne podpore? Mislim, da tega ne smemo storiti! V občinski upravi 
bo treba skladno z našimi predpisi organizirati kvalitetnejšo davčno upravo in 
povečati izdatke za narodno obrambo; za to so potrebna dodatna sredstva. V 
skladu z našo kmetijsko politiko je treba formirati sklad za napredek kmetij- 
stva. Kakšno bo razpoloženje, če se bodo samo prosvetnim delavcem, ki imajo 
v ljutomerski občini že zdaj večje dohodke od drugih, osebni dohodki še pove- 
čali, občinska uprava pa bo ostala pri dosedanjih osebnih dohodkih? Nadalje 
je treba zagotavljati sredstva za graditev novih šol. 

To so dejstva, ki prepričljivo dokazujejo, da je občini nemogoče ostati pri 
lanskih, že tako več kot skromnih proračunskih dohodkih; saj je znašala, kot 
že rečeno, poprečna proračunska potrošnja na prebivalce 210 dinarjev. 

Občinska skupščina je na pretekli seji predpisala za financiranje vzgojno- 
izobraževalnih dejavnosti le 2,2 a/o od prispevka iz osebnega dohodka in 60 °/o 
od ostalih prispevkov, tako da bi znašala proračunska potrošnja na prebivalca 
234 dinarjev. Zavedam se sicer, da sem glasoval za sanacijo šolstva, vendar 
nisem mogel vedeti, da to predstavlja tako močan administrativni ukrep, da 
bo nekaterim občinam omajal osnovo za redno delo. 

V tem položaju obstojajo po mojem mnenju tele možne rešitve: Prvič, spre- 
jeti merila pod točko II, kolikor se seveda lahko zagotovi občinam dodatna 
sredstva tako, da bi znašala minimalna proračunska potrošnja na prebivalca 
vsaj 230 dinarjev, kakor je bilo mnenje posebne komisije našega zbora in kakor 
se je tudi glasilo priporočilo našega zbora. Drugič, znižati merila pod točko II 
za toliko, da bo s prihranki moč doseči minimalno proračunsko potrošnjo 230 
dinarjev na prebivalca. Menim, da bi pomenil sprejem prve ali druge variante 
še vedno manjše gospodarsko in politično zlo, kakor če bi bile občine prisiljene 
iti vsaka po svoji poti in prevzeti s tem vse hude posledice, če sanacija šolstva 
pade v vodo. 

Zaradi vsega navedenega odločno zavračam predloženo delitev posebnih 
dopolnilnih sredstev; če pa skupščina sprejme predloženi predlog, mora prevzeti 
tudi vso odgovornost za posledice. 

Ker je predlog tovariša Seitla povsem sprejemljiv in v skladu z našimi 
prejšnjimi stališči, ga podpiram in bom glasoval zanj. 

Končno prosim za pojasnilo o tem, kakšnih ukrepov se bo posluževala 
republiška izobraževalna skupnost, da ne bo ob koncu tega leta spet prišlo med 
občinami, ki dobivajo dopolnilna sredstva, do tako velikih razlik kot v lanskem 
letu. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Kdo želi še besedo? Rad bi, 
sedaj ko obravnavamo točko 9 in 10, opozoril, da obravnavamo tu sklepe repu- 
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bliške izobraževalne skupnosti. Mi na te sklepe republiške izobraževalne skup- 
nosti lahko damo soglasje, ali pa soglasje odklonimo, in rečemo, zakaj soglasje 
odklanjamo. Ni pa mogoče k tem sklepom dati amandmaja. Toliko, da bo to 
jasno, zlasti glede na obravnavo tovariša Pušenjaka in glede na amandma 
tovariša Seitla. 

Tovariš Mirko Tušek, prosim te, da tudi z vaše strani pojasniš nastalo 
situacijo. Prosim. 

Mirko Tušek: Tovariš predsednik! Predvsem opravičujem tovariša 
predsednika izvršnega odbora, tovariša Zajca. Hkrati namreč razpravlja o pred- 
loženih merilih tudi kulturno-prosvetni zbor. Takoj, ko bo ta končal, bo tudi 
sam navzoč pri razpravi v republiškem zboru. Zato se tudi omejujem samo na 
pojasnilo, ki ga je želel tovariš predsednik. Besedilo 4. točke smo spremenili 
predvsem zaradi tega, ker menimo, da nova formulacija mnogo bolj jasno 
odraža smisel določila te točke. Tudi pripombe oziroma sugestije za spremembo 
VI. točke glede besedila, ki se nanaša na veljavnost, lahko sprejmemo in bomo 
poskušali spremembo izvesti tako, da bomo vse člane skupščine republiške iz- 
obraževalne skupnosti pismeno obvestili. Sedaj pa ne vem, ali je zaradi pra- 
vilnega postopka potrebno, da nam vsi člani predhodno dajo svoje soglasje. To 
je problem časovnega značaja. 

V zvezi s pripombo k tistemu določilu, v katerem se izrecno ugotavlja, da 
je treba zagotoviti še pet milijonov dinarjev za dopolnilna sredstva za finan- 
ciranje temeljnih izobraževalnih skupnosti, pa mislim, da bi lahko republiška 
izobraževalna skupnost to točko umaknila takoj, ko bo odbor sprejel predlog 
odbora v zvezi s soglasjem k tem merilom. 

Ivan Ahlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ogla- 
šam se samo glede točke IV sklepa o merilih in pogojih za zagotavljanje poseb- 
nih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969 in 
seveda tudi glede predlogov, ki smo jih v zvezi s VI. točko dobili danes od 
izobraževalne skupnosti Slovenije. Trdim namreč, da pri tej novi formulaciji 
ne gre le za formalne popravke, temveč za globoke vsebinske spremembe. 

Po merilih republiške izobraževalne skupnosti imajo pravico do dopolnilnih 
sredstev samo tiste občinske skupščine oziroma temeljne izobraževalne skup- 
nosti, ki izpolnjujejo dva pogoja. Prvi je ta, da občinska skupščina nameni za 
izobraževanje 3,2 fl/o od osebnega dohodka in 60% od ostalih prispevkov; drugi 
pogoj pa je, da po taki delitvi proračunska potrošnja na prebivalca v občini ne 
presega 30 000 dinarjev. Ob teh kriterijih bi izgubile pravico do dopolnilnih 
sredstev nekatere izobraževalne skupnosti in občinske skupščine, ki so ta sred- 
stva dobile v lanskem letu; saj so nekatere od njih dosegle tudi 48 000 dinarjev 
čiste proračunske potrošnje na prebivalca. Vendar je nato v 4. točki določeno, 
da se izobraževalnim skupnostim, ki imajo pravico do dopolnilnih sredstev, 
le-ta povečajo za toliko, za kolikor bi se v občini njenega območja zaradi izpol- 
nitve pogojev iz 3. točke tega sklepa v letu 1969 znižala proračunska potrošnja 
pod raven iz leta 1968. Ob tem imamo samo dve izjemi. Prva izjema je ta, da 
tem občinam ne dopuščamo večje proračunske potrošnje; druga izjema pa je, 
da občine, ki imajo nad 20 000 prebivalcev, ne presegajo 25 000 dinarjev pro- 
računske potrošnje na prebivalca. V teh primerih temeljne izobraževalne skup- 
nosti ne dobijo povečanih dopolnilnih sredstev po prej omenjeni določbi. 
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Kakšen pomen pa imajo spremembe, ki so označene le kot stilistične? Sedaj 
je določeno, da se po 3. točki ugotovljena posebna dopolnilna sredstva temeljni 
izobraževalni skupnosti v občini, ki ima manj kot 20 000 prebivalcev ali manj 
kot 25 000 dinarjev proračunske potrošnje na prebivalca, povečajo za toliko, za 
kolikor bi se občini njenega območja zaradi izpolnitve pogojev iz 3. točke tega 
sklepa znižala v letu 1969 proračunska potrošnja pod raven iz leta 1968. S tako 
spremenjenim sklepom se zmanjšuje obseg dopolnjevanja, ker smo vse temelj- 
il je izobraževalne skupnosti v občinah, ki imajo nad 20 000 prebivalcev, izklju- 
čili iz te prve kombinacije; nadalje pa se tudi izobraževalnim skupnostim v 
občinah, ki imajo nad 20 000 prebivalcev in nad 25 000 dinarjev proračunskih 
sredstev na prebivalca, ponovno znižujejo dopolnilna sredstva za 12 °/o. 

Da bi se pravilno razumeli, naj pojasnim, da smo v občini, v kateri sem 
bil izvoljen za poslanca, vse te pogoje že izpolnili; prav tako smo tudi že spre- 
jeli občinski proračun; da ne bi imeli občutka, da navijam za svojo občino 
z namenom, da bi kakšen milijon dobila od izobraževalne skupnosti, ali pa da 
bi tovariš Jarc ne razumel moje razprave tako, kot da si na ta način zbiram 
glasove ob ponovni kandidaturi. Dejansko gre za nekaj drugega. 

Ce bi ta merila pri nespremenjenih instrumentih veljala daljšo dobo, ne 
bi po petih letih nobena občina z več kot 20 000 prebivalci izpolnjevala pogojev 
za dopolnilna sredstva. Tako so dane možnosti, da bi tistim občinam, ki imajo 
manj kot 20 000 prebivalcev in manj kot 30 000 dinarjev proračunskih sredstev 
na prebivalca, lahko v tem obdobju zadovoljivo uredili proračunsko potrošnjo, 
pri čemer pa seveda ne moremo preprečiti, da posamezne občine, ki imajo za 
to možnosti, proračunsko potrošnjo1 povečujejo celo za šestkrat. 

Naj dodam samo še to, da podpiram napore republiške izobraževalne skup- 
nosti, vendar v smislu njenih prvotnih predlogov in ne takih, kakršni so bili 
predloženi danes in samo s tolmačenjem kot gre po vrstnem redu, ne pa s 
kakšnim posebnim tolmačenjem. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Vse člane zbora bi rad opozoril na to, 
da se gibljemo na robu kvoruma. Kakor hitro bi seveda ugotovil, da kvoruma 
ni, bi moral sejo pretrgati in bi potem sklepanje o teh stvareh odlagali še za 
14 dni. Prosim zaradi tega, tovariši in tovarišice, da ostanete v skupščini, da 
delo, ki je bilo za danes predvideno, uspešno končamo. 

Tovariš Ferdo Papič ima besedo. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Sko- 
raj me je sram, da v času od decembra do marca že šestič govorim o teh 
vprašanjih. 

Povsem se strinjam s predgovornikom tovarišem Ahlinom in mislim, da 
morajo sklepi ostati sklepi, ne pa obrazložitve k prejšnjim obrazložitvam. 
Seveda pa povsem razumem tudi izobraževalno skupnost, ki mora najti rešitve 
v okviru svojih sredstev. Nesreča je pač v tem, da izobraževalna skupnost nima 
dovolj sredstev, zaradi česar naredi 7, 8 ali 9 variant, naknadno pa se obraz- 
ložitev dopolni tako, da je v skladu s predloženo rešitvijo. Ponovno bom 
konkreten. Spominjam se besed tovariša dr. Hočevarja, ki je v decembru dejal, 
da bodo občinski proračuni morda 6 do 8 % višji kot so danes. Sedaj imamo vse 
podatke. Tudi republiški sekretariat za finance je znal izračunati predvidena 
proračunska sredstva občinskih skupščin. Pri tem pa moram opozoriti, da bodo, 
če sprejmemo to obrazložitev in stopnjo 3,62 %, v občini Tolmin proračunska 
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sredstva za 15 fl/o manjša kot v letu 1968; seveda če.občinska skupščina določi 
stopnjo prispevka iz osebnega dohodka v skladu z resolucijo v višini 3,95 °/o. 
Ce pa ne upošteva resolucije, pač pa dejanske potrebe, bo določila 5,5 ali celo 
6°/». Občino Tolmin težijo številne nove dodatne obremenitve, med njimi iz- 
datki za novo šolo v Kobaridu v znesku čez 30 milijonov. V lanskem letu je 
občinski proračun znašal 597 100 000 S dinarjev, letos pa naj bi znašal, po teh 
instrumentih 517 400 000 starih dinarjev. Ne vem, kako naj občina ob takih 
sredstvih opravlja svoje naloge; ali naj še bolj zmanjša priznavalnine borcem, 
ukine občinsko upravo ali kaj drugega? O tem vprašanju sem govoril že štiri- 
krat in menim, da bi bilo res najbolje odpraviti občine, ki nimajo ekonomskih 
pogojev za svoj obstoj. 

Končno naj še enkrat poudarim, da moramo sprejeti popolnoma jasen sklep 
in ne tak, ki bo potreben posebnih obrazložitev in ga niti finančni uslužbenci 
v občinah ne bi razumeli. V vseh dosedanjih razgovorih smo slišali obljube, da 
bodo ta vprašanja že nekako rešena — vendar je treba danes rešitev natančno 
formulirati, kajti po sprejetju sklepa se ne bo več mogoče pogovarjati o taki ali 
drugačni rešitvi. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilf an : Hvala lepa. Prosim še kdo želi besedo? 
Tovariš Viktor Seitl želi besedo. 

Viktor Seitl: Tovariš predsednik, najprej se želim opravičiti za spo- 
drsljaj pri predlaganju amandmaja. Če ni mogoč, je seveda v vaših rokah, da 
ga razglasite za neveljavnega. 

Glede sklepa o pogojih za dodeljevanje posebnih dopolnilnih sredstev obči- 
nam'za financiranje'vzgoje in izobraževanja pa mislim predvsem tole: verjetno 
ne bo treba uporabiti dosti matematike za ugotovitev, da so ob predloženih 
pogojih ekonomsko šibke občine primorane financirati izobraževalno dejavnost 
tako, da pomagajo pri tem občinam, ki imajo mnogo večja proračunska sred- 
stva. Zaradi tega sem tudi predlagal amandma in ga utemeljil. Zato o tem ne 
bi ponovno govoril. Vendar pa mislim, da bi se moral predvsem izvršni svet, 
izobraževalna skupnost je tu izvzeta, zavedati socialnih razlik, ki pri tem nasta- 
jajo in jih ne bi smel dopuščati. Ce bi bil član izvršnega sveta, bi me bilo sram 
takih razlik, ker mislim, da so te v slovenskih pogojih nevzdržne, če smo z 
nekaterimi ekonomskimi instrumenti dosegli, to velja samo za Slovenijo, da se 
je gospodarstvo racionalno organiziralo. Taka organizacija gospodarstva pa ima 
tudi svoje negativne posledice v ekonomskem smislu, namreč odlivanje sredstev 
zaradi koncentracije oziroma integracije gospodarstva, pa naj bo to v elektro- 
gospodarstvu, v gozdarstvu, lesni industriji in tako dalje; torej v panogah, 
temelječih na tistem naravnem bogastvu, ki se ga sicer ne da prestaviti, ker je 
povezano z zemljo in reko. Te dejavnosti smo integrirali v večjih industrijskih 
središčih, ljudi pa nismo mogli tja preseliti. Izven teh središč so ostali socialni 
problemi. Na področju Kozjaka in Pohorja je veliko število borcev in veliko 
drugih socialnih potreb kot posledica bivših socialnih razmer. Občina ima 210 
dinarjev neto proračunskih sredstev na prebivalca, s katerimi naj bi zadostila 
vsem obveznostim, ki jih ima od sodišča do narodne obrambe in milice. Nismo 
sami krivi, da imamo celo občino ob državni meji in smo zato po republiških 
zakonih dolžni zagotoviti materialne stroške za 7 maloobmejnih prehodov. Glede 
na velike dohodke zveze in republike, ki pritekajo od goriva in olja za motorna 
vozila tudi z našega območja, se seveda postavlja vprašanje, ali je prav, da ta 
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košček slovenske zemlje, ob avstrijski meji tako medlo uživa sadove našega 
socializma. 

Nočem demagoško razpravljati, želim pa reči samo tole: če danes v Slo- 
veniji ne moremo občinam zagotoviti potrebnega minimalnega standarda, pred- 
lagam kot merilo 23 000 starih dinarjev proračunskih sredstev na prebivalca. 
Lahko mi priznate, da je to še vedno skromno in ne gre za nobene apetite; 
občinska uprava bo ob tem nekoliko slabše plačana kot šolstvo in gospodarstvo, 
vendar me to ne skrbi. Pri tem bi prišle v ugodnejši položaj tri ali štiri občine, 
morda tudi pet, kar pa v merilu Slovenije ne pomeni veliko in ne terja večjih 
finančnih sredstev. 

Ce vprašanja meril in pogojev za dodeljevanje posebnih dopolnilnih sred- 
stev za izobraževanje ne bomo pravilno rešili, se lahko zgodi, da v nekaterih 
občinah ne bomo mogli sprejeti občinskih proračunov do zakonitega roka, 
namreč do konca marca. Lahko pride tudi do razpusta kakšne občinske skup- 
ščine tik pred novimi volitvami. Mislim, da je škoda tvegati takšno politično 
nerazpoloženje ljudi zaradi materialhih vprašanj šolstva. 

Ker smo v preteklih letih občutili, da smo na področju financiranja šolstva 
na repu slovenskih občin, pred štirimi ali petimi leti smo bili, če se prav spo- 
minjam, na 59. ali celo na 60. mestu, smo v zadnjih letih dajali 45 do 50 fl/o 
lastnih sredstev za financiranje šolstva in ga s tem privedli vsaj na človeka 
dostojno višino. To se nam pa sedaj maščuje, ker se za te namene zahteva naj- 
manj tolikšna sredstva kot lansko leto. To pomeni, da poslušnost in upoštevanje 
družbenih dogovorov lahko v takšnem sistemu kot velja danes, prej ali slej 
privede do tega, da si za dobro delo kaznovan namesto, da bi bil pohvaljen in 
dobil priznanje. 

Ce moj amandma zaradi proceduralnih razlogov ni sprejemljiv, predlagam 
zboru, da svoje soglasje k sklepu izobraževalne skupnosti da s pogojem, da se 
zagotovi minimalna proračunska potrošnja v višini 23 000 dinarjev. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? Prosim, 
tovariš Jožko Štrukelj. 

Jožko Štrukelj: Prosim, tovariš predsednik in tovariši poslanci, da 
nam nekoliko oprostite v tej zagati. Mislim, da je pravilno, da predlagam, sicer 
v imenu izvršnega sveta, čeprav je predlagatelj republiška izobraževalna skup- 
nost, da vendarle počakamo tovariša Zajca, ki naj zboru da tudi ustno obraz- 
ložitev ter odgovori na nekatera vprašanja oziroma amandmaje nekaterih 
poslancev. Mislim, da bo v tem primeru tudi izvršni svet dal nekatera pojasnila, 
ker se nekatere rešitve povezujejo s proračunom in je treba v tej zvezi neka- 
tera vprašanja še razčistiti. Zato dovolite, da v imenu izvršnega sveta predla- 
gam, da se seja za kratek čas prekine. Kmalu bo namreč končana razprava v 
prosvetno-kulturnem zboru in bomo potem lažje razpravljali. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Se strinjam. Med tem časom pa bomo 
opravili 13. točko dnevnega reda, to je volitve in imenovanja. 

Ali je predstavnik komisije za volitve in imenovanja navzoč? (Da.) 
Imamo predlog odloka o povečanju, števila članov in o razrešitvi ter ime- 

novanju nekaterih članov sveta za narodno obrambo SR Slovenije. 
O tem je bil obveščen izvršni svet. Izvršni svet nam je dal svoje mnenje. 

Ali želi tovariš Tavčar dopolniti pismeno obrazložitev? (Ne.) Dajem predlog v 
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obravnavo? Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem obravnavo končujem in prosim 
tiste, ki ste za ta predlog, da dvignete roko. (Vsi poslanci dvignejo1 roko.) Je 
kdo proti takemu predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je odlok o povečanju števila članov in o razrešitvi ter imenovanju nekaterih 
članov sveta za narodno obrambo SR Slovenije sprejet. 

Prehajam na odlok o imenovanju člana v odbor za nagrado Antifašističnega 
sveta narodne osvoboditve Jugoslavije. Tovariš Tavčar ne želi dati nobene 
dopolnitve? (Ne.) Želi kdo sodelovati v obravnavi, ki jo s tem odpiram? (Ne.) 
Ce ne, potem obravnavo končujem in prehajam na odločanje. 

Prosim tiste člane republiškega zbora, ki so za ta odlok, da dvignejo roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti takemu odloku? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok o imenovanju člana v odbor za nagrado Antifaši- 
stičnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije soglasno sprejet. 

Prehajam na odlok o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Celju. 
Dajem predlog v obravnavo. Želi kdo besedo? (Ne.) Če nihče ne želi besedo, 

zaključujem obravnavo in prehajam na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) Odlok je soglasno sprejet. 

Sedaj je na vrsti odlok o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani. Odpiram obravnavo. Zeli kdo besedo? 
(Nihče.) Če nihče ne želi besedo, zaključujem obravnavo. Prehajamo na skle- 
panje. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je odlok so- 
glasno sprejet. 

Prehajamo na odlok o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Situacija je taka kot pri prejšnjih predlogih. Odpiram obravnavo. Zeli kdo 
besedo? (Ne.) Če nihče ne želi besedo, prehajamo takoj na sklepanje. Kdor je 
za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. 

Imamo še odlok o razrešitvi in imenovanju predsednika in člana sveta 
republiškega zdravstvenega centra. Gre za zamenjavo dveh članov. Odpiram 
obravnavo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če nihče ne želi sodelovati, zapiram obrav- 
navo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta predlog naj prosim dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(1 poslanec). Z enim vzdržanim glasom je odlok sprejet. 

Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, na finančni 
načrt cestnega sklada SR Slovenije za leto 1969. 

Finančni načrt je skupščini predložil upravni odbor cestnega sklada SR Slo- 
venije. Predstavnik sklada je tovariš Alojz Zokalj. Finančni načrt sta obrav- 
navala odbor za proizvodnjo in promet, ki je tudi predložil zboru predlog od- 
loka o soglasju k finančnemu načrtu in zakonodajno-pravna komisija, ki je 
dala zboru pismeno poročilo. Vse to je bilo poslano izvršnemu svetu v mnenje. 
Ali želi predstavnik sklada tovariš Zokalj načrt še kaj dopolniti? (Ne želi.) 
Predstavnik izvršnega sveta pri tej točki je tovariš Boris Vadnjal. Odpiram ob- 
ravnavo. Zeli kdo besedo? Tovariš Rado Pušenjak. 
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Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Predlog načrta del za letošnje 
leto je bil sestavljen še v času, ko še ni bilo jasnih predstav o katastrofalnih 
poškodbah cestnega omrežja po letošnji zimi. Te so zlasti porazne na območju 
bivšega mariborskega okraja. Te vsaj najbolj poznam. Kljub temu pa je na 
tem območju programiranih zelo malo vzdrževalnih in investicijskih del na 
cestah. Tako so predvidena dela za ojačenje asfaltnih vozišč na cesti Vič—Ma- 
ribor—Ormož le v dolžini 3,4 km, na cesti Pesnica—Radgona—Lendava pa v 
dolžini 6 km, kljub temu, da je na primer cesta Ormož—Ptuj—Maribor skoraj 
povsod povtstem razorana. Prosim predstavnika cestnega sklada za izjavo, če 
bo na podlagi predloženega programa del cestno podjetje lahko v letošnjih 
spomladanskih mesecih usposobilo te sektorje cest in sicer tako, da ne bi bilo 
treba letos poškodovanih cest ponovno popravljati v naslednjem letu. 

V ljutomerski občini so makadamske ceste tako zelo uničene, da po mar- 
sikateri ni več mogoč avtobusni promet, kar povzroča veliko nezadovoljstvo 
prebivalstva. Predstavnikom cestnega sklada postavljam vprašanje, ali so stor- 
jeni vsi ukrepi, da bi se na te ceste čimprej navozila potrebna količina gramoza? 

Mnogokrat nepotrebno prevažanje težkih tovorov po cestah namesto po 
železnici uničuje tako ceste in železnico. Taka politikia je skregana z vsako 
ekonomsko logiko. Poleg tega se pri nas predpisi o omejevanju osnih pritiskov 
izvajajo premalo resno. Prosim predstavnika cestnega sklada, da pojasni, kakšna 
je pomoč prometne milice v boju za varstvo cest na podlagi že obstoječih 
predpisov. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Ivan Franko ima besedo. 

Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zopet 
bom razpravljal o problemih cest in cestnega omrežja predvsem z vidika inte- 
resov gorenjske regije in cestnega omrežja na Gorenjskem. V tem smislu bo 
tudi ta moja razprava povezana z razpravo, ki se je odvijala ob 3., 4. in 5. točki 
današnjega dnevnega reda, pa tudi na eni od prejšnjih sej našega zbora. 

Zaradi tega se pravzaprav opravičujem, ker takšen pristop k problemom 
izgleda precej lokalistično obarvan, vendar menim, da so problemi, o katerih 
smo razpravljali v zvezi s cestnim omrežjem v Sloveniji in tako imenovanim 
slovenskim cestnim križem, tako resni, da je gledan v teh razmerjih tudi 
problem cestnega omrežja na Gorenjskem splošni slovenski problem, zaradi 
česar mi lahko oprostite, če bom na videz zagovarjal samo interese naše go- 
renjske regije. Hkrati bi rad tudi izjavil, vsaj v svojem imenu, da vse tiste 
napovedi, ki so bile dane v časopisiju, mislim predvsem na članek, ki je izšel 
v Ljubljanskem dnevniku s precej bombastičnim naslovom o zaupnici ali neza- 
upnici slovenski cestni vladi, vsekakor ne odražajo razpoloženja ljudi na Go- 
renjskem. Mislim, da članek ne ustreza resnici in je pač treba razlikovati efektne 
naslove od realnega in hladnega, treznega presojanja ter razpravljanja. 

Mislim, da je v zvezi s finančnim načrtom cestnega sklada pomembno 
poudariti nekoliko stvari. Ta finančni načrt predvideva za leto 1969 dohodek 
v višini 277 372 175 dinarjev; od tega je namenjeno za redno vzdrževanje oest 
prvega in tretjega reda 66 milijonov, za večja popravila cest prvega do tretjega 
reda 66 301 129 ter za rekonstrukcijo cest in mostov 20 415 125 dinarjev, torej 
skupno 152 716 254 dinarjev. Ta skupni znesek predstavlja le 55 %> planiranega 
dohodka, kajti vsa preostala sredstva so namenjena za plačilo že opravljenih 
del, študij in raziskav, za odškodnine, za izplačilo kreditov, za izločanje blo- 
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kiranih sredstev, za izdatke službe sklada, za obresti za najete kredite in za 
izločanje sredstev za oročene depozite. Zadnji izdatek je zelo visok, saj znaša 
58 836 000 dinarjev in predstavlja kar dobrih 21 fl/o planiranega dohodka. Iz 
obrazložitve izhaja, da bodo ta sredstva uporabljena za ureditev cest po po- 
sebnih odlokih skupščine SR Slovenije, kar pomeni, da bi šla za financiranje 
graditve cest Šentilj—Nova Gorica, o čemer smo že razpravljali in sklepali. 

Od celotnega cestnega omrežja v Sloveniji, ki znaša 6412 km in ga vzdržuje 
cestni sklad SR Slovenije —• to so ceete prvega, drugega in tretjega reda — 
odpade na gorenjsko regijo 610 km cest ali 9,5 ®/o celotnega cestnega omrežja 
Slovenije. V programu je predvidenih 66 milijonov dinarjev za redno vzdr- 
ževanje cest prvega, drugega in tretjega reda; ta sredstva se delijo po enotnih 
kriterijih glede na dolžino in obremenitev cest ter pri tem niso upoštevani spe- 
cifični vremenski pogoji. Zaradi tega je območje Gorenjske delno prizadeto, 
ker se na njem samo za zimsko službo porabi več kot 50 %> vseh dodeljenih 
sredstev, hkrati pa so zaradi zimskega turizma na Gorenjskem naloge cestne 
službe gorenjske regije večje kot naloge cestne službe na nekaterih drugih ob- 
močjih, zaradi tega je območje Gorenjske prizadeto in menimo, da bi se morale 
pri dodeljevanju sredstev upoštevati tudi te naloge. Torej ne bi smeh upoštevati 
samo število kilometrov in obremenitev ter intenziteto prometa, temveč tudi 
druge elemente, na primer tega, ki sem ga pravkar navedel. Za rekonstrukcijo 
cest, mostov in večja popravila na območju Gorenjske je predvideno skupno 
7 430 500 dinarjev od skupnega zneska 86 716 254 dinarjev. V načrt del so 
zajeta v glavnem popravila priključkov na Jeprci (200 000 dinarjev), v Lescah 
(200 000 dinarjev), popravilo obrabnega sloja na cesti skozi Jesenice velja skoraj 
en milijon, postavitev ceste in novi most v Žirovnici 3 550 000 dinarjev, pri 
čemer prispeva jeseniška občina 100 milijonov dinarjev, čeprav gre za cesto I. a 
asfaltna prevleka in podporni zidovi na cesti Kranj—Jezersko (1 213 500 di- 
narjev), obrabni sloj na cesti Kranj—Brniki (592 000 dinarjev), sanacija plazov 
na cesti Petrovo Brdo—Bohinjska Bistrica (300 000 dinarjev) in sofinanciranje 
rekonstrukcije ceste na Jezerski vrh (375 000 dinarjev). Kot sem dejal, je to 
7 230 500 dinarjev od skupne vsote 86,716 dinarjev. Skupni znesek, ki je pred- 
viden za gorenjsko regijo, torej predstavlja 8,6 % skupnih sredstev sklada, ki 
so namenjena za tovrstna dela. Ce pri tem upoštevamo kot kriterij samo dolžino 
cest na območju Gorenjske, je to območje prikrajšano za 0,9 %> oziroma za 
780 000 dinarjev. 

Tudi na Gorenjskem je letošnja zima in prva odjuga povzročila izredno 
veliko škodo pa je zato nujno potrebno temeljito popraviti ceste I. reda in 
ceste I. a Jesenice—Ljubljana. Prav zaradi teh potreb in navedene delitve imam 
pomisleke zoper predloženi finančni načrt. Mislim, da bi bilo nujno potrebno 
že letos urediti, obnoviti in utrditi uničeno asfaltno vozišče na cesti I. a od 
Ratibovca do Jesenic v dolžini 8 km, za kar bi potrebovali 2 500 000 dinarjev, 
obnoviti asfaltni tepih na cesti I. a od Lesc do Žirovnice v dolžini 5 km, za kar 
bi potrebovah 775 000 dinarjev in obnoviti ter utrditi uničeno asfaltno vozišče 
na cesti od Kranja do Škofje Loke v dolžini 9 km, za kar bi potrebovali 1 830 000 
dinarjev. Za rekonstrukcijo oziroma večje investicije na teh cestah bi letos 
morali zagotoviti 5 105 000 dinarjev. 

Že v prejšnjih razpravah je bila večkrat poudarjena potreba po ureditvi 
gorenjske magistrale; zato je nujno v tem smislu spremeniti načrt cestnega 
sklada. Gorenjska magistrala, predvsem cesta od odcepa na Bled do Jesenic, 
je skoraj uničena in v načrtu cestnega sklada predvidena popravila ne bodo 
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zadostovala za ustrezno ureditev ceste do turistične sezone. Ob sodelovanju 
jeseniške občine bo prestavljen most v Žirovnici, s čimer bo vsaj začasno od- 
pravljeno ozko grlo na tem delu ceste. Zares je škoda, da v skupščini nimamo 
ustreznih filmskih in drugih naprav, s katerimi bi lahko prikazali fotografije 
in filme o tej cesti, ki bi bili dosti bolj prepričljivi kot same besede. 

Znano je, da je gorenjska cesta že v 1966. letu prevzemala 23 % vsega tuj- 
skega prometa, ki prihaja prek slovenskih mejnih prehodov. V 1970. letu se 
pričakuje, če se ne motim, več kot 10 000 prehodov, pri tem pa je jasno, da 

' sedanja cesta ne bo mogla prenesti tega turističnega vala, ki naj bi prispel 
v Slovenijo. Poudarjam, da prav zaradi tega ne gre samo za interese Gorenjske, 
temveč za to, da bo Slovenija prek prehodov Jezersko,' Ljubelj in Podkoren 
lahko vsaj primerno sprejela goste, ki jih pričakuje v 1969. in 1970. letu. 
Koristi od urejene gorenjske ceste bi imela vsa Slovenija in ne samo Go- 
renjska. Ce že ne moremo takoj začeti z graditvijo zares sodobne moderne 
ceste, pa moramo v slovenskem interesu obstoječo cesto vzdrževati vsaj v 
takšnem stanju, da bo uporabna. 

Glede na vse povedano predlagam, da se finančni načrt ponovno prouči, 
pri čemer je treba upoštevati tudi okoliščino, ki jo je omenil tovariš Pušenjak, 
namreč veliko škodo, ki jo je na cestah povzročila zima in odjuga. Ta škoda 
ob sestavi finančnega načrta še ni bila znana. Pri spremembi finančnega načrta 
pa je treba upoštevati tudi pomembnosti glavnih slovenskih magistral, med 
katere vsekakor sodi tudi gorenjska magistrala. 

Postavlja se tudi vprašanje, ali so mogoči kakšni premostitveni krediti 
ali podobne ugodnosti, ob katerih bo lahko gorenjsko magistralo rekonstru- 
irali že letos in ne šele do konca 1970. leta. 

Predlagam, da se finančni načrt sklada, če je mogoče, glede na današnjo 
razpravo ponovno prouči in pripravijo ustrezne spremembe. Če bi odlaganje 
potrditve finančnega načrta oviralo izvajanje predvidenih nujnih del, pa bi 
finančni načrt morda lahko sprejeli, vendar samo pogojno v tem smislu, da 
se odobri finančni načrt za redno vzdrževanje cest I., II. in III. reda, medtem 
ko se odobritev zadrži glede tistega dela finančnega načrta, ki se nanaša na 
večja popravila in investicije. Ta del finančnega načrta je treba v smislu da- 
našnje razprave proučiti in ga ustrezno spremeniti. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala. Tovariš Cene Matičič ima besedo. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite, da vas seznanim z resolucijo občinske skupščine Domžale: 

»Skupščina občine Domžale je na podlagi 82. člena statuta občine Domžale 
na seji občinskega zbora in zbora delovnih skupnosti dne 27. februarja tega 
leta razpravljala o stanju ceste III. reda Želodnik—Moravče in ugotovila: 

Prvič, da je cesta Želodnik—Moravče republiškega pomeni in mora zanjo 
skrbeti predvsem republiški cestni sklad; 

drugič, da je bila cesta zgrajena leta 1902 za takratni promet in v zadnjih 
25 letih ni bila rekonstruirana niti v redu vzdrževana; 

tretjič, da je cesta strateškega in vojaškega pomena, ker je edina dobra 
zveza z zasavskim revirjem; 

četrtič, da so o stanju ceste in njeni rekonstrukciji od leta 1947 dalje raz- 
pravljali različni organi in družbeno-politične organizacije oziroma skupnosti, 
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okrajni ljudski odbor Kamnik, okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica, okrajni 
ljudski odbor Ljubljana, republiški cestni sklad in drugi; 

petič, da so te družbeno-politične skupnosti večkrat sprejemale svoje plane 
rekonstrukcije te ceste; 

šestič, da je bila rekonstrukcija te ceste vsakokrat odložena iz različnih 
razlogov (graditev nove ceste Novo mesto—Žužemberk—Krka, ceste Ljubljana— 
Kočevje, zasavske ceste, ukinitev medobčinskega sklada in podobno); 

sedmič, da promet na cesti narašča iz leta v leto; cesta je bila v letu 1963 
obremenjena s 350 vozili oziroma 480 tonami na kilometer dnevno, leta 1966 
pa je obremenitev narasla na 800 vozil oziroma na 2358 ton na kilometer dnevno. 
Za celotno traso te ceste v dolžini 9,92 km so bili izdelani načrti že leta 1964. 
Skupni stroški za te načrte so znašali 8 304 000 dinarjev in jih je plačala skup- 
ščina občine Domžale. Občina Domžale je zgradila 1250 metrov te ceste, pri 
čemer so stroški znašali 96 milijonov dinarjev; občina Domžale je ob tem za 
vzdrževanje in rekonstrukcijo republiških cest na svojem območju prispevala 
128 880 000 dinarjev. Cesta je ključnega pomena za razvoj moravške doline, ki 
ima mnogo naravnih bogastev, kremenčev pesek in les ter delovno silo, je pa 
vsako leto bolj pasivna in siromašna. Zaradi neurejenih komunikacij nobeno 
podjetje ne gre v investicije v tej dolini in to kljub zagotovljenim poslovnim 
prostorom ter se postavlja vprašanje ukinitve obrata Rašica, katerega poslovne 
prostore so občani zgradili s prostovoljnim delom. 

Moravška dolina ima izredne pogoje za letni, lovni rekreacijski in tudi 
zimski turizem. Prebivalci še niso dobili pravega materialnega priznanja za 
žrtve, ki so jih dali v NOB, saj so sprejeli borce že leta 1941; v njej so se zadr- 
ževale številne čete in brigade, dala pa je tudi 182 človeških žrtev. Požganih 
je bilo 90 hiš, same Moravče pa so bile šestkrat bombardirane. Moravška dolina 
je mnogo prispevala k povojni graditvi. Moravška dolina predstavlja tretjino 
celotnega območja občine in so vsi občani življenjsko zainteresirani za razvoj 
tega dela občine Domžale. 

Upoštevaje vse te razloge skupščina občine Domžale, na predlog sveta za 
komunalne zadeve, sprejema naslednjo resolucijo: 

Prvič, cesto Želodnik—Moravče upravlja republiški cestni sklad in je že 
20 let zapostavljena pri rekonstrukcijah. S tem so neposredno prizadeti prebi- 
valci Moravške doline, ki so bili napredni že pred NOV in so to dokazali tudi 
med samo vojno s človeškimi in materialnimi žrtvami. Neizkoriščena so na- 
ravna bogastva tega dela občine. 

Drugič, skupščina občine Domžale predlaga republiškemu cestnemu skladu, 
da od celotnih gradbenih stroškov, ki znašajo po predračunu 727 milijonov di- 
narjev, zagotovi 70 °/(> potrebnih sredstev v znesku 508 milijonov dinarjev v 
svojem načrtu za leto 1971, skupščina občine Domžale pa bo zagotovila pre- 
ostala potrebna sredstva iz posebnega investicijskega sklada, ki je že ustanov- 
ljen pri skupščini občine Domžale, in iz prispevkov gospodarskih organizacij. 
Občina Domžale bo odplačilo anuitet za svoja sredstva zagotovila v proračunu. 
Občina Domžale je že prispevala za modernizacijo cest republiškega pomena 
na svojem območju 128 milijonov dinarjev, za 1250 metrov ceste pa 96 mili- 
jonov dinarjev. 

Tretjič, skupščina občine Domžale poziva republiški cestni sklad, da pri- 
stopi k rekonstrukciji te ceste, kajti odlaganje je nesprejemljivo, ker je cesta 
uničena zaradi preobremenitve, 

5 



66 

Četrtič, skupščina občine Domžale predlaga republiškemu cestnemu skladu, 
republiški skupščini in izvršnemu, svetu Skupščine SR Slovenije, da v naj- 
krajšem času razpravljajo o tej resoluciji in sprejmejo sklep, da se cesta 
Želodnik—Moravče nepreklicno vnese v program rekonstrukcij v letu 1971 in 
prevzamejo vse obveznosti, ki izhajajo iz tega sklepa. 

Petič, skupščina občine Domžale meni, da je s predlaganim načinom finan- 
ciranja omogočen čimprejšnji pričetek rekonstrukcije, ki je iz življenjskih in- 
teresov občanov moravške doline ne moremo več odlagati. 

Skupščina občine Domžale poziva vse družbeno-politične skupnosti in orga- 
nizacije, da njena prizadevanja aktivno podpro. 

Skupščina občine Domžale 
Predsednik Jože Pogačnik. <- 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Se kdo želi besedo? K besedi se je javil 
Miloš Polič. 

Inž. Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pred letom in pol, ko smo razpravljali o istem problemu, sem dejal, da se 
približujemo nacionalni katastrofi na naših cestah. Ne želim biti prerok, toda 
sedanje stanje konstrukcije in obremenitve naših cest to bojazen potrjuje. Naša 
cestna mreža namreč izgleda kot pajčevina, v katero se zaletavajo veliki nočni 
metulji smrtoglavci, katerim ta pajčevina ni kos. Jaz sem že takrat apeliral, 
da bi finančni program cestnega sklada prilagodili tej situaciji in prispevali 
sredsiva za sistematično urejanje, naših cest po vrstnem redu glede njihove 
obremenitve. Ne želim ponavljati vsega, kar sem o tem dosedaj govoril v skup- 
ščini. Letošnji finančni program zopet potrjuje moje trditve o vzrokih propa- 
danja naših cest. Zato podpiram predloge, da se finančni načrt cestnega sklada 
ponovno prouči in spremeni. K temu še.predlagam, da se letos opustijo kakršnem- 
koli modernizacije makadamskih cest, ker je treba najprej ojačiti našo črno 
pa j če vino. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala. Tovariš Alojz Žokaij ima besedo. 

Alojz 2 o k a 1 j : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslancif 
Mislim, da so tovariši poslanci v današnji razpravi pravilno ocenili veliko škodo, 
ki jo je zima prizadejala našim cestam. Vendar vas moram spomniti, da smo 
to doživljali vsa pretekla leta in smo vsako leto v aprilu in maju uspeli ceste 
v glavnem popraviti. Večino glavnih cest smo zadovoljivo uredili in na njih 
ni bilo udarnih jam. Pričakujem, da bo cestna služba tudi letos lahko ceste 
pravočasno popravila. Sredstva, ki so predvidena po štiriletnem planu, so izčr- 
pana samo do četrtine in bodo torej tudi vnaprej zadostovala. Menim, da zaradi 
zimskih poškodb na cestah ne bi bilo treba vzdigovati toliko hrupa, posebno 
še ne zaradi tega, ker gre to na roko našim poslovnim partnerjem, ki letos 
dobijo za vzdrževanje cest 6,6 milijarde din, ostala sredstva v višini 8,9 mi- 
lijarde pa so v glavnem namenjena za asfaltne prevleke, za kar se zavzema 
tudi poslanec tovariš inž. Polič. Te asfaltne prevleke so predvidene v glavnem 
na cestnem križu ter na drugih pomembnih cestah. Morda bi bilo dobro, če 
ponovim številke, ki so v obrazložitvi na 2. strani: 47 %> za prevleke, 28% za 
rekonstrukcije, delno za črne točke in za popravilo mostov; na cestni križ 
odpade vsega skupaj 35 °/o sredstev. Menim, da so glede na promet, potrebe 
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kategorizacijo in nujnost popravil na cestah vsa ta sredstva pravilno razdeljena. 
Cestnemu skladu bi bila zelo potrebna vaša pomoč in tudi politična podpora 
občinskih skupščin, ki imajo na svojih območjih stike s cestnimi podjetji, s 
katerimi ima sklad poslovne odnose. Sklad pa s svoje strani nadzira izvajanje 
del ter po potrebi lahko izvaja finančne sankcije. S skupnimi napori bomo 
tako lahko uredili poškodovane ceste. 

V zvezi z razpravo tovariša Franka moram pojasniti, da številke, ki jih 
je navajal, niso povsem točne in jih moram popraviti. Po letošnjem finančnem 
načrtu odpade na vzdrževanje gorenjske ceste 900 000 000 starih dinarjev in ne 
le 700 000 000 starih dinarjev. 200 000 000 starih dinarjev je namreč predvidenih 
za odplačilo del, ki so bila opravljena že lansko leto in jih je treba letos plačati. 
Pri tem gre za dela na cestah v Selški dolini, Škof j i Loki in Železnikih. 

Mreža gorenjskih cest, ki obsega 9 "/o slovenskega cestnega omrežja, v pre- 
teklem obdobju v resnici ni bila zapostavljena. V dobi od leta 1962 je bila ta 
9°/o cestna mreža deležna 20 %> vseh naših sredstev za ceste, pri čemer niso 
šteta zvezna sredstva, ki so bila tudi uporabljena na tem območju, na primer 
na ljubeljski cesti. To pa seveda ne pomeni, da so gorenjske ceste v redu in 
jih ni treba popraviti. 

Lansko in predlansko leto smo uredili cestišče in vozišče od Jesenic do 
Kranjske gore, to je okrog 43 km; zdaj urejamo cesto v Žirovnici, kot je raz- 
vidno iz priloge, mislimo letos urediti priključke v Jeperci, in v Bohinju in 
končati cesto v Žirovnici. Poškodbe, ki so nastale na delu vozišča med Bledom 
in Jesenicami, bomo skušali popraviti s premostitvenim kreditom glede na 
sredstva, ki so predvidena v štiriletnem planu. 

Mimogrede naj omenim samo en statističen podatek, v 1967. letu je po 
statističnih podatkih od vseh 24 milijonov vozil, ki so prešla našo mejo na vseh 
mejnih prehodih v Sloveniji, odpadlo na prehode Rateče, Podkoren in Jezersko 
1 800 000 avtomobilov. 

Glede normativov, po katerih se izračunavajo potrebna sredstva za vzdr- 
ževanje cest, želim pojasniti, da smo te normative pripravljali dve leti in pred- 
stavljajo debelo knjigo, v kateri so upoštevani vsi elementi, ki vplivajo na 
vzdrževanje ceste, računano na dolžino enega kilometra. Te normative so spre- 
jela vsa cestna podjetja. Tak ključ delitve sredstev velja za vso Slovenijo in 
je bil ob sprejetju štiriletnega plana predložen tudi tej skupščini. Do poteka 
štiriletnega obdobja zato ne bi kazalo spreminjati teh normativov, pač pa lahko 
poiščemo morebitne boljše rešitve po zaključku tega obdobja, to je po letu 1970. 

Tovariš poslanec Matičič je govoril o moravski cesti. Res je moravška cesta 
tista cesta tretjega reda, o kateri se že dolgo govori, o tej cesti se je govorilo 
prav v času, ko smo se bavili s problemom trojanske in zasavske ceste, zaradi 
česar je moravška cesta prišla vmes kot tretja paralelna cesta na tem prostoru. 
V sedanjem srednjeročnem planu ta cesta ni zapopadena. Ce bi jo hoteli vklju- 
čiti vanj, bi morali pripraviti rebalans štiriletnega plana. Sicer pa menim, da 
je prav, če razpravljamo o tej cesti in presodimo možnosti, da pride v srednje- 
ročni plan za obdobje 1971—1975. 

Menim, da bomo morali v prihodnjem srednjeročnem planu poostriti eko- 
nomske kriterije in bolj paziti na ekonomsko upravičenost posameznih vlaganj, 
pri čemer bomo prisiljeni tudi zožiti sedanjo široko fronto vzdrževanja cest: 
V tem pogledu se strinjam s tovarišem inženirjem Poličem. Prav tako bomo 
morali bolj koncentrirati investicije in rekonstrukcije. 

5« 
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Tovarišu poslancu Pušenjaku nisem posebej odgovoril, ker menim, da zanj 
velja pojasnilo, ki sem ga dal glede odprave poškodb na gorenjski cesti. Tudi 
zimske poškodbe na štajerskih cestah bomo odpravili z razpoložljivimi sredstvi 
sklada, če bo potrebno pa se bomo poslužili tudi rezerve ali kredita na temelju 
dotoka sredstev po štiriletnem planu. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Ivan Franko ima besedo. 

Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kratek in samo malo polemičen odgovor tovarišu predsedniku. 

Protestiram zoper način razprave o našem cestnem križu. Zakaj govorimo 
o gorenjski cesti, ko pa je ta cesta I. a reda, ki pripelje denar v Slovenijo in 
v Jugoslavijo, ne pa na Gorenjsko. Tega se moramo jasno zavedati. Ce že ne 
moremo zgraditi nove ceste, vzdržujmo obstoječo cesto vsaj tako, da ne bo 
inozemski turist polomil avtomobila že pred Lescami. Stanje te ceste je danes 
takšno, da ne bo več nobeno krpanje kaj prida pomagalo. Ker je jeseniška 
občina že doslej zlagala sredstva v to cesto v razmerju 1 : 3, potem dajmo še 
tistih 15 km ceste solidno popraviti. Popolnoma se strinjam tudi s tovarišem 
Poličem, če sem ga prav razumel, da v situaciji, ki jo je povzročila letošnja 
huda zima, ni smotrno drobiti sredstev, temveč jih je treba združiti. Vse to 
je po mojem mnenju v prid stališču, da je potrebno finančni načrt cestnega 
sklada znova skrbno proučiti in če je treba tudi spremeniti, da bi dosegli večjo 
koncentracijo sredstev. Ceste v Poljansko in Selško dolino, čeprav je tu moje 
volilno območje, ne primerjam s cesto Jesenice—Lesce, ker je razlika med 
njimi že očitna. Cesto je treba popraviti, ker je v katastrofalnem stanju. Naj 
pa še enkrat opozorim, da to ni gorenjska cesta. Nihče ni trdil v vsej razpravi, 
da gre za primorsko cesto, temveč smo vedno govorili o cesti Postojna— Razdrto. 
Ne vem, zakaj pa govorimo o gorenjski cesti, ki to nikdar ni bila, marveč je 
bila zmeraj cesta, ki je vodila turiste v Slovenijo in v Jugoslavijo in jih bo 
vedno več. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Franc Puhar še 
želi besedo. 

Franc Puhar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ne 
bom zavlačeval razprave. Spomnil bi vas rad samo na podobno situacijo, ki 
smo jo imeli lani. 

Prvič: Izgleda, da se ključ za vzdrževanje cest ne da spremeniti, kot da 
je to neka večna reč. Samo čudim se, da je v današnjem dinamičnem življenju 
lahko nekaj, četudi je slabo, nedotakljivo. Ce bi cestni sklad imel malo več 
posluha za naše pripombe in za pripombe občinskih skupščin, bi ta ključ lahko 
že v letu 1969 popravili, ne pa Šele leta 1971, ko bo konec nekega petletnega 
načrta. 

Drugič, Večkrat sem že na sejah zbora in odbora dejal, da pogrešam sode- 
lovanje med skladom in občinami pri vlaganju sredstev v ceste. Tu pogrešam 
zlasti kriterije za urejanje finančnih vprašanj. Pri cestah I. reda, ki so najpo- 
membnejše, je udeležba občin zelo majhna ali je sploh ni, pri cestah II. reda 
je že malo večja udeležba. Največja je pri cestah III. reda. Zato bi morali biti 
kriteriji sklada jasni in čistti, z vnaprej določeno udeležbo občin. Nesprejemljiva 
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je sedanja praksa, da občine na podlagi različnih pogovorov in aranžmajev 
prispevajo različne zneske. 

Tretjič! Mislim, da sklicevanje na usklajenost letnega programa s petletnim 
načrtom zame ni dovolj utemeljena. Tudi petletni plan lahko spremenimo, če 
to terja življenje. Brez dvoma, da je danes prometna situacija bistveno dru- 
gačna, kakršna je bila pred petimi leti. Zato je treba v letnem programu upo- 
števati realno stanje prometnih tokov, gostoto prometa, kvaliteto vozišč in 
podobne okoliščine. Vemo, kaj se je v zadnjih petih letih zgodilo. Tiste ceste, 
ki so bile zgrajene v zadnjem obdobju, so še dobro ohranjene, ceste na bolj 
razvitih območjih, ki so bile zgrajene pred desetimi ali petnajstimi leti, pa so 
dejansko za današnje pojme samo še prašna prevleka. Posledica tega je, da se 
na najbolj frekventiranih cestah peljemo 40 km na uro. 

Naj pomagam tovarišu Franku, glede številk, ki jih je omenil. Te so vzete 
iz finančnega načrta. Del sredstev so dohodki sklada, del sredstev, o katerih 
je govoril tovariš Zokalj, so pa v bistvu krediti. Tovariš Franko je postavil tri 
konkretna vprašanja, tovariš Zokalj je na dva odgovoril, in sicer na prvo, da 
so na cesti od Jesenic proti Gorenjski nekaj urejevali, in na drugo, da bodo 
cesto od Žirovnice do Lesc skušali popraviti. Ni pa odgovoril na tretje vpra- 
šanje o cesti II. reda Kranj—Škofja Loka. Ne morem odstopiti od predloga, da bi 
popravilo te ceste še enkrat res proučili in o njej razpravljali na prvi prihodnji 
Seji, ker operativa lahko nemudoma začne z delom! Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Soočeni smo s predlogom 
za odlaganje obravnave, kar ima vedno proceduralno prednost pred odločanjem 
o sami materiji. Tako, da bi dal najprej na glasovanje ta predlog. Če nihče 
ne želi več besedo, potem bi šli na odločanje, in sicer v tem smislu, da najprej 
glasujemo o predlogu, da sklepanje odložimo na prihodnjič, vendar ne vidim, 
kaj bomo s tem pridobili. Tovariš Milan Kristan želi besedo. 

Milan Kristan: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Menim, da 
današnja razprava začenja nov problem. Vsako leto dajemo soglasje k letnim 
finančnim načrtom tega sklada, vendar je več ali manj vedno kritizirana pri- 
loga načrta, to je seznam cestnih del. Če prilogo pogledate, potem vidite, da 
vsebuje za leto 1969 13 novih objektov in 8 objektov, ki sledijo iz obveznosti 
po pogodbah iz prejšnjega leta, nekatere pa so še iz leta 1967. Skratka, vprašanje 
je, kako naj na primer matični odbor, če bo tu prišlo do nove razprave, oceni 
pomembnost enega ali drugega objekta, ker priloge finančnega načrta niso 
temeljito argumentirane. Poslanec pa ne more odločati zgolj na podlagi lastnih 
izkušenj, zlasti še, če ni član pristojnega odbora. 

Po mojem mnenju gre pri današnji razpravi za nekatera načelna vpra- 
šanja. Prvo, o katerem bomo najbrž kasneje diskutirali v zvezi z realizacijo 
plana, je to, da so sredstva v celoti premajhna. Drugo mislim, da je delitev 
sredstev, ko se namenja manjši delež na tekoča vzdrževanja in večji za rekon- 
strukcije, pravilna. Pri tretjem vprašanju pa gre za čim bolj gospodarno uporabo 
sredstev. Menim, da je potrebno dopolniti merila za delitev sredstev in povečati 
nadzor nad vzdrževanjem, zlasti v pogledu kakovosti opravljenih del. 

Skratka, ne vem, do česa se bomo lahko pri novi obravnavi dokopali. Ne 
dalj kot do ugotovitve, ki jih že imamo. Menim, da bi bila sprejemljiva rešitev, 
da bi ceste, ki so v letošnjem letu bolj poškodovane, zaradi večje obremenitve 
pa so predvidene v programu sklada za leto 1970, imele že letos prednost. 
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Prepričan sem, da bo cestni sklad skupno z drugimi dejavniki takšen predlog 
sprejel. Hvala lepa. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Mislim, da ne bi več zavlačevali. Pre- 
hajamo na sklepanje. Kar je tovariš Kristan povedal, bodo gotovo imeli tovariši 
pri glasovanju pred očmi. Najprej je bil predlog, da bi sklepanje o finančnem 
načrtu odložili na prihodnjo sejo. Prosim, kdor je za predlog, da se sklepanje 
odloži, naj dvigne roko. (7 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti takemu pred- 
logu? (60 poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (7 poslancev dvigne roko.) 
Ta predlog je torej odbit. 

Prehajamo na glasovanje o samem finančnem načrtu. Prosim tiste tovarišice 
in tovariše, ki so za predloženi finančni načrt, da dvignejo roko. (Večina po- 
slancev dvigne roko.) Je kdo proti? (5 poslancev dvigne roko.) Se je kdo 
vzdržal? (3 poslanci dvignejo roko.) 

S petimi proti in tremi vzdržanimi je finančni načrt republiški zbor sprejel. 
Dajem pol ure odmora in bomo sejo nadaljevali ob pol šestih. 

(Seja je bila prekinjena ob 17. uri in se je nadaljevala ob 17.30.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Nadaljujemo s sejo. Vračamo se na 
točko 9. in 10. našega dnevnega reda to je na sklep o enotnih 
osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih ustanov 
v letu 1969 in na sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih 
sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969. 

Obravnavanje obeh točk smo združili. Več tovarišev poslancev je že raz- 
pravljalo. Bili smo pred glasovanjem, pa smo na prošnjo izvršnega sveta pre- 
trgali razpravo, da nam bo tovariš Ludvik Zaje vsa odprta vprašanja pojasnil. 
Besedo ima tovariš Ludvik Zaje. Prosim. 

Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na 
žalost nisem mogel biti navzoč pri prvem delu razprave, ker je istočasno raz- 
pravljal o istih točkah kulturno-prosvetni zbor. Zato bi želel najprej odgovoriti 
na tista vprašanja, za katera vem, da so bila postavljena. Republiška izobra- 
ževalna skupnost je danes predložila novo besedilo IV. točke sklepa. Nekateri 
tovariši menijo, da je sprememba vsebinske, to je finančne narave. Povem naj, 
da je sprememba samo redakcijska, ker je že v obrazložitvi, v predlogu sklepa, 
ki ste ga dobili pred sklepom na tretji strani v drugem odstavku pod osmo 
vrstico napisano: »Tako naj bi se tistim temeljnim izobraževalnim skupnostim 
z območja občine z manj kot 20 000 prebivalci in manj kot 250 din čiste pro- 
računske potrošnje na prebivalca, v primeru ko se za izpolnitev pogojev s tretje 
točke sklepa zniža proračunska potrošnja v letu 1969 v primerjavi z letom 1968, 
povečala posebna dopolnilna sredstva za toliko, kolikor se zniža proračunska 
potrošnja.« To se pravi, da je bilo že od vsega začetka v naši skupščini povsem 
jasno definirano, da se izpad, oziroma zmanjšanje proračunske potrošnje pokrije 
samo v občinah, ki imajo manj kot 20 000 prebivalcev ali pa manj kot 250 din 
čiste proračunske potrošnje. Ker pa nekateri v temeljnih izobraževalnih skup- 
nostih in tudi v nekaterih občinskih skupščinah očitno niso prebrali obrazlo- 
žitve in so si potem drugače in vsak po svoje razlagali IV. točko, smo iz obraz- 
ložitve prevzeli ta tekst v sam sklep, da bi potem ne bilo več nobenih nejasnosti. 
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Gre torej samo za prenos dela obrazložitve sklepa v sam sklep, čeprav je bilo 
tudi v prvotnem besedilu sklepa dovolj jasno povedano, da se tistim občinam, 
ki imajo več kot 250 din potrošnje in več kot 20 000 prebivalcev, lahko samo 
znižajo posebna dopolnilna sredstva, nikdar pa se ne morejo povečati. Zato 
prosim, da sprejmeta naš amandma, ki samo bolj jasno formulira prvotni sklep. 
Spremenili smo tudi drugi in peti odstavek v tem smislu, da ne bi neposredno 
navajali, da je republiška izobraževalna skupnost pristojna znižati ali zvišati 
obveznosti občinski skupščini. Takšen neposreden odnos naše skupnosti do občin 
ne bi bil v skladu s predpisi. Zato v besedilu samo opisujemo, kdaj so pogoji 
izpolnjeni. Zato prosim, da bi ta naš amandma sprejeli. 

Nato je še cela vrsta vprašanj, zakaj republiška skupnost izobraževanja 
ni upoštevala priporočila republiškega zbora, da bi v vseh občinah pokrila 
proračunsko potrošnjo do 230 din na prebivalca. Rad bi opozoril, da za to ni 
bil samo finančni razlog, čeprav bi za izpolnitev takega poročila potrebovali 
93 milijonov dopolnilnih sredstev. Skupnost trenutno razpolaga z 80 milijoni 
din in vaš odbor predlaga, naj skupščina zagotovi še največ 5 milijonov din. To 
se pravi, da manjka še 8 milijonov din. Drugi argument je tale: Ob razpravah 
o financiranju šolstva je bilo povsem jasno dogovorjeno, da bo v letu 1969 pre- 
struktuirana splošna poraba v korist šolstva in pokojnin. Zato ni seveda nobe- 
nega razloga, da bi nekatere občine povečale proračunsko potrošnjo, ker je 
bila že lani ponekod nižja od 230 dinarjev. Ni upravičeno, da se ta povečuje 
v času, ko si ves narod prizadeva sanirati ti dve področji. Poleg tega bi opozoril, 
da je bila lani proračunska potrošnja predvidena na podlagi stopnje 4,74% 
iz osebnega prispevka, vendar so mnoge občine prekoračile to stopnjo. Letos 
je Skupščina SR Slovenije priporočila stopnjo iz osebnega dohodka 3,95. Ni 
torej nobenega razloga za dodatno dopolnjevanje nekaterih občin. Mislim, da 
je tudi primerjava osebnih dohodkov prosvetnih delavcev, ki naj bi jih letos 
zagotovili, in občinskih uslužbencev nesprejemljiva. Dolga leta so prosvetni 
delavci zaostajali za občinsko upravo, pa se je rešitev zavlačevala. Rešitev je 
šele v letošnjem letu. Kako naj prepričamo prosvetne delavce, naj dobe nižje 
osebne dohodke zato, da ne bo imela nižjih občinska uprava. Težave, ki se v 
zvezi s tem pojavljajo, so naslednje. Republiška izobraževalna skupnost je že 
oktobra poslala v skupščino predlog, naj bi občine prispevale z vštetimi anu- 
itetami 49 %' svojega proračuna. Vendar, kakršenkoli predlog napravimo, se 
bo v nekaterih občinskih skupščinah izredno zaostrilo vprašanje sredstev za 
splošno potrošnjo, ne samo za šolstvo. Zato je premik možno narediti postopoma 
in za letošnje leto predlagamo v 4. točki razne olajšave, s katerimi se bodo 
nekaterim občinam povečala dopolnilna sredstva. Junija meseca lanskega leta 
smo posredovali podatke, koliko so posamezne občinske skupščine prispevale 
za izobraževanje. Nekatere so prispevale celo 56 °/o proračuna. Teh velikih 
škarij naenkrat ni mogoče povsem zapreti. Zato je sistem, ki vam je danes 
predlagan, zasnovan tako, da morajo večji premik opraviti tiste občine, ki so 
doslej dajale za osnovno dejavnost šolstva, manjšega pa tiste, ki so že doslej 
dajale precej več. Nekatere pa bodo imele enake obveznosti kot lani. Pri tem 
izračunu smo izločili srednje šolstvo, ki je lansko leto še samo polovično bre- 
menilo občinske skupščine, letos pa nič več. 

Za večje premike se na žalost nismo mogli odločiti. Nam je zelo nerodno, 
da nismo mogli priložiti kvantifikacije. To je velika pomanjkljivost. Vendar bi 
rad opozoril na dejstvo, da je bila cela vrsta posvetov z občinskimi skupščinami 
in s temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi, ki so bili končani šele pred ne- 
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davnim. Predvideno proračunsko potrošnjo v občinah smo ocenili šele pretekli 
ponedeljek. Zato je mogla tudi naša skupščina sprejeti brez natančnih kvanti- 
fikacij samo z globalno orientacijo dopolnjevanja. 

Zdaj imamo te izračune in vemo, da bo znašal razpon obremenitev prora- 
čunskih dohodkov posameznih občinskih skupščin približno od 18 °/o do 40 %>. 
Obremenitev pa učinkuje različno, tako kot sem povedal, če je potrebno, lahko 
naštejem tudi indeks, kako bo povečana potrošnja v občinah in v republiki, 
vendar mislim, da bi to pravzaprav sorazmerno malo povedalo. 

Prosim vas, da razumete situacijo, v kakršni je republiška izobraževalna 
skupnost in mislim tudi ta skupščina. Na eni strani je sprejeta višina osebnih 
dohodkov prosvetnih delavcev in stroški za materialne in funkcionalne izdatke, 
na drugi strani pa so bila znižana prvotna dopolnilna sredstva od 9 milijard 
na 7 in pol milijarde. Takrat smo stali na ta kompromis, vendar pa hkrati 
opozorili, da bo prišlo do zaostritev problemov v dopolnjevanih občinah ali 
njihovih temeljnih izobraževalnih skupnostih. 

Zato prosim, da upoštevate situacijo, kakršna je nastala, pa tudi dejstvo, 
da lahko republiška izobraževtalna skupnost začasno financira šolstvo samo še 
ta mesec. Imeti moramo merila, po katerih je treba razdeliti dopolnilna sredstva, 
ali pa moramo toliko časa počakati, da bi se morebiti rodili novi sistemi in 
nove ideje, kar pa je sredi leta nerealno pričakovati. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Rado Pušenjak želi besedo. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci? 
V svoji prejšnji diskusiji sem protestiral proti razdelitvi dopolnilnih sredstev za 
lansko leto, ki so bila kljub sprejemljivim merilom razdeljena tako, da je prišlo 
v dopolnjevanih občinah konec leta do prav nevzdržnih razlik glede prora- 
čunske potrošnje na prebivalca. Vztrajam na tem, da se lanske krivice oško- 
dovanim občinam popravijo v letošnjem letu. 

Prosim še za tole pojasnilo. Kakšne ukrepe bo sprejela republiška izobra- 
ževalna skupnost, da ne bo konec tega leta zopet prišlo do tako ogromnih 
razlik med dopolnjevanimi občinami. Z vsemi izjavami tovariša Ludvika Zajca 
se namreč povsem ne strinjam in izjavljam, da je predlog skupnosti vsaj za 
nekatere občine nesprejemljiv, predvsem ne za tiste občine, ki so doslej dajale 
za šolstvo visok odstotek svojih proračunskih dohodkov, nekatere celo 45 °/o. 
Torej izjavljam, da bom glasoval proti predlogu meril. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Še kdo želi besedo. Besedo ima tovariš 
inž. Adolf Tavčar. 

Inž. Adolf Tavčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Svoje misli o merilih bom na kratko povedal, tako kot na prejšnji seji. 

Sedaj na eni strani rešujemo šolstvo v skladu s sklepi in priporočili o mate- 
rialnem položaju šolstva, ki smo jih sprejeli lani, na drugi strani pa pozabljamo 
na tiste občine, ki naj te sklepe in priporočila uresničijo. Zaradi tega bodo 
prišle nekatere občine v zelo težak položaj. 

Ne bom ponavljal razprave tovariša Pušenjaka in poprej tovariša Papiča, 
pač pa hočem opozoriti tovariše poslance, da se moramo osvestiti, da ne moremo 
zavestno povečevati obveznosti občinskih proračunov, ki pa naj hkrati glede 
dohodkov ostanejo na lanski ravni. Obveznosti občin ne urejamo usklajeno, 
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marveč tako, da /z izboljševanjem položaja ene dejavnosti poslabšamo položaj 
druge. Čudim s d da izobraževalna skupnost ni upoštevala priporočilo našega 
zbora, da druga proračunska potrošnja v občinah ne sme pasti pod 250 dinarjev 
na prebivalca. Hvala lepa. 

Predsedniki dr. Joža Vilfan: Hvala. Se kdo? Smo razčistili stvari? 
Tovariš Ferdo Papič ima besedo. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tova- 
rišu Zajcu bi želel odgovoriti na zagotovilo, da se stanje v tistih občinah, ki 
so že lani precej dajale za šolstvo, ne bo spremenilo. Naj bom zopet konkreten. 
Lani je občinska skupščina Tolmin dala za izobraževanje 250 milijonov starih 
dinarjev, letos pa naj znaša ta njena obveznost 353 milijonov starih din. Ta 
razlika po mojem mnenju ni majhen premik. Zelo je čudno, da sklep celo 
pristojni organi različno tolmačijo. Zato sem že prej povedal, da bi moral biti 
sklep precizen in jasen in se ne smemo zanašati na njegovo obrazložitev. 

Vprašal bi samo še tovariša predsednika izobraževalne skupnosti, kako je 
našla skupnost kriterij 20 000 prebivalcev. Ali je ta povzet po mandatu, ali pa je 
prilagojen razpoložljivim sredstvom. Opozorim naj, da je proračunska potrošnja 
v občinah zelo različna, da pa nanjo bistveno ne vpliva število prebivalcev, pa 
naj jih bo več ali manj kot 20 000. Samo toliko. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Prosim, tovariš Ludvik Zaje. 
Prosim. 

Ludvik,Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Naj- 
prej bi rad odgovoril na vprašanje, zakaj so nastale razlike v primerjavi z lan- 
skimi dopolnilnimi sredstvi. 

Lansko leto je republiška izobraževalna skupnost prvič dopolnjevala izo- 
braževanje. Prej so bili dopolnjevani občinski proračuni. Skupnost seveda ni 
mogla storiti drugega, kot da je ugotovila stroške izobraževanja in upoštevala 
dosedanja dopolnilna sredstva občin. S kasnejšimi posameznimi premiki pa je 
začela bistveno zmanjševati razlike v osebnih dohodkih učiteljev. Tako je na 
primer prav občina Tolmin dobila precejšnja dodatna sredstva in so se sep- 
tembra lani osebni dohodki učiteljev v tej občini približali slovenskemu po- 
prečju. Razlike pa so se zmanjšale še v vrsti drugih občin. Poprečni osebni 
dohodki prosvetnih delavcev so znašali leta 1967 v Zagorju 520 din, v Ljubljani 
pa kar 1060 din. Torej razlika je znašala 100%. Lani septembra smo zmanjšali 
razliko na 30 %, v letošnjem letu pa bo znašala največ 5 ®/o. Republiška izo- 
braževalna skupnost je torej dopolnilna sredstva tako razdeljevala, kot je bilo 
dogovorjeno. Letos se zmanjšujejo razlike v osebnih dohodkih ne pa še v mate- 
rialnih izdatkih. Ta izravnava je predvidena šele v letu 1970. 

Republiška izobraževalna skupnost bo torej na podlagi predloženega sistema 
ukrepala tako, da ne bo več razlik, kakršne so bile. Pri tem bi opozoril, da bo 
na primer občina Ljutomer letos dala na podlagi tega sistema 11 <Vo več sredstev 
kot lansko leto, dobila pa bo od republiške izobraževalne skupnosti 99 % sredstev 
več kot lansko leto. Neutemeljene so torej kakršnekoli trditve, da ne gre za 
ureditev položaja šolstva. Prav tako bi rad opozoril, da lanski prispevek občine 
Tolmin za šolstvo, v višini 250 milijonov S din prav nič ne,pove. Občina Tolmin 
je lansko leto dala za osnovno dejavnost osnovnega šolstva 25 fl/o svojega prora- 
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čuna, občina Logatec 56 %>. Letos bo dal Logatec nekoliko manj, Tolmin pa nekaj 
več in sicer 41,3 °/o proračuna. 

Le tako se lahko zmanjšujejo razlike. Ce hoče občina imeti enak standard 
šolstva kot druge občine, bo najbrž morala prispevati toliko kot druge. Merilo 
20 000 prebivalcev smo mi prevzeli od republiškega sekretariata za finance in 
prav tako potrošnjo 250 dinarjev. Nam je žal, da nismo mogli upoštevati pripo- 
ročila republiškega zbora in dopolnjevati proračunsko potrošnjo pod 230 din. 
Tega nismo mogli storiti zaradi dveh razlogov: prvič finančnega, drugič na- 
čelnega. 

Ni mogoče, kot sem že prej dejal, v eni občini povečevati proračunsko 
potrošnjo in hkrati zahtevati od drugih občin, naj prispevajo večja sredstva za 
dopolnjevanje. Pri tem bi rad opozoril, da še vedno nismo razlik tako daleč 
zmanjšali, da bi bile vse dopolnjevane občine na tako nizki proračunski potrošnji 
kot so nekatere nedopolnjevane. To bo pa treba še napraviti. Takrat bodo 
najbrž prav taki odpori, kot se kažejo danes. Na eni strani imamo pritiske 
temeljnih izobraževalnih skupnosti, ki hočejo zviševati izračune, kakršni so 
bili tej skupščini predloženi in bili sprejeti, na drugi strani pa pritiske občin, ki 
hočejo svojo obveznost znižati. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Jožko Štrukelj ima 
besedo. 

Jožko Štrukelj : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da nastajajo spori zaradi tega, ker delimo denar in kadar se deli denar, 
prihaja običajno do predlogov, kakršni so bili danes. Predvsem bi rad to 
povedal j da se dogovarjamo o pravilih igre. Tukaj je 8 in pol milijarde, starih 
dinarjev, ki jih je treba razdeliti. Ta delitev se lahko opravi na podlagi krite- 
rijev, ki so bili vam predloženi ali pa na podlagi razgovora z vsako občino 
posebej. Občine imajo zaradi našega sistema samega in tudi glede na svojo raz- 
vitost zelo heterogene dohodke in izdatke. Zato je idealno in pravično sredstva 
zelo težko razdeliti. Vsi težimo k tej pravičnejši delitvi, vendar dokler bomo 
ljudje tako različni, kakor smo, bo zelo težko doseči popolno soglasje vseh 
prizadetih. 

Tudi sami nismo zadovoljni s kriteriji, ni zadovoljna izobraževalna skupnost 
in tudi vi niste z njimi zadovoljni. Povem pa naj, da je bilo ogromno naporov 
in vloženega truda. Najprej so ta vprašanja proučevale znanstvene institucije, 
nato naš sekretariat za finance, republiška izobraževalna skupnost in tudi vaša 
komisija. Na prvi pogled so kriteriji sicer zelo enostavni, v bistvu pa kompli- 
cirani zaradi težke izračunljivosti in težke primerljivosti. Navzlic temu pa 
moramo priznati, da so sprejemljivi. Vendar na koncu koncev, kakršnekoli kri- 
terije sprejmemo, se bomo morali, kot je dejal tovariš Tavčar, na, koncu spora- 
zumeti. In sporazum je danes tu pred nami, da ga sprejmemo. Mislim, da so 
razlike, ki so nastale, plod mnogih instrumentov in mnogih sklepov prav te 
skupščine. Predvsem bi pa rad v zvezi s tem opozoril še na diskusije tovariša 
Seitla. Dejal je, da bi kot član izvršnega sveta težko sprejel instrumente, ki 
povečujejo razlike med posameznimi občinami. Tovariš Seitl ve, da smo lansko 
leto dali za dopolnjevanje pet in pol milijarde in da ta sredstva letos pove- 
čujemo na osem in pol milijarde. Torej od kod teh osem in pol milijard? Morali 
smo jih vzeti tam, kjer so. Ker so ta sredstva določena v odstotkih, potem jih 
jemljemo tam, kjer je masa največja. In to so mesta. 
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Drugič bi ga rad spomnil, da je bil on 19. 12. 1968. leta zoper obdavčitev 
skladov skupne porabe. Sredstva, zbrana iz tega naslova pa bi prispevala k 
zmanjševanju razlik, zato je bil izvršni svet za ta davek. Nadalje je bil tovariš 
Seitel 12. 12. 1968. leta zoper obdavčitev avtorskih honorarjev, oziroma se je 
zavzemal za obdavčitev na lanskoletnem, nivoju, to je od 15 do 9 °/o. Vi veste, 
da se 70'% avtorskih honorarjev zbira v mestih, to je v Ljubljani in Mariboru. 
To navajam zaradi tega, ker hočem povedati, da je izvršni svet prihajal pred 
ta zbor s takimi predlogi ravno zato, da bi se izenačevale razlike, ki obstajajo 
med nekaterimi občinami, predvsem med mestnimi in podeželskimi. Te razlike 
priznavamo. No, da ne bi navajal še naprej, je on istega dne glasoval za pro- 
račun, ki je določil tudi instrumente za dopolnjevanje, na podlagi katerih se bo 
zbralo sedem in pol milijard starih dinarjev. Zato mislim, da je njegova trditev 
glede odnosa izvršnega sveta do tega vprašanja neutemeljena. 

Zato predlagam v imenu izvršnega sveta, da skupščina sprejme predlog 
izobraževalne skupnosti z dne 7. 3. 1969. leta kot ji je bil predložen. Sprejme naj 
tudi predlog odbora za kulturo in prosveto za spremembe meril, ki ga je 
predložil dne 10. 3. 1969. leta. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Mislim, da smo situacijo razčistili, in da 
lahko pristopimo k sklepanju. Najprej dajem na glasovanje odlok o soglasju 
k enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih 
zavodov v letu 1969. Tukaj ni sporov in ni zahtev za spremembe. Prosim tiste, 
ki so za tak odlok, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala 
lepa. Je kdo proti takemu odloku? (2 poslanca dvigneta roko.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Z dvema glasovoma proti je odlok sprejet. 

Sedaj-prehajamo k odloku. Najprej je treba glasovati o amandmaju, ki ga 
je dal odbor za prosveto in kulturo in sioer, da dodamo nov odstavek, ki se glasi: 
»Na predlog izvršnega sveta bo Skupščina SR Slovenije zagotovila za izvedbo 
sklepa o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev 
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969 potrebna dodatna sredstva do 
višine 5 milijonov din.« Glasujemo o tej dopolnitvi. Prosim, kdor je za ta 
amandma, da dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti temu 
amandmaju? (En poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev dvigne 
roko.) 

Z enim glasom proti in sedem vzdržanimi je republiški zbor ta amandma 
sprejel. S tem ugotavljam, da je republiška izobraževalna skupnost umaknila 
zadnji stavek predlaganega sklepa, ki glasi: »Preostala potrebna sredstva zago- 
tovi Skupščina SR Slovenije.« 

S tem je torej spremenjen ta tekst in prehajamo na glasovanje o odloku, 
pri čemer vas opozarjam, da je republiška izobraževalna skupnost spremenila 
IV. točko tako, kakor je to razvidno iz pisma njenega predsednika od 10. marca 
in ki vam je bil danes zjutraj razdeljen. 

Prehajamo h glasovanju o odloku, kakor nam ga je predložil odbor, do- 
polnjen z amandmajem, ki ga je dala danes tovarišica Ela Ulrih-Atena v imenu 
odbora. 

Prosim, kdor je za ta odlok, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roka.) Hvala lepa. Je kdo proti takemu odloku? (7 poslancev dvigne roko.) Se 
je kdo vzdržal? (3 poslanci dvignejo roko.) S 7 glasovi proti in tremi vzdržanimi 
je republiški zbor predlog odloka sprejel. 
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S tem smo končali točko 9. in 10. našega dnevnega reda in prehajamo na 
poslednjo točko dnevnega reda, ki pa je proceduralno še neraz- 
čiščena. To je osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prosvetno- 
pedagoški službi. 

Ker je ura 18, vas sprašujem ali bomo še nadaljevali z delom? (Da.) To je 
torej osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prosvetno-peda- 
goški službi, ki ga je predložil po naročilu prosvetno-kulturnega zbora repu- 
bliški sekretariat za prosveto in kulturo, ki ga zastopa tovariš Tomo Martelanc. 
Na sejo so bili vabljeni predstavnik zavoda za šolstvo naše republike, predstav- 
nik izobraževalne skupnosti, ki je tako in tako navzoč in predstavnik peda- 
goškega inštituta iz Ljubljane. 

Zakonodajno-pravna komisija nas opozarja, da so tukaj odprta nekatera 
načelna vprašanja in mislim, da bi bilo zaradi tega umestno, da že v prvi fazi 
odločimo ali naj se ta zakon izda ali ne. 

Prosim tovarišico Elo Ulrih, da obrazloži osnutek zakona. 

Ela Ulrih-Atena: Tovatrišice in tovariši poslanci, tovariš pred- 
sednik! V imenu odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora predlagam 
obravnavanje zakona o prosvetno-pedagoški službi po skrajšanem postopku in 
sicer tako, da se združita prva in druga faza, in da predloženo gradivo obrav- 
navamo kot zakonski osnutek. Taka je tudi že oblika gradiva, ki ste ga sprejeli. 
Predlog odbora utemeljujem z naslednjim: 

1. Odbor za prosveto-in kulturo republiškega zbora se je vključil v obrav- 
navo prosvetno-pedagoške službe že v začetku aprila preteklega leta, ko je 
skupaj z odborom za zakonske in druge predloge prosvetno-kulturnega zbora 
obravnaval gradivo o stanju te službe, ki ga je pripravil zavod za šolstvo Socia- 
listične republike Slovenije. Obsežna informacija iz te seje, ki je priložena 
osnutku, je bila objavljena v informacijah Skupščine SR Slovenije 17. aprila 
lani. Poleg zahteve po popolnejšem gradivu je bila takrat sprejeta ugotovitev, 
da sedanji zakon o prosvetno-pedagoški službi zavira vsebinski razvoj te dejav- 
nosti in ga je treba zato spremeniti. 

2. Izpopolnjeno gradivo skupaj s stališči izvršnega sveta h gradivu o pro- 
svetno-pedagoški službi je obravnaval naš odbor na seji 17. junija lani. Tedaj 
je že zavzel stališča o osnovnih vprašanjih, ki naj bi bila podlaga za spremembo 
zakona o prosvetno-pedagoški službi. Ta služba naj se preosnuje iz samostojne 
samoupravne službe z najmanjšimi pooblastili glede nadzora in slabe neenotne 
decentralizirane službe v novo upravno centralno in enotno organizirano službo 
z večjimi pristojnostmi glede pedagoškega in drugega nadzora ter povečanim 
vplivom pedagoškega svetovanja. V tem pogledu so bila stališča odbora za 
prosveto in. kulturo republiškega zbora identična s stališči izvršnega sveta in 
s stališči odbora za šolstvo prosvetno-kulturnega zbora. 

3. O gradivu je razpravljal v začetku julija lani prosvetno-kulturni zbor in 
sprejel sklep o spremembi zakona in hkrati naročil izvršnemu svetu, da pripravi 
osnutek zakona. Analagno bi tak sklep prosvetno-kulturnega zbora lahko veljal 
smiselno tudi za nas kot prva faza pri sprejemanju zakonskega predloga. Tako 
smo že ravnali pri osnutku zakona o spremembi zakona v osnovni šoli. 

4. Prosvetno-kulturni zbor je organiziral javno razpravo o osnutku zakona 
v šestih ali sedmih mestih v Sloveniji s predstavniki občinskih skupščin temelj- 
nih izobraževalnih skupnosti in zavodov za prosvetno-pedagoško službo. Teh 
posvetovanj so se udeležili tudi nekateri poslanci našega zbora, predvsem pa 
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člani našega odbora. Še pred tem pa je imel republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo razgovore s posameznimi zavodi prosvetno-pedagoške službe. 

5. V razpravo o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prosvetno-pedagoški službi so se še posebej vključili štirje največji medobčinski 
zavodi za prosvetno-pedagoško službo, to je Nova Gorica, Koper, Ljubljana in 
Maribor, ki so poslali skupščini pismene pripombe. Njihove pripombe so v celoti 
smiselno upoštevane v našem poročilu k osnutku predloženega zakona. 

6. Osnutek zakona je obravnaval tudi odbor za organizacij sko-politična 
vprašanja republiškega zbora, ki je dal v zvezi s tem pismeno poročilo in ga 
poznate. 

7. Osnutek zakona je obravnavala zakonodajno-pravna komisija, ki sicer 
spodbija argumente za skrajšani postopek, vendar pa je le ravnala z gradivom 
kot z osnutkom in dala na posamezne člene pripombe. Večino teh pripomb je 
naš odbor že smiselno upošteval. 

In končno, osnutek je obravnaval odbor za prosveto in kulturo republiškega 
zbora, kot sem že omenila. To je bila zadnja in hkrati tretja obravnava te mate- 
rije v našem odboru. Poročilo te tretje obravnave je prav tako priloga k osnutku 
zakona. To je kratek prikaz skoraj enoletnega dela teles skupščine in tudi 
enega telesa našega zbora. Odbor si je prizadeval, da bi spoznali stanje prosvetne 
službe in predlaga take rešitve, ki jih nakazuje analiza preteklega razvoja te 
službe in šolstva. Te rešitve so v duhu časa, torej skladne z našim razvojem in 
še posebej s prizadevanji naše skupščine. Mislim, da v svoji oceni ne grem pre- 
daleč, če povzamem, da je tudi razprava v našem zboru večkrat naglasila potrebo 
po poostrenem nadzoru, ki naj bi na posebno pomembnih področjih dela v imenu 
družbe odpravljale specializirane službe. Te službe pa najbrž ne morejo biti 
organizirane neenotno in vsebina njihovega dela ne more biti neenotna. Prav 
tako te službe ne morejo biti materialno odvisne od tistega, nad katerim oprav- 
ljajo nadzor. Da tako pojmujemo inšpekcijske službe, smo izpovedali v naših 
razpravah vsaj dvakrat. Prvič, ko smo se odločali o postavitvi davčnih uprav, in 
drugič v načelni razpravi o inšpekcijskih službah. Samoupravnost teh služb in 
smiselno tudi prosvetno-pedagoške službe se potemtakem izčrpavajo v notranjih 
odnosih glede delovnega razmerja in v podobnem, medtem ko dobivajo naloge 
neposredno od družbene skupnosti in jih opravljajo v njenem imenu.' Zato 
je ta služba za svoje delo odgovorna družbeni skupnosti. Za take spremembe 
gre tudi v tej službi, kar ste nedvomno spoznali po proučitvi osnutka in vseh 
priloženih informacij. Ce so odbori pravilno razumeli sprejeto zasnovo inšpek- 
cijskih služb, potem je predloženi osnutek racionalna podlaga za združitev prve 
in druge faze. Ce zbor sprejme skrajšani postopek in obravnava predloženi 
osnutek, kot osnutek, to hkrati pomeni, da bi lahko novo šolsko leto začeli že 
z ustrezno organizirano in po pričakovanjih bolj učinkovito prosvetno-pedagoško 
službo. Za osnovno in srednje šolstvo je to seveda velikega pomena, hkrati pa 
to pomeni tudi izpolnitev naše naloge, ki smo jo sprejeli s sklepi in stališči 
o materialnem položaju šolstva. Zahtevali smo namreč uvedbo ukrepov, ki bodo 
prispevali k učinkovitejšemu poslovanju šolstva. Zato ponavljam predlog odbora, 
da zbor obravnava osnutek zakona. S tem seveda ne podcenjujem razprave 
v zboru in predlogov za spremembe ali dopolnitve osnutka zakona, seveda če 
bo zbor potrdil njegova osnovna izhodišča. 

Mimogrede bi rada opozorila samo še to, da je prosvetno-kulturni zbor 
z veliko večino že sprejel osnutek. Zato bi bil časovni razmak najbrž povsem 
nepotreben in na škodo šolstva. Vprašanje, ki je najbolj odprto, zadeva status 
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te službe, vendarle mislim, da ga lahko v tej fazi obravnavamo hkrati z drugimi. 
Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Janko Cesnik ima besedo. 

Janko Cesnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Komisija je zavedajoč se svoje naloge obravnavala osnutek dejansko kot usnutek, 
čeprav je sicer smatrala, da nekatera njegova načela terjajo predhodno obrav- 
navo v zboru v smislu predloga za izdajo zakona. Komisija je že večkrat bila 
pod vtisom kritike nekaterih poslancev in drugih forumov, zlasti pri obravnavi 
resolucije o zakonodajni politiki republike, da se premalo spušča v oceno ustrez- 
nosti posameznih faz, v katerih so predloženi predlogi. Ker naj bi bila na to 
premalo pozorna, sprejema skupščina preveč zakonov po skrajšanem postopku. 
Ne glede na to, da to prvenstveno ni naloga komisije, marveč je to naloga 
zborov, mislimo, da smo bili včasih nekoliko površni in da smo napačno ravnali. 
Gre za to, da naše zakonodajno delo tako poglobimo, da ne bomo predpisov spre^- 
jemali za kratek čas. Izhodišče zakonodajnega dela naj ne bo podrobno urejanje 
vseh odnosov. Najprej bi morali skrbno zasnovati zakonodajni sistem, na katerem 
bomo gradili posamezne zakone, pri čemer pa bomo morali posvečati večjo 
pozornost doslednemu izvajanju zakonov. 

Pri obravnavi predloženega osnutka so imeli posamezni člani pomisleke 
predvsem k temu, da se že z osnutkom predvideva bistveno drugačna organi- 
zacija zavodov za prosvetno-pedagoško službo. Služba naj se preosnuje iz samo- 
stojne delovne organizacije z družbenim vplivom, za katerega trdi, da ni za- 
dosten, v tipični upravni organ s centralizirano organizacijo in seveda z vsemi 
drugimi posledicami, ki iz take organizacije izhajajo, na primer imenovanje 
funkcionarjev. 

Služba je sedaj organizirana v medobčinskih zavodih in v zavodu v repu- 
bliki. V teh zavodih delujejo predstavniki javnosti, ki jih imenujejo občinske 
skupščine. S tem si občinske skupščine zagotavljajo določen vpliv na delo 
zavodov. 

Republiški zbor o tej problematiki ni razpravljal. Nič me ne čudi, da je 
kulturno-prosvetni zbor danes sprejel osnutek z ogromno večino glasov, ker 
je zanj dejansko predstavljal drugo fazo, to se pravi osnutek in ga je obrav- 
naval po normalnem postopku. Res je, da je naš odbor to problematiko že več- 
krat obravnaval in o njej sklepal, vendar pa ni o njej razpravljal in sklepal 
naš zbor. 

Druga stvar, ki tudi potrjuje moje prepričanje, so naknadne obširne pri- 
pombe odbora za prosveto in kulturo našega zbora na osnovi teksta osnutka, ki 
spreminjajo skoraj vsak člen. Teh pripomb naša komisija ni mogla obravnavati, 
ker so ji bile poslane prepozno. Torej iz teh razlogov, ki sem vam jih naštel, 
smo bili mnenja, da je bolj smotrno, da naš zbor obravnava predlog tega: akta 
po normalnem postopku. Seveda pa komisija prepušča zboru, da o tem polno- 
pravno odloči. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice. Sedaj smo slišali 
eno in drugo stran in najbrž ni potrebno, zlasti ne ob tej pozni uri, da imamo 
obširnejšo obravliavo o samem proceduralnem vprašanju. Ce se strinjate, bi 
prešli takoj na sklepanje. Dajem predlog zakonodajno-pravne komisije na gla- 
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sovanje. Njen predlog je, da o tej materiji razpravljamo kot o predlogu za izdajo 
zakona, torej v prvi fazi. Kdor je za tak predlog, prosim, da dvigne roko. (33 
poslancev dvigne roko.) Kdo je proti takšnemu predlogu? (13 poslancev dvigne 
roko.) Kdo se je vzdržal? (3 poslanci dvignejo roko.) To se pravi, da je sprejet 
proceduralni predlog, da se gre v obravnavo v prvi fazi. Ugotavljam, da pri 
glasovanju nismo imeli kvoruma. Prosim tovarišico Marijo Mesarič, da prevzame 
vodstvo seje. 

Podpredsednik Marija Me s a r i č : Prosim, da sedaj, ko nas je navzočih 
61 poslancev, še enkrat glasujemo. Besedo ima Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovarišica podpredsednik, predlagam, da glasujemo 
po vrstnem redu. Najprej je bil dan predlog tovarišice podpredsednice odbora 
za prosveto in kulturo našega zbora. Prosim, da najprej glasujemo o predlogu 
tovarišice Ulrihove in nato šele o predlogu predsednika zakonodajno-pravne 
komisije. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala tovariš Matičič. Verjetno si 
spregledal, da je v materialih, ki smq jih prejeli, najprej predlog zakonodajno- 
pravne komisije. Besedo želi še tovariš Tomo Martelanc. 

Tomo Martelanc: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! Vsej tej razpravi bi rad dal samo še naslednje pojasnilo. Razprava 
o potrebnosti spremembe dosedanjega zakona o prosvetno-pedagoški službi je 
dejansko trajala skoraj leto dni, kar je razvidno iz gradiva republiškega sekre- 
tariata za prosveto in kulturo, ki je pripravil osnutek zakona na temelju sklepov, 
stališč in izhodišč predvsem stalnega odbora prosvetno-kulturnega zbora in 
odbora za prosveto in kulturo vašega zbora, stališč izvršnega sveta, odbora pro- 
svetno-kulturnega zbora za šolstvo in končno prosvetno-kulturnega zbora, ki je 
o tem sklepal julija meseca. 

Po!eg tega je bila vrsta širših razprav o tej problematiki, pred kratkim 
pa je bilo še šest regionalnih posvetov po vsej Sloveniji o osnutku zakona. 
Vsi prizadeti in tudi širši družbeni dejavniki so imeli možnost, da se izjasnijo 
o predloženem osnutku. Republiškemu sekretariatu oziroma izvršnemu svetu je 
bilo naročeno, naj v skladu s stališči, ki so bila precej enotno sprejeta, pripravi 
osnutek. Zato je logično, da predlagamo skrajšani postopek, čeprav pa dejansko 
to ni skrajšani postopek. Prosvetno-kulturni zbor je že zavzel stališča in naročil, 
da se izdela osnutek zakona. Gradiva, ki so priložena osnutku zakona poleg 
obrazložitve, pa so po mojem boljša gradiva, kot pa bi lahko bila priložena 
kateremukoli predlogu za izdajo zakona. 

Tudi v primeru, če republiški zbor sklene, naj izdelamo predlog za izdajo 
zakona posebej, lahko vnaprej zagotovim, da bomo izdelali samo povzetek iz 
obstoječih gradiv, ker enostavno drugih stališč, ki bi bila enotno zavzeta, ne 
moremo pripraviti. Prej sem pričakoval od zbora očitek, da smo malce pozno 
predložili osnutek, kot pa preuranjeno. To je v štirih letih, od kar sem na tem 
delovnem mestu, prvi očitek, da je republiška uprava nekaj prehitro naredila. 
Zato predlagam, da glede na stališča, ki so bila že zavzeta v vseh teh dosedanjih 
razpravah, sprejmete skrajšani postopek, ki pa bi bil v bistvu skrajšan samo 
za ta zbor, ker je prosvetno-kulturni zbor popolnoma po normalnem postopku 
že pred več kot pol leta obravnaval ta zakon. Hvala lepa. 
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Podpredsednik Marija Mesaric: Mislim, da želi še tovarišica Atena 
razpravljati o proceduralnem vprašanju. Besedo ima najprej tovarišica Atena, 
potem pa še tovariš Štefanič. 

Ela Ulrih-Atena: Tovarišica podpredsednik in tovariši poslanci. 
Predlagam, da ravnamo tako, da vendarle poskušamo zadovoljiti volka, da pa 
pri tem ostane koza cela. Če bi razprava pokazala, da se zbor ne strinja z osnov- 
nimi izhodišči, na katerih sloni osnutek zakona o prosvetno-pedagoški službi, 
potem kaže odložiti osnutek, razpravo pa pojmovati kot razpravo o predlogu 
za izdajo zakona. Ce pa današnja razprava ne bi ovrgla izhodišč, na katerih 
osnutek temelji, potem bi bila proceduralna zavrnitev osnutka, ki je »hvala 
bogu«, oprostite na tem vzkliku, že prisoten, zgolj formalnost. Menim, da bi 
vsako zavlačevanje povzročilo velikansko škodo. Želim pa, da bi nikdar ne 
prišlo v tem zboru do večjih kršitev normalnega postopka, kakor je ta. In še 
tole: odbor se ni sam imenoval, saj ste ga vi izvolili in menim, da bi določeno 
zaupanje vanj lahko imeli. Sodeloval je od začetka v razpravi in vsa pedagoška 
javnost je bila konzultirana. Ce ne gre za formalno plat, potem je lahko vzrok 
za odložitev le-ta, če zbor ovrže idejna izhodišča, na katerih osnutek temelji. 
Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič : Hvala. Besedo ima tovariš Lojze 
Stefanič! 

Lojze Štefanič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Menim, da naš zbor nima prav nobenega razloga odkloniti zakonski 
osnutek. Opozorim naj vas, da so skoraj vsi učiteljski kolektivi v Sloveniji o tem 
osnutku zadnje čase temeljito razpravljali. Pripombe, ki jih je danes predložil 
odbor za prosveto in kulturo našemu zboru, so plod teh razprav in plod teženj 
s terena. Zavedajmo se, da imata naša skupščina in izvršni svet resen namen 
v doglednem času urediti šolstvo. Menim, da materialna ureditev šolstva še ne 
zagotavlja uresničevanja načel reforme v šolstvu. Vsa zadnja leta so se učitelji 
morali boriti samo za denar, vsebino šolskega dela in odgovornost kolektivov 
pa je bila prepuščena včasih napačnemu pojmovanju samoupravnih pravic 
šolskih kolektivov. Sedaj, ko se materialni položaj šolstva izboljšuje, pričakujejo 
učitelji tudi v strokovnem pogledu pomoč, to se pravi takšno službo, ki bo 
zagotavljala enotna pedagoška in didaktična načela v šolskem delu. Gradiva, ki 
smo jih dobili, so dejansko plod dolgih, lahko rečem tudi žolčnih razprav, ker 
ne obstajajo med predlagatelji in med učitelji in tudi ne med prosvetno-peda- 
goško službo nobena načelna nesoglasja, predlagam, da bi danes obe fazi obrav- 
nave zakona vseeno združili. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa tovariš Štefanič. Ob 
navzočnosti 66 poslancev dajem v smislu 269. člena poslovnika Skupščine ŠR 
Slovenije na glasovanje predlog, da združimo prvo in drugo fazo. Prosim, kdor 
je za tak predlog, da dvigne roko. (39 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? 
(16 poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (7 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je predlog, da obravnavamo predloženi zakon kot zakonski 
osnutek in združimo prvo- in drugo fazo, sprejet. Odpiram razpravo, kdo želi 
besedo. Prosim, besedo ima tovarišica Ivanka Koren. 
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Ivanka Koren: Tovarišica podpredsednica, tovariši in tovarišice po- 
slanke! Kot poročevalka odbora nimam nobenih bistvenih pripomb k našemu 
poročilu, pač pa mi dovolite, da prav na kratko, povem nekaj svojih misli. 
Predlagam, da se naslov zakona »prosvetno-pedagoška služba« spremeni v »peda- 
goška služba« in da se zakon imenuje »zakon o pedagoški službi«. Menim, da 
je tako pojmovanje primernejše in je v skladu z nalogami, ki jih bo služba 
opravljala. Tudi svetovalci imajo naslov pedagoški svetovalci. Predlagam zboru, 
da bi sprejeli zakon še v aprilu, ker se v tem mesecu razpisujejo prosta delovna 
mesta v vzgojno-izobraževalnih zavodih. S tem bi omogočili dosedanjim peda- 
goškim svetovalcem, ki ne bi bili ponovno imenovani, da se prijavijo na razpi- 
sana delovna mesta in prav tako je to najugodnejši rok za sprejem novih peda- 
goških svetovalcev. Tako bi omogočili pedagoški službi oziroma zavodu za 
šolstvo, da bi v novem šolskem letu lahko začel normalno delati. 

K predlogu zakona naj bo priložen tudi predlog sistematizacije delovnih 
mest v bodočem zavodu za šolstvo in predlog organizacijskih enot za določena 
območja. In še nekaj besed o dosedanjem vrednotenju dela prosvetno-pedagoške 
službe. Prepričana sem, da je prosvetno-pedagoška služba v težkih pogojih, v 
kakršnih je bilo vse naše šolstvo, v preteklih letih in v skladu z dosedanjim za^ 
konom ter možnostmi prispevala tudi nekaj pozitivnega k razvoju našega 
šolstva. Zato je samo negativna ocena njenega dela, da je bila neučinkovita, 
preveč posplošena. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Preden nadaljujemo z obrav- 
navo, bi se želela opravičiti, da sem bila premalo pozorna na to, da bi vas obve- 
stila, katera gradiva ste dobili k tej točki, kdo je bil vabljen in da je bilo vse 
gradivo poslano izvršnemu svetu v smislu 165. člena našega poslovnika. Izvršni 
svet je določil za svojega predstavnika tovariša Toma Martelanca, ki se je med 
proceduralnim postopkom že sam predstavil. Zato oprostite za ta naknadni 
popravek. 

Nadaljujemo z razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče, zaključujem 
obravnavo in za dve minuti prekinjam sejo, da se bodo lahko vrnili v dvorano 
vsi tovariši poslanci. 

Prehajamo k razpravi o osnutku zakona v podrobnostih. Sedaj, ko smo 
sklepčni, bi želela, da se izjavimo, ali obravnavamo in glasujemo o vsakem 
členu sproti, ali pa glasujemo skupno, ko bodo vsa vprašanja razčiščena. Kakor 
želite? Pri prvem načinu boste morali precejkrat dvigniti roko. Ali se strinjate, 
da glasujemo potem, ko bomo razčistili posamezne člene. (Da.) Hvala. 

K naslovu osnutka imamo dva, predloga, in sicer predlog zakonodajno- 
pravne komisije in predlog poročevalke odbora, da se spremeni naslov zakona. 
Prosim, razpravljajmo o pripombi zakonodajno-pravne komisije in o predlogu 
poročevalke odbora. Ce ni pripomb, menim da sprejmete oba predloga. Naslov 
zakona naj se torej glasi: »zakon o pedagoški službi«. 

Prehajamo k obravnavi 1. člena. Nanj imata pripombi odbor za prosveto 
In kulturo in zakonodajno-pravna komisija. Ali ima še kdo k 1. členu dodatno 
pripombo oziroma predlog za spremembo ali dopolnitev tega člena. Samo 
trenutek prosim, ker niso usklajene pripombe odbora in komisije in moram 
gledati obe poročili. Besedo ima tovariš Lojze Štefanič. 

Lojze Štefanič: Tovarišica podpredsednik, predlagam, da skrajšate 
postopek. Ze prej sem predlagal, da bi zakonodajno-pravna komisija in naš odbor 
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oziroma predlagatelj zakona upoštevali predloge, ki so zrasli na terenu. Te je 
odbor za prosveto in kulturo že osvojil. Zato bi lahko s temi dopolnili v celoti 
glasovali o osnutku zakona. Imamo pa še možnost dajati amandmaje v zadnji 
fazi. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Tovariš Štefanič, hvala lepa. Zal 
moram ugotoviti, da tako skrajšanje proceduralnega postopka naš poslovnik ne 
dopušča. Če bi bilo to možno, bi najbrž vsi z veseljem sprejeli. Zato skušajmo 
po predpisanem postopku čim hitreje predelati zakon. Prosim, da postopek 
pozorno spremljate. 

K 2. členu ima pripombe odbor za prosveto in kulturo. Ali ima kdo še 
kakšno dodatno pripombo k temu členu? Če ne, ali se strinjate s pripombami 
odbora. 

Ker ugotavljam, da nihče nima pripomb, prehajamo k 3. členu, k temu 
členu ima pripombo zakonodajno-pravna komisija. Ali želi kdo o tem členu 
razpravljati. Ne želi! 

Prehajamo k 4. členu, h katerem imata zopet pripombe zakonodajno-pravna 
komisija in odpor za prosveto in kulturo. Prosim, ali mi lahko sledite? (Lahko.) 

Če nimate pripomb, prehajamo k 5. členu. K temu členu imamo pripombi 
odbora za prosveto in kulturo in odbora za organizacijsko-politična vprašanja. 
Prosim, želi dati k tema dvema pripombama še kdo kakšno pripombo ali spre- 
minjevalni predlog. (Ne želi.) 

Prehajamo k obravnavi 6. člena, h kateremu imamo pripombo odbora za 
organizacij sko-politična vprašanja. Ugotavljam, da k temu členu ni dodatnih 
pripomb. 

Prehajamo k 7. členu. Tu imamo pripombo zakonodajno-pravne komisije. 
Drugih pripomb ni. 

K 8. členu imamo pripombe zakonodajno-pravne komisije in odbora za 
prosveto in kulturo. Vse pripombe imate v poročilih pred seboj; prosim, če 
mi sledite. 

K 9. členu imamo pripombo zakonodajno-pravne komisije, odbora za pro- 
sveto in kulturo in odbora za organizacij sko-politična vprašanja. Zeli kdo raz- 
pravljati o tem členu? (Ne.) Če ne, prehajamo na 10. člen, h kateremu imamo 
pripombo zakonodajno-pravne komisije in odbora za prosveto in kulturo. 

Prehajamo na 11. člen, h kateremu imamo pripombo zakonodajno-pravne 
komisije in odbora za prosveto in kulturo. 

Prehajamo na 12. člen, k temu členu ima pripombo odbor za prosveto in 
kulturo. 

Pri 13. členu imamo pripombe zakonodajno-pravne komisije, odbora za 
prosveto in kulturo in odbora za organizacij sko-politična vprašanja. Ugotavljam, 
da drugih pripomb ni. 

Prehajamo na 14. člen, h kateremu ima pripombo odbor za prosveto in 
kulturo. 

K 15. členu ni pripomb. Ali želi kdo od vas razpravljati? (Ne želi.) 
K. 16. členu imamo pripombo odbora za prosveto in kulturo. 
K 17. členu imamo pripombe zakonodajno-pravne komisije, odbora za pro- 

sveto in kulturo in odbora za organizacij sko-politična vprašanja. 
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K 18. členu imamo pripombe zakonodajno-pravne komisije, odbora za 
prosveto in kulturo in odbora za organizacijsko-politična vprašanja. 

K 19. členu imamo pripombo odbora za prosveto in kulturo. 
K 20. členu imamo pripombo odbora za prosveto in kulturo. 
K 21. členu ni pripomb. Ali ima kdo izmed vas pripombo? (Ne.) 
K 22. členu imamo pripombo zakonodaj no-pravne komisije. 
23. člen je nespremenjen. Ima kdo od vas pripombo? (Ne.) 
K 24. členu ima pripombo odbor za prosveto in kulturo. 
K 25. členu je pripomba odbora za prosveto in kulturo. 
K 26. členu sta pripombi odbora za prosveto in kulturo ter zakonodajno- 

pravne komisije in prav tako k 27. členu. 
K 28. členu je pripomba zakonodajno-pravne komisije. 
K 29. členu ni pripomb. Ali ima pripombo kdo od vas? Ce ne, potem 

glasujemo. 
Ostaja še vedno odprta dilema med zakonodajno-pravno komisijo in odbo- 

rom za prosveto in kulturo glede bodoče organizacije pedagoške službe. Kljub 
temu, da smo združili dve fazi, ostaja še zmeraj odprto vprašanje, ki ga je 
uvodoma nakazal predsednik zakonodajno-pravne komisije. 

Prosim, želi kdo v tej zvezi še razpravljati? Besedo želi tovariš Tomo 
Martelanc. 

Tomo Martelanc: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Glede pripomb, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija k neka- 
terim osnovnim izhodiščem tega zakona, bi dejal predvsem tole: Več razlogov je 
govorilo za predlagane spremembe in dopolnitve zakona. To so predvsem ne- 
urejen družbeni položaj te službe, neustrezni finančno-materialni položaj, po- 
manjkanje ustreznih kadrov in spričo vsega tega tudi določena neučinkovitost 
prosvetno-pedagoške službe. Zato se je pojavilo znatno nezadovoljstvo z delom 
prosvetno-pedagoške službe, to toliko bolj, ker je ta služba za družbo splošnega 
pomena. V imenu družbe spremlja in nadzoruje vzgojno izobraževalne procese 
in zagotavlja, da se naloge, ki si jih je družba začrtala v svojih dokumentih, 
predvsem v ustavi, tudi dejansko uresničujejo. 

Vendar se mi ob tem dozdeva, da je potrebno poudariti še to, da neza- 
dovoljstvo, ki je nastalo z določenim delom prosvetno-pedagoške službe, ne 
sme in ne bi smelo pomeniti splošne nezaupnice vsemu dosedanjemu delu 
prosvetno-pedagoške službe in kadrom, ki so delali na tem področju. Neupravi- 
čeno bi bilo prezreti nekatere uspehe, ki jih je dosegla prosvetno-pedagoška 
služba. Konec koncev tudi sami delavci, ki delajo v tej službi, niso zadovoljni 
s sedanjim stanjem. Skratka, gre za splet nekaterih subjektivnih in objektivnih 
slabosti, sistemske, organizacijske, materialne in kadrovske narave, ki pa jih 
vse velja odpraviti. 

Spričo vsega tega so ti forumi — da jih ponovno ne naštevam — razpravljali 
o tej problematiki in sprejeli stališča in zelo konkretna izhodišča za noveliranje 
obstoječega zakona. Že prej, ko smo govorili o proceduri, bi vas moral spomniti, 
da je vaš zbor, ko je razpravljal o racionalizaciji v šolstvu, opozoril na nekatere 
slabosti prosvetno-pedagoške službe in naročil, da jih je treba odpraviti. Posle- 
dica vaše zahteve je tudi predloženi predlog. 

Osnovni najbolj resni pomislek, ki ga je izrazila zakonodajno-pravna komi- 
sija, se nanaša na sam status te službe. Ali naj bo samoupravni zavod, ki je 

6» 
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podvržen režimu, kakršnega predvideva temeljni zakon o zavodih, ali pa naj bo, 
kot predvideva osnutek zakona, republiški organ. Menim, da je dejavnost, ki jo 
opravlja pedagoška služba takega splošnega pomena za družbo, da si ne more 
sama postavljati svojega programa dela in svoje organizacije. Za svoje delo mora 
biti nekomu tudi odgovorna. V tem smislu so bila zavzeta tudi stališča. Odbor 
za šolstvo prosvetno-kulturnega zbora je zapisal, da prosvetno-pedagoške službe 
kot javne službe ni mogoče organizirati na samoupravni osnovi, ne da bi bila 
za svoje ukrepe odgovorna. Podobno stališče je o tem formuliral tudi izvršni 
svet. Po njegovem mnenju samoupravni status zavoda ne ustreza značaju nje- 
gove dejavnosti. Zato pridejo v poštev samo možnosti, da se organizira bodisi 
kot samostojna služba pri republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo ali 
kot samostojna enota pri republiški izobraževalni skupnosti ali pa kot samo- 
stojni upravni zavod, ki je povezan s sekretariatom za prosveto in kulturo na 
eni strani, na drugi strani pa z republiško izobraževalno skupnostjo. 

Tega ne citiram samo v opravičilo, marveč zato, ker je tudi po mnenju 
našega sekretariata kot predlagatelj a tega osnutka zakona takšna rešitev edino 
smotrna in racionalna. Namreč ne gre toliko za takšen ali drugačen status. Gre 
predvsem zato, da služba deluje čimbolj racionalno in učinkovito. Glede na obseg 
Slovenije in njeno šolstvo itd. smo menili, da tako racionalnost kot učinkovitost 
najbolje zagotavlja rešitev, ki je tukaj predvidena. 

Res, da je razmeroma veliko pripomb k posameznim členom osnutka, vendar 
menim, da razen te pripombe zakonodajno-pravne komisije, ki pa je bila 
izrečena bolj kot pomislek kot pa amandma, vse ostale ne predlagajo drugačne 
koncepcije osnutka zakona. V bistvu samo izboljšujejo dikcijo osnutka. Nekatera 
vprašanja, ki so morda bolj pomembna, recimo, ali sodijo naloge ravnatelja 
v zvezi s prosvetno-pedagoško službo v ta zakon ali ne, ali naj uredimo 
reelekcijo za pedagoške svetovalce in na ta. način zaostrimo pogoje za peda- 
goškega svetovalca, ali naj bo nov zakon ali novela zakona; vsa ta vprašanja 
je možno razčistiti v tretji fazi ob pripravi predloga zakona. Z zadovoljstvom 
lahko ugotovimo, da je razen pomisleka, ki ga izreka zakonodajno-pravna komi- 
sija, bilo na vseh odborih in na vseh forumih izraženo soglasje k osnovnim 
koncepcijam osnutka zakona. 

Mislim, da ne samo razprava na nivoju republike, marveč tudi razprave na 
posvetih po terenu, ki so se jih udeležili vsi prizadeti, potrjujejo dozorelost pred- 
loženih temeljnih koncepcij. Te dajejo možnost za izdelavo solidnega zakonskega 
predloga. Prosvetno-kulturni zbor je, kot je bilo omenjeno, že na temelju take 
ocene sprejel osnutek s pripombami. Moram reči, da je republiški sekretariat, 
zavedajoč se, da smo v časovni stiski, če želimo še v tem sklicu sprejeti zakon, 
že začel pripravljati predlog zakona, ne čakajoč na današnji izid razprave. 
Upoštevali smo vse dosedanje pripombe iz razprave. Menimo, da smo sposobni 
ob upoštevanju vseh pripomb, predlogov in stališč pripraviti ustrezen predlog 
zakona v najkrajšem času, da bi lahko reorganizirana pedagoška služba kmalu 
začela z delom, najkasneje pa ob novem šolskem letu. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim., kdo še želi besedo? 
Besedo ima tovariš inž. Miloš Polič. 

Inž. Miloš Polič: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Od nikogar nismo nič slišali, kakšno stališče naj zavzamemo do desetih 
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amandmajev občine Kamnik, ki smo jih danes dobili na naših klopeh. Občina 
Kamnik meni, da je bil zakon napisan v naglici in da bi mu bilo potrebno še 
marsikaj dodati. Naš odbor za organizacijsko-politična vprašanja je tudi ugo- 
tovil, da v zakonu ni določil, kako se pedagoški svetovalci pri upravljanju svo- 
jega poklica izkažejo pred strankami. Glede na te pomanjkljivosti je osnutek 
zakona po mojem mnenju bolj predlog za izdajo zakona. Ima še polno drugih 
praznin; posebno vprašanje pa je samoupravljanje, ki še tudi ni razčiščeno. 
Mislim, da bi morali opozoriti komisijo, naj v bodoče bolj pazi na upravičenost 
skrajšanih postopkov, da bi se lažje opredelili pri glasovanju. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala tovariš Polič. Opozorim naj, 
da sta tovarišica Atena in predsednik zakonodajno-pravne komisije povedala, 
da zaradi časovne stiske ni bilo mogoče usklajevati stališč. Torej zakonodajno- 
pravno komisijo tu ne zadeva krivda. Kdo želi besedo? Prosim, tovarišica Atena. 

E1 a U1 r i h : Želela bi vendarle ugotoviti, da je naš odbor predvideval 
prav, da se bo zbor z idejnimi izhodišči osnutka zakona strinjal. Glede na to, 
da v diskusiji — niti v načelni niti v podrobni — v tej smeri ni bilo pripomb, 
mislim, da je zdaj res moč definitivno odločiti o tem, ali naj se ta obravnava 
sklene kot obravnava o obeh fazah hkrati. Tako smo se tudi z glasovanjem 
formalno že izrekli. Ne vem, če je še kaj treba pojasnjevati, ker je tovariš Mar- 
telanc vse povedal. Množica pripomb pomeni samo iskanje najboljših formu- 
lacij, ki pa so vse v okviru enotnih izhodišč. Pripombe so redakcijskega značaja, 
in imajo namen materijo sistematizirati bolj jasno, seveda, če izvzamem posa- 
mezna stališča. Tudi stališča občinske skupščine Kamnik kažejo, da nekdo s 
temi izhodišči ne soglaša popolnoma. Ne bi upala trditi, da je Kamnik edina 
občina, ki tako misli. Vendar osnovno soglasje je bilo doseženo na veliko širših 
razpravah. O predlogih občine Kamnik ni bilo moč razpravljati, ker smo jih 
dobili šele danes. Kljub temu, da traja razprava, kakor smo vsi poudarjali, že 
eno leto in da danes sprejemamo osnutek zakona, s tem še niso zaprte možnosti 
za dajanje predlogov in pripomb na osnutek. Danes smo razpravljali o posa- 
meznih členih in o vseh nismo zavzeli dokončnih stališč, zlasti o tistih, pri 
katerih so variante. Predlagatelja zakona zdaj čaka težka naloga, da se bo 
odločil za končno besedilo posameznih členov. Seveda se bo sedaj moral držati 
rokov, ki so predvideni za obravnavo predloga zakona. Tako bodo poslanci 
imeli možnost skrbno proučiti zakon in dati morebitne amandmaje. 

Ne vem za drugačen postopek. Ko smo sprejemali zakon o visokem šolstvu, 
smo se znašli še v veliko težji situaciji in je bilo veliko več odprtih vprašanj. 
V prvi fazi se takrat zbor sploh ni izjavil o posameznih amandmajih, ki so jih 
dali posamezni poslanci in organi skupščine, pa vendar so bili razčiščeni v fazi 
priprave zakonskega predloga. Mislim, da je najbrž preambiciozna želja, da bi 
že danes imeli dokončne formulacije. Ce bi bilo tako, potem bi skorajda lahko 
takoj šli v tretjo fazo. Mislim, da je treba zdaj le pustiti čas predlagatelju 
zakonskega pred_oga, da bo o vseh teh predlogih, sugestijah in amandmajih, ki 
so bili dani, zavzel dokončno stališče. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala! Dovolite, da ponovno z 
zvoncem pokličem poslance, da bomo sklepčni; v dvorani nas je namreč samo 
54. (Nekateri poslanci pridejo v dvorano.) 
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Hvala lepa. Sklepčnost je podana in prehajamo k sklepanju. Želi še kdo 
besedo? Če ne, zaključujem razpravo. 

Sklepali bomo o predlogu, da se sprejme osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prosvetno-pedagoški službi in da predlog zakona pripravi 
odbor za prosveto in kulturo našega zbora. Pri pripravi predloga mora upo- 
števati stališča in pripombe zakonodajno-pravne komisije, odbora za prosveto 
in kulturo, odbora za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora, 
stališča in pripombe, dane v razpravi na seji zbora, kakor tudi materiale, ki jih 
je k osnutku zakona prejela Skupščina SR Slovenije. 

Prosim, kdor je za tak sklep, da dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Hvala. Kdo je proti? (3 poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? 
(8 poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. 

S tem smo dnevni red izčrpali in hvala za vaše sodelovanje. 

(Seja je bila končana ob 19.05.) 
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75. seja 

(26. marca 1969) 

Predsedovala: Marija Mesaric, 
podpredsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Tovarišice in tovariši poslanci, do- 
volite mi, da pričnem 75. sejo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so za današnjo sejo opravičili: inž. Zvone Pelikan, Jože 
Ingolič, inž. Gregor Pungartnik, Ivan Franko, Franc Puhar, Franjo Ledinek, 
dr. Joža Vilfan, Plinio Tomasin in Edo Brajnik. 

Pred prehodom na današnji dnevni red bi vam želela dati še nekatera 
obvestila. V smislu 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije vas obveščam, 
da so bili v enakem besedilu sprejeti naslednji predpisi: v republiškem in 
gospodarskem zboru predlog zakona o modernizaciji ceste državna meja pri 
Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Go- 
rici; predlog odloka o modernizaciji cestnih odsekov: Vrhnika—Postojna—Raz- 
drto in Hoče—Leveč; predlog odloka o finančnem programu za financiranje 
projektiranja novih cestnih odsekov v SR Sloveniji; predlog zakona o povračilu 
dela obresti za investicijske kredite združenega železniškega transportnega 
podjetja Ljubljana za modernizacijo1 železniških prog v SR Sloveniji; predlog 
zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 
1971—1976; predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada SR 
Slovenije za leto 1969. 

V republiškem in prosvetno-kulturnem zboru: predlog zakona o visokem 
šolstvu; predlog odloka o soglasju k sklepu o enotnih osnovah meril za finan- 
ciranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov v letu 1969; predlog 
odloka o soglasju k sklepu o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopol- 
nilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969. 

Predlagam, da se dnevni red, ki ste ga prejeli s sklicem za današnjo Sejo, 
spremeni v toliko, da črtamo nekatere točke dnevnega reda, in sicer deveto 
točko dnevnega reda in sicer osnutek zakona o glasbenih šolah, ki ga je umak- 
nil predlagatelj osnutka tovariš Vlado Golob. O tem ste bili obveščeni z dopi^ 
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som, ki ga je podpredsednica odbora za prosveto in kulturo pisala predsedniku 
republiškega zbora. 

Poleg te točke dnevnega reda pa predlaga, kot sem bila obveščena, odbor 
za notranjepolitična vprašanja in narodno obrambo, da se osnutek zakona o 
varnosti cestnega prometa umakne z dnevnega reda, glede na to, da zvezna 
skupščina še ni sprejela ustreznega zakona in zaradi tega tudi naša zakonodajno- 
pravna komisija osnutka zakona ni obravnavala v podrobnostih. Ali želi morda 
poročevalec odbora oziroma komisije dati k temu predlogu še ustno obrazlo- 
žitev? Prosim, besedo ima tovariš Jože Pacek. 

Jože Pacek: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne glede na to, da sta 
komisija in odbor osnutek zakona obravnavala, zakonodajno-pravna komisija 
sicer samo načelno, je mnenje zakonodajno-pravne komisije, naj se ta osnutek 
danes na seji republiškega zbora ne obravnava, sprejemljivo tudi za odbor za 
notranjo politiko in, narodno obrambo. Kljub temu pa želim poudariti, da sta 
obe obravnavi opozorili na vrsto vprašanj in dali koristne predloge, ki so 
bili s pripombami poslani ustreznim zveznim organom tako, da so mnenja, ki 
so izražena v poročilih, na ta način že vključena v urejanje teh vprašanj. 

Zato tudi v imenu odbora predlagam, da se 14. točka predloga dnevnega 
reda umakne z dnevnega reda in se uvrsti v dnevni red takrat, ko bo osnutek 
temeljnega zakona o varnosti cestnega prometa že sprejet v zvezni skupščini. 
Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Glede na navedeno 
predlagam, da sprejmemo dnevni red, s katerega torej črtamo 9. in 14. točko. 
Tako bi bil torej naš dnevni red za današnjo sejo naslednji: 

1. odobritev zapisnika 74. seje republiškega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. zakonodajna politika republike; 
4. osnutek zakona o varstvu narave; 
5. predlog zakona o revalorizaciji, koeficientih in osnovi za revalorizacijo 

sredstev delovnih organizacij določenih področij; 
6. predlog zakona o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih 

organizacij določenih področij; 
7. predlog zakona o spremembi zakona 0 uporabi amortizacijskih sredstev 

delovnih organizacij določenih področij; 
8. osnutek zakona o prenehanju višje stomatološke šole v Mariboru; 
9. predlog petletnega investicijskega programa za izgradnjo osnovnošol- 

skega prostora v SR Sloveniji v letih 1969—1973; 
10. program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1969; 
11. predlog zakona o pravosodnem izpitu; 
12. osnutek zakona o pooblastitvi občinskih skupščin, da določijo pristoj- 

nosti občinskih organov za opravljanje zadev, ki so določene z republiškimi 
predpisi; 

13. predlog odloka o spremembi odloka o finančnem programu za finan- 
ciranje nadaljevanja graditve infekcijske klinike v Ljubljani; 

14. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o finančnem pro- 
gramu za financiranje nadaljevanja graditve objekta agronomskega oddelka 
biotehniške fakultete v Ljubljani; 
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15. volitve in imenovanja. 
Ce se s takim dnevnim redom strinjate, vas prosim, da z glasovanjem to 

potrdite. Ima kdo kakšno pripombo? (Ne.) Se je kdo vzdržal? (Ne.) Ugotavljam, 
da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
potrditev zapisnika 74. seje. 

Glede na to, da ste ta zapisnik prejeli tik pred sejo, prosim za vaše mnenje, 
ali ga potrjujemo danes ali pa potrditev tega zapisnika preložimo na našo pri- 
hodnjo 76. sejo, ki bo 1. aprila. Kdor je za to, da se zapisnik potrdi danes ozi- 
roma ali ste za to, da preložimo potrditev na naslednjo sejo. (Prihodnjič.) 
Hvala. 

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

Na poslansko vprašanje inž. Janka Kosovela bo odgovoril inž. Lojze Blen- 
kuš. Prosim! 

Inž. Lojze Blenkuš: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tova- 
riši poslanci! Tovariš Janko Kosovel, poslanec republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije je postavil naslednje poslansko vprašanje: 

Prvič, kaj je izvršni svet Skupščine SR Slovenije podvzel spričo tega, da 
je bila vas Podraga v moji volilni enoti dne 21. do 24. 2. 1969 žrtev elementarne 
nesreče — zemeljskega plazu, ki je neposredno ogrozil vas in povzročil škodo, 
ocenjeno na 5 milijonov novih dinarjev? 

Drugič, kaj je izvršni svet podvzel, da se prepreči nesreča in še večja škoda, 
če se neposredno ne odstranijo vzroki zasipanja dela vasi in plodnih površin? 

Tretjič, kako namerava izvršni svet rešiti vprašanje povračila že nastale 
škode po zemeljskem plazu in stroškov dosedanjih ukrepov občinskega štaba 
za elementarne in druge nezgode, ki je s svojo akcijo preprečil še večje škode? 

Na vprašanja dajem tale odgovor: V koordinaciji z republiškim štabom za 
preprečevanje elementarnih in drugih nesreč je republiški sekretariat za urba- 
nizem v kritičnih dneh ob pojavu zemeljskega plazu v vasi Podraga posredoval 
pomoč v strokovnjakih, in to za hidrotehnična dela, hudourniška dela, geo- 
mehanska in za geološka de]a. Ti strokovnjaki so stalno spremljali reševalne 
akcije na terenu in s strokovnimi navodili tudi usmerjali pravilnost in smotr- 
nost teh akcij. 

24. 2. 1969 je bilo na republiškem sekretariatu za urbanizem dogovorjeno 
med predstavniki sekretariata, vodnega sklada SR Slovenije, zavoda za vodno 
gospodarstvo in podjetja za urejanje hudournikov naslednje: Podjetje za Ure- 
janje hudournikov bo takoj pristopilo k sanaciji zemeljskega plazu in ureditvi 
hudournika. V prvi fazi bo podjetje ustanovilo komisijo priznanih slovenskih 
strokovnjakov, ki bodo po- terenskem ogledu izdelali program najnujnejših 
zavarovalnih del na zemeljskem plazu in v hudourniški strugi. Občinski skup- 
ščini Ajdovščina se predlaga, da čimprej skliče širši sestanek, na katerem bi 
se skušalo rešiti vprašanje kritja stroškov tako obrambe pred zemeljskim pla- 
zom, kot tudi nastale škode in stroškov sanacije zemeljskega plazu in ureditve 
hudournika. 

Dne 27. 2. 1969 je bil na republiškem sekretariatu za urbanizem sestanek, 
na katerem so poleg predstavnikov sekretariata sodelovali predstavniki skup- 
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ščine občine Ajdovščina, vodnega sklada SR Slovenije in podjetja za urejanje 
hudournikov. Dogovorjeno je bilo naslednje: Podjetje za urejanje hudournikov 
takoj pristopi h kompleksni sanaciji, to je sanaciji izlivnega zaledja ter plazu, 
vezanju plavin v srednjem toku in ureditvi struge v naselju pod mostom po 
grobem programu in predračunu, ki znaša okoli 800 000 dinarjev. Ker večina 
najnujnejših zavarovalnih del po navodilih in programu strokovne komisije še 
do tega dne ni bila izvedena, bo podjetje za urejanje hudournikov takoj izvedlo 
ta dela, kot predfazo zavarovalnih del. Vodni sklad SR Slovenije bo v dogovoru 
s splošno vodno skupnostjo Nove Gorice in s podjetjem za urejanje hudournikov 
prevzel kritje stroškov financiranja sanacijskih in zavarovalnih del po grobem 
proračunu okoli 800 000 dinarjev s tem, da se bo o podrobni konstrukciji finan- 
ciranja razpravljalo še posebej. Skupščina občine Ajdovščina bo nudila pod- 
jetju za urejanje hudournikov vso pomoč pri nastanitvi gradbenih delavcev. Na 
razširjenem sestanku, ki ga je dne 4. 3. 1969 sklical izvršni svet, je bil potrjen 
dogovor glede financiranja kompleksne sanacije v okvirnem predračunu 800 000 
dinarjev, pri čemer bo vodni sklad v celoti kril te stroške. Nadalje je bilo 
dogovorjeno, da se ustanovi posebna komisija, ki bo ponovno ocenila nastalo 
škodo in preučila možnosti pokrivanja že nastalih stroškov s tem, da bo upo- 
števala možnosti davčne olajšave pri obnovi gozdnih površin v okviru sredstev 
biološke amortizacije in druge možnosti ter izdelala predlog za kritje celotnih 
stroškov. Izvršni svet bo o tem predlogu razpravljal, zavzel svoje stališče in 
o njem obvestil skupščino občine Ajdovščina in tovariša poslanca Janka Koso- 
vela. 

V okviru možnosti, ki jih dopuščajo vremenske prilike, potekajo sanacijska 
dela v redu. V zlivnem zaledju je urejeno odvajanje površinskih in talnih voda, 
očiščena je hudourniška struga v naselju tako, da je možen normalen dostop 
do stanovanjskih poslopij, pričela so se gradbena dela na objektu za vezanje 
plavin na srednjem toku in istočasno tečejo dela pri izdelavi načrta kompleksne 
ureditve plazov in hudourniške struge. Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Ali ima poslanec dodatno 
vprašanje? Prosim. Besedo ima tovariš Janko Kosovel. 

Inž. Janko Kosovel: Tovarišice in tovariši poslanci! Zahvaljujem se 
za odgovor, vendar pa si pridržujem pravico, da na naslednji seji postavim 
dodatno poslansko vprašanje glede na, to, da ne teče vse tako, kot bi moralo 
oziroma, kot je bilo sklenjeno. Poleg tega pa prosim za pismeni odgovor. Hvala 
lepa! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Na poslansko vprašanje poslanca 
Viktorja Seitla bo odgovoril republiški sekretar tovarišica Majda Gaspari. 
Prosim. 

Majda Gaspari: Poslanec tovariš Viktor Seitl je v zvezi s pismi 
bralcev v Delu pod naslovom »Končno je naš sin umrl« in podobnim pismom 
v mariborskem Večeru zastavil naslednje vprašanje: 

Kaj je že bilo storjenega v zvezi z znanimi dogodki; če še ni bilo storjenega 
ničesar, kdaj in kaj nameravate v zvezi s to problematiko ukreniti? 

Na zastavljeno vprašanje dajem naslednji odgovor: 
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Regionalni zdravstveni center in zdravstveni dom Maribor nista sekreta- 
riata uradno obvestila o navedenih primerih. Republiški sekretariat za zdravstvo 
in socialno varstvo je takoj, ko je zanju zvedel iz časopisa, zahteval od repu- 
bliškega zdravstvenega centra, da opravi strokovni nadzor v bolnišnici in 
zdravstvenem domu Maribor in ugotovi vzroke smrti v obeh primerih. V ta 
namen je bila imenovana posebna komisjia strokovnjakov, ki dela že dalj časa, 
a dela še ni končala. 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo bo tudi ustrezno 
ukrepal, ko bo dobil poročilo strokovne komisije. Tako je republiški sekretariat 
za zdravstvo in socialno varstvo ravnal vedno, kadar je bil obveščen o nepra- 
vilnostih v delovanju zdravstvenih zavodov. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Tovariš Seitl, želiš dati 
še kakšno vprašanje? (Ne.) Hvala. Na poslansko vprašanje tovariša Francija 
Kolar j a bo odgovoril tovariš Ivo Tavčar, predsednik upravnega odbora sklada 
za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Prosim. 

Ivo Tavčar: Izvršni svet je posredoval skladu za pospeševanje kul- 
turnih dejavnosti naslednje poslansko vprašanje, ki ga je zastavil Franci Kolar, 
in sicer: ali so slovenskemu narodnemu gledališču zagotovljena finančna sred- 
stva za osebne dohodke; in drugič: če ta sredstva niso zagotovljena, kaj bodo 
pristojni organi skupščine SRS in mesta Ljubljane storili, da se zagotovi ustrez- 
no in kontinuirano financiranje in sofinanciranje te najpomembnejše gledališke 
hiše? V zvezi s tem pojasnjujem: 

Po republiškem proračunu je predvideno, da bo sklad prejel letos 2 718 000 
dinarjev ali 19,2%» več sredstev kot lani. Kot je znano, je bilo v skupščinskih 
razpravah večkrat naglašeno, naj sklad s povečanimi sredstvi predvsem omo- 
goči večje osebne dohodke v kulturnih zavodih, ki jim je ustanovitelj repu- 
blika. Osebni dohodki kulturnih delavcev v večini teh zavodov so namreč 
precej v zaostanku za osebnimi dohodki delavcev drugih dejavnosti. Na zadnji 
seji upravnega odbora, ki je bila v začetku tega meseca, je upravni odbor 
sklenil, da bo upošteval pri delitvi sredstev merila, ki jih vsebuje nedavno 
objavljeni katalog sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije. V kata- 
logu so namreč ovrednotena tudi delovna mesta v kulturnih zavodih, pii čemer 
so izhodišče dohodki delavcev v gospodarstvu, kakršne so le-ti imeli v lanskem 
letu. Ker so merila v katalogu začasna in so še v javni obravnavi, jih je upravni 
odbor sprejel za izhodišče s tem, da jih je zmanjšal za 5 °/o, ker tudi osebni 
dohodki v drugih družbenih dejavnostih letos še vedno zaostajajo za merili iz 
tega kataloga. Tako bodo letos osebni dohodki v prosveti za 15 °/o nižji, v javni 
upravi pa za 8 %>. 

Na temelju takega načelnega sklepa upravnega odbora so bili potem oprav- 
ljeni potrebni računi in je bil izdelan predlog, naj bi se sredstva za osebne 
dohodke v slovenskem narodnem gledališču letos povečala za 22°/o. O tem bo 
upravni odbor dokončno sklepal na prihodnji seji, ki bo čez približno teden 
dni. 

Seveda pa sklad zagotavlja le polovico sredstev za SNG. Drugo polovico je 
dolžan prispevati mestni svet ljubljanski, ki se je si pogodbo, sklenjeno 9. 7. 1965 
med republiškim sekretariatom za. prosveto in kulturo ter mestnim svetom 
zavezal, da bo plačal polovico sredstev, potrebnih za izvajanje programa SNG 
kot osrednjega nacionalnega kulturnega zavoda, kakor piše v tej pogodbi. V ta 
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namen, prav tako citiram pogodbo, sklene republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo s SNG pogodbo, v kateri upošteva člene od 62 do 67 zakona o zavodih 
in to potem, ko da k pogodbi svoj pristanek mestni svet v Ljubljani. 

Zaradi tega je upravni odbor sklada na pretekli seji naročil republiškemu 
sekretariatu za prosveto in kulturo, ki po zakonu o skladu opravlja tudi stro- 
kovno in upravno službo za sklad, da pripravi osnove za izračun dohodka SNG 
ter izdela osnutek ustrezne pogodbe, da bi se na posebnem sestanku prizadetih 
na novo utrdile medsebojne pravice in dolžnosti. Če ne bo na predvidenem 
sestanku dosežen potreben sporazum, bo upravni odbor o tem pismeno obvestil 
Skupščino SR Slovenije, kajti nadaljnje urejanje tega vprašanja je zunaj nje- 
govih moči. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Se poslanec zadovoljuje z odgo- 
vorom? (Se zadovoljuje.) Hvala. Ali ima še kdo kakšno poslansko vprašanje? 
Tovariš Ivan Ahlin, prosim. 

Ivan Ahlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zvi- 
šanje občinskih upravnih in sodnih taks so vse občinske skupščine upoštevale 
pri oblikovanju dohodkov proračunov za letošnje leto, pri čemer so predvidele 
ustrezno povečanje taks že v mesecu marcu. Za ta čas je bil namreč predviden 
sprejem republiškega zakona o upravnih taksah in tudi zakona o sodnih tak- 
sah. Republiški organi in tudi večina občinskih skupščin se je v razpravah o 
obravnavanih predpisih postavila na stališče, da je zaradi enakopravnosti, 
enotnosti in ekonomičnosti edino primerno, da se z republiškim zakonom pred- 
pišeta ustrezni tarifi upravnih in sodnih taks, ki bi jih neposredno uporabljali 
tudi občinski organi. Iz navedenih razlogov tudi večina občinskih skupščin še 
ni sprejela svojih odlokov. 

Ker bo kakršnokoli nadaljnje odlašanje sprejetja teh zakonov, zlasti zakona 
o upravnih taksah, imelo za posledico neenotno višino taks v posameznih ob- 
činah in veliko novih stroškov z objavo odlokov, postavljam izvršnemu svetu 
naslednje vprašanje: Kaj je izvršni svet storil, da bi zakon o upravnih taksah 
in zakon o sodnih taksah čimprej prišla na dnevni red republiške skupščine in 
kaj je onemogočilo, da navedena predpisa nista bila sprejeta v prvotno dolo- 
čenem roku? 

Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala! Ali lahko predstavnik iz- 
vršnega sveta takoj odgovori? Prosim, odgovor bo dal tovariš Jožko Štrukelj-. 

Jožko Štrukelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Včeraj je izvršni 
svet razpravljal o upravnih in sodnih taksah in sprejel oba predpisa, ki ju bo 
predložil tej skupščini, da ju bo lahko obravnavala že v začetku prihodnjega 
meseca na zadnji seji. Prav tako bo skupščini predložen tudi predpis, ki bo 
urejal komunalne takse. Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, tovariš Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Postavljam naslednje po- 
slansko vprašanje: 
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Po podatkih gospodarske zbornice SR Slovenije je imela Slovenija lani 
približno 60 milijonov dolarjev deviznega dotoka od turizma, kar pomeni pri- 
bližno tretjino vseh turističnih deviz, ki jih je dobila Jugoslavija. Vendar pa 
je dobila Slovenija samo 8 °/o od vse v Jugoslaviji izplačane retencijske kvote. 
Ah lahko izvršni svet kaj ukrene, da bi federacija pristala na bolj stimula- 
tivno delitev; na tako, kot jo, na primer, predlaga gospodarska zbornica SR 
Slovenije v več variantah, ki so vse sprejemljive, ker so v skladu z intencijami 
reforme? 

Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala! Odgovoril bo takoj pred- 
stavnik izvršnega sveta inž. Franc Razdevšek. 

Inž. Franc Razdevšek: Tovarišica podpredsednica^ tovarišice in 
tovariši poslanci! Komite za turizem pri izvršnem svetu je že na svoji prvi seji 
razpravljal o problemu, ki ga je sprožil poslanec tovariš Kreft. Naložil je 
gospodarski zbornici SR Slovenije, da s posebno komisijo pripravi predlog o 
drugačni delitvi retencijske kvote. Skupščino lahko obvestim, da ta komisija 
pri gospodarski zbornici intenzivno deluje in so že izdelani določeni kriteriji 
o tem, kako naj bi se ta retencijska kvota delila. Posredovali jih bomo zvez- 
nemu izvršnemu svetu, dogovarjali pa smo se tudi z izvršnim svetom Hrvatske, 
da bi skupaj nastopih z zahtevo po drugačni delitvi retencijske kvote iz turi- 
stičnega prometa. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala!' Besedo ima tovariš inženir 
Edvard Perhavec. 

Inž. Edvard Perhavec: Delovne organizacije so bile nedavno se- 
znanjene s pojasnilom službe družbenega knjigovodstva o tem, da morajo tudi 
od štipendij, ki jih dajejo, plačevati dajatve, ki smo jih v naši skupščini pred- 
pisali na sredstva sklada skupne porabe. Prvotno so se namreč štipendije dajale 
iz tako imenovanih sredstev dvoinpolodsitotnega deleža od osebnih dohodkov, 
sedaj pa se dajejo iz sklada skupne porabe. Zaradi nerazpoloženja, ki ga je 
v delovnih organizacijah povzročilo navedeno tolmačenje, postavljam izvršnemu 
svetu naslednje vprašanje: 

Ali namerava v zvezi s tem še enkrat preučiti potrebo, da se štipendije 
izvzamejo iz obdavčitve? 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala! Odgovor bo dal tovariš 
dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Izvršni svet je na včerajšnji seji obravnaval 
predlog zakona, s katerim ureja to področje in sicer tako, da bi sredstva do 
višine enega in pol odstotka od osebnega dohodka, ki jih organizacije name- 
njajo za izobraževanje, tako v šolah kot v svojih lastnih organizacijah, ter za 
štipendije, bila oproščena davka. Menimo, da bomo na ta način uredili to 
problematiko. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, tovariš. Franci 
Kolar. 
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Franci Kolar: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Kakor je znano, je ta skupščina na podlagi obširnih in zelo plodnih 
razpravah v vaseh, v kmetijskih gospodarskih organizacijah, v strokovnih in 
znanstvenih organizacijah in v zborih te skupščine sprejela pomemben doku- 
ment o stanju v kmetijstvu in o kmetijski politiki na Slovenskem. V svoji 
razpravi v oktobru preteklega leta, ko sem v imenu svojih volivcev in iz last- 
nega prepričanja podprl ta dokument, sem tudi povedal, da bomo lahko vred- 
nost tega dokumenta ocenili le, kolikor ga bomo voljni in sposobni uresničevati. 
Res je, da je odtlej preteklo še malo časa in da je težko dajati popolnejšo oceno 
o sedajnem stanju v kmetijstvu in o problemih, ki se javljajo na tem, za Slo- 
venijo še vedno zelo pomembnem gospodarskem področju. Kolikor je v tem 
kratkem času mogoče ugotoviti, pa stanje vendarle ni zadovoljivo. Cene gno- 
jilom in drugim materialom so se povečale bolj kot je bilo to predvideno z 
reformo oziroma z akti, s katerimi smo uvajali reformo in s kasnejšimi pred- 
videvanji in sklepi. Na drugi strani cene kmetijskih pridelkov in drugih kme- 
tijskih proizvodov na vseh območjih padajo. Na Slovenskem se to čuti zlasti pii 
živinoreji in krompirju. To je seveda tudi v popolnem.nasprotju s predvidevanji 
in z ocenami, na podlagi katerih smo začrtovali politiko na področju kmetijstva. 

Zdi se mi, da ta problem postaja vse težji in vse resnejši. Z aktom, ki sem 
ga v začetku omenil, je izvršni svet sprejel obveznost, da bo zbore te skupščine 
oziroma to skupščino obvestil o uresničevanju resolucije o kmetijstvu naj- 
kasneje v marcu 1969. leta. Popolnoma razumem, da spričo izredne obilice 
težavnih in kompleksnih velikih problemov, ki so pred nami, ni bilo mogoče 
storiti vsega, kar smo predvideli, vendar pa zastavljam naslednje vprašanje. 

Kdaj bo izvršni svet uspel to skupščinio obvestiti o uresničevanju te re- 
solucije in o tem, kakšni so tokovi v kmetijstvu in kaj lahko storimo na podlagi 
ugotovljenega stanja? 

Prosim tudi predsednika zbora za pojasnilo o tem, ali predvideva ta problem 
dati na dnevni red. Ce to še ni predvideno, prosim predsednika tega. zbora 
in prek njega predsedstvo Skupščine SR Slovenije, da po predhodnem dogo- 
voru z izvršnim svetom, kar se da pohiti s pripravo tega gradiva, da bi po- 
slanke in poslanci, če je le mogoče, še v sedanji sestavi Skupščine SR Slovenije 
lahko razpravljali o tem tako delikatnem in tako pomembnem slovenskem pro- 
blemu. Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Prosim, tovariš inž. Franc 
Razdevšek. 

Inž. Franc Razdevšek: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in to- 
variši poslanci! Stališča, ki jih je lansko jesen sprejela naša skupščina, skušamo 
uresničiti. V tem obdobju je bilo tudi zasedanje zvezne skupščine, ki je obrav- 
navala probleme kmetijstva v Jugoslaviji, nakar je bila formirana še posebna 
grupa za obravnavo problemov, ki na zasedanju zvezne skupščine še niso 
bili rešeni. Tudi množica naših problemov in naših zahtevkov je prav tako 
še v obdelavi. 

Računamo, da bomo lahko obširneje poročali na predvideni seji 10. aprila. 
Svoja poročila zdaj pripravljajo tudi drugi dejavniki, katerim so bile pO skup- 
ščinskih sklepih naložene naloge na področju kmetijstva. Po vseh zbranih po- 
datkih in poročilih bo nato naš zbor lahko na prihodnji seji obširneje raz- 
pravljal o uresničenju sklepov, ki jih je sprejela naša skupščina. 
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Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Tovariš Janez Šter. Prosim. 

Janez Ster: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ko sem poslušal odgovor dr. Bračiča, člana izvršnega sveta, na poslanska vpra- 
šanja, sem razumel, da je izvršni svet zavzel stališče, da bi en in pol odstotka 
sredstev za osebne dohodke bilo neobdavčenih, če bi jih delovne organizacije 
namenile za šolstvo. 

Ali sem jaz napačno razumel, ali pa je izvršni svet v resnici sklenil, da 
se od sedanjih dva in pol odstotka neobdavčena sredstva zmanjšajo na en in 
pol odstotka od bruto osebnih dohodkov? To bi bilo po mojem mnenju ne- 
pravilno ! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, tovariš Vladimir 
Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič : Tovariš poslanec je prav razumel.. Predlog, ki 
ga pošilja izvršni svet v skupščino, govori o enem in pol odstotka. V obrazlo- 
žitvi bo ugotovljeno, zakaj menimo, da tak odstotek zadostuje za kritje potreb 
na tem področju. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, želi še kdo postaviti 
poslansko vprašanje? Če ne želi, smatram, da je ta točka.. dnevnega reda 
izčrpana. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega.reda in sicer zakonodajno po- 
litiko republike. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli osnutek resolucije o temeljih zako- 
nodajne politike republike s tezami za razpravo o zakonodajni politiki re- 
publike in prikazom pravne ureditve po posameznih področjih republiške za- 
konodaje; mnenja, pripombe in predloge: ustavnega sodišča SR Slovenije, vrhov- 
nega sodišča SR Slovenije, pravnega sveta izvršnega sveta, gospodarske zbor- 
nice SR Slovenije in skupščine občine Ljubljana-Center; načrt zakonodajno- 
pravne komisije za organizacijo in programiranje revizije republiške zako- 
nodaje. 

Osnutek resolucije o temeljih zakonodajne politike republike je predložila 
zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Predstavnik komisije je 
tovariš Janko Česnik. 

Osnutek resolucije so obravnavali vsi odbori republiškega zbora in sicer: 
odbod za družbeni plan in finance, odbor za proizvodnjo in promet, odbor za 
zdravstvo in socialno politiko, odbor za delo, odbor za trgovino, gostinstvo 
in turizem, odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo, 
odbor za proračun, odbor za družbenoekonomske odnose, odbor za organiza- 
cij sko-politična vprašanja in odbor za notranjepolitična vprašanja in narodno 
obrambo ter odbor za prosveto in kulturo. Odbori so dali pismena poročila. 

Celotno gradivo je bilo v smislu 165. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije predloženo tudi izvršnemu svetu. Na današnjo sejo zbora so bili vab- 
ljeni: predstavnik pravnega sveta izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, pred- 
stavnik pravne fakultete, predstavniki visoke šole za sociologijo, politične vede 
in novinarstvo, predstavniki ustavnega sodišča SR Slovenije, predstavnik vrhov- 
nega sodišča SR Slovenije in predstavnik višjega gospodarskega sodišča. Pred- 
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stavnik ustavnega sodišča SR Slovenije je svojo odsotnost za današnjo sejo 
opravičil. Prosim, besedo ima tovariš Janko Cesnik. 

Janko Cesnik : Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da kot 
predstavnik predlagatelja usmerim vašo pozornost in upam, tudi razpravo na 
bistvena izhodišča in probleme, ki so bili podlaga komisiji pri sestavljanju 
tez in osnutka resolucije. 

Mesto republiške zakonodaje v pravnem sistemu Jugoslavije je odraz sploš- 
nega položaja in splošnih funkcij, ki gredo republiki kot nacionalni državni 
samoupravni skupnosti v okviru federativne skupnosti narodov in republik 
Jugoslavije. Republika je po ustavi državna socialistična demokratična skup- 
nost, ki temelji na oblasti delovnega ljudstva in na samoupravljanju. 

Ustavna ureditev, sprejeta v letu 1963, je bila temeljno izhodišče naše 
zakonodajne dejavnosti v preteklem obdobju. Po temeljnih ustavnih načelih 
se v federaciji kot v zvezni državi uresničujejo suverene pravice delovnih 
ljudi in narodov Jugoslavije le takrat, kadar je to v skupnem interesu tako 
določeno z zvezno ustavo; v vseh drugih odnosih pa so suverene pravice delovnih 
ljudi in narodov Jugoslavije uresničujejo v republiki. Tako republika kot 
državna in samoupravna skupnost lahko s svojo zakonodajo ureja vse druž- 
bene odnose, ki so skupnega pomena za politično, gospodarsko in kulturno živ- 
ljenje ter družbeni razvoj v republiki, izvzemivši tište zadeve, ki so po zvezni 
ustavi pravica in dolžnost federacije ter zadeve, ki sodijo v samoupravno pod- 
ročje občin ter delovnih in drugih samaupravnih organizacij. 

Glede na to, da je republiška zakonodaja del enotnega pravnega sistema 
Jugoslavije, so njene splošne značilnosti praktično v veliki meri odvisne od 
strukture in koncepta zvezne zakonodaje. V sedanji zakonodajni dejavnosti se 
je v številnih primerih izkazalo, da temeljna ustavna načela o razmerjih med 
zvezno in republiško zakonodajo v praksi niso bila dosledno uresničena. Šte- 
vilne analize o razmejitvi med zvezno in republiško zakonodajo so pokazale, 
da se zvezna zakonodaja v glavnem ni držala splošnih okvirov, ki so bih leta 
1963 postavljeni v zvezni ustavi. V naši zakonodajni dejavnosti smo zaznamo- 
vali številne prekoračitve zakonodajnih pristojnosti federacije na škodo repu- 
blike. Praksa nekdanjega centralističnega normiranja vseh družbenih odnosov 
je bila trdovratna in se razmere tudi še več let po uveljavitvi nove ustave niso 
bistveno spremenile. 

Republiška zakonodaja je na številnih pomembnih področjih ostala okrnjena 
in utesnjena z neustreznimi zveznimi normami. Zvezna zakonodaja je često 
posegala tako daleč, da je neposredno urejala vprašanja, katerih reševanje bi 
sicer sodilo v pristojnost občine ali samoupravno odločanje delovnih in drugih 
samoupravnih organizacij. Na drugi strani pa so ostajale pravne praznine na 
pomembnih področjih in nekatera v resnici sistemska vprašanja niso bila pravno 
urejena ali pa so bila urejena pomanjkljivo. Poleg tega so se v našem pravnem 
sistemu opažale tudi notranje kontradikcije in nepopolnosti, ker se pravna ure- 
ditev ni ustrezno usklajevala z družbenim razvojem. Navedene pomanjkljivosti 
pa niso le značilnost zvezne zakonodaje, temveč celotnega pravnega sistema 
vključno z republiško zakonodajo. Tudi v republiški zakonodaji, čeprav je po 
obsegu znatno ožja od zvezne in zato ne predstavlja celovitega sistema, imamo 
še ostanke ponekod pretiranega normiranja, drugod pa pravne praznine in ne- 
jasnosti, zlasti pa nestabilnost in pomanjkanje pravne varnosti. 
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To stanje v našem celotnem pravnem sistemu je vzbudilo v gospodarskem 
in družbenem življenju upravičene kritike in težnje po večji urejenosti, jas- 
nosti in stabilnosti pravne ureditve. Družbena in gospodarska reforma sta še 
močneje opozorili na neskladnosti med zakonodajo in novimi družbenimi po- 
trebami. Hkrati so bili z dosedanjim razvojem družbenega ekonomskega in 
političnega sistema uresničeni potrebni materialni in družbeni pogoji, ki omo- 
gočajo in terjajo globljo in popolnejšo uskladitev pravnega sistema z ustavnimi 
načeli. Preoblikovanje in notranja uskladitev pravnega tslistema na načelih 
ustave sta tako postala nujna potreba naše družbe in bistven pogoj za nadaljnjo 
afirmacijo družbenih odnosov na samoupravnih temeljih. 

Ob čedalje očitnejši neustreznosti obstoječega pravnega sistema, zlasti pa 
ob analizah razmerij med zvezno in republiško zakonodajo, je bila že v pro- 
gramski osnovi za delo Skupščine SR Slovenije v novembru 1967. leta postav- 
ljena naloga, da je treba proučiti obstoječe zakonske predpise in jih prila- 
goditi sedanjim družbeno-političnim in ekonomskim odnosom, pri čemer naj 
se upošteva tudi potreba po ustreznejši ureditve odnosa med zvezo in repu- 
bliško zakonodajo. Poleg tega pa je treba pravne predpise, ki se nanašajo na 
temeljne pravne institucije, obdelati v posameznih sistematičnih celotah. 

Zakonodajno-pravna komisija naše skupščine je v uresničevanju te pro- 
gramske naloge neposredno sodelovala v pripravljanju gradiva, razčiščevanju 
posameznih vprašanj in oblikovanju stališč, zlasti glede razmerij med zvezno 
in republiško zakonodajo. Tako je aktivno spremljala pripravljanje tez za ob- 
ravnavo osnov zakonodajne politike federacije ter sodelovala pri oblikovanju 
izhodišč resolucije o temeljih zakonodajne politike federacije, ki je bila spre- 
jeta v zvezni skupščini v juliju 1968. leta. V razmerju do republike je ta reso- 
lucija sprejela načelo, da je treba dosledno uveljavljati ustavna načela o nor- 
mativnih funkcijah federacije in republik, da bi bila popolneje uresničena 
ustavni položaj in vloga republik na področju urejanja družbenih odnosov. 
Hkrati si je naša skupščina s svojimi predstavniki v zvezni ustavni komisiji — 
v povezanosti z ugotovitvami in stališči republiške komisije za ustavna vprašanja 
glede nujnih sprememb v zakonodajnih pristojnostih federacije — prizadevala 
za ustrezne spremembe v zvezni ustavi. Ti napori so bili usmerjeni predvsem 
v sistemske spremembe zakonodajnih instrumentov federacije, ki zadevajo vlogo 
republike na področju zvezne popolne zakonodaje, omejitev zvezne temeljne 
zakonodaje na področju družbenoekonomskega in političnega sistema, funkcije 
zvezne splošne zakonodaje in normativnega urejanja na področju fianciranja 
družbeno-političnih skupnosti. Ta prizadevanja so bila uresničena s sprejetjem 
amandmajev k zvezni ustavi v decembru 1968. 

Spremenjene družbene in politične okoliščine ter načelne rešitve, ki v 
ustavi neposredno spreminjajo vsebino in obseg zvezne normativne funkcije 
ter dosledneje uveljavljajo izvirne pravice republike na zakonodajnem pod- 
ročju, postavljajo kot nujno družbeno nalogo uskladitev celotnega upravnega 
sistema z ustavo in z že doseženo stopnjo družbenega in političnega razvoja. 

Da bi zvezna ustava bolj popolno izrazila intencije ustave ter gospodarske 
in družbene reforme in uveljavila nov, usklajen pravni sistem,, si je zvezna 
skupščina v resoluciji o temeljih zakonodajne politike federacije postavila na- 
čelo za svojo bodočo zakonodajno dejavnost. Federacija si je tako zastavila 
nalogo, da opravi revizijo, racionalizacijo in kodifikacijo svoje zakonodaje. 
Vendar je po zadnjih ustavnih spremembah še bolj jasno, da na področju 
zakonodaje in graditve pravnega sistema narašča vloga in odgovornost re- 
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publik. Zato se naloge, ki jih zastavlja uresničevanje ustavnih načel na pod- 
ročju zakonodaje, lahko uresničijo le v skupnih prizadevanjih federacije in 
republik. To pa zahteva ustrezno akcijo republiških skupščin, ki naj bi zago- 
tovile, da bodo ta načela dosledno in popolno uveljavljena in da bodo hkrati 
postavljena načela za revizijo republiške zakonodaje. Zato se vse republike 
pripravljajo na revizijo in sprejem aktov, ki določajo glavna načela zakonodajne 
politike v naslednjem obdobju; republika Srbija in nekatere druge pa so tako 
resolucijo že sprejele. 

Z resolucijo o temeljih zakonodajne politike republike naj bi republiška 
skupščina določila cilje in temeljna načela za svojo nadaljnjo zakonodajno de- 
javnost. Še posebej pa je definiranje republiške zakonodajne politike potrebno 
kot izhodišče za izvajanje obsežne revizije republiške zakonodaje. Da bi lahko 
izoblikovali cilje in načela, ki naj jih postavi resolucija, je zakonodajno-pravna 
komisija predložila informativen prikaz pravne ureditve po posameznih pod- 
ročjih republiške zakonodaje ter teze za razpravo o zakonodajni politiki ie— 
publike z osnutkom resolucije. Vse to gradivo je komisija pripravila v sodelo- 
vanju s pravnim svetom pri izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, sekre- 
tariatom izvršnega sveta za zakonodajo, pravno fakulteto v Ljubljani, visoko 
šolo za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani ter ustrezno službo 
v republiškem svetu sindikatov. Del gradiva, ki se nanaša na normativno funk- 
cijo občine in njeno mesto v zakonodajni politiki, je bil pripravljen ob konzul- 
taciji občinskih skupščin na področnih sestankih o tej problematiki in po 
anketi, v kateri so sodelovale skoraj vse občinske skupščine. Tako pripiavljeno 
gradivo z osnutkom resolucije je bilo hkrati s predložitvijo republiški skupščini 
poslano tudi vsem pravnim institucijam v republiki, tako ustavnemu sodišču, 
vrhovnemu sodišču, višjemu gospodarskemu sodišču in republiškemu javnemu 
tožilstvu, republiškemu javnemu pravobranilstvu in drugim. Istočasno pa je 
bilo poslano tudi vsem republiškim vodstvom družbeno-političnih organizacij, 
republiški gospodarski zbornici, vsem samoupravnim interesnim skupnostim in 
občinskim skupščinam. 

Gradivo z osnutkom resolucije naj bi obravnavali vsi zbori Skupščine SR 
Slovenije ter svoja stališča, pripombe in mnenja posredovali zboroma, ki sta 
za sprejem resolucije pristojna. Na ta način želimo doseči čim širšo izmenjavo 
stališč, da bi resolucija lahko čim bolj ustrezno odrazila hotenje vseh zainte- 
resiranih družbenih dejavnikov in jih hkrati tudi vključila v odgovorno delo 
na zakonodajnem področju. Dosedaj so v Skupščini SR Slovenije gradivo in 
osnutek resolucije obravnavali socialno-zdravstveni zbor in gospodarski zbor, 
nekateri odbori zborov delovnih skupnosti in vsi odbori republiškega zbora. 
Tehtne in koristne predloge zborov, odborov in raznih organov ter ustanov 
bo komisija pri sestavi predloga resolucije upoštevala. Pogrešamo večji odziv 
občinskih skupščin, dosedaj je poslala predloge le občinska skupščina Ljubljana- 
Center, ki bi pri obravnavi tega gradiva in sprejemanju resolucije lahko aktiv- 
neje in koristneje sodelovale. 

Ker je revizija republiške zakonodaje brez dvoma tesno povezana z revizijo 
zvezne zakonodaje oziroma je praktično tudi močno odvisno od njenega obsega, 
bo morala revizija republiške zakonodaje potekati vzporedno z revizijo zako- 
nodaje v federaciji. V aktivnem sodelovnaju z zvezno skupščino in zveznimi 
organi si bo republiška skupščina morala na splošno in v konkretnih primerih 
še posebej prizadevati, da bo federacija dosledno uresničila načela ustave in 
resolucije o temeljih zakonodajne politike federacije glede zvezne zakonodaje. 
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Razdelitev zakonodajnih pristojnosti pri urejanju posameznih vprašanj oziroma 
razmerij je kljub sprejetim načelom v praksi še vedno zelo sporno zaradi 
različnega tolmačenja širših interesov in tega, kaj v konkretnih primerih pred- 
stavlja osnovo sistema in kaj ne. Ob tem je pomembna naloga pri reviziji 
republiške zakonodaje pravna ureditev tistih področij, ki načelno sodijo v 
okvir ustavno opredeljenih pravic in dolžnosti republike, so pa danes še pre- 
težno urejena z zvezno zakonodajo. Na drugi strani pa bo treba revidirati 
republiške zakone tudi glede določb, ki urejajo vprašanja, za kateira ni mogoče 
trditi, da so splošnega pomena za republiko, posegajo pa na področja samo- 
upravnih pravic občin ter delovnih in drugih samoupravnih organizacij. 

Temeljna usmeritev revizije zakonodaje naj bi bila v tem, da bi na splošno 
zoževala področje normativne dejavnosti državnih organov in širila prostor za 
samostojno normativno dejavnost delovnih in drugih samoupravnih organi- 
zacij. Kot smo pokazali v osnutku resolucije, morajo republiški zakoni in drugi 
pravni akti s svojo vsebino in s samim obsegom podpirati nadaljnji razvoj 
samoupravljanja v občini ter zagotoviti pogoje, v katerih bodo lahko uresničene 
z ustavo določene pravice in dolžnosti občin. Vpliv občin na formiranje repu- 
bliške zakonodaje, ki je sicer že v dosedanjem sodelovanju občin vedno očit- 
nejši, pa je treba še nadalje krepiti. Prav tako moramo z zakonodajno dejav- 
nostjo dosledneje omogočati delovnim in drugim samoupravnim organizacijam, 
da uresničijo svoje pravice in dolžnosti, katere po določbah ustave samostojno 
urejajo; hkrati pa je treba krepiti pravno varnost občanov ter zagotoviti njihove 
samoupravne in druge ustavne pravice. 

Za delo, ki ga bo terjala revizija republiške zakonodaje in sodelovanje 
pri reviziji zvezne zakonodaje, bo treba sprejeti določene organizacijske ukrepe. 
Menimo, da bo treba ustanoviti komisije za revizijo zakonodaje po posameznih 
področjih. Te komisije naj bi pri izpolnjevanju svojih nalog tudi neposredno 
sodelovale z ustreznimi komisijami v federaciji. 

Glede formiranja komisij za revizijo republiške zakonodaje obstoja več 
možnosti. Menimo, da bi bilo treba izhajati iz načela, da je težišče zakonodaj- 
nega dela in tudi revizije zakonodaje v sami skupščini. Skupščinska telesa že 
po svoji obstoječi strukturi in delitvi dela praktično pokrivajo vsa področja 
republiške zakonodaje in bi bilo najbolj racionalno, da se tudi delo pri reviziji 
opre na že postavljene organizme in njihove redne funkcije. Zato bi bilo pri- 
merno sprejeti stališče, da republiške revizijske komosije za posamezna pod- 
ročja skupno ustanovijo pristojni odbori republiškega zbora in odbori ustreznih 
zborov delovnih skupnosti. Sestava komisij bi morala biti taka, da bi omogočila 
vsestransko poglobljeno in kvalitetno delo. Poleg poslancev naj bi komisije 
sestavljali tudi pravni in drugi strokovnjaki na posameznih področjih. Komi- 
sije bi sodelovale tudi z občinami, z republiškimi upravnimi organi ter stro- 
kovnimi in drugimi organizacijami. Delo teh komisij naj bi usklajevala zako- 
nodajno-pravna komisija, pri čemer naj bi se povezovala predvsem s sekre- 
tariatom izvršnega sveta za zakonodajo, pravnim svetom ter drugimi pravnimi 
institucijami v republiki. 

Revizija republiške zakonodaje predstavlja dolgoročno nalogo, ki se bo 
nepretrgoma uresničevala več let. To delo pa ni le pravne narave, temveč je 
hkrati in predvsem zelo pomembna politična haloga, ki bo terjala mnogo na- 
porov vseh skupščinskih teles, izvršnega sveta in ostalih dejavnikov v zako- 
nodajnem procesu. 

7* 
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Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženo gradivo predstavlja po oceni 
zborov in odborov, ki so ga doslej že obravnavali, resen prispevek k skupnim 
prizadevanjem za doslednejše izvajanje načela ustavnosti in zakonitosti, za na- 
daljnjo graditev pravnega sistema in njegovo uskladitev s samoupravnim raz- 
vojem družbe, za stabilnost pravnega sistema kot prvega pogoja za nadaljnji 
razvoj samoupravnih odnosov in za krepitev pravne varnosti občanov ter de- 
lovnih in drugih samoupravnih organizacij. Zato prosim poslance, da temeljito 
in vsestransko obravnavajo gradivo, ga ocenijo in dajo o njem svoja mnenja, 
pripombe in predloge, da bo končno besedilo resolucije ustrezalo skupnim 
hotenjem in zastavljenim ciljem. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Prosim, tovariš Drago Bencina. 

Drago Benčina: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Resolucija o zakonodajni politike republike je izredno pomemben akt 
ne samo za formalno pravno urejanje odnosov med republiko in občinami ter 
delovnimi organizacijami in njihovimi asociacijami, pač pa še posebej za kre- 
pitev pravne varnosti in utrjevanje pravnega reda. Zaradi tega bi bilo treba 
pred sprejemom te resolucije temeljito proučiti njeno vsebino in izmenjati 
mišljenja in stališča z vsemi zainteresiranimi in prizadetimi činitelji, še posebej 
z občinskimi skupščinami in delovnimi organizacijami. 

Predloženo besedilo osnutka resolucije je rezultat skrbno pripravljene ana- 
lize zakonodajno-pravne komisije o sedanjem stanju in o predlogih za bodočo 
pravno ureditev v republiki. Predstavlja zelo dobro osnovo za razpravo, vendar 
pa ga je potrebno, po mojem mnenju, na nekaterih področjih še izpopolniti, 
predvsem z namenom, da bi bila resolucija bolj konkretna in jasnejša. V mislih 
imam razmejitev pristojnosti glede normativne dejavnosti med republiko in 
občinami. V predloženem gradivu je veliko pripomb in kritike na račun dose- 
danje zakonodajne politike federacije. Ugotovljeno je, da je federacija s pre- 
koračenjem svojih kompetenc na zakonodajnem področju jemala pristojnosti 
republikam in občinam, predvsem kar zadeva njihove originarne pravice. S 
sprejemom resolucije o zakonodajni politiki federacije, zlasti pa ustavnih amand- 
majev, taki očitki niso več umestni, ker je s temi spremembami dokaj jasno 
in podrobno določeno, na katerem področju in pod kakšnimi pogoji ter kakšne 
vrste podpisov lahko sprejema federacija. Pristojnosti so torej jasne. Zaskrb- 
ljujoče pa je dejstvo, da se zvezna resolucija kljub temu, da bo od njenega 
sprejema kmalu poteklo leto dni, zelo počasi uveljavlja. Tipičen primer, ki to 
potrjuje, je osnutek zveznega zakona o zdravstvenem zavarovanju, ki ima sicer 
naslov splošni zakon, vsebuje pa še vedno določila, ki so karakteristična za 
temeljno ali celo za popolno zakonodajo. Dokler pa se v praksi ne bo uveljavila 
zvezna resolucija o temeljih zakonodajne politike federacije tudi ni mogoče 
uspešno uresničiti republiške resolucije. Zvezno resolucijo o zakonodajni poli- 
tiki federacije pa sem omenil predvsem zaradi tega, ker mislim, da je veliko 
bolj konkretna kot osnutek republiške resolucije, glede razmerja med zako- 
nodajno pristojnostjo federacije in republiško zakonodajo. 

Vem sicer, da ni mogoče primerjati odnosov med federacijo in republiko 
z odnosi med republiko in občinami, ker so dolžnosti posameznih družbeno- 
političnih skupnosti seveda dokaj različne in med seboj niso primerljive. Kljub 
temu pa mislim, da bi morala biti resolucija o zakonodajni politiki republike 
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v določenem pogledu, zlasti kar zadeva razmerja med republiko in občinami, 
veliko bolj konkretna. 

Teze za razpravo o zakonodajni politiki republike popolnoma pravilno in 
konkretno ugotavljajo, v kakšnem položaju se nahajajo občine v pogledu nor- 
mativne dejavnosti. Povedano je, da ustava te naloge občinam opredeljuje zelo 
na splošno, in sicer daje občinam določene pristojnosti, ki pa so zaradi obsto- 
ječe republiške, zlasti pa zvezne zakonodaje bolj deklarativnega značaja. Osnu- 
tek resolucije se tudi zavzema za jasnejšo opredelitev normativnega urejanja 
v občini, toda takšna zavzemanja so tudi v tej resoluciji dokaj deklarativna. 
Naj navedem primer: V drugi alinei na 4. strani je v osnutku zapisano — ci- 
tiram — »Jasneje je potrebno opredeljevati razmerja, ki naj se glede na svoj 
značaj v večji meri normativno urejajo v občini.« 

Nastane vprašanje, kdo naj jasneje opredeljuje ta razmerja. Ali lahko to 
storijo občine same? Mislim, da tega ne morejo. Po mojem mnenju je pred- 
vsem naloga republike, da prav s takšnim splošnim političnim aktom kot je 
resolucija o njeni zakonodajni politiki, določi ta razmerja. Vsekakor pa bodo 
morale tudi občinske skupščine po sprejetju republiške resolucije o zakono- 
dajni politiki ustrezno ukrepati, da bo ta resolucija realizirana. Zaradi tega 
bi morali v resoluciji navesti, katera področja imajo tak pomen, da jih je 
in jih bo tudi v bodoče potrebno urejati z republiško zakonodajo. Tu gre 
seveda za politične odločitve o tem, katere zadeve naj ureja republika in katere 
občina, kaj je širšega oziroma splošnega pomena za republiko, kaj pa lahko 
opredelimo kot zadevo lokalnega pomena; kaj mora biti enotno urejeno v re- 
publiki, in tako dalje. 

O nekaterih področjih so bila že doslej ob raznih razpravah zelo jasno 
sprejeta stališča, da jih je potrebno enotno urejati v republiki. To je nedvomno 
celotno področje gospodarstva, razen seveda tistih zadev, ki so še vedno v 
pristojnosti federacije, dalje, na primer, področje prostorskega planiranja, vod- 
nega gospodarstva, pa tudi področje šolstva. Medtem pa je, na primer, socialno 
varstvo področje, katerega urejanje prav verjetno spada predvsem v občino. 

Ce ta vprašanja še niso dovolj razčiščena, in verjetno res niso, mislim, da 
je prav sedaj čas, da se ob razpravah o zakonodajni politiki republike raz- 
čistijo. Menim namreč, da se tak dokument, kot je resolucija o zakonodajni 
politiki republike, ne sme in ne more izogniti tem vprašanjem. Pričakujem 
sicer odgovor, da naj bi se konkretna razmerja urejala s posameznim pred- 
pisom, vendar sem mnenja, da jih je treba opredeliti tudi z resolucijo. Kon- 
kretnejše določbe o normativni pristojnosti republike in občin pa so potrebne 
tudi za orientacijo komisijam, ki bodo pripravljale predloge za revizijo ob- 
stoječe republiške zakonodaje. Brez jasnejših opredelitev v resoluciji bo delo 
teh komisij zelo otežkočeno. 

Doslednejše izvajanje zakonodajne politike republike, predvsem v odnosu 
do občin, tako kot si jo zamišlja ustava in predloženi osnutek resolucije, pa 
seveda ni odvisno samo od konkretnejših razmejitev pristojnosti med repu- 
bliko in občinami. Obstaja še vrsta drugih dejavnikov, ki bodo v taki ali 
drugačni obliki vplivali na konkretne odločitve. Med najpomembnejše vsekakor 
sodi, po mojem mnenju, materialna sposobnost občin. Zelo značilni so podatki 
in ugotovitve, da so gospodarsko močnejše občine kljub omejitvam zvezne in 
republiške zakonodaje vendarle uspele urejati nekatera področja, na primer, 
področje socialnega varstva in komunalnih zadev z avtonomnimi originarnimi 
akti, nasprotno pa so manj razvite občine predvsem sprejemale izvršilne pred- 
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pise. Na nekaterih področjih, ki bi jih sicer lahko samostojno urejale občine, 
pa so zlasti nerazvite občine povsem v nasprotju s tendencami družbeno-poli- 
tičnega razvoja predlagale, včasih pa celo zahtevale, da se določena vprašanja 
urejajo z zakonom, torej enotno za vso republiko. Razlog za tako orientacijo 
je bilo predvsem pomanjkanje sredstev v občini. 

Tako se ob izdelavi resolucije o zakonodajni politiki republike postavlja 
tudi vprašanje, ali so naše občine sposobne v celoti uresničevati tako zastav- 
ljeno zahtevno zakonodajno politiko spričo dejstva, da jih precejšnje število 
ni dovolj gospodarsko razvitih in niso sposobne zagotavljati potrebnih sred- 
stev za izvajanje lastnih predpisov. In obratno: ali so občine zaradi finančnega 
stanja, v kakršnem se nahajajo, zainteresirane za take spremembe v zakono- 
dajni politiki republike? Odgovor na to vprašanje morajo dati le občine same. 

Sodeč po dosedanjih razpravah v občinskih skupščinah in pripombah k 
predloženemu gradivu o zakonodajni politiki republike, občine niso pokazale 
dovolj interesa za tako urejanje. Pri tem pa mislim, da občinske skupščine 
ne bodo mogle mimo odločitve o vprašanju, ali želijo biti samo izvrševalec 
zakonov, ali pa tudi samostojne samoupravne družbeno-politične skupnosti. 
Mislim, da se ob tem ponovno odpira vprašanje, ali so občine sposobne, da 
poleg svoje normativne funkcije in obveznosti izvajajo tudi vse ostale dokaj 
odgovorne naloge, ki jim jih nalaga ustava in zakoni. Mislim, da postaja vedno 
bolj jasno, da v veliki večini za to niso sposobne. Zato bi morala biti naša 
prizadevanja tudi ob sprejemanju te resolucije usmerjena k iskanju takih re- 
šitev, da bi dokončno tudi občine postale sposobne za uresničevanje vsaj tistih 
minimalnih nalog, ki jih nalaga ustava. Pot za dosego tega cilja mora po 
mojem mnenju peljati v dve smeri: 

Prvič, spremeniti nekatere povsem nesmiselne občinske meje in formirati 
teritorialno in ekonomsko močnejše občine. 

Drugič, spremeniti sistem zagotavljanja in delitve dohodka med družbeno- 
političnimi skupnostmi v smeri krepitve finančne samostojnosti občin. 

Za uresničitev tega cilja pa je potrebna tudi ustrezna zakonodajna politika 
republike, ki bi jo bilo treba izraziti tudi z ustreznim besedilom v resoluciji, 
o kateri razpravljamo. 

Hvala! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Besedo ima tovariš Matej 
Dolničar. 

Matej Dolničar: Tovarišice in tovariši poslanci! Vrhovno sodišče 
Socialistične republike Slovenije pozdravlja pobudo skupščine za načelno usme- 
ritev republiške zakonodajne politike po intenciah predložene resolucije. 

Osnovna ideja bodoče zakonodajne politike je po predloženem gradivu 
uskladitev republiške zakonodaje z ustavo, njena okrepitev in konkretna do- 
ločitev njenega mesta v razmerju do federacije na eni strani, na drugi strani 
pa v razmerju do občinske in samoupravne normativne dejavnosti. Dosedanje 
slabosti na tem področju ne pomenijo samo tehnične nedoslednosti, temveč 
predvsem občutno oviro za polno realizacijo ustavnosti in zakonitosti pravnega 
reda. To najbolj občutijo sodišča, ki so po svoji funkciji dolžna v praktičnem 
sojenju odločati o spornih razmerjih na podlagi ustave in zakona. Za učinko- 
vito pravno varstvo pravic in dolžnosti občanov in za normalno funkcioniranje 
samoupravnega sistema predstavlja z ustavo skladna zakonodaja enega izmed 
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bistvenih elementov, ker le taka zakonodaja lahko zagotovi stabilen pravhi 
red v republiki. 

Predložena resolucija vsebuje številne napotke za učinkovitejšo republiško 
zakonodajno politiko, na podlagi katere se bo dalo odpraviti dosedanje slabosti. 
S stališča sodstva štejemo za enega izmed glavnih zadržkov za dosledno uve- 
ljavljanje zakonitosti in učinkovitega pravnega varstva občanov ter organi- 
zacij pomanjkanje nove pravosodne zakonodaje za številna civilno-pravna pod- 
ročja, to je za področje stvarnega prava, obligacijsko in odškodninsko pod- 
ročje, izvršbo, nepravdno področje in zavarovalno področje. Tudi marsikateri 
novi pravosodni zakoni so potrebni revizije spričo izpopolnjene ustavne ureditve 
in spričo dosežkov družbeno-ekonomskega, samoupravnega in političnega raz- 
voja. Tega problema sicer ni moč rešiti samo v republiškem merilu, ker sega 
predvsem na področje zvezne zakonodaje, vendar utegne biti na teh področjih 
posebno koristna republiška pobuda za izdajo novih zakonov in za primerno 
revizijo že obstoječe zakonodaje. Menimo, da so prav na teh področjih dane 
možnosti za uveljavljanje določene originarne republiške zakonodaje, če se 
zvezna zakonodaja omeji na osnovne rešitve, ki zagotavljajo enotnost pravnega 
reda in družbenoekonomskega ter političnega sistema za področje vse fede- 
racije. 

Nimamo sicer pooblastila dajati amandmaje k predloženi resoluciji, vendar 
si dovoljujemo sklicevati se pri tem na naše že dane pismene pripombe. V tej 
zvezi bi bilo dodati še nekaj sugestij. 

Pod točko I. resolucije se v zvezi z usklajevanjem zakonodaje z ustavo 
izraža težnja, naj se predpisi popolneje, globlje in čimbolj dosledno uskladijo 
z ustavo. Menimo, da bi taki izrazi lahko odpadli glede na dejstvo, da morajo 
biti vsi zakoni v resnici in dejansko skladni z ustavo in bi to načelo moralo 
biti izraženo tudi v resoluciji. Omenjeni dopolnilni izrazi v sedanjem osnutku 
resolucije pa dopuščajo mišljenje, da resolucija sama niti ne predvideva abso- 
lutne uskladitve, ampak samo delno uskladitev zakonodaje z ustavo. 

Nadalje naj se v III. točki, v 1. alinei besedilo »strokovna priprava pred- 
pisov naj bo temeljita« nadomesti z besedilom »priprava predpisov naj bo 
pravočasna in strokovno temeljita«. Razlog temu je sprejemanje zakonov v 
zadnjem trenutku in v naglici, kakor se je zgodilo, na primer, pri volilnih 
zakonih, kar ima na terenu zelo negativne posledice. 

V III. točki, v 4. alinei naj bi se sedanjemu besedilu, ki govori o tem, 
na katere primere se naj omejuje republiška zakonodaja, namreč samo na 
tiste primere, ki so splošnega pomena za republiko, dodalo še besedilo: »in 
katerih ureditev terja enotnost družbenoekonomskega in političnega sistema v 
republiki«. Po našem mnenju je namreč izraz »splošen pomen« premalo 
konkreten. 

Nadalje naj se v tretjem odstavku 7. alinee drugi del besedila nadomesti 
z besedilom: »Organizacijska vprašanja in postopke naj ureja republika v mejah 
zagotovitve potrebnega varstva pravic in dolžnosti občin, samoupravnih orga- 
nizmov in občanov.« Marsikdaj so namreč prav postopki tisto poroštvo, na 
podlagi katerega se naj zagotavlja uresničenje ustavnih in zakonskih pravic 
občanov in drugih interesentov. 

Ob načelih resolucije o retroaktivnosti zakonodaje se javlja pomislek, da 
bi pravzaprav morala odpasti možnost sprejemanja retroaktivnih zakonov v 
republiki, ker je to proti splošnim pravnim načelom. Retroaktivnost bi bila 
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možna kvečjemu takrat, če ne nalaga nikakršnih obveznosti ali če priznava 
kakšne pravice za pretekli čas. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, kdo še želi razpravljati? 
Besedo ima Franci Kolar. 

Franci Kolar: Zdi se mi, da je osnutek resolucije o temeljih zakono- 
dajne politike republike v nekaterih delih odločno preobširen. Ne bom našteval 
vsega, o čemer mislim, da je preobširno. Samo za primer: V tretjem delu 
v točki 1, tretja alinea, je navedeno načelo, naj bodo predpisi racionalni, jasni 
in razumljivi, brez notranjih protislovij. 

Tovarišice in tovariši, to je vendar že stoletja in tisočletja eno od osnovnih 
načel zakonodajne politike in zakonodaje sploh, v teoriji in v praksi priznano, 
vprašljivo pa je seveda, koliko je to v praksi vedno mogoče doseči. Takih in 
podobnih zelo starih teoretskih dognanj je v tej resoluciji veliko. 

Ko sem na podlagi programa in po obvestilih pričakoval ta dokument, 
sem si predstavljal, da bo vseboval manj teoretskih napotkov in več napotkov 
o tem, kaj je zdaj, za ta čas in za neposredno prihodnost, za pravni red in vse 
v zvezi s tem, na Slovenskem in tudi v Jugoslaviji potrebno storiti. Seveda je 
zelo težko in najbrž na nekaterih področjih tudi nemogoče narediti natančnejši 
zakonodajni program. 

Ne nasprotujem obravnavi predloženega osnutka, mislim, da je ta lahko 
zelo koristna, vendar pa menim, da ni potrebno potrjevati že dolgo znanih 
splošnih resnic, pač pa je potrebno ugotavljati, kaj ta čas in za neposredno pri- 
hodnost potrebujemo. Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim: kdo še želi besedo? Morda 
predstavnik zakonodajno-pravne komisije? Prosim, besedo ima Janko Cesnik. 

Janko Cesnik: Samo dve besedi kot odgovor in kot nadaljevanje 
mojih uvodnih misli. 

Resolucija je res nekoliko splošna, vendar je po mojem mnenju in po 
mnenju komisije taka zaradi konkretnih razmer v naši zakonodaji. Res je, da 
vsebuje nekaj splošno znanih načel, ki jih brez dvoma kaže še naprej upošte- 
vati pri urejanju zakonodaje, res pa je tudi, da se teh načel večkrat ne poslu- 
žujemo in so v praksi kršena. Zato je seveda potrebno v taki splošni deklaraciji, 
kot je ta resolucija, poleg vseh ostalih načel, ki so bolj konkretna in bolj pro- 
blematična, upoštevati tudi ta načela, ki so splošna, vedno veljavna in že od 
nekdaj utrjena. 

Resolucija sama je predložena kot osnutek. Naša komisija bo vse pripombe, 
ki so jih poslale nekatere institucije in tudi nekatere občinske skupščine, pa 
tudi celotno razpravo, skrbno upoštevala pri sestavi predloga resolucije, ki bo 
obravnavan na naslednji seji tega zbora. 

Mislim, da je ta akt sprejemljiv kot osnova za razpravo in za pomedek 
o tem, kako naj se resolucija še morebiti preuredi oziroma dopolni. Seveda bo 
komisija vse pripombe današnje seje in vse pripombe odborov in poslanceo 
na sejah odborov skrbno upoštevala, pretehtala in, če bo lahko, tudi upoštevala 
pri sestavi predloga resolucije. Res pa je, da so nekatere pripombe tako splošne 
in tako težko uporabljive, da bo, kot pri vsakem drugem dokumentu, tudi 
tukaj najbrž težko vse upoštevati. Hvala lepa! 
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Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Prosim, želi še kdo besedo? 
Ce ne, zaključujem razpravo in glede na zaključne bsede tovariša Cesnika pred- 
lagam, da se osnutek resolucije o temeljih zakonodajne politike republike sprej- 
me, in da predlog resolucije o temeljih zakonodajne politike pripravi zakono- 
dajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, ki bo, kot je tovariš predsednik 
že sam dejal, pri sestavi predloga upoštevala pripombe dane v poročilih odborov 
republiškega zbora, na seji zbora in ostale pripombe dane v javni razpravi 
o zakonodajni politiki republike. Prosim, kdor se s takim sklepom strinja, naj 
dvigne roko? (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.) Ugotavljam, da je republiški zbor 
z enim vzdržanim glasom sprejel osnutek resolucije o temeljih zakonodajne 
politike republike Slovenije. Odrejam 50 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.20 in se je nadaljevala ob 11. uri.) 

Podpredsednik Marija Mesarič: Tovarišice in tovariši, nadaljujemo 
z delom, in sicer prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je osnutek 
zakona o varstvu narave. 

Osnutek zakona o varstvu narave je predložil Skupščini SR Slovenije repu- 
bliški sekretariat za urbanizem. Kot svojega predstavnika je določil Draga 
Lipiča, republiškega sekretarja za urbanizem. Ker vidim, da ni prisoten, bo po 
vsej verjetnosti predstavnik njegov pomočnik tovariš inž. Lojze Blenkuš. 

Osnutek zakona sta obravnavala odbor za urbanizem ter stanovanjsko in 
komunalno gospodarstvo in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija 
sta dala zboru pismeni poročili. Celotno gradivo je bilo v smislu 165. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije dostavljeno izvršnemu svetu. Izvršni svet 
je dal k osnutku zakona pismeno mnenje. Na sejo zbora so bili vabljeni: pred- 
stavnik Planinskega društva Ljubljana—matica, predstavnik Prirodoslovnega 
društva Slovenije, predstavnik zavoda za spomeniško varstvo SR Slovenije. 

K osnutku zakona so dali pripombe in mnenje: zavod za spomeniško varstvo 
SR Slovenije, skupščine občine Murska Sobota in skupščina občine Krško. 
Prosim, ali želi dati predstavnik uvodno besedo? Prosim, besedo ima tovariš 
inž. Lojze Blenkuš. 

Inž. Lojze Blenkuš: Tovarišice in tovariši poslanci! Republiški in 
gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije sta v juniju 1968 soglasno ugotovila, 
da je potrebna nova zakonska ureditev družbenega varstva narave, da se 
uskladijo razmerja med človekom in naravo ter omogoči smotrno in trajno 
uživanje narave ter izkoriščanje naravnih dobrin, vse v prid človeka. Varstvo 
narave ima sedaj po svoji vsebini zgolj funkcijo pasivne konservacije, saj je 
njegov namen, da ohrani izvirnost zavarovanega prirodnega spomenika, da 
preprečuje posege in ustvari čim ugodnejše pogoje za njegov nadaljnji obstoj 
in funkcijo. 

Gospodarski razvoj, urbanizacija in potrebe sodobnega človeka pa negirajo 
takšno vsebino varstva narave, kar dokazujejo pogosti in neustrezni posegi 
v naravo. Zato osnutek novega zakona izhaja s stališča, da je treba varovati 
naravo v celoti, ne samo nekatere naravne znamenitosti, morajo pa se pri tem 
upoštevati človekove biološke, kulturne, gospodarske in druge potrebe, ter prila- 
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gajati stopnjo varstva narave ustrezni stopnji družbene koristi. Pri tem naj 
posebej opozorim, da varstvo vode in ozračja že urejajo drugi splošni predpisi. 

Pokrajina kot del prostora se varuje, po osnutku zakona, z regionalnimi 
prostorskimi plani in s splošnimi predpisi republike ali občine ter s konkretnimi 
ukrepi, ki jih določa zakon. Varstvo pokrajine postane enakovreden element 
regionalnega prostorskega planiranja, kar je bistvena pridobitev nasproti sedanji 
ureditvi, ki obravnava varstvo narave pri prostorskem planiranju le deloma. 
V tem smislu določa osnutek, da se pokrajina v vsej republiki najprej po 
strokovnih merilih valorizira in nato kategorizira bodisi kot narodni park, kot 
naravni rezervat ali pokrajinski park. bodisi kot naravna znamenitost žive in 
nežive narave, to je kot naravni spomenik, hortikularni spomenik oziroma posa- 
mezna redka ah ogrožena rastlinska oziroma živalstva vrsta. Valorizacija in 
kategorizacija je izredno pomembna, ker gre za vrednotenje po enotnih stro- 
kovnih konservatorskih načelih, česar dosedaj nismo imeli, pa tudi zato, ker gre 
za usklajevanje interesov družbeno potrebnih namenskih prostorov. Sedanje 
stanje varstva narave, ob okoliščinah, ko je družba zanemarila pomen te dejav- 
nosti, je pripeljalo do tega, da je organizacija varstva narave v celoti odpove- 
dala, da je poslovalo le nekaj strokovnih zavodov, sicer pa je bilo varstvo pre- 
puščeno posameznim organizacijam, društvom in ljubiteljem narave. 

V odvisnosti od razpoložljivih finančnih sredstev in svojih zmogljivosti, 
ta dejavnost ni mogla aktivno delovati, se vključevati v družbene plane občine 
in republike, sprejemati svoje delovne programe in podvzemati konkretne večje 
varstvene akcije. Zato se v novem zakonu postavlja kot temeljno načelo, da se 
ustanovi permanentna služba varstva narave, ki ji pomagajo še drugi organi, 
inšpekcije, zlasti pa organizacije in društva, kot so Planinska zveza Slovenije, 
gorski stražarji in drugi. 

Zakon samo okvirno navaja načela za zavarovanja, ki jih konkretizira 
republiška skupščina oziroma občinske skupščine. Te skupščine prilagajajo načela 
zakona konkretni značilnosti objekta, ki je predmet zavarovanja oziroma var- 
stva, kar omogoča skladno varstvo glede na različne značilnosti naše pokrajine, 
na primer Kras, Gorenjska in drugo. Splošni akti o zavarovanju, ki jih bodo 
sprejele občinske skupščine, bodo zelo pomembni akti; vsebovali bodo tudi 
konkretne varovalne ukrepe v zvezi z gradnjo in drugimi posegi v naravo in 
prostor, izvoz in gospodarsko izkoriščanje zavarovanih spomenikov in podobno. 

Osnutek zakona o varstvu narave smo pripravili ob sodelovanju zaintere- 
siranih organov in organizacij ter društev. Ob zaključku razprave je skupščina 
občine Krško sporočila pripombo, da bi bilo treba zakon o varstvu narave 
uskladiti s temeljnim zakonom o gozdovih, z republiškim zakonom o gozdovih 
in zakonom o urejanju in vzdrževanju zelenih površin v naseljih ter enotno 
opredeliti pojme, ki jih glede varstva ti predpisi uporabljajo. Menimo, da pri- 
pombe niso utemljene. Temeljni zakon o gozdovih loči glede na namen, ki 
mu naj služijo, gozdove za gospodarske namene, gozdove za varovalne namene 
in gozdove za posebne namene. Gozdovi za posebne namene so po četrtem 
odstavku 3. člena tega zakona med drugim tudi narodni parki in rezervati. 
Kateri gozdovi imajo značaj narodnih parkov, pokrajinskih parkov in rezer- 
vatov, pa ta zakon ne določa, marveč to določa naš republiški zakon o varstvu 
narave. Torej ne gre za dupliranje pojmov, ker ima vsak od teh svoj pomen in 
vsebino ter ustrezajočo pravno ureditev. 

Naknadno pripombo je sporočila tudi skupščina občine Murska Sobota in 
sicer k tretjemu odstavku 16. člena zakonskega osnutka. Skupščina občine je 
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mnenja, da bi družbeno-politična skupnost morala lastniku nadoknaditi dohodek 
v višini razlike med dohodkom, ki ga dejansko dosega in dohodkom, ki bi ga 
dosegal, če zemljišče oziroma stvari na njegovem zemljišču ne bi bile zavarovane. 
Pripomba je materialno utemeljena, vendar mislimo, da formulacija drugega 
stavka tretjega odstavka 16. člena zakonskega osnutka ustreza, ker zagotavlja 
lastniku odškodnino za primer, če bo z aktom o zavarovanju prepovedana sečnja 
drevja na zavarovanem zemljišču. Prav to je namreč intencija zakonskega 
osnutka. 

Pri obravnavanju tega osnutka v gospodarskem zboru so bile sporočene 
nekatere dopolnitve, ki jih predlaga naš zavod za spomeniško varstvo. Te 
predloge bomo lahko skupaj v celoti upoštevali pri izdelavi zakonskega predloga. 

Predlagam republiškemu zboru, da sprejme sklep o sprejetju osnutka zakona 
o varstvu narave. Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Zeli besedo še predstavnik 
odbora? (Ne.) Otvarjam načelno razpravo. Prosim, besedo ima tovariš Rado 
Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Na željo zavoda za spome- 
niško varstvo Maribor predlagam spremembe in dopolnitve nekaterih členov 
tega osnutka. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Tovariš Pušenjak, dovoli, da te 
opozorim. To spada v razpravo o podrobnostih, trenutno pa je odprta načelna 
razprava. Ali se želi udeležiti kdo načelne razprave? Prosim, tovariš inž. Edvard 
PerhaveC ima besedo. 

Inž. Edvard Perhavec: Tovarišice in tovariši! Pozdravljam osnutek 
zakona o varstvu narave, ker smatram, da obstoje družbene potrebe, da z dolo- 
čeno regulativo zavarujemo naravo drugače kakor smo jo varovali doslej, 
predvsem pa, da jo dosledneje varujemo. 

V načelu pa se želim dotakniti drugega vprašanja, o katerem smo prav- 
zaprav v skupščini že govorili, in sicer takrat, ko smo razpravljali o kme- 
tijstvu. Ta zakon zakona, ki ga imamo sedaj pred seboj, določa, da se z zakonom 
zagotavljajo naravni pogoji za življenje in razvedrilo človeka, in da se varstvo 
narave izvaja z regionalnimi prostorskimi plani, urbanističnimi načrti ter ukrepi, 
ki jih določa ta zakon oziroma, da je njegov namen ta, da se vzdržuje naravno 
ravnotežje in da se smotrno izkoriščajo narava in naravne dobrine. Ne želim 
razpravljati o tem, ali kmetijsko zemljišče tudi sodi v okvir narave, hočem pa 
povedati samo to, da smatram, da je nujno potrebno tudi kmetijska zemljišča 
zavarovati kot del narave, namreč tisti del narave, ki služi kot produkcijsko 
sredstvo. Določila, ki sem jih prej navedel, namreč pojmujem kot določila, ki 
varujejo tudi gospodarske, se pravi produkcijske proizvodne interese nacije. 

Zakon o varstvu narave ima predvsem namen zavarovati znamenitosti in 
naravne spomenike, parke, živalski in rastlinski svet. V 13. členu, ki govori 
o varovalnih ukrepih, je določno povedano, da gre v tem zakonu le za zem- 
ljišča, ki so naravna znamenitost, namreč za pokrajinska območja, ki so narodni 
parki, rezervati in krajinski parki. Ce govorimo o naravnem ravnotežju pa 
moramo imeti pred očmi dejstvo, da se v bistvu ruši tudi drugo ravnotežje, to 
je produkcijsko ravnotežje, in sicer čedalje bolj v škodo kmetijskih površin. 
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Prav gotovo je, v obravnavi o kmetijskih problemih smo o tem govorih, da 
čedalje več kmetijskih zemljišč uporabljamo za nekmetijske namene, na drugi 
strani pa ne posvečamo dovolj pozornosti pridobivanju novih kmetijskih zem- 
ljišč oziroma povečevanju produkcijske zmogljivosti obstoječih kmetijskih povr- 
šin. To pomeni, da v določenem smislu dejansko rušimo naravno ravnotežje, 
če pravilno razumem zakon o varstvu narave, pa s tem pravzaprav rušimo tudi 
načela, ki jih glede varstva narave zakon sicer vsebuje, niso pa v tem smislu 
podrobneje izdelana. Slej ko prej ostane zame odprto vprašanje zavarovanja 
zemljišč, ki imajo produkcijski pomen. 

Nimam namena predlagati, da se zakon v tem pogledu spremeni oziroma 
prilagodi. Želim le opozoriti na to, da ob predloženem zakonu o varstvu narave 
še vedno ostane odprto vprašanje varstva kmetijskih površin, se pravi tistega 
dela narave, ki ima produkcijski pomen. Zato bi bilo treba hkrati ali pa vsaj 
kmalu za tem zakonom predložiti skupščini tudi zakon o varstvu kmetijskih 
površin. Ce posebni zakon o varstvu kmetijskih površin ne bi bil predložen, 
pa je nujno potrebno zakon o varstvu narave razširiti tudi s posebnimi določili 
glede varstva kmetijskih proizvodnih površin. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, želi še kdo sodelovati v 
načelni razpravi? Ce ne, dajem besedo tovarišu Radu Pušenjaku. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Mariborski zavod za spome- 
niško varstvo, ki ima strokovne ljudi, se je precej poglobil v to materijo in 
sodeloval v različnih dosedanjih razpravah. Ta zavod je ugotovil, da mnogo 
njegovih predlogov ni bilo sprejetih. V zvezi s tem dajem na predlog tega 
strokovnega organa nekaj pripomb in predlogov za spremembe posameznih 
členov tega zakonskega osnutka. 

Predlagam, da se tretji odstavek 3. člena dopolni tako, da se doda besedilo: 
»ter konservatorji in čuvaji z ustreznimi pooblastili«, kar pomeni, da bi se 
odstavek glasil takole: »Izvrševanje določb tega zakona ter predpisov in splošnih 
aktov, izdanih na njegovi podlagi, nadzorujejo urbanistična inšpekcija oziroma 
druga inšpekcija, ki je pristojna za ustrezno področje varstva narave (gozdarska, 
kmetijska, vodnogospodarska in podobno) ter konservatorji in čuvaji z ustrez- 
nimi pooblastili.« 

V 9. členu se v drugi alinei na koncu dodajo besede: »in memorialni parki«, 
tako da bi se ta alinea glasila: »Kulturno pomembni objekti na področju par- 
kovnega oblikovanja (hortikularni spomeniki in memorialni parki).« 

V 10. členu se prva alinea spremeni tako, da bi se glasila: »Za narodne 
parke, naravne rezervate, podzemeljske jame s kapniškimi tvorbami ter rast- 
linske in živalske vršite Skupščina SR Slovenije.« To pomeni, da bi se dodalo 
besedilo »podzemeljske jame s kapniškimi tvorbami ter rastlinske«. 

V 19. členu naj se šesta alinea dopolni tako, da se glasi: »6„ ki uniči, 
poškoduje ali brez predpisanega dovoljenja izvozi ali odnese v tujino premični 
naravni spomenik ali zavarovano rastlino ali žival iz zavarovane vrste». kar 
pomeni, da bi se takoj za »ki« dodalo besedilo: »uniči, poškoduje ali«. 

Te predloge utemeljujem z naslednjimi razlogi: 
Zavod za spomeniško varstvo Maribor, Planinska zveza Slovenije in zavod 

za spomeniško varstvo SR Slovenije so podpirali predlog, po katerem naj se 
piedvidi možnost organiziranja pomožne terenske inšpekcije službe iz prosto- 
voljcev in konservatorjev, zaradi česar naj se ustrezno dopolni 3. člen. Tako 
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ureditev imajo nekatere druge države, na primer Avstrija, ČSSR, Nemčija, 
Poljska, SZ in druge. Zoper tako rešitev so bili izraženi ugovori, češ da je pri 
nas zakoni ne dopuščajo. Kljub temu pa imajo lovci in ribiči organizirano 
čuvajsko službo; torej je tudi njihova zakonitost problematična. 

Povsem razumljivo je, da naše inšpekcijske službe dodatne skrbi za varstvo 
narave ne bodo zmogle, saj jim čas ne dopušča niti tega, da bi v redu izpolnje- 
vale svoje redne naloge. Varstvo narave je tako kompleksna in specifična 
dejavnost, da vsekakor zahteva specializirano strokovno usposobljenost. Četudi 
bi sedanji pravni predpisi preprečevali postavitev prostovoljnih čuvajev in 
konservatorjev, je vendarle treba opozoriti na pomanjkljivo izvajanje določb 
zakona o varstvu narave. Kršitve so pogoste zlasti ob nedeljah, praznikih 
in v prostem času ter v odročnih krajih. V navedenem času oziroma krajih ni 
nobenega inšpektorja ali miličnika. Na to moramo opozoriti, da ne bo pozneje 
očitkov, zakaj nismo o tem govorili v razpravi o osnutku zakona. Ker v SR 
Sloveniji ni denarja niti za samostojni republiški zavod za varstvo narave, 
kakršne imajo druge republike, bi morali biti celo veseli, če so pripravljeni 
sodelovati brezplačni prostovoljci. 

Po zatrjevanju strokovnjakov ne bi bilo težko iz 2000 članov gorske straže, 
tO je lovcev, planincev, tabornikov, gozdarjev in drugih ljubiteljev narave, 
izbrati 100 do 200 sposobnih sodelavcev. Te bi s kratkimi tečaji seznanili s 
predpisi in načeli varstva narave ter opremili z legitimacijami in ustreznimi 
pooblastili, kar je pri nas tako sporno. 

Dosedanja praksa je pokazala, da so društva in druge organizacije brez 
uspeha opozarjale pristojne organe na storjene prekrške. Predvsem ni mogoče 
naknadno najti krivca, če se ga na kraju samem ne legitimira in se mu ne 
odvzame predmetov v zvezi s storjenim prekrškom. Ogrožanje narave je zlasti 
pereče v bolj oddaljenih krajih in v planinah, posebno v času, ko inšpektorji 
ne uradujejo. 

V zraku je obvisela tudi že obstoječa čuvajska služba v triglavskem narod- 
nem parku, ker v novem zakonu o varstvu narave nima več prave pravne 
podlage. Opozoriti je treba, da je varstvo narave kompleksna znanost, ki jo 
v zahodnem in vzhodnem svetu proučujejo znanstvene institucije in fakultete, 
v SR Sloveniji pa razen štirih konservatorjev in redkih amaterjev nimamo 
drugih usposobljenih kadrov. Vsekakor pa temu delu ni dorasel že kdorkoli, 
ki bi mu naložili kot dodatno skrb še varstvo narave samo zato, da bi pač bilo 
zakonu zadoščeno. 

Iz navedene obrazložitve sledi, da so problemi varstva narave toliko spe- 
cifični, da zahtevajo strokovno specializirano službo, krajevno razpršeno in 
odmaknjeno, ker so ogrožena območja inšpektorjem težko dostopna; da je 
narava še posebej ogrožena zaradi naglega razvoja turizma in nezadostne vzgoje 
in nediscipline mestnega prebivalstva; ogroženost se stopnjuje ob dnevih, ko 
inšpektorji ne delajo; zaradi pomanjkanja sredstev pa ni verjetno, da bi kdaj 
imeli zadostno število konservatorjev. 

Za popularizacijo varstva narave in mobilizacijo javnega mnenja ni dovolj 
samo dobra volja, ampak tudi stalna prisotnost skrbnikov narave. Uničene 
naravne znamenitosti ni mogoče več povrniti v prejšnje stanje. Vse to zahteva 
dodatna angažiranje sodelavcev, ki so lahko učinkoviti le, če imajo možnost 
ugotoviti identiteto kršilcev. Na temelju takih izkušenj so organizirane čuvajske 
službe tako v vzhodnih kakor tudi v zahodnih državah. Hvala lepa! 
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Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Za besedo je prosil tovariš 
Stane Peterlin, predstavnik Zavoda za spomeniško varstvo SR Slovenije. 

Stane Peterlin: Tovarišica podpredsednica, tovariši poslanci! Pred- 
stavljam Zavod za spomeniško varstvo SR Slovenije in Prirodoslovno društvo 
Slovenije, podajam pa tudi stališča Planinske zveze Slovenije oziroma stališča, 
ki so jih skupno formulirale vse tri navedene ustanove oziroma organizacije. 

Pozdravljamo osnutek zakona o varstvu narave, čeprav se zavedamo, da 
kot prvi dokument s tega področja ni brez napak. Menimo, da bi nadaljnje 
zavlačevanje sprejema zakona in zavlačevanje rešitve že deset let starega 
vprašanja imelo še slabše in še bolj škodljive posledice. Gospodarskemu zboru 
simo sporočili nekaj stališč, kolikor niso znana tovarišem poslancem, jih bom 
ponovil. 

Gre za spremembe besedila posameznih členov zakona, ki na prvi pogled 
niso pomembne, vendar gre včasih le za skrito vsebino. 

V tretjem členu naj se v četrtem odstavku za besedami »uradne osebe iz 
prejšnjega odstavka« doda besedilo: »ter organi za notranje zadeve«. 

Z zakonom o varstvu narave oziroma s predpisi, ki bodo izdani na njegovi 
podlagi, bodo zavarovane tudi posamezne rastlinske in živalske vrste ter naravni 
spomeniki. Kršitve tega zavarovanja so večji del takega značaja, da jih inšpek- 
cijski organi praktično ne morejo niti ugotavljati niti ustrezno ukrepati. Saj 
se zavarovani predmeti večinoma nahajajo v odmaknjenih krajih, na primer, 
v gorah, v gozdovih, v podzemeljskih jamah in tako dalje, kjer inšpekcija ne 
more biti fizično vselej navzoča. Storitev prekrška je namreč hipna, storilec 
prekrška takoj zapusti kraj dejanja, naknadnih posledic v večini primerov ni 
mogoče opaziti, ali vsaj ni mogoče ustrezno ukrepati, ker je povzročena škoda 
dokončna in nepopravljiva, storilec pa neznan. 2e dosedanja praksa varovanja 
na področju flore, favne, kapnikov v kraških jamah in tako dalje, kaže, da je 
moč ustrezno ukrepati le z neposredno intervencijo organov milice na kraju 
samem ali s takojšnjo prijavo prekrška najbližji postaji milice. Nadzorstvo nad 
izvajanjem predpisov s tega področja zgolj s strani inšpekcijskih služb bi bilo 
docela neučinkovito. Zaščita bi s tem ostala le na papirju in bi bila celo slabša, 
kot je bila doslej. 

V prvem odstavku 15. člena naj se za besedami »okamenine in podobno« 
doda: »speleološki objekt (jame in druge kraške tvorbe)«. Prečital bom cel 
stavek: »Ce naleti izvajalec pri izvajanju gradbenih, regulacijskih, melioracijskih 
ali drugih del na geološko-paleontološki objekt (okamenine in podobno), speleo- 
loški objekt (jame in druge kraške tvorbe), ali na minerološko-petrografski 
objekt...« in tako dalje, kot je navedeno v besedilu. 

Kraški naravni pojavi spadajo med najpomembnejše objekte na Slovenskem 
in imajo, kot vemo, marsikdaj tudi mednarodni pomen. Zato bi jih morali 
zavarovati kot naravne spomenike. Taki objekti se pogosto odkrijejo prav pri 
izvajanju gradbenih zemeljskih del, to se je, na primer, zgodilo pri graditvi 
kočevske ceste. Zato je nujna razširitev 15. člena v zgornjem smislu. 

V tretjem odstavku 18. člena naj se za besedami »se ne smejo« dodajo 
besede: »uničevati, prisvajati, prodajati«; črta pa naj se beseda »premični«. 

Po sedanjem besedilu tega odstavka bi se varstvo rastlinskih in živalskih 
vrst ter naravnih spomenikov omejilo le na prepoved izvoza in odnašanja 
v tujino, kar pomeni, da ne bi bilo mogoče preprečiti uničevanja, prisvajanja 
ali trgovanja z zavarovanimi predmeti znotraj jugoslovanskih meja, čeprav 
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izkušnje kažejo, da je to osnovni problem varovanja teh objektov. Ogromno 
večino kršitev store namreč prav naši občani, in sicer zaradi prilaščanja, trgo- 
vanja ali ćelo zgolj iz objestnega uničevanja; tako prihaja do množičnega 
ropanja redke flore, odbijanja kapnikov v kraških jamah, podiranja zavarovanih 
vaških lip zaradi kurjave in tako dalje. Izvoz takih predmetov je le zelo izjemna 
kršitev. Praktično torej lahko govorimo o zavarovanju teh predmetov le v 
primeru, če jih zavarujemo tudi znotraj meja Slovenije. 

Glede besede »premični« pa bom svojo utemeljitev povezal s pripombo 
v poročilu odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo, 
ki je tudi priloženo temu gradivu, in sicer k 18. členu, glede katerega odbor 
predlaga, naj se v tretjem odstavku črta prvi del stavka: »Zavarovani premični 
naravni spomenik« in začne z besedami »Zavarovano rastlino ali žival«. 

Po mnenju odbora naj se pojem »premični naravni spomenik« črta zaradi 
tega, ker ni točno definiran in bo po tej spremembi določba bolj jasna. Premični 
naravni spomenik je strokovno' definiran pojem, vendar verjetno ni bilo nikogar, 
ki bi bil na seji odbora lahko to pojasnil. Premični naravni spomenik je, 
recimo, neka okamenina, ki jo najdejo pri izkopavanjih; pred leti je bil, na 
primer, v Velenju odkrit mastodont. Premični naravni spomenik je tudi kakšna 
lovska trofeja posebne vrednosti in podobno. Vendar se beseda premični lahko 
črta zaradi jasnosti. Tudi nepremični naravni spomenik namreč lahko postane 
premični, na primer, odbiti kapnik, vendar se mu s tem bistveno zmanjša 
vrednost ali pa je s tem prizadet drug naravni objekt (npr. jama, odkoder je 
bil vzet.) 

Po našem predlogu bi torej imeli naslednje besedilo: »Zavarovani naravni 
spomenik in zavarovano rastlino ali žival iz zavarovane vrste se ne sme uni- 
čevati, prisvajati, prodajati, izvažati« in tako dalje. 

V drugi točki 19. člena naj se za besedami: »geološko-paleontološkega«, doda 
še beseda »speleološkega«. Za to spremembo veljajo enaki razlogi kot pri 
prejšnji pripombi, ker gre za enak problem. 

V šesti točki 19. člena naj se za besedami »predpisanega dovoljenja« dodajo 
besede: »uniči, prisvoji, prodaja«; beseda »premičen« naj se izpusti. Spet velja 
enaka obrazložitev kot pri pripombi k 18. členu. 

V 20. členu naj se druga točka črta, namesto nje pa naj se v prvem 
odstavku 21. člena za besedami »dejanje iz druge, tretje, četrte in pete točke« 
dodajo še besede: »in šeste točke«. 

Glede na predlagane dopolnitve 18. in 19. člena bi bilo smotrno določiti 
poškodovanje, prisvojitev, prodajo ter izvoz zavarovanih rastlinskih in živalskih 
vrst ter naravnih spomenikov za prekršek. Ta člen namreč obravnava kršitve, 
ki jih storijo posamezniki. Nelogično bi bilo za taka dejanja posameznikov 
predpisati kazenske sankcije, medtem ko se pravne osebe za take kršitve, ki so 
pri njih praviloma težje, tako po obsegu kot po škodi, kaznujejo le za prekršek. 
Predlagamo torej, da se tudi fizične osebe kaznujejo le za prekršek. Spričo 
drugega odstavka 21. člena, ki grozi z denarno kaznijo do 500 dinarjev, za 
dejanja iz koristoljubja pa s kaznijo do 10 000 dinarjev in odvzemom materialne 
koristi, menimo, da bi bila taka sankcija dovolj ostra. 

Strinjamo se s pripombami odbora za urbanizem tega zbora, razen s pri- 
pombo k 18. členu, o kateri sem že govoril in predlagal delno spremembo. 

Dodatno k navedenim predlogom predlagamo še dopolnitev tretjega od- 
stavka 10. člena in sicer naj se vstavi besedilo »če ima krajinski park, naravni 
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ali hortikulturni spomenik, pomen za širšo družbeno skupnost, lahko izda akt 
o zavarovanju tudi Skupščina SR Slovenije«. 

Ugotavljamo namreč, da delitev pristojnosti za izdajo akta o zavarovanju, 
kakršna je predvidena v 10. členu, vselej ne ustreza. V njem je namreč dolo- 
čeno, da narodne parke, naravne rezervate ter rastlinske in živalske vrste zava- 
ruje republiška skupščina, krajinske parke, naravne in hortikulturne spomenike 
ter posamezne krajevno značilne vrste pa občinske skupščine. Vemo namreč, 
da so nekatera pokrajinska območja, ki po naši naravovarstveni klasifikaciji 
spadajo med krajinske parke, nacionalno ali pa celo mednarodno pomembna, 
na primer naš alpski svet. Celo posamezni objekti, ki so po naši klasifikaciji 
naravni spomeniki, na primer kraške jame, imajo včasih mednarodni pomen. 
Nazoren primer takega objekta je Postojnska jama ali pa Škocjanske jame. 
Zato bi bilo nekoliko nelogično, če bi bilo varstvo in zavarovanje tako pomemb- 
nih objektov prepuščeno samo občinam. Zato predlagamo, da se dopusti mož- 
nost, da o zavarovanju najkvalitetnejših objektov in območij lahko odloča tudi 
republika. 

Poleg navedenega Zavoda za spomeniško varstvo SR Slovenije in Priro- 
doslovno društvo postavljata še vprašanje v zvezi s pomenom 3. člena. Prosita 
namreč za pojasnilo, ali je zadnji odstavek 3. člena, ki se glasi: »Zaradi uspeš- 
nega izvajanja nadzorstva imajo uradne osebe inšpekcij iz prejšnjega odstavka 
pravico do legitimiranja oseb na zavarovanem pokrajinskem območju«, razumeti 
tako, da lahko nekatere nadzorstvene funkcije na posameznih zavarovanih 
območjih ali objektih opravljajo tudi osebe, ki niso uradne osebe, so pa za nad- 
zorstvo pooblaščene z aktom o zavarovanju in so zanj ustrezno kvalificirane. 
V 11. členu zakonskega osnutka je namreč navedeno, da se z aktom o zava- 
rovanju določi tudi način izkoriščanja in nadzorstva. Prosimo tedaj za pojas^ 
nilo, ah je mogoče posameznim osebam, ki morajo biti seveda ustrezno preiz- 
kušene in kvalificirane, dati tudi nadzorstvene funkcije. Naj v ilustracijo na- 
vedem, da že imamo nekaj podobnih primerov. Kot je omenil že tovariš Pu- 
šenjak, imamo lovske in ribiške čuvaje, ki sicer tudi niso uradne osebe, imajo 
pa določene nadzorstvene pravice oziroma dolžnosti. Poleg tega imamo tudi po 
sedanjem zakonu o narodnih parkih, konkretno v Triglavskem narodnem parku, 
ljudi s pooblastili oziroma legitimacijami, na podlagi katerih nadzorujejo izva- 
janje varstvenih predpisov. 

Če je takšna možnost dana, predlagam, da se četrti odstavek 3. člena dopolni 
tako, da se prvi del njegovega besedila glasi: »Zaradi uspešnega izvajanja 
nadzorstva imajo uradne osebe inšpekcije ali osebe, ki jih za to pooblasti akt 
o zavarovanju iz prejšnjega odstavka, pravico do legitimiranja oseb.« Ta predlog 
naj bi veljal poleg dopolnitve, ki se nanaša na organe za notranje zadeve. 

Na koncu izražam željo, da bi bila čimprej opravljena tudi zadnja faza spre- 
jemanja tega zakona. Iz obrazložitve tovariša Blenkuša in iz drugih že pove- 
danih stališč je jasno razvidno, da je stanje na področju varovanja ter urejanja 
narave in krajine že tako pereče, da bi bilo vsakršno odlašanje škodljivo in bi 
imelo nepopravljive posledice. Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Kdo še želi besedo? Prosim, besedo 
ima tovariš Vladimir Vrečko. 

Vladimir Vrečko: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Predlagam, da bi na koncu 9. člena, kjer se govori o naravnih zname- 
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nitostih, ki jih kaže zavarovati, dodali še besedilo: »izviri termalne, mineralne in 
zdravilne vode«. Enaka dopolnitev naj se opravi tudi v 15. členu, ki govori 
o najdbah. 

Svoj predlog utemeljujem z izkušnjami nedavne prakse, ko se je dogajalo, 
da so, na primer, podjetja za raziskavo naftnih vrelcev pri svojih vrtanjih 
odkrila izvire termalne ali mineralne vode, pa po obstoječi zakonodaji niso 
bila dolžna nikogar o tem obvestiti. Ko so tako v Ptuju pred dvema ali tremi 
leti naleteli na termalne izvire, niso o tem nikogar obvestili in je občinska 
skupščina povsem slučajno zvedela za to najdbo. Ker je v Sloveniji več mož- 
nosti za odkritje takih izvirov, je tudi zaradi razvoja turizma pomembno, da 
bi zdravilne, mineralne in termalne vode prišle, v določila zakona o varstvu 
narave. Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Se kdo želi besedo? Besedo ima 
Franci Kolar. 

Franci Kolar: Osnutek zakona o varstvu narave v načelu podpiram. 
Vendar pa vsega ne razumem in predlagam oziroma prosim predlagatelja 
osnutka, da morda kasneje v obrazložitvi, če tega ni mogoče storiti v samem 
besedilu zakona, pojasni tale problem: Po mojem mnenju je največje zagotovilo, 
da bo varstvo narave dobro zagotovljeno, če bo prebivalstvo v danem kraju, 
okolišu, pri posameznem spomeniku, posameznem parku in podobno, samo kar 
najbolj skrbno, umno in razumno pazilo na ta naravna in druga bogastva. Kako 
to doseči, s kakšnimi spodbudami, s kakšnimi vzgojnimi in drugimi ukrepi, in 
seveda tudi z določeno stimulacijo, ki je lahko v materialnem pogledu zelo 
majhna, je vprašanje, ki v zakonskem osnutku ni obravnavano ali pa vsaj 
meni to ni jasno. 

In še eno: Ves čas govorimo o organih za varstvo narave. To je seveda 
koristno, vendar menim, da bo varstvo premalo učinkovito, če bo prepuščeno 
samo organom inšpekcije in javne varnosti ter nekaterim družbenim in držav- 
nim organizacijam ter organom. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Prosim, besedo ima 
tovariš Jože Pacek. 

Jože Pacek: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
O določbi 3. člena in predlogih, ki so bili dani glede vprašanja, kdo naj 
konkretno skrbi za varstvo narave poleg inšpekcijskih in drugih služb, ki so 
predvidene v 3. členu, je zakonodajno-pravna komisija zelo široko razpravljala 
ob predlogu za izdajo zakona. Seveda nima namena, da bi nasprotovala tej 
preventivni, vzgojni in drugi splošno koristni dejavnosti, ki jo opravljajo gorske 
straže, Planinska zveza, gozdarske, lovske in druge organizacije. Pomisleki se 
začnejo ob pooblastilih za legitimiranje in izvajanje prisilnih ukrepov, namreč 
mandatnega kaznovanja, odvzema predmetov in podobno, zlasti spričo pred- 
loga, da bi se z aktom o zavarovanju pooblastili posamezni organi oziroma 
organizacije za tako ukrepanje. Iz ustave namreč izhaja, da sankcije za storjena 
kazniva dejanja in gospodarske prestopke izrekajo sodišča, sankcije za prekrške 
pa lahko izreka upravni organ v mejah in po postopku, predpisanem z zakonom. 
Zakon o splošnem upravnem postopku ima v tej zvezi izrecno določbo, da 
delovne in druge organizacije, ki izvršujejo javna pooblastila, ne morejo v 
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upravnem postopku, ki ga same vodijo, izrekati kazni in uporabljati prisilnih 
ukrepov, ki so v postopku dani upravnim organom. 

Zaradi tega bi bilo zelo dvomljivo vstaviti v zakon tako določbo; to pa 
seveda ne ovira omenjenih društev, da opozarjajo, da prijavljajo sodniku za 
prekrške in podobno. Zakondajno-pravna komisija pa meni, da bi bilo mogoče 
v okviru teh organizacij ustanoviti ustrezno službo, ki bi se s tem nadzorom 
neposredno, stalno in kvalificirano ukvarjala. Pooblastila taki službi pa bi 
morala biti dana neposredno v tem zakonu in ne v aktu o zavarovanju. Tu je že 
bila omenjena ureditev, kakršno poznamo v lovstvu in ribištvu; tudi v teh dveh 
primerih je bilo upravno pooblastilo preneseno na ustrezne službe neposredno 
z zakonom. Hvala! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, želi še kdo besedo ? Prosim, 
tovariš Ivan Brumen. 

Ivan Brumen: Tovarišice in tovariši poslanci! K 19. in 20. členu 
osnutka zakona so bili že dani nekateri predlogi za spremembe in dopolnitve. 
V tej zvezi pa mi sankcijie za prekršek niso povsem jasne. 

Šesta točka 19. člena in druga točka 20. člena predpisujeta sankcijo za 
izvoz zaščitenih premičnih naravnih spomenikov, rastlin in živali. Taka sankcija 
pa ne more biti učinkovita, vsaj kadar je storilec prekrška fizična oseba. Ko 
je izvoz že izvršen in je storilec torej prestopil mejo, običajno ni več dosegljiv. 
Menim, da bi bilo prav, če bi predlagatelj zakona proučil možnost, da se kaznuje 
tudi poskus izvoza, se pravi, če je storilec zaloten na meji. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, kdo še želi besedo? Ali 
naj smatram govor tovariša Packa že kot dokončen odgovor zakonodajno-pravne 
komisije? Ali želi predstavnik sekretariata dati še kakšno pojasnilo? Prosim, 
besedo ima tovariš inž. Lojze Blenkuš. 

Inž. Lojze Blenkuš: Tovarišica podpredsednik, bom kratek! Povedal 
bi rad samo to, da se glavna nasprotja pojavljajo v zvezi s 3. členom, predvsem 
z vidika njegove zakonodajno-pravne ureditve. Mi smo pri sedanjem besedilu 
3. člena pazili na njegovo pravilnost z vidika zakonodajno-pravne ureditve. 

Ostale pripombe so več ali manj strokovnega značaja in jih je možno več 
ali manj upoštevati. Sklicujem se na skupščinski poslovnik in mislim, da sedaj 
ni naša dolžnost, da kot predlagatelj sprejemamo ali zavračamo dane pripombe 
in predloge, katerih tudi ni smatrati za amandmaje. Predvsem je bila naša 
dolžnost, da smo registrirali vse te pripombe in stališča, katere bomo v sodelo- 
vanju z izdelovalcem predloga zakona o varstvu narave tudi poskušali čimbolj 
upoštevati. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Ali lahko zaključim razpravo? Zeli 
še kdo besedo? Če ne, zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. osnutek zakona o varstvu narave se sprejme; 
2. predlog zakona o varstvu narave pripravi odbor za urbanizem ter sta- 

novanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora, ki mora pri pripravi 
predloga zakona upoštevati pripombe zakonodajno-pravne komisije, odbora 
za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo, kakor tudi stališča 
in pripombe dane v razpravi na seji zbora. 
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Prosim, kdor je za tak sklep, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel osnutek zakona o var- 
stvu narave. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na predlog za- 
kona o revalorizaciji, koeficientih in osnovi za revalorizacijo sredstev delovnih 
organizacij določenih področij, ki ga je Skupščini SR Slovenje predložil izvršni 
svet s predlogom, da ga obravnava po skrajšanem postopku kot zakonski 
predlog. 

Tak postopek predlaga izvršni svet zato, ker predstavlja zakonski predlog 
le realizacijo pooblastil, ki jih imajo republike po zveznem zakonu. Predstavnik 
izvršnega sveta je pri tej točki dnevnega reda tovariš dr. Vladimir Bračič. Ah 
se zbor strinja s predlogom izvršnega sveta, da se zakon obravnava po skraj- 
šanem postopku? 

Prosim, kdor je za tak predlog, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da se republiški zbor strinja s predlogom izvršnega sveta, da 
se zakon obravnava po skrajšanem postopku in da se obravnav^ kot zakonski 
predlog. 

Zakon sta obravnavala odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravna 
komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili. 

Preden bi prešli na samo razpravo, predlagam, da k točkam 5, 6 in 7 poslu- 
šamo skupno obrazložitev, ki jo bo dal republiški sekretar za finance Riko 
Jerman. 

Prosim, besedo ima tovariš Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zvezna skupščina je v letu 1966 sprejela zakon o revalorizaciji sredstev delovnih 
organizacij z namenom omogočiti delovnim organizacijam, da znova uskladijo 
knjigovodstveno vrednost svojih osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe 
s tržnimi vrednostmi. Za racionalno gospodarjenje delovnih organizacij je to 
pomemben zakon, saj je od njega odvisno ustrezno amortiziranje osnovnih 
sredstev, prav tako pa tudi višina obračunavanja amortizacije. V praktično 
izvedbo tega zakona so se upravni organi vključili tako, da je bila v Beogradu 
ustanovljena zvezna komisija za izvajanje revalorizacije osnovnih sredstev in 
sredstev skupne porabe gospodarskih organizacij, v naši republiki pa je izvršni 
svet Slovenije ustanovil republiško komisijo za izvajanje revalorizacije osnovnih 
sredstev in sredstev skupne porabe delovnih organizacij. 

Poleg sodelovanja z zvezno komisijo za ugotavljanje in koordiniranje izva- 
janja politike v zvezi z revalorizacijo v republiki in še poleg nekaterih drugih 
nalog je dobila ta republiška komisija tudi svojo specifično nalogo. Zvezni zakon 
je namreč predpisal samo revalorizacijo osnovnih sredstev gospodarskih orga- 
nizacij, medtem ko je za revalorizacijo osnovnih sredstev in sredstev skupne 
porabe delovnih organizacij na drugih področjih družbenega delovanja: na 
področjih izobraževanja, vzgoje, znanosti in kulture, socialnega varstva in orga- 
nizacij s področja športa določil, da se revalorizacija opravi po poteku in roku, 
kakor to predpiše republika. 

Pri izdelavi predlogov zadevnih predpisov in tehničnih navodil za njihovo 
izvedbo so sodelovali predstavniki posameznih področij zato, da bi bilo možno 
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že med pripravami upoštevati morebitne posebnosti teh področij. To obsežno 
delo se je nekoliko zavleklo tudi zaradi razčiščevanja različnih stališč do neka- 
terih vprašanj, delno pa tudi zaradi tega, ker financerji niso imeli takoj na voljo 
potrebnih finančnih sredstev, da bi se postopno vključili v plačevanje zvišane 
amortizacije. Izvedba revalorizacije in poznejša obdelava njenih rezultatov bo 
izvedena tako, da bodo pravočasno zbrani razpoložljivi podatki o nujno potreb- 
nih spremembah glede financiranja za leto 1970. Spremembe bodo obsežnejše 
zlasti na področju vzgoje in izobraževanja. S ponovnim vrednotenjem poslovnih 
sredstev na načelih, ki veljajo za delovne organizacije s področja gospodarstva, 
bo končno odpravljen različen tretma vrednosti poslovnih sredstev, s katerimi 
upravljajo delovne organizacije na področjih zunaj gospodarstva. 

Z ustrezno politiko amortizacijskih stopenj na revalorizirano vrednost po- 
slovnih sredstev bomo dosegli realnejše formiranje lastne cene intelektualnih 
storitev, uslug in sploh dejavnosti teh delovnih področij in s tem omogočili 
ustreznejše vključevanje v tržne pogoje delovanja. 

Zaradi povsem pomanjkljivih evidenc ni mogoče natančneje navesti fi- 
nančnih posledic v zvezi tsi predlaganimi predpisi. Po zelo grobi oceni bo zvišanje 
obveznosti ustanoviteljev, zlasti občin, znašalo približno 30 milijonov dinarjev 
letno. Vpliv revalorizacije bo v bilanci obveznosti do sredstev splošne porabe 
v letu 1970 ustrezno upoštevan. Ne glede na finančne posledice pa s sprejetjem 
predlaganih predpisov ne moremo več odlašati. Tudi na teh področjih gospo- 
darjenja z osnovnimi sredstvi in sredstvi skupne porabe se moramo približati 
tržni realnosti ter omogočiti delovnim organizacijam gospodarjenje s pozicij 
realnejših vrednosti poslovnih sredstev. 

Hkrati sta pred vami tudi predloga zakona o stopnjah amortizacije osnovnih 
sredstev delovnih organizacij določenih področij in predlog zakona o spremembi 
zakona o uporabi amortizacijskih sredstev delovnih organizacij z določenih 
področij, ki tvorita s prvim v nekem smislu celoto. Zakona urejata obračuna- 
vanje amortizacije kakor tudi njeno uporabo v delovnih organizacijah na pod- 
ročjih, na katera se ta nanašajo. 

Najpomembnejša določba v predlogu zakona o stopnjah amortizacije osnov- 
nih sredstev delovnih organizacij določenih področij je, da obračunavajo te 
organizacije amortizacijo v letu 1968 enako, kakor so jo obračunavale v letu 
1967, od 1. januarja 1969 dalje pa po stopnjah, ki so predpisane z zveznim za- 
konom o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij. Zakon 
vsebuje za navedene delovne organizacije, ki ne dosegajo redno in trajno do- 
hodka na način gospodarskega poslovanja, zelo pomembno pooblastilo, da smejo 
višino obračunane amortizacije za leto 1969 po potrebi zmanjšati na višino 
lanskega meska, s čimer bodo lahko premostile morebitne težave ustanoviteljev 
pri zagotavljanju sredstev za kritje tako povečane amortizacije. 

Predlog zakona ureja tudi uporabo amortizacijskih sredstev delovnih orga- 
nizacij s področja zdravstva in socialnega varstva, izobraževanja, vzgoje, zna- 
nosti in kulture, medtem ko je bila enaka uporaba amortizacijskih sredstev de- 
lovnih organizacij s teh področij, ki je redno in trajno dosegala dohodek na 
način gospodarskega poslovanja, urejena že poprej. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala 
omenjeni predlog zakona na svoji 148. seji dne 17. 3. 1969. Komisija k predlogu 
zakona ni imela načelnih pripomb, predlagala pa je, da naj predlagatelj v 
obrazložitvi zakona oziroma v kasnejši dopolnitvi te obrazložitve navede raz- 
loge za retroaktivni učinek tega zakona. V zvezi s tem pripominjamo, da retro- 



75. seja 117 

aktivni učinek zakona ne bo imel nobenega vpliva na položaj delovnih organi- 
zacij v letu 1969. Ta zakon pa je povezan s predlogom zakona o postopni 
amortizaciji osnovnih sredstev delovnih organizacij s teh področij, ki določa, da 
delovne organizacije s področja izobraževanja, vzgoje, znanosti in kulture, 
socialnega varstva in športa postopno obračunavajo amortizacijo od 1. janu- 
arja 1969. 

V imenu izvršnega sveta izjavljam, da se z vsemi dopolnitvami, ki sta jih 
predlagala odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora in zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije v celoti strinjam. Prosim, da navedene 
zakonske predloge sprejmete in da s tem izpopolnite manjkajoče predpise na 
tem področju. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Ali želi poročevalec odbora 
besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovariši ca predsedujoča, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je obravnaval vse tri 
zakonske predloge v zvezi z revalorizacijo osnovnih sredstev delovnih organi- 
zacij določenih delovnih področij. Odbor je imel pomislek k 7. členu zakona, ki 
omogoča delovni organizaciji, ki ne ustvarja redno in trajno dohodka na način 
gospodarskega poslovanja, da lahko zmanjša predpisane stopnje amortizacije. 
Po našem mnenju bi takšna določba lahko povzročila precejšnjo neenotnost, 
ponekod pa tudi ogrozila smisel celotne revalorizacije. Glede na to predlaga 
odbor, da se v 7. členu za besedo »lahko« vstavijo besede »v soglasju z usta- 
noviteljem«. 7. člen bi se potem glasil: »Organizacija, ki ne ustvarja redno in 
trajno dohodka na način gospodarskega poslovanja, lahko v soglasju z ustano- 
viteljem zmanjša predpisane koeficiente...« 

Poleg tega se odbor strinja tudi z dopolnilnim predlogom, ki ga je k tej 
točki današnjega dnevnega reda dala zakonodajno-pravna komisija. 

Podobno je s 6. točko dnevnega reda, kjer se prav tako strinjamo z amand- 
majem zakonodajno-pravne komisije k 3. členu, kjer naj se besedica »naslednji« 
popravi z »osmi« tako, da bi se 3. člen glasil: »Zakon začne veljati osmi dan po 
objavi.. .«. 

Iz istega razloga kot k prejšnji peti točki predlaga odbor, da se v 2. členu 
za besedico »upravljanja« vstavijo besede »v soglasju z ustanoviteljem«. 

V zvezi s 7. točko današnjega dnevnega reda se odbor strinja z amandma- 
jem zakonodajno-pravne komisije k 2. členu zakona in k temu predlogu nima 
pripomb. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Začenjam razpravo. Prosim, 
kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo. O posa- 
meznih zakonskih predlogih bomo ločeno glasovali. Dajem na glasovanje 
amandma zakonodajno-pravne komisije k 10. členu predloga zakona o revalo- 
rizaciji koeficientov in osnovi za revalorizacijo sredstev delovnih organizacij 
določenih področij. Prosim, kdor je za amandma, ki ga je dala zakonodajno- 
pravna komisija k 10. členu, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prosim, da glasujemo o amandmaju odbora za prosveto in kulturo k 7. čle- 
nu in o predlogu tega zakona. Kdor je za, naj, prosim, dvigne roko. (Vsi 
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poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o revalorizaciji, 
koeficientih in osnovi za revalorizacijo sredstev delovnih organizacij določenih 
področij - 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda. 
Pri 5. točki dnevnega reda smo se zedinili, da obravnavamo 5., 6. in 7. točko 

skupaj. Obenem se je zbor strinjal, da obravnavamo 5. točko po skrajšanem 
postopku. Enak postopek pa imamo tudi pri predlogu pod 6. točko in pod 7. 
točko dnevnega reda. Da ne bomo o vsaki točki posebej glasovali, in ker so 
zakoni zelo podobni po vsebini, predlagam, da glasujemo obenem o 6. in 7. točki 
dnevnega reda. Prosim tiste člane zbora, ki se strinjajo, da obravnavamo 6. in 
7. točko po skrajšanem postopku, naj dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Dva poslanca dvigneta roko.) Se je kdo vzdržal? (Trije 
poslanci dvignejo roko.) Hvala. 

Dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije k 3. členu 
predloga zakona o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij 
določenih področij. 

Prosim, kdor je za tak amandma, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prosim, da glasujemo o amandmaju odbora k 2. členu in o predlogu zakona. 
Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je zbor z enim vzdržanim glasom sprejel predlog zakona 
o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij določenih 
področij. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda. 
Prosim, da glasujemo najprej o amandmaju zakonodajno-pravne komisije 

k 2. členu predloga zakona o spremembi zakona o uporabi amortizacijskih sred- 
stev delovnih organizacij določenih področij. Kdor je za amandma, prosim, da 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prosim, da glasujemo o predlogu zakona. Kdor je za predlog, 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 z enim vzdržanim glasom sprejel pred- 
log zakona o spremembi zakona o uporabi amortizacijskih sredstev delovnih 
organizacij določenih področij. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, in sicer na "osnutek za- 
kona o prenehanju višje stomatološke šole v Mariboru. 

Osnutek je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Izvršni svet pred- 
laga, da Skupščina SR Slovenije obravnava predloženi zakon po skrajšanem 
postopku, ker predstavlja zakonski osnutek realizacijo sklepov Skupščine SR 
Slovenije o ukrepih za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja. Za 
svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda je izvršni svet določil tovariša 
dr. Vladimira Bračiča. Ali želi predstavnik izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 
Odpiram razpravo o predlogu, da se osnutek zakona obravnava po skrajšanem 
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postopku. Kdo želi besedo? (Nihče.) Prosim, dgi glasujemo o predlogu. Kdor je 
za predlog, da obravnavamo zakon po skrajšanem postopku, naj dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne1 roko.) Je kdo proti? (7 poslancev dvigne roko.) Se je 
kdo vzdržal? (Sest poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor predlog izvršnega sveta, da obravna- 
vamo osnutek zakon po skrajšanem postopku s sedmimi glasovi proti in s 6 
vzdržanimi, sprejel. 

Osnutek zakona sta obravnavala odbor za prosveto in kulturo republiškega 
zbora in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pi- 
smeni poročili. Ali želi predstavnik odbora dati še ustno poročilo? (Ne želi.) 
Pričenjam načelno razpravo. Prosim, besedo ima Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši poslan- 
ci ! Izgleda, da o samem zakonu o prenehanju višje stomatološke šole v Mari- 
boru ni kaj reči. Njegovo vsebino smo obravnavali in pretehtali na raznih sejah 
strokovnih organizacij in združenj, o njej so izrazili svoja mnenja naši odbori, 
republiška izobraževalna skupnost kot tudi socialno-zdravstveni zbor naše 
skupščine. Zaključki so bili povsod enaki. Tovrstnega profila zobozdravstvenega 
delavca ne potrebujemo, kajti, kdor nima diplome druge stopnje, v ustih nima 
kaj »šariti«. Prenasičenost kadrov je že sedaj tolikšna, da je treba to šolo uki- 
niti. Vsi pomisleki in argumenti so lepo obrazloženi in dokumentirani tako, da 
je slehernemu človeku na dlani, da je takšna odločitev nujna. Toda, kljub 
temu so pomisleki, ki govore proti načinu, kako to službo obravnavamo, o ne- 
premišljenem planiranju kadrov in na tej osnovi ustanovljeni šoli, da bi jo 
komaj nekaj let za tem lahko ukinjali. So pomisleki, ki govore prav tako proti 
hitremu in ne dovolj proučenemu sprejemanju odločitev o profilih strokov- 
njakov I. in II. stopnje, da bi komaj nekaj let za tem te profile ponovno postav- 
ljali na glavo. Takšne in podobne odločitve, in komaj nekaj let za tem sprejete 
protiodločitve zahtevajo znatno koncentracijo kapitala na enem kraju, da bi ga 
lahko nekaj let za tem in še preden se je rentiral in sploh obrnil ponovno 
decentralizirali in dopustili, da gre dobršen del po zlu. 

Da je temu res tako, mi dokazuje primer izkoriščanja kapacitet pred letom 
dni ukinjene višje gospodinjske šole v Grobljah pri Domžalah. 2e ob sami uki- 
nitvi šole so občinska skupščina Domžale, kot oba poslanca tega zbora, javno 
izražali dvome o gospodarski smotrnosti v to šolo vgrajenih kapacitet, ki niso 
male vrednosti. Zagotovljeno nam je bilo, da bodo kapacitete gospodarno izko- 
riščene, in da ni nobene bojazni, da bi vloženi kapital ostal neizkoriščen. Danes, 
dobro leto dni kasneje, ponovno ugotavljamo, da temu ni tako, in da je bila 
naša bojazen popolnoma upravičena. Mislim, da sem upravičen izjaviti, da si 
domžalska občinska skupščina kot tudi celotno področje naše občine vztrajno 
prizadeva uresničevati gospodarsko reformo in se ne strinja s tem, da bi se 
sredi tega industrijskega okolja pred očmi vseh proizvajalcev na območju loci- 
ranih industrijskih podjetij v bivši višji gospodinjski šoli instalirane kapacitete 
ne izkoriščale in da nam dobršen del tega investiranega kapitala odhaja po zlu. 
Kot poslanec tega visokega doma protestiram proti temu, obenem pa izjavljam, 
da smo spričo republiške »eksteritorialnosti« tega objekta popolnoma nemočni 
na svojo pest karkoli spremeniti in izboljšati. Vendar bodo kritike in zahteve 
zadnjih zborov volivcev in predlogi občinske skupščine Domžale po redni poti. 
dostavljeni v obravnavo izvršnemu svetu in republiškemu zboru. 
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Izhajajoč iz tega opisa o negospodarni uporabi sredstev vloženih v bivšo 
višjo gospodinjsko šolo v Grobljah, ki je bila na podoben način ustanovljena 
in ukinjena kot šola, ki jo danes obravnavamo, sem upravičen v naprej opo- 
zoriti, da se ne bo s pomembnimi sredstvi, ki so vložena v to šolo, in ki jo danes 
ukinjamo, na podoben način upravljalo in barantalo. S tem v zvezi menim, da 
bi bilo treba upoštevati: 

— da vprašanje o potrebnosti profila stomatologa oziroma višjega dentista 
razen deklarativnih in opisnih izjav prav tako kot pred leti tudi danes še ni 
dokončno utemeljeno; 

-— da se podobni profil dentista bolj in bolj javlja v nekaterih drugih, tudi 
razvitih deželah, in da bo po vsej verjetnosti prav ta profil prevladoval v de- 
želah v razvoju; 

— da nisem prepričan, da ne bomo čez 5 ali 6 let ponovno ugotavljali defi- 
citarnost in nujne potrebe po tem kadru; 

— da nimamo na znanstveni podlagi postavljenega načrtovanja kadrov; 
— da kapacitete, ki znašajo po revalorizirani oceni blizu 1 milijarde S din, 

ne gre za vsako ceno in negospodarno ter ne dovolj premišljeno raznesti po 
raznih drugih ustanovah in tako razbiti obstoječo in funkcionalno delujočo 
celoto, ki je smotrno sinhronizirana v zelo moderen način vzgoje tovrstnih 
kadrov; in 

— da je prav tako neodpustljivo razbiti vigran in sposoben team strokov- 
nih in znanstvenih delavcev, ki je v teh nekaj letih uspel dvigniti izobraževanje 
in vzgojo zobozdravstvenih delavcev na zavidljivo visoko stopnjo in se razen 
tega uspešno afirmiral predvsem v skupinskem teamskem delu in s tem po- 
membno dvignil strokovnost zobozdravstvene službe v vsej severni regiji naše 
Slovenije. 

Predlagam izvršnemu svetu naše skupščine naslednje: 
1. Ob dejstvu, da se naša dežela vse bolj vključuje v mednarodno delitev 

dela, ne samo v blagovni menjavi, pač pa tudi v mednarodno kooperacijsko 
proizvodnjo, kar pomeni vključevanje v tržišče kapitala, delovne sile in v vrsto 
drugih modernih oblik mednarodnega sodelovanja, naj izvršni svet ob sode- 
lovanju z ZAMTES, našo komisijo za mednarodne odnose, zavodom za med- 
narodno tehniško sodelovanje, sekretariatom za zunanje zadeve in predvsem z 
OMS pri OZN in same višje stomatološke šole v Mariboru, prouči možnosti 
vključevanja te šole v mednarodno delitev dela. Pri tem mislim predvsem na 
izobraževanje zobozdravstvenih delavcev iz dežel v razvoju, kjer je ta kader 
izredno deficitaren ali pa ga sploh ni in ni bojazni, da bi potrebe po istem kadru 
v naslednjih letih zadovoljili. 

2. Izvrševanje 3. in 4. člena predloženega zakona bi bilo treba, kolikor 
se seveda strinjamo s tem predlogom, obravnavati v smislu mojega predloga. 

3. Izvršni svet naj imenuje posebno komisijo, ki naj do pri četka šolskega 
leta 1970—1971 skupno z institucijami, ki jih omenjam in z institucijami, ki bi 
jih bilo po mnenju izvršnega sveta kazno upoštevati, prouči to vprašanje in 
da izvršnemu svetu, kot naši skupščini ustrezno poročilo. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima tovarišica Anica Kuhar. 

Anica Kuhar: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ob osnutku zakona o prenehanju višje stomatološke šole smo prejeli 
pbrazložitev oziroma stališča republiškega zavoda za zdravstveno varstvo in 
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oddelka za stomatologijo medicinske fakultete v Ljubljani ter mnenje odbora 
za prosveto in kulturo republiškega zbora. Ker se s tretiranjem oziroma razlago 
vprašanj in problemov, ki po mnenju omenjenih republiških faktorjev nare- 
kujejo ukinitev šole, ne strinjam, oziroma ker imam do prisotnih problemov 
v zobozdravstvu v zvezi z vzgojo zobnih terapevtov drugačno mnenje, se čutim 
dolžna, da ta stališča v zadevni obravnavi povem. Ukinitev šole se predlaga 
predvsem iz dveh razlogov: 

1. strokovni faktor, mislim na medicinsko fakulteto, oddelek za stomato- 
logijo in republiški zavod za zdravstveno varstvo so mnenja, naj zobozdrav- 
stvene posege v ustni votlini opravljajo le diplomirani stomatologi; 

2. statistični podatki kažejo, da se v Sloveniji približujemo optimalnemu 
številu terapevtov na število prebivalcev, zato bo potrebne kadre v perspektivi 
lahko izšolala medicinska fakulteta v Ljubljani. 

Obe vprašanji sta bili prisotni že leta 1960, ko je republiški svet za zdrav- 
stvo kot vsako leto v okviru svojega programa obravnaval problematiko na 
področju zobozdravstva v Sloveniji. Zavzeto je bilo stališče, da je potrebno 
glede na obstoječo patologijo prebivalstva posebno glede na stanje zobovja 
otrok in mladine naša prizadevanja aktivneje usmeriti na to področje, kar bo 
narekovalo tudi večje število potrebnih zobnih terapevtov. Takrat je namreč 
odpadlo na enega zobnega terapevta 5043 prebivalcev. Ce pa upoštevamo, da 
je koncentracija kadra predvsem v mestnih središčih, smo takrat imeli predele, 
kjer je odpadlo tudi po 10 000 prebivalcev na enega zobnega terapevta. Naša 
orientacija pa je zahtevala zaposlitev enega terapevta na 3000 oziroma 2000 
prebivalcev. 2e takrat so bila prisotna mišljenja, da bo v perspektivi v razvi- 
tejši in integrirani zdravstveni oziroma zobozdravstveni službi vse bolj potrebno 
teamsko delo in bo laže izvesti delitev dela, ki je potrebna glede na različno 
strokovno zahtevne posege pri zdravljenju zob, kar zahteva team, v katerem so 
specialisti diplomirani stomatologi in dentisti. Zato je bil sprejet sklep, da se 
ustanovi višja stomatološka šola v Mariboru, ki bo izobraževala zobne terapevte 
z višjo šolsko izobrazbo. Študijska doba naj bi bila 3 leta, saj je bilo splošno 
mnenje, da je izobrazba že zaposlenih dentistov v strokovnem pogledu pre- 
nizka. 

V istem šolskem letu pa je začel pouk prve stopnje tudi na stomatološkem 
oddelku medicinske fakultete v Ljubljani. Višja stomatološka šola je ob sode- 
lovanju oddelka za stomatologijo v Ljubljani nemoteno delala do leta 1965, ko 
so se pričele razprave o oportunosti stopnjevanja študija in s tem v zvezi tudi 
o oportunosti profila z večjo šolsko izobrazbo v zdravstveni službi. Naj omenim, 
da se je šola v okviru izobraževalnega procesa usmerila v to, da svojim diplo- 
mantom da- vse potrebno strokovno znanje, da se je večina diplomantov zapo- 
slila in da so dobljene ocene o strokovnosti tega kadra na delovnih mestih samo 
pozitivne. 

Ko se odločam o predloženem predlogu, ki je zasnovan na omenjenih sta- 
liščih, se moram vprašati, kaj se je v teh 9 letih od ustanovitve šole do danes 
spremenilo. 

1. Patologija je ostala skoraj enaka, kar lahko razberemo iz raznih mate- 
rialov o zdravstvenem stanju prebivalstva posebno pri otrocih in mladini. Na 
primer, pri pregledu šolskih otrok na področju šolske zobne ambulante zdrav- 
stvenega doma Maribor, ki zajema 23 000 šoloobveznih otrok in mladine, po- 
vedo, da je bila ugotovljena v letu 1960 obolevnost za zobno gnilobo pri 67 %> 
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vseh šolskih otrok, v letu 1966 pri 80 % šoloobveznih otrok, oziroma, da ima 
zdravo zobovje le 15 do 20 %> vseh šoloobveznih otrok. 

V kakšnem stanju bo to zobovje, ko bodo otroci odrasli spričo deficitarne 
iniciative, nam je vsem jasno. Prepričana sem, da stanje na drugih področjih 
republike glede tega ni nič boljše. 

2. Tudi danes že dela v vrstah zobnih terapevtov veliko število dentistov, 
ki so pridobili strokovno znanje v različnih, tudi srednjih šolah. Na področju 
Jugoslavije je od skupnega števila 2256 zobnih terapevtov 1651 dentistov ali 
70%. V Sloveniji od 560 terapevtov 246 dentistov ali 43%. To so podatki iz 
leta 1966, ki sem jih dobila od zveznega zavoda za zdravstveno varstvo, da so 
lahko primerljivi. Ali je obstoječe razmerje glede na potrebne storitve ugodno 
ali ne, mislim na odnos diplomirani stomatolog in višji dentist, je vsekakor stvar 
strokovne razprave. Mnenja, ki ne priznavajo v teamu zobnih terapevtov viš- 
jega dentista, se mi zdijo kot laiku, pa tudi stomatologom in zdravnikom sploš- 
ne prakse, s katerimi sem imela priliko razgovarjati, enostranska. V patologiji 
zobozdravstva bodo vedno obstojale bolezni, če jih tako imenujem, ki zahtevajo 
zelo visoko strokovne posege, kot so čeljustna kirurgija, ortodontija, protetika 
itd. do zdravljenja manjših zobnih obolenj in mlečnikov pri šolski mladini in 
otrocih. Na teh predvsem preventivnih delih pa po mnenju mnogih strokov- 
njakov lahko povsem uspešno in strokovno zadovoljivo dela zobni terapevt z 
višjo strokovno izobrazbo. 

Ali je potem takem racionalno in opravičljivo, da bomo ob ukinitvi tega 
profila morali šolati zobne terapevte, ki bodo opravljali tudi strokovno manj 
zahtevne posege, sedem let, kolikor pač znaša poprečna študijska doba na fakul- 
teti za medicino. Smatram, da vsak obseg dela narekuje določen profil kadra, 
tako v gospodarstvu kot na področju družbenih služb, konkretno tudi v zobo- 
zdravstvu, dokler se ne spremeni zahtevnost storitve glede na sredstva za delo, 
oziroma tehnološki postopek, toliko časa ni potrebe po menjavi profila. Delitev 
dela je torej nujna v zdravstvu, ker pa gre za zdravljenje človeka in je vsak 
poseg s tega vidika še posebno pomemben, bi morali obstojati normativi, ki 
dovoljujejo le določene posege v določenem profilu kadra, kar je v sodobno 
organizirani družbi tudi povsem mogoče, ne pa da bi izključile določene profile 
iz teama. 

3. Število zobnih terapevtov se je v tem času v Sloveniji povečalo, kar je 
pozitivno. Ob tem pa moramo ugotoviti, da izdatki za zobozdravstvene usluge 
v relativnem smislu po sprejetju nižje prispevne stopnje stagniraj o ali celo 
padajo, ker je seveda mnogo lažje zmanjšati sredstva za zdravljenje tistih 
bolezni, ki na videz niso tako akutne. Zobozdravstvene usluge, razen v kritičnih 
primerih, iščejo ljudje, ki imajo določen zdravstveni in kulturni nivo. Preven- 
tivno delo pri otrocih in mladini pa mora biti posledica naše zavestne akcije. 
Na kakšnem nivoju se to preventivno delo nahaja pa sem že omenila. Na sklad 
zdravstvenega zavarovanja torej, ne pritiska z isto težo potreba po sredstvih 
za zobozdravstvo, kot bolnišnično oziroma ambulantno poliklinično zdravljenje. 
Da je temu tako, govore tudi podatki, saj je v zadnjih letih hitreje rastla po- 
trošnja za bolnišnično zdravljenje, kot za zobozdravstvo in to pri večini komu- 
nalnih zavodov za zdravstveno zavarovanje. 

Ce upoštevamo, da je po mnenju strokovnih delavcev patologija prebival- 
stva, posebno otrok in mladine taka, da bomo morali ob rastočih sredstvih za 
zdravstvo čimprej naša prizadevanja zavestno usmeriti tudi na to področje, se 
vprašam, kakšno dimenzijo dobi ugotovitev, da se približujemo optimalnemu 
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številu zobnih terapevtov, računajoč seveda celotno potrošnjo naše republike 
ne samo mestne centre. 

To so torej razlogi, ki mi ne dajejo dovolj osnove, da se odločim, oziroma 
glasujem za ukinitev višje stomatološke šole, ker menim, da omenjeni problemi 
niso dovolj vsestransko osvetleni. Na koncu želim izraziti še nekaj pripomb v 
zvezi z mnenjem odbora za kulturo in prosveto našega zbora. 

1. Ugotovitev, da trenutno težje dobe zaposlitev zobni terapevti, je točna, 
niso pa istočasno navedeni tudi objektivni razlogi, ki to pogojujejo, predvsem 
mislim na relativno zmanjšana sredstva in s tem omejene možnosti za odpiranje 
novih delovnih mest. Problem trenutne brezposelnosti je prisoten tudi pri dru- 
gih profilih, arhitektih, agronomih,, inženirjih gozdarstva in tako dalje, pa 
zaradi tega ne ukinjamo nobene šole, ki proizvaja ta kader, s čimer se popo - 
noma strinjam. Dalje ugotovitev, da nekateri diplomanti odhajajo v inozemstvo, 
velja za vse profile in ne more biti vzrok, da bomo šolali samo tolikšno število 
kadrov, kot jih trenutno potrebuje samo naše gospodarstvo, oziroma družbene 
službe. v. : : ... 

In nadaljnja ugotovitev oziroma mnenje, da je potrebno doseči prilagoditev 
študija stomatološkim fakultetam v drugih republikah, ima lahko po mojem 
mnenju tudi drugačno oceno. Smatram, da s stališčem strokovnih faktorjev, ki 
so mnenja, da zobozdravstvene storitve lahko opravlja le diplomiran stoma- 
tolog, delamo dokaj slabo uslugo nezadostno razvitim republikam, saj odpade 
po podatkih iz leta 1965 na enega zobnega terapevta v Bosni in Hercegovini 
9500 prebivalcev, v Crni gori 7300, na Kosmetu pa celo 15 600 prebivalcev. 

Ce upoštevamo še njihovo visoko nataliteto, ki je na Kosmetu na tretjem 
mestu na svetu, potem lahko zaključimo, kdaj se bodo ti predeli približali ali 
Sloveniji ali drugim evropskim državam npr. Avstriji, ki ima enega terapevta 
na 1700 prebivalcev, Bolgariji, ki ima enega terapevta na 2300 prebivalcev, 
Zvezni republiki Nemčiji, ki ima enega terapevta na 1500, Švedski na 1500 m 
Izraelu na 1100 prebivalcev ob prav gotovo boljši patologiji, kot jo imamo v 
Sloveniji, predvsem pa v drugih republikah. Te pripombe so bile prisotne tudi 
v odborih zvezne skupščine, ko smo pred dobrim letom dni razpravljali o pred- 
logu zakona o strokovnih nazivih. Mnenja smo bili, da je neopravičljivo brisati 
naziv višji dentist, s čimer so se strinjali mnogi strokovni delavci v zveznem 
sekretariatu za zdravstvo in zveznem zavodu za zdravstveno varstvo, vendar 
so se na kraju vsi strinjali s stališčem stomatologov, ki delajo v komisiji pri 
zveznem zavodu za zdravstveno varstvo. O takih vprašanjih je namreč pred- 
vsem nam laikom nemogoče enakopravno razpravljati s strokovnjaki. 

Da zaključim. Ce uspešna vzgoja diplomiranega stomatologa zahteva inte- 
gralni študij, kar je seveda ocena pedagoškega kadra fakultete, zato tudi ne 
morem komentirati ukinitev stopnjevanega študija za stomatologijo v Ljubljani. 
Do sedaj prezentirani materiali pa me tudi niso prepričali, da v zobozdravstveni 
službi ni mogoča delitev dela, da je terapevt z višjo šolsko izobrazbo v teamu 
v strokovnem pogledu neopravičen in da je racionalneje vzgajati le diplomi- 
ranega stomatologa. Zato predlog za ukinitev višje stomatološke šole ne morem 
smatrati za ukrep v prizadevanjih za racionalizacijo na področju izobraževanja 
kot je tudi navedeno v poročilu odbora. 

In na kraju vprašanje predlagateljem osnutka zakona: ali osvojeno sta±išče, 
da glede na doseženi razvoj medicinske znanosti lahko izvršujejo zobozdrav- 
stvene storitve na potrebni strokovni višini le diplomirani stomatologi, ne za- 
hteva takojšnje ukrepe v smeri prepovedi izvrševanja zobozdravstvenih uslug 
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zobnim terapevtom — dentistom, ki pa predstavljajo, kot že rečeno, v skupnem 
številu zobnih terapevtov, okoli 40 %? 

Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala! Prosim, želi še kdo besedo? 
Besedo ima tovariš inž. Janko Kosovel. 

Inž. Janko Kosovel: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tova- 
riši poslanci! Tovarišica Kuharjeva je v razpravi omenila, da je odbor za pro- 
sveto in kulturo našega zbora pač navajal oziroma dokazoval v svojem poročilu 
razloge za ukinitev te šole, kar ni res. Odbor je v načelni razpravi ugotovil to, 
kar je že tovariš Cene Matičič povedal namreč, da vprašanje opravičenosti uki- 
nitve te šole po razmeroma kratkem času od njene ustanovitve je tesno pove- 
zano z vprašanjem družbene škode; da je to bila velika investicija, od katere 
je bilo le malo sadov; da je treba pred ukrepom pregledati vse možnosti glede 
uporabnosti večjih prostorov v Mariboru in da je proučiti v tej zvezi še vsa 
druga vprašanja, kot na primer vpis diplomantov te šole na fakulteto itd. 

Odbor za kulturo in prosveto je razpravljal o teh vprašanjih in sprejel sta- 
lišča, ki jih je tudi v poročilu navedel. To, kar je tovarišica Kuharjeva rekla, 
ni povsem točno, ker so bila tudi na seji odbora nekatera vprašanja tudi ne- 
jasna. Odbor se je za ukinitev te šole izjavil na osnovi obrazložitve predlaga- 
telja, ki jo je dal k osnutku tega zakona. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, kdo še želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem načelno razpravo in prehajamo na raz- 
pravo o osnutku zakona v podrobnostih. Ali ima kdo poleg pripomb, ki sta jih 
dala zakonodajno-pravna komisija in pristojni odbor, še kakšno pripombo k 
vsebini posameznih členov osnutka zakona? (Ne.) Ce ne, prehajamo na glaso- 
vanje o sklepu. Predlagam naslednji sklep: 

Osnutek zakona o prenehanju višje stomatološke šole v Mariboru se sprejme. 
Predlog zakona o prenehanju višje stomatološke šole v Mariboru pripravi 

izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi predloga zakona mora upo- 
števati pripombe zakonodajno-pravne komisije, pripombe odbora za prosveto 
in kulturo republiškega zbora in stališča in pripombe, ki so bile dane v današnji 
razpravi. Prosim, kdor je za ta sklep, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Hvala! Je kdo proti? (13 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? 
(18 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor osnutek zakona o prenehanju višje sto- 
matološke šole v Mariboru sprejel z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, in sicer na petletni in- 
vesticijski program izgradnje osnovnošolskega prostora v SR Sloveniji za čas 
od 1969. do 1973. leta, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo. 

Predstavnik sekretariata je tovariš Tomo Martelanc. Investicijski program 
je obravnaval odbor za prosveto in kulturo in predložil zboru pismeno poročilo. 
Celotno gradivo je bilo v smislu 165. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
poslano izvršnemu svetu, ki je predložil pismena stališča k predlogu petletnega 
investicijskega programa izgradnje osnovnošolskega prostora v SR Sloveniji v 
obdobju 1969—1973. Predstavnik izvršnega sveta je tudi k tej točki dnevnega 
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reda dr. Vladimir Bračič. Ali želi predstavnik republiškega sekretariata besedo? 
(Da.) Besedo ima tovariš Tomo Martelanc. 

Tomo Martelanc: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! Republiški sekretariat za prosveto in kulturo predlaga zadevni pro- 
gram gradnje osnovno-šolskega prostora in sicer za obdobje naslednjih petih 
let. Začeli naj bi ga uresničevati letos, ko proslavljamo 100-letnico osemletne 
šolske obveznosti v Sloveniji. Cemu predlagamo predloženi program? Predlog 
temelji na oceni stanja in potreb osnovnošolskega prostora v naši republiki. 
Ne bi želel navajati nadrobnosti, vendar naj v ponazoritev dejanskega stanja 
glede tega povem samo to, da je skoraj polovica vseh šol, ki so danes v rabi 
kot osnovne šole, zgrajenih v minulem stoletju ali pa so še starejše. Dve tret- 
jini šol so zgradili še pred prvo svetovno vojno, oziroma dobre tri četrtine je 
takih, ki so jih postavili še pred osvoboditvijo. Uvedba osemletne obvezne šol- 
ske vzgoje pred točno 100 leti pomeni, sicer resda zgodnji začetek in solidno 
osnovo za razvoj šolstva na Slovenskem, toda s seboj nosi to napako, da je večji 
del osnovnih šol v naši republiki star, zastarel, nesodoben in nefunkcionalen. 
Zaradi tega imamo v mnogih občinah še dandanes neprimerne šolske prostore, 
poleg tega pa šolskih prostorov marsikje primanjkuje. Nič nenavadnega ni, da 
imamo še vedno dvoizmenski pouk, ponekod celo troizmenski v dotrajanih stav- 
bah ali prostorih, ki sploh niso bili zgrajeni za šolske namene; da je še vedno 
zelo veliko šol brez specializiranih učilnic, brez kabinetov, brez opreme za pred- 
metni pouk, brez ustrezne osvetlitve, brez higienskih sanitarij. 4/s vseh osnovnih 
šol v naši republiki je brez telovadnic. Nič čudnega ni potemtakem, če tudi 
učni uspeh, predvsem na teh šolah zaostaja. Se vedno je Vs vpisane osnovno- 
šolske generacije, ki uspešno ne dokonča 8 razredov osnovne šole in zato ne 
more nadaljevati šolanja na srednji stopnji in se ne more izobraziti za poTtlice. 
Razlog za to seveda ne moremo iskati zgolj v pomanjkanju šolskih prostorov ali 
v zastarelosti šolskih poslopij. Vzroki za to so nedvomno bolj kompleksni, ven- 
dar hkrati ni moč zanikati tega, da je prav neustreznost šolskih objektov eden 
od temeljnih pogojev in vzrokov, ki nam povzroča in hkrati stalno reproducira 
takšno stanje. Slovenija in Vojvodina, imata zato glede starosti šolskih poslopij 
najbolj neugodno strukturo v Jugoslaviji. 

To spoznanje seveda ni novo. V naši republiki si že nekaj let prizadevamo, 
da odpravimo te slabosti, da moderniziramo naše šolstvo, da sodobno opremimo 
šole, da gradimo tam, kjer je to neobhodno potrebno, nove šolske stavbe. Kajti 
razen zastarelosti in dotrajanosti je za osnovno šolstvo značilna tudi prena- 
trpanost teh šol. Poprečno je pouk v osnovnih šolah še vedno v 1,7 izmene, v 
večjih središčih pa pretežno v dveh izmenah, v nekaterih primerih celo v treh. 
Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi to, da se v teh središčih čedalje močneje 
kaže potreba po varstvu, kar seveda še močneje terja hitro povečanje šolskega 
prostora. Zato je družbeni plan razvoja v Sloveniji zastavil nalogo: da je treba 
usmeriti naložbe v gradnjo osnovnih šol, zlasti v mestih in industrijskih sre- 
diščih, tako da bi odpravili tretjo izmeno, preselili šole iz starih, dotrajanih 
zgradb, ali najetih nenamenskih prostorov ter hitreje ustvarili pogoje za raz- 
širjeno varstveno dejavnost osnovnih šol in za celodnevni program bivanja vsaj 
manjšega dela učencev v osnovnih šolah v naši republiki. 

Tako zastavljeni cilji pa se niso in tudi, kot se to danes jasno kaže, ne 
bodo uresničili. V petih letih, od 1966. do 1970. leta bi naj po predvidevanjih 
družbenega plana zgradili 280 000 m2 osnovnega šolskega prostora. V 3 letih pa 
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• 
smo zgradili približno 100 000 m2, torej izpolnili smo le dobro tretjino predvi- 
denega programa. Povsem očitno je, da v preostalih dveh letih izpolnjevanja 
srednjeročnega načrta, to je letos in pa v prihodnjem letu, ne bomo mogli zgra- 
diti skoraj dvakrat toliko, kot v preteklih 3 letih, se pravi, da bi uresničili še 
preostali dve tretjini zastavljenega programa. Začetek akcije je bil sicer zelo 
spodbuden, zlasti v letih 1965 in 1966. Tedaj je republika priskočila na pomoč 
pri gradnji osnovnošolskih stavb s 3 milijardami S din. Njena pomoč v letu 
1967 pa je že skopnela na 300 milijonov S din in temu primerno je seveda 
usahnila tudi aktivnost občin. Zato je v letu 1967 bilo zgrajenih skoro polovico 
manj šol kot v letu 1966. 

Obe dobri izkušnji iz leta 1965 in 1966, kot tudi slaba iz leta 1967, nazorno 
pričata, kakšen pomen ima delež republike pri gradnji osnovnih šol v Sloveniji. 
Republiška pomoč je pomembna in učinkovita tako glede obsega investicij, kot 
tudi glede racionalne gradnje. Z udeležbo sredstev republike je bilo mogoče 
začeti organizirano gradnjo, ki se odlikuje kot hitrejša, funkcionalnejša in ce- 
nejša. Ne da bi kakorkoli zniževali standard šolskih poslopij, ali pa odstopili 
od temeljnih zahtev vzgojno-izobraževalnih nalog, nam je uspelo znižati stro- 
ške gradnje po pogodbah z izvajalci za 41 fl/o v primerjavi s šolami, ki so jih 
gradili izven te organizirane republiške akcije. Upoštevajoč dejanske stroške 
gradnje z vsemi prekoračitvami pa je bila cena v poprečju celo za 45 °/o nižja. 
Naša akcija je dobila tako tudi zasluženo najvišje jugoslovansko priznanje za 
dosežke v arhitekturi — plaketo Borbe. Zabeležili pa so jo tudi v tujini, zlasti 
v mednarodni organizaciji OECD, kjer so jo s priznanjem publicirali in jo pri- 
kazali kot primer učinkovite in nacionalne gradnje osnovnih šol. 

Takih uspehov seveda ne bi bilo mogoče doseči, če republika ne bi imela 
možnosti, da usmerja investitorje na uspešnejši način gradnje. Tako usmer- 
janje pa so omogočila prav republiška sredstva za gradnjo, ki so jo dobili 
investitorji kot posojila, vendar le, če so bili objekti dejansko nujni in če so 
občine zagotovile lastno udeležbo in če so predvideli racionalno gradnjo po 
normativih, ki jih je predpisal naš republiški sekretariat. 

Vse te izkušnje želimo upoštevati pri predloženi gradnji osnovnošolskega 
prostora v naslednjem 5-letnem obdobju. Pravzaprav predvidevamo načrtno, 
sistematično gradnjo v dveh 5-letnih obdobjih za nadaljnjih 10 let. Predloženi 
projekt obsega prvo etapo 1969—1973, medtem ko bi se druga etapa podrob- 
neje izdelala v času trajanja in izvajanja prve faze. 

Kaj bi s tem dosegli? Predvsem bi ustvarili v naslednjih 10 letih normalne 
pogoje za obvezno šolanje vseh učencev. Predvidevamo nadalje, da bi ob uva- 
janju tudi drugih ukrepov omogočili 90% učencev med 7 in 15 letom starosti, 
da uspešno končajo osnovno šolo. Odpravili bi večizmenski pouk in položili 
temelje za organizacijo Celodnevnega vzgojno-izobraževalnega dela in za var- 
stvo v osnovnih šolah. 

Da ne bi bil napak razumljen, naj vnovič poudarim, da s tem nikakor ne 
želimo trditi, da je vse to mogoče doseči zgolj z gradnjo ali tudi z moderni- 
zacijo osnovnih šol. 

To je le eden izmed ukrepov. Potrebno pa bo izvršiti še vrsto drugih po- 
segov zlasti za izboljšanje kadrovskega sestava in strokovne usposobljenosti 
učiteljev, za sodobnejši pouk in za intenzivnejšo in bolj smotrno vsebino učnega 
programa, za racionalnejši sistem vzgoje in izobraževanja vzgoje nasploh. Vsi 
ti ukrepi se pripravljajo ali pa tudi že izvajajo vzporedno s tem predloženim 
projektom. Tako bo med drugim republiški zbor še v tej sestavi razpravljal o 
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nekaterih takih in podobnih ukrepih kot jih na primer vsebuje predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, predlog zakona o pro- 
svetno-pedagoški službi ali pa poročilo našega sekretariata o poteku racionali- 
zacije na področju vzgoje in izobraževanja. Predloženi projekt je torej treba 
vrednotiti in ocenjevati kot sestavni del vseh teh naporov, vendar pa kot dejan- 
sko njegov bistveni sestavni del. 

V tem smislu je torej pripravljen projekt za prvo petletno obdobje. Pro- 
jekt, ki se ga je že oprijelo ime »sto let — sto šol«. Projekt, ki bo namesto 
velikih slovesnosti tiho, delovno slavil 100-letnico obveznega slovenskega 
šolanja. 

Ali je projekt realen? Je! Vsekakor. Res je, da je program izdelal repu- 
bliški sekretariat za prosveto in kulturo, vendar ga ni izdelal kabinetsko in 
neživljenjsko. Nasprotno. Projekt temelji na izdelanih in sprejetih programih 
izgradnje osnovnošolskega prostora v občinah. Večina občin že ima take pro- 
grame. Najboljša verifikacija njihove realnosti pa je zagotovilo občin, da že 
na samem startu brez slehernih licitacij izražajo pripravljenost, da v poprečju 
prispevajo svoj delež v višini malone 2lz vseh potrebnih stroškov. 

Obseg te akcije, ki se je pravzaprav začela že mimo našega projekta, se 
kaže tudi v izredni pripravljenosti občanov, ki so prek izglasovanih samopri- 
spevkov že izpričali podporo celotni zamisli. Dolžnost republiške skupnosti, da 
podpre in usmeri to akcijo, je vsekakor na dlani. Ostane še vprašanje, kakšen 
naj bi bil sklep oziroma rezultat današnje razprave o predlaganem projektu. 
Naša želja kot predlagatelja bi bila, seveda, da bi se čimprej sprejel predloženi 
program, da bi ga začeli tudi nemudoma uresničevati. Zavedamo pa se hkrati, 
da najbrž ne bi bilo umestno, da skupščina v tem sestavu tik pred volitvami 
sprejme sklepe, ki bi zavezovali republiko za nekaj let naprej. Zato se pridru- 
žujem predlogu odbora za prosveto in kulturo tega zbora, (ki predlaga, naj 
republiški zbor zadolži pristojne odbore, da v čimkrajšem času proučijo možno 
obremenitev republiškega proračuna v prihodnjih letih, da bi lahko Skupščina 
SR Slovenije še v letošnjem letu sprejela konkreten program izgradnje osnov- 
nošolskega prostora, ki naj bi ga začeli, uresničevati ob 100-letnici osemletne 
šolske obveznosti na Slovenskem. Pri tem razumem, da naj bi se sklep nanašal 
na odbore skupščine novega sklica, rok za sprejemanje pa naj bi bil do jeseni 
letošnjega leta. Toplo priporočam, da republiški zbor tako oceni predloženi pro- 
jekt, podpre stališče izvršnega sveta in sprejme temu ustrezen sklep. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Prosim, kdo še želi razpravljati? 
Besedo ima tovariš Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Na 64. seji republiškega 
zbora dne 17. septembra 1968. leta sem izkoristil prvič priložnost, da odločno 
podprem pobudo sekretariata za kulturo in prosveto za organizirano gradnjo 
osnovnih šol. Brez razumevanja in podpore izvršnega sveta in naše skupščine 
bi akcija ne dosegla tolikšnega začetnega uspeha in tako velike popularnosti 
pri vseh slojih slovenskega naroda. Doslej se je Slovenija tudi na tem področju 
v svojih potrebah omejevala v korist bolj potrebnih, zaradi česar je začela za- 
ostajati kljub stoletnemu izročilu v obveznem osnovnem šolstvu in kljub več 
kot 200-letnem izročilu v neobveznem šolstvu. Tolikšne tradicije nima šolstvo 
nikjer v Jugoslaviji razen y Vojvodini, kjer je v zadnjem času osnovno šolstvo 
tudi stagniralo, povsod drugod v Jugoslaviji pa napreduje, seveda ne brez 
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težav. Težave pa niso toliko materialne narave, izvirajo bolj iz konservativne 
miselnosti, ki je marsikje pri starših še močno prisotna. Prosvetni delavci v 
Srbiji pa tudi ponekod drugod se namreč pritožujejo, da starši pogosto pre- 
nehajo pošiljati v šolo otroke, ko se naučijo brati in pisati oziroma takrat, ko 
postanejo fizično sposobni, da opravljajo manj zahtevna dela v kmetijstvu. Po 
podatkih so med takimi, ki prenehajo izpolnjevati šolsko obveznost tudi komaj 
10-letni otroci. Takih pojavov v Sloveniji skoraj ni, niti jih ni tam, kjer imajo 
velike težave s šolskim prostorom in so se morali odločiti vsaj deloma celo za 
tretjo izmeno. Ta primer, ki ga najbolje poznam, sem omenil že v svoji razpravi 
v tem zboru dne 27. septembra lani. Kjer je pouk v več kot dveh izmenah, 
so seveda učni uspehi temu primerno slabši. V nobeni šoli v Sloveniji se ne bi 
smelo primeriti, da bi napredovala do 8. razreda in ga uspešno končala samo 
polovica ali celo še manj učencev in to predvsem zaradi pomanjkanja šolskega 
prostora. 

Brez zaključene osnovnošolske izobrazbe ni več trajne perspektive za za- 
poslitev, o čemer smo že večkrat razpravljali v tem zboru, da bi našli izhod. 
Z obžalovanjem ugotavljam, da zadovoljive rešitve še nismo našli. Vsekakor bi 
jo veliko lažje našli, če bi skušali z večjo voljo uresničiti vsaj naše načrte glede 
tehničnega pouka v osnovni šoli. Kjer so organizacije ljudske tehnike aktivne, 
še nekako gre, čeprav so enako kot republiški glavni odbor, v glavnem že nekaj 
časa brez večjih proračunskih dotacij, s katerimi so do pred 10 leti napravili 
marsikaj. Od lanske skupščine so organizacije ljudske tehnike, na čelu z novo 
izvoljenim glavnim odborom, ne glede na pomanjkanja sredstev v velikem de- 
lovnem poletu in aktivno podpirajo tudi pobudo sekretariata za kulturo in 
prosveto za gradnjo novega šolskega prostora vključno z delavnicami za teh- 
nični pouk. Glede na utemeljene potrebe je naša dolžnost, da storimo vse, da 
bo petletni program gradnje osnovnih šol pravočasno in do kraja uresničen. 
Nihče nam ne bo mogel ničesar očitati, če začnemo končno misliti tudi na 
potrebe naše osnovne šole, saj smo skupno z drugimi, po načelu solidarnosti, 
pomagali rešiti najbolj pereče osnovnošolske probleme tudi drugod. Le z raz- 
širitvijo osnovnošolskega prostora bomo lahko zagotovili boljše učne uspehe in 
s tem boljšo perspektivo našim mladim rodovom. Stagnacija v osnovnem šol- 
stvu bi mogla postati za Slovence usodna, zato pričakujem, da bi tudi republiški 
zbor dal vso podporo za razširitev osnovnošolskega prostora. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, kdo še želi razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovariš inž. Adolf Tavčar. 

Inž. Adolf Tavčar: K programu o izgradnji osnovnošolskega pro- 
stora, ki ga je predložil republiški sekretariat za prosveto in kulturo, bi imel 
eno samo vprašanje, oziroma pripombo. Namreč, mi smo o vprašanju izgradnje 
šol že razpravljali. S tem smo v določeni meri prispevali material in podprli 
akcijo v Sloveniji oziroma pobudo posameznih občin, zlasti tistih, kjer so bili 
v tej zvezi referendumi že izglasovani in financiranje gradnje osnovnih šol 
dejansko že poteka. Iz zadevnega poročila je vidno, da je bil zelo ugoden razvoj 
gradnje osnovnega šolstva v tistih letih, ko je republika prispevala svoj delež 
v obliki posojil h gradnji šol v teh občinah. Menim, da bi se morali danes, če 
že ne do kraja, pa vsaj načelno dogovoriti, da ta akcija ne bi nekje zaspala in 
da bi jo enostavno prepustili bodočemu sklicu skupščine, zaradi tega, ker vemo, 
da se vsaka zadeva potem zavleče in praktično izgubi na svojem pomenu. Zato 
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bi morali že v letošnjem letu s to akcijo nadaljevati. Zaradi tega predlagam, 
da naj bi se že danes, ali pa vsaj na prihodnji seji, hočem reči, še pred sklicem 
nove skupščine, dogovorili glede predloga, ki ga je dal republiški sekretariat 
in odobrili dve milijardi dinarjev za letošnje leto v obliki bančno premostit- 
venega kredita. Tako bi se ta akcija začela že v letošnjem letu, dočim bi za 
prihodnja leta prepustili, da nova skupščina odobri oziroma potrdi pogoje, ki 
jih je predložil republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, želi še kdo besedo? 
Ali ima predstavnik republiškega sekretariata za prosveto in kulturo še kakšno 
dodatno pripombo? (Ne.) 

Ce ne, zaključujem razpravo, ker smatram, da sledi iz uvodnih besed tova- 
riša Martelanca, da ne bi bilo prav, če bi danes oziroma ob zaključku mandata 
sedanjega sklica skupščine sprejemali odločitve brez izdelane finančne kon- 
strukcije in jih nalagali skupščini novega sklica, zato predlagam, da sprejmemo 
naslednji sklep: 

Ugotavlja se, da so potrebe po osnovnošolskem prostoru v SR Sloveniji 
pereče, da še do sedaj nismo izvedli programa, začrtanega v družbenem planu 
razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970 in da je zato potrebno pristopiti k po- 
spešeni izgradnji osnovnošolskega prostora. 

Predlog za uresničitev takšnega programa in njegovo finančno konstruk- 
cijo pripravi izvršni svet in ga predloži Skupščini SR Slovenije, ki naj predlog 
programa in finančno konstrukcijo obravnava do jeseni 1969. 

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

Ugotavljam, da je zadevni sklep soglasno sprejet. 
Predlagam, da bi po 30- aH 20-minutnem odmoru sejo nadaljevali tako, da 

bi sejo predvidoma končali med 15. in 16. uro, ali pa prekinemo sejo za eno 
uro in pol. (Poslanci so za prvi predlog.) Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.03 in se je nadaljevala ob 13.50.) 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prehajamo na 10. točko dnev- 
nega reda, in sicer na obravnavanje programa izobraževalne skupnosti SR 
Slovenije za leto 1969, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila skupščina 
izobraževalne skupnosti SR Slovenije. 

Predstavnik pri tej točki dnevnega reda je tovariš Ludvik Zaje. Program 
izobraževalne skupnosti je obravnaval odbor za prosveto in kulturo, ki je pred- 
ložil zboru obrazložen predlog odloka o soglasju k programu izobraževalne 
skupnosti SR Slovenije za leto 1969. 

Program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1969 in predlog 
odloka o soglasju programa je obravnavala zakonodajno-pravna komisija in 
dala zboru pismeno poročilo. Celotno gradivo je bilo v smislu 165. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije predloženo izvršnemu svetu. 

Ali želi predstavnik izobraževalne skupnosti besedo? (Da.) Prosim, besedo 
ima tovariš Ludvik Zaje. 

Ludvik Zaje: Tovarišica podpredsednik, tovariši in tovarišice po- 
slanci! Izobraževalna skupnost je po zakonu dolžna dati v soglasje republiški 

s 



130 Republiški zbor 

skupščini predlog delovnega programa. Razumljivo je, da smo v ta program, ki 
je v bistvu konkretizacija lanskoletnega zelo načelnega programa, kar je ugotovil 
tudi naš odbor, vnesli tudi tiste naloge, ocene in raziskave manjšega značaja, 
ki morajo biti predložene zunanjim faktorjem, predvsem Skupščini SR Slo- 
venije, izvršnemu svetu ali raznim združenjem šol, univerzi in tako dalje. Poleg 
tega so organi republiške izobraževalne skupnosti izdelali dosti širši program 
dela in vključili vse tiste podrobne naloge, ki so sestavni del v tem predlogu 
programa začrtanih nalog, ki pa jih morajo opraviti naše sekcije, komisije, 
strokovne službe in drugi. Zato bi prosil, da bi pri obravnavi tega programa 
to upoštevali. V programu so naštete samo tiste naloge, ki so interesantne za 
zunanje organe oziroma dejavnike, ki soodločajo o nadaljnjem razvoju šolstva. 
Upoštevati je seveda, da je še mnogo drobnih nalog znotraj samih organov 
izobraževalne skupnosti. 

Prosim, da zbor sprejme predlog našega programa in nam tako omogoči 
hitrejše in pravočasno izvršitev nalog in izvedbo ukrepov, ki temeljijo na tem 
programu. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesar i č: Hvala! Odpiram razpravo. Prosim, 
kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem 
predlog odloka o soglasju k programu izobraževalne skupnosti SR Slovenije 
za leto 1969 na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o so- 
glasju k programu izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1969. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o pravosodnem izpitu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil odbor za no- 
tranjepolitična vprašanja in, narodno obrambo republiškega zbora. 

Predstavnik odbora je tovarišica Slavka Pergar. Predlog zakona je obrav- 
navala zakonodajno-pravna komisija in dala zboru pismeno poročilo. Celotno 
gradivo je bilo v smislu 165. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije pred- 
loženo izvršnemu svetu. Izvršni svet je dal pismeno mnenje. Kot predstavnik 
republiškega sekretariata, za pravosodje in občo upravo je določen dr. Viktor 
Damjan, republiški sekretar za pravosodje in občo upravo. Ali želi predstavnik 
sekretariata dati še ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima dr. Viktor Damjan. 

Dr. Viktor Damjan: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Z obravnavo predloga zakona o pravosodnem izpitu se zaključuje 
tretja faza zakonodajnega postopka pri sprejemanju tega zakona. Zakon o 
pravosodnem izpitu predstavlja dokončno izvedbo zveznega temeljnega zakona 
o pravosodnem izpitu in ureja v republiškem merilu tisto problematiko, ki je 
še odprta glede opravljanja pravosodnega izpita v naši republiki. 

Temeljni zakon, daje pravosodnemu izpitu širše obeležje, kot ga je ta 
izpit imel doslej. Po sedanji ureditvi je bilo dopustno, da so sodniški oziroma 
odvetniški izpit opravljali le sodniški oziroma odvetniški pripravniki, sedaj 
pa je omogočeno, da opravljajo ta izpit diplomirani pravniki po večletni pravni 
praksi, tudi izven pravosodnih ustanov in odvetništva. Tu prihajajo v poštev 
diplomirani pravniki iz državnih organov, gospodarstva in drugih raznih 
organizacij. 
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Tako je krog upravičencev pri polaganju pravosodnega izpita razširjen 
na mnogo širši krog diplomiranih pravnikov, seveda pod pogojem, da je nji- 
hova dejavnost v zvezi z gradivom, ki je predpisano za pravosodni izpit. Z 
opravljenim pravosodnim izpitom morejo prevzemati diplomirani pravniki raz- 
lične funkcije, s tem pa tudi pravice in dolžnosti, ki so določene v posameznih 
organizacijskih in procesnih zakonih. Lahko kandidirajo za sodnike sodišč 
splošne pristojnosti in gospodarskih sodišč, lahko odpirajo samostojne odvet- 
niške pisarne, prevzemajo funkcije javnih tožilcev in javnih pravobranilcev 
ter njihovih namestnikov, poleg tega pa dobe, na primer, v gospodarskih orga- 
nizacijah pravico, da pred sodišči pravno veljavno zastopajo svoje organizacije 
z enakimi pravicami in dolžnostmi kot odvetniki. To niso samo pravice, ampak 
so to v glavnem odgovorne dolžnosti. Z opravljenim pravosodnim izpitom pre- 
vzemajo diplomirani pravniki izredno pomembne dolžnosti pri dajanju pomoči 
občanom in delovnim organizacijam in to ne samo kot sodniki, odvetniki, javni 
tožilci in javni pravobranilci, temveč tudi kot strokovni delavci delovnih in 
drugih organizacij. 

Zato ne sme biti opravljanje pravosodnega izpita nikaka formalnost, tem- 
več temeljit preizkus praktičnega znanja in sposobnosti prijavljenega kan- 
didata na obveznosti ah je res sposoben dajati kot sodnik, odvetnik, javni 
tožilec, pravni referent in podobno družbeni skupnosti, delovnim organiza- 
cijam, občanom, predvsem pa ustanovam, kjer so v delovnem razmerju vse 
tisto, kar je potrebno za učinkovito varstvo zakonito zajamčenih pravic na 
vseh pravnih področjih. V tem je pomembnost zakona in drugih predpisov 
o pravosodnem izpitu. 

Da bi se lahko diplomirani pravniki ustrezno usposabljali za opravljanje 
pravosodnega izpita, morajo predhodno opraviti pravno prakso pri sodiščih in 
drugih ustreznih ustanovah. Sele ta praksa v prvi vrsti daje usposobljenost 
za opravljanje pravosodnega izpita. Taka dvoletna" praksa pa je lahko nado- 
meščena tudi s štiriletno pravno prakso izven sodišč in je taka praksa izena- 
čena s prej navedeno prakso. 

Po statističnih podatkih republiškega sekretariata za pravosodje in občo 
upravo je bilo v zadnjih dveh letih do 20. marca 1969 opravljenih 143 pravo- 
sodnih izpitov, ki so jih opravili delavci iz sodišč (45), javnih tožilstev (12), 
odvetništva (15), iz uprave (33) in gospodarskih organizacij (38). 

Temeljni zakon o pravosodnem izpitu in tudi danes predloženi zakon o 
pravosodnem izpitu uvajata novo vrsto diplomiranih pravnikov, ki opravljajo 
pravno prakso, to so tako imenovani pripravniki volonterji. Ti niso v de- 
lovnem razmerju z nobeno delovno organizacijo, niti z državnim organom, niti 
odvetnikom. Zakon predvideva, da se tudi tem pripravnikom-vo'onterjem omo- 
goči opravljanje pravosodnega izpita, to je pridobitev tiste prakse, ki je pred- 
pogoj za opravljanje tega izpita. Pripravniki volonterji ne dobivajo pri sodišču 
osebnega dohodka, za te pa mora sodišče plačevati le posamezne obvezne pri- 
spevke za socialno zavarovanje. Praksa v Sloveniji kaže, da je od leta 1967, 
ko je stopil v veljavo temeljni zakon o pravosodnem izpitu, bilo pri vseh 
sodiščih Socialistične republike Slovenije v pravni praksi le 6 diplomiranih 
pravnikov kot volonterjev, in to: 3 upokojeni oficirji JLA, dva upokojena de- 
lavca uprave javne varnosti in ena diplomirana pravnica, ki doslej še ni bila 
zaposlena. Navedeni podatki kažejo, da problematika pripravnikov-volonterjev 
v naši republiki ni pereča niti aktualna. 

9» 
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Predloženi zakonski predlog vsebuje le načelne in važne določbe v zvezi 
z opravljanjem pravosodnega izpita. Poseben pravilnik, ki ga zakonski predlog 
predvideva, in ki smo ga tudi že izdelali, pa bo uredil vsa tehnična vprašanja 
glede postavljanja pripravnikov, opravljanja pravosodnega izpita, delovanja iz- 
pitne komisije ipd. Prosim republiški zbor, da zakonski predlog sprejme. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, besedo ima poro- 
čevalec odbora, tovarišica Slavka Perger. 

Slavka Perger: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V imenu odbora za notranja politična vprašanja in narodno obrambo 
se strinjam in sprejemam amandmaje zakonodajno-pravne komisije, ker le-ti 
sicer bistveno ne posegajo v vsebinska vprašanja predloga zakona, temveč le 
redakcijsko izpopolnjujejo posamezne določbe. Predlog zakona vsebuje načela, 
ki iso bila sprejeta v razpravi o predlogu za izdajo zakona. Prav tako predlog 
zakona upošteva vse pripombe in predloge, ki so bili dani ob razpravi osnutka 
zakona o pravosodnem izpitu, zato v imenu odbora predlagam, da zbor zakonski 
predlog sprejme. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, kdo še želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje 
amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 2., 10., 11., 14. in 17. členu zakona. 
Prosim, kdor je za te amandmaje, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Dajem na glasovanje 
predlog zakona o pravosodnem izpitu. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o pravosodnem 
izpitu. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, in sicer na osnutek za- 
kona o pooblastitvi občinskih skupščin, da določijo pristojnosti občinskih or- 
ganov za opravljanje zadev, ki so določene z republiškimi predpisi. 

Skupščini SR Slovenije je osnutek zakona predložil odbor za organizacijsko- 
politična vprašanja republiškega zbora in odbor za komunalni sistem organi- 
zacij sko-političnega zbora. Odbora tudi predlagata, da Skupščina SR Slovenije 
obravnava predloženi osnutek zakona po skrajšanem postopku, to je kot predlog 
zakona. Odbora predlagata tak postopek zaradi tega, ker gre za kratek in 
enostaven zakon, razen tega pa so postavljale zahtevo za sprejem takega zakona 
Občinske skupščine, pristojna odbora republiškega in organizacij sko-političnega 
zbora in tudi sam organizacijsko-politični zbor. Predstavnik odbora je tovariš 
Edo Zorko. Ali želi predstavnik odbora besedo? (Da.) Prosim, besedo ima Edo 
Zorko. 

Edo Zorko: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V imenu odbora za organizacijsko-politična vprašanja in odbora za komunalni 
sistem sprejemam amandma zakonodajno-pravne komisije k besedilu zakona. 
Zavračam pa predlog, ki ga je dala statutarno-pravna komisija občine Ljub- 
ljana-Center, iz razloga, kot je že navedel odbor ob obrazložitvi, da naj zako- 
nodaj no-pravna politika republike v bodoče sama določa predpise, kdo naj 
obravnava, oziroma izvaja te predpise. Kolikor pa bi sprejeli tudi amandma 
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oziroma priporočilo statutarno-pravne komisije, o katerem je odbor tudi raz- 
pravljal, bi morale občinske skupščine skoraj ob vsakem izdanem republiškem 
predpisu določati osebe, ki bodo morale predpise izvajati. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Odpiram razpravo o pred- 
logu odbora, da sprejmemo zakon po skrajšanem postopku. Kdo želi besedo. 
(Nihče.) Ce nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog 
odbora na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj 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, da se predloženi zakon 
obravnava po skrajšanem postopku kot zakonski predlog z enim vzdržanim 
glasom. 

Osnutek zakona je obravnavala zakonodajno-pravna komisija in dala zboru 
pismeno poročilo. Celotno gradivo je bilo v smislu 165. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije predloženo izvršnemu svetu. K osnutku zakona je dala sta- 
lišče in predloge, kot je že povedal tovariš Zorko, tudi statutarno-pravna ko- 
misija občine Ljubljana-Center. Stališča in predloge so poslanci prejeli na da- 
našnji seji. Mnenje predstavnikov odborov v tej zvezi ste slišali. Začenjam 
razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Jože Pacek. 

Jože Pacek: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želel bi vendarle pojasniti in dati svoje mnenje o problemu, na katerega opo- 
zarja statutarno-pravna komisija občinske skupščine Ljubljana-Center. V ob- 
razložitvi, ki jo je dal odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega 
zbora, glede določila, ki naj bi se glasilo: »... s splošnim aktom določi«, se po- 
stavlja vprašanje, ah je to v skladu s spremenjenim besedilom 102. člena 
ustave, oziroma, da se upošteva besedilo, da se s statutom razmejijo področja 
dela med občinsko skupščino, politično-izvršilnimi in upravnimi organi. Mislim, 
da je intencija zakona, da bi se v bodoče v samem zakonu določila neposredna 
pristojnost »občinske skupščine na seji« samo v primeru, kadar bi se izrecno 
hotelo, zaradi pomena sitvari, o kateri se bo odločalo, da se predpiše odločanje 
občinske skupščine. S tem bi bila ta intencija z zakonom določena. Kolikor 
pa zadržimo besedilo »s splošnim aktom določijo«, potem se bojim, da bomo 
povzročili nasprotje z ustavnim določilom, ki sem ga omenil. Hočem opozoriti 
na to, da bo treba za to uporabiti besede: »s statutom ali pa s statutarnim 
odlokom«, kar ima praktično isti pomen. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Kdo še želi besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje amandma 
zakonodajno-pravne komisije k 1. členu predloga zakona. Prosim, kdor je za 
ta amandma, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.) 

Dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim, dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En 
poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor z enim vzdržanim glasom sprejel predlog 
zakona o pooblastitvi občinskih skupščin, da določijo pristojnosti občinskih 
organov za opravljanje zadev, ki so določene z republiškimi predpisi. 



134 Republiški zbor 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, in sicer na predlog od- 
loka o spremembi odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 
graditve infekcijske klinike v Ljubljani, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil izvršni svet. 

Predstavnik izvršnega sveta je tovarišiea Zora Tomič, član izvršnega sveta, 
predstavnik republiškega sekretariata za finance pa je tovariš Riko Jerman, 
republiški sekretar za finance. Predlog odloka sta obravnavala odbor za pro- 
račun in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni 
poročili. Odpiram razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, 
zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, 
prosim, 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 spre- 
membi odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve 
infekcijske klinike v Ljubljani. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, in sicer na predlog od- 
loka o spremembah in dopolnitvah odloka o finančnem programu za financi- 
ranje nadaljevanja graditve objekta agronomskega oddelka biotehnične fakul- 
tete v Ljubljani, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 

Predstavnik izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je tovariš dr. Vla- 
dimir Bračič, član izvršnega sveta. Predstavnik republiškega sekretariata je 
tovariš Riko Jerman. 

Predlog odloka sta obravnavala odbor za proračun in zakonodajno-pravna 
komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili! Pričenjam razpravo 
in prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo 
in dajem na glasovanje predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o finančnem programu za financiranje graditve objekta agronomskega oddelka 
biotehnične fakultete v Ljubljani. 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 republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o spre- 
membah in dopolnitvah odloka o finančnem, programu za financiranje nada- 
ljevanja graditve objekta agronomskega oddelka biotehnične fakultete v 
Ljubljani. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, na volitve in imenovanja. 
Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega 

sodišča v Kopru je predložila komisija za volitve in imenovanja. Predstavnik 
komisije je tovariš Adolf Arigler. Ali želi predstavnik komisije poleg pismenega 
poročila dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Hvala. Odpiram razpravo. Kdo 
želi besedo? (Ne javi se nihče.) 

Ce 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 republiški zbor 
soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi sodnika okrožnega 
gospodarskega sodišča v Kopru in s tem razrešil tovariša Zvonimira L u z n i k a 
dolžnosti sodnika gospodarskega sodišča v Kopru in izvolil Ivana A b ram a 
za sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru. 

Nadalje ste v materialu prejeli predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi 
sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani, ki ga je prav tako pred- 
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ložila zboru komisija za volitve in imenovanja. Pri tej točki je predstavnik 
tovariš Adolf Arigler. Odpiram razpravo in prosim, kdo želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) 

Ce 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 republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o raz- 
rešitvi in izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani, s ka- 
terim je razrešil tovariša Milana Juga dolžnosti sodnika okrožnega gospo- 
darskega sodišča v Ljubljani in izvolil Jožeta Zbačnika za sodnika okrož- 
nega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

Prejeli ste tudi predlog odloka o razrešitvi republiškega sekretarja za urba- - 
nizem in o imenovanju vršilca dolžnosti republiškega sekretarja za urbanizem, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila komisija za volitve in imenovanja. 
Predstavnik komisije je tovariš Adolf Arigler. Izvršni svet je dal k predlogu 
odloka svoje mnenje. Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) 

Ce 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? (4 poslanci dvignejo roko.) Ugotavljam, 
da je republiški zbor sprejel predlog odloka o razrešitvi republiškega sekretarja 
za urbanizem in o imenovanju vršilca dolžnosti republiškega sekretarja za 
urbanizem s štirimi vzdržanimi glasovi. S tem je razrešil inž. Draga Lipiča 
dolžnosti republiškega sekretarja za urbanizem in imenoval inž. Marka Slaj- 
merja za vršilca dolžnosti republiškega sekretarja za urbanizem. 

S tem smo dnevni red današnje seje izčrpali in se vam zahvaljujem za 
sodelovanje. 

(Seja je bila zaključena ob 14.15.) 
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Predsedoval: Miran' G o s 1 a r , 
predsednik gospodarskega zbora in 

dr. Drago Kolar, 
podpredsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.20. 

Predsednik Miran G o s 1 a r : Pričenjam 62. sejo gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Nada Beltram, Maks Bile in Tone 
Lavtar. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Obveščam vas, da sta republiški in gospodarski zbor na zadnji seji obrav- 
navani predlog zakona o spremembi zakona o določitvi prispevka, ki ga pla- 
čujejo gospodarske organizacije v skupne rezerve gospodarskih organizacij v 
Sloveniji, sprejela v enakem besedilu. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 61. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. osnutek resolucije o temeljih zakonodajne politike republike; 
4. predlog zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Ma- 

ribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici; 
5. predlog odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna— 

Razdrto in Hoče—Leveč; 
6. predlog odloka o finančnem programu za financiranje projektiranja 

novih cestnih odsekov v Sloveniji; 
i. predlog zakona o povračilu obresti za investicijske kredite združenega 

železniškega transportnega podjetja Ljubljana za modernizacijo železniških prog 
v Sloveniji; 

8. predlog zakona o usmeritvi sredstev Slovenije za investicije v gospo- 
darstvu v letih 1971 do 1976; 

9. zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968: 
10. finančni načrt cestnega sklada SR Slovenije za leto 1969; 
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11. osnutek zakona o varstvu narave; 
12. predlog odloka o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine 

SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije; 
13. predlog odloka o izvolitvi oziroma imenovanju predsednika, podpred- 

sednika, članov ter sekretarja skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slo- 
venije za spremembe in dopolnitve poslovnika skupščine. 

Predlagam tudi nekatere spremembe v tem dnevnem redu, in sicer tako, 
da danes odložimo obravnavanje 9. točke dnevnega reda, to je obravnavo za- 
ključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968. Iz poročila zako- 
nodaj no-pravne komisije k tej točki je namreč razvidno, da komisija predlaga, 
naj bi skupščina potrjevala zaključni račun šele takrat, ko bo predloženo tudi 
poročilo službe družbenega knjigovodstva. Na predlog zakonodaj no-pravne ko- 
misije je tudi predsedstvo skupščine sprejelo stališče, naj se zaključni računi, 
ki jih potrjuje skupščina, obravnavajo šele po predložitvi poročil SDK. Poleg 
tega predlagam, da 2. točko, to je poslanska vprašanja, pomaknemo nekoliko 
naprej in bi se odločili v teku same seje, kdaj bi jih obravnavali. 

Nadalje predlagam, da pomaknemo 10. točko, to je finančni načrt cestnega 
sklada SR Slovenije za leto 1969 nekoliko proti začetku, to se pravi takoj po 
osnutku resolucije o temeljih zakonodajne politike republike, to je kot novo 
4. točko dnevnega reda. 

Ali se strinjate s tako predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) 
Kot vidim, se strinjate in je dnevni red s tem sprejet. 

Obveščam vas, da sem na današnjo sejo zbora povabil poleg izvršnega sveta 
in pristojnih upravnih organov še predstavnike gospodarske zbornice SR Slo- 
venije in združenega železniškega transportnega podjetja Ljubljana. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 61. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli skupaj z gradivom za to sejo. Če ima kdo 
kako pripombo k zapisniku, naj jo pove. (Nihče se ne javi.) Če ni pripomb, 
ugotavljam, da je zapisnik 61. seje zbora odobren. 

Prehajamo na 3.točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
resolucije o temeljih zakonodajne politike, ki ga je predložila v obravnavo 
Skupščini SR Slovenije zakonodajno-pravna komisija. 

Predsednik te komisije tovariš Janko Česnik bo dal uvodno obrazložitev. 
Prosim, tovariš Česnik. 

Janko Česnik : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da kot predstavnik predlagatelja usmerim vašo pozornost in upam 
tudi razpravo na bistvena izhodišča in probleme, ki so bili podlaga komisiji 
pri sestavi tez in osnutka te resolucije. 

Mesto republiške zakonodaje v pravnem sistemu Jugoslavije je odraz sploš- 
nega položaja in splošnih funkcij, ki gredo republiki kot nacionalni, državni 
in samoupravni skupnosti v okviru federativne skupnosti narodov in republik 
Jugoslavije. 

Republika je po ustavi, državna, socialistična demokratična skupnost, ki 
temelji na oblasti delovnega ljudstva in na samoupravljanju. Ustavna ureditev, 
sprejeta v letu 1963, je bila temeljno izhodišče naše zakonodajne dejavnosti 
v preteklem obdobju. 
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Po temeljnih ustavnih načelih se v federaciji kot zvezni državi uresničujejo 
suverene pravice delovnih ljudi in narodov Jugoslavije le takrat, kadar je to 
v skupnem interesu tako določeno z zvezno ustavo. V vseh drugih odnosih 
pa se suverene pravice delovnih ljudi in narodov Jugoslavije uresničujejo 
v republikah. 

Tako republika, kot državna in samoupravna skupnost, lahko s svojo zako- 
nodajo ureja vse družbene odnose, ki so skupnega pomena za politično, gospo- 
darsko in kulturno življenje ter družbeni razvoj v republiki, izvzemši tiste 
zadeve, ki so po zvezni ustavi pravica in dolžnost federacije ter zadeve, ki 
sodijo v samoupravno področje občin ter delovnih in drugih samoupravnih 
organizacij. 

Glede na to, da je republiška zakonodaja del enotnega pravnega sistema 
Jugoslavije, so njene splošne značilnosti praktično v veliki meri odvisne od 
strukture in koncepta zvezne zakonodaje. V dosedanji zakonodajni dejavnosti 
se je v številnih primerih izkazalo, da temeljna ustavna načela, v razmerjih 
med zvezno in republiško zakonodajo, v praksi niso bila dosledno uresničena. 

Številne analize o razmejitvi med zvezno in republiško zakonodajo so poka- 
zale, da se zvezna zakonodaja v glavnem ni držala splošnih okvirov, ki so 
bili leta 1963 postavljeni v zvezni ustavi. V naši zakonodajni dejavnosti smo 
zaznavali številne prekoračitve zakonodajnih pristojnosti federacije na škodo 
republike. 

Praksa nekdanjega centralističnega normiranja vseh družbenih odnosov je 
bila trdovratna in se razmere tudi več let po uveljavitvi nove ustave niso 
bistveno spremenile. Republiška zakonodaja je na številnih pomembnih pod- 
ročjih ostala okrnjena in utesnjena z neustreznimi zveznimi normami. Zvezna 
zakonodaja je često posegala celo tako daleč, da je neposredno urejala vpra- 
šanja, katerih reševanje bi sicer sodilo v pristojnost občine ali samoupravne 
organizacije. Na drugi strani pa so ostajale pravne praznine na pomembnih 
področjih in nekatera, v resnici sistemska vprašanja, niso bila pravno urejena 
ali pa so bila pomanjkljivo urejena. 

Poleg tega so se v našem pravnem sistemu opažale tudi notranje kontra- 
dikcije in nepopolnosti, ker se pravna ureditev ni ustrezno usklajevala z druž- 
benim razvojem. Navedene pomanjkljivosti pa niso le značilnost zvezne zako- 
nodaje, temveč celotnega pravnega sistema vključno z republiško zakonodajo. 
Tudi v republiški zakonodaji, čeprav je v obsegu znatno ožja od zvezne in ne 
predstavlja celovitega sistema, imamo še ostanke ponekod pretiranega normi- 
ranja, drugod pravne praznine in nejasnosti, zlasti pa nestabilnost in pomanj- 
kanje pravne varnosti. 

To stanje v našem celotnem pravnem sistemu je vzbudilo v gospodarskem 
in družbenem življenju upravičene kritike in težnje po večji urejenosti, jasnosti 
in stabilnosti pravne ureditve. Družbena in gospodarska reforma sta še močneje 
opozorili na neskladnost med zakonodajo in novimi družbenimi potrebami. 
Hkrati so bili z dosedanjim razvojem družbenega, ekonomskega in političnega 
sistema uresničeni potrebni materialni in družbeni predpogoji, ki omogočajo 
in terjajo globljo in popolnejšo uskladitev pravnega sistema z ustavnimi načeli. 

Preoblikovanje in notranja uskladitev pravnega sistema po načelih ustave 
sta tako postala nujna potreba naše družbe in bistven pogoj za nadaljnjo afir- 
macijo družbenih odnosov na samoupravnih temeljih. 

Od čedalje očitnejši neustreznosti obstoječega pravnega sistema, zlasti pa 
ob analizah razmerij med zvezno in republiško zakonodajo, je bila v programski 



62. seja 139 

osnovi za delo skupščine SR Slovenije v novembru 1967 postavljena naloga, da je 
treba proučiti obstoječe zakonske predpise in jih prilagoditi sedanjim družbeno- 
političnim in ekonomskim odnosom, pri čemer je treba upoštevati tudi potrebo 
po ustreznejši ureditvi odnosov med zvezno in republiško zakonodajo. 

Poleg tega pa je treba pravne predpise, ki se nanašajo na temeljne pravne 
institucije, obdelati v posameznih sistematičnih celotah. Zakonodajno-pravna 
komisija naše skupščine je v uresničevanju te programske naloge neposredno 
sodelovala pri pripravljanju gradiva, razčiščevanju posameznih vprašanj in 
oblikovanju stališč, zlasti glede razmerij med zvezno, in republiško zakonodajo. 

Tako je aktivno spremljala pripravljanje tez za obravnavo osnov zakono- 
dajne politike federacije ter sodelovala pri oblikovanju izhodišč resolucije o 
temeljih zakonodajne politike federacije, ki je bila v zvezni skupščini sprejeta 
v juliju 1968. 

V razmerju do republike je resolucija sprejela načelo, da je treba dosledneje 
uveljavljati ustavna načela v normativnih funkcijah federacije in republik, da 
bi bila popolneje uresničena ustavni položaj in vloga republik na področju 
urejanja družbenih odnosov. Hkrati si je skupščina s svojimi predstavniki v 
zvezni ustavni komisiji v povezanosti z ugotovitvami in stališči republiške 
komisije za ustavna vprašanja glede nujnih sprememb v zakonodajni pristoj- 
nosti federacije prizadevala za ustrezne spremembe v zvezni ustavi. 

Ti napori so bili usmerjeni predvsem v sistemske spremembe zakono- 
dajnih instrumentov federacije, ki zadevajo vlogo republike na področju zvezne 
popolne zakonodaje, omejitev zvezne temeljne zakonodaje na področju družbeno- 
ekonomskega in političnega sistema, funkcije zvezne in splošne zakonodaje in 
normativnega urejanja na področju financiranja družbeno-političnih skupnosti. 

Ta prizadevanja so bila uresničena s sprejetjem ustavnih amandmajev v 
zvezni ustavi v decembru 1968. Spremenjene družbene in politične okoliščine 
ter načelne rešitve, ki v ustavi neposredno spreminjajo vsebino in obseg zvezne 
normativne funkcije ter dosledneje uveljavljajo pravice republike na zakono- 
dajnem področju, postavljajo kot nujno družbeno nalogo uskladitev celotnega 
pravnega sistema z ustavo in z doseženo stopnjo družbenega in političnega 
razvoja. 

Da bi zvezna zakonodaja bolj popolno izrazila intencijo ustave ter gospo- 
darske in družbene reforme in uveljavila nov, usklajen pravni sistem, si je 
zvezna skupščina v resoluciji o temeljih zakonodajne politike federacije posta- 
vila načela za svojo bodočo zakonodajno dejavnost. Federacija si je tako zasta- 
vila nalogo, da opravi revizijo, racionalizacijo in kodifikcijo svoje zakonodaje. 
Vendar je po zadnjih ustavnih spremembah še bolj jasno, da na področju zako- 
nodaje in delitve pravnega sistema narašča vloga in odgovornost republike. 
Zato se naloge, ki se zastavljajo v uresničevanju ustavnih načel na področju 
zakonodaje, lahko uresničijo le v skupnih prizadevanjih federacije in republik. 
To pa zahteva ustrezno akcijo republiških skupščin, ki naj bi zagotovila, da bodo 
ta načela dosledno in popolno uveljavljena in da bodo hkrati postavljena načela 
za revizijo republiške zakonodaje. 

Zato vse republike pripravljajo revizijo in sprejem aktov, ki določajo 
glavna načela zakonodajne politike v nadaljnjem obdobju, republika Srbija 
pa je tak akt že sprejela. Z resolucijo o temeljih zakonodajne politike republike 
naj bi republiška skupščina določila cilje in temeljna načela za svojo nadaljnjo 
zakonodajno dejavnost. 
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Še posebej pa je definiranje republiške zakonodajne politike potrebno kot 
izhodišče za izvajanje obsežne revizije republiške zakonodaje. Da bi lahko izo- 
blikovali cilje in načela, ki naj jih postavi resolucija, je zakonodajno-pravna 
komisija predložila informativen prikaz pravne ureditve na posameznih pod- 
ročjih republiške zakonodaje ter teze za razpravo o zakonodajni politiki repu- 
blike z osnutkom resolucije. 

Vse to gradivo je komisija pripravila v sodelovanju s pravnim svetom 
pri izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, sekretariatom izvršnega sveta za 
zakonodajo, pravno fakulteto v Ljubljani, visoko šolo za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo v Ljubljani ter z ustrezno službo v republiškem svetu 
zveze sindikatov. Del gradiva, ki se nanaša na normativno funkcijo občine in 
njeno mesto v zakonodajni politiki, je bil pripravljen ob konzultaciji občinskih 
skupščin na področnih sestankih o tej problematiki in po anketi, v kateri je 
sodelovala večina slovenskih občinskih skupščin. 

Tako pripravljeno gradivo z osnutkom resolucije je bilo hkrati s predlo- 
žitvijo republiški skupščini poslano tudi vsem pravnim institucijam v republiki, 
ustavnemu sodišču, vrhovnemu sodišču, višjemu gospodarskemu sodišču, repu- 
bliškemu javnemu tožilstvu, republiškemu javnemu pravnobranilstvu, odvetniški 
zbornici, pravnemu svetu, pravni fakulteti in drugim. Hkrati pa je bilo poslano 
tudi republiškim vodstvom družbeno-političnih organizacij, republiški gospo- 
darski zbornici, vsem republiškim samoupravnim interesnim skupnostim in 
občinskim skupščinam. Gradivo z osnutkom resolucije naj bi obravnavali zbori 
Skupščine SR Slovenije ter svoja stališča, pripombe in mnenja posredovali 
zboroma, ki sta za sprejem resolucije pristojna, to je republiškemu in organiza- 
cijsko-političnemu zboru. 

Na ta način želimo doseči čim širšo izmenjavo stališč, da bi resolucija 
lahko čim ustrezneje odrazila hotenja vseh zainteresiranih družbenih dejav- 
nikov in jih hkrati tudi vključila v odgovorno delo na zakonodajnem področju. 
Ker je revizija republiške zakonodaje brez dvoma tesno povezana z revizijo 
zvezne zakonodaje, oz. je praktično tudi močno odvisna od njenega obsega, 
bo morala revizija republiške zakonodaje potekati vzporedno z revizijo zako- 
nodaje v federaciji. V aktivnem sodelovanju z zvezno skupščino in zveznimi 
organi si bo morala republiška skupščina na splošno in konkretno še posebej 
prizadevati, da bo federacija glede zvezne zakonodaje dosledno uresničila načelo 
ustave in resolucije o temeljih zakonodajne politike federacije. 

Razdelitev zakonodajnih pristojnosti glede urejanja posameznih vprašanj 
oz. razmerij je kljub sprejetim načelom v praksi še vedno zelo sporno zaradi 
različnega tolmačenja širših interesov in tega, kaj v konkretnih primerih pred- 
stavlja osnova sistema in kaj ne predstavlja. Ob tem je pomembna naloga 
revizije republiške zakonodaje, pravna ureditev tistih področij, ki načelno sodijo 
v okvir ustavno opredeljenih pravic in dolžnosti republike, so pa danes še 
pretežno urejena z zvezno zakonodajo. 

Po drugi strani pa bo treba revidirati republiške zakone tudi glede določb, 
ki urejajo vprašanja, za katera ni mogoče trditi, da so splošnega pomena za 
republiko, posegajo pa na področja samoupravnih pravic občin ter delovnih 
in drugih samoupravnih organizacij. Temeljna usmeritev revizije zakonodaje 
naj bi bila v tem, da bi na splošno zoževala področje normativne dejavnosti 
državnih organov in širila prostor za samostojno normativno dejavnost delovnih 
in drugih samoupravnih organizacij. 



62. seja 141 

Kot smo pokazali v osnutku resolucije, morajo republiški zakoni in drugi 
pravni akti s svojo vsebino in samim obsegom podpirati nadaljnji razvoj samo- 
upravljanja v občini ter zagotoviti pogoje, v katerih bodo lahko uresničene 
z ustavo določene pravice ift dolžnosti občin. 

Vpliv občin na formiranje republiške zakonodaje, ki je sicer že v dose- 
danjem sodelovanju občin vedno očitnejši, pa je treba še nadalje krepiti. Prav 
tako moramo z zakonodajno dejavnostjo dosledneje omogočiti delovnim in 
drugim samoupravnim organizacijam, da uresničijo svoje pravice in dolžnosti, 
katere samostojno urejajo po določbah ustave. Hkrati pa je treba krepiti pravno 
varnost občanov ter zagotoviti njihove samoupravne in druge ustavne pravice. 

Za delo, ki ga bo terjala revizija republiške zakonodaje in sodelovanje pri 
reviziji zvezne zakonodaje, je treba sprejeti določene organizacijske ukrepe. 
Menimo, da je treba ustanoviti komisije za revizijo zakonodaje na posameznih 
področjih. Te komisije naj bi pri izpolnjevanju svojih nalog tudi neposredno 
sodelovale z ustreznimi komisijami v federaciji. 

Glede formiranja komisij za revizijo republiške zakonodaje obstoja več 
možnosti. Menimo, da bi bilo treba izhajati iz načela, da je težišče zakono- 
dajnega dela in tudi revizije zakonodaje v skupščini. Skupščinska telesa že po 
obstoječi strukturi in delitvi dela praktično pokrivajo vsa področja republiške 
zakonodaje in bi bilo najbolj racionalno, da se tudi delo na reviziji opre na že 
postavljene organizme in njihove redne funkcije. Zato bi bilo primerno sprejeti 
stališče, da pristojni odbori republiškega in odbori ustreznih zborov delovnih 
skupnosti skupno ustanovijo republiške revizijske komisije za posamezna 
področja. 

Sestava komisij bi morala biti taka, da bi omogočila vsestransko poglobljeno 
in kvalitetno delo. Poleg poslancev naj bi komisije sestavljali tudi pravni in 
drugi strokovnjaki posameznih področij. 

Komisije bi sodelovale tudi z občinami, z republiškimi upravnimi organi ter 
strokovnimi in drugimi organizacijam. Delo teh komisij bi usklajevala zakono- 
dajno-pravna komisija, pri čemer bi se povezovala predvsem s sekretariatom 
izvršnega sveta za zakonodajo in pravnim svetom ter drugimi pravnimi institu- 
cijami v republiki. 

Revizija republiške zakonodaje predstavlja dolgoročno nalogo, ki se bo 
nepretrgoma uresničevala več let. To delo pa ni le. pravne narave, temveč je 
hkrati tudi predvsem zelo pomembna politična naloga, ki bo terjala mnogo 
naporov vseh skupščinskih teles, izvršnega sveta in ostalih dejavnikov v zako- 
nodajnem procesu. 

Na koncu prosim poslance tega zbora, da temeljito in vsestransko obravna- 
vajo gradivo, ki ga je predložila zakonodajno-pravna komisija ter dajo o njem 
sVoja mnenja, pripombe in predloge, da bo končno besedilo resolucije čim belj 
ustrezalo našim skupnim hotenjem in zastavljenemu cilju, to je sistematični 
urejenosti in notranji skladnosti, ustreznosti, obenem pa še večji stabilnosti 
našđga pravnega sistema. Hvala! 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Osnutek resolucije o temeljih 
zakonodajne politike republike sta obravnavala odbor za gospodarsko progra- 
miranje in finance ter odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje 
našega zbora. Oba odbora sta predložila pismeni poročili. Poročevalca odborov 
sta tovariš Vladimir Klavs in Ivan Arzenšek. Morda želita sodelovati v razpravi? 
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(Ne želita.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Lamut ima 
besedo. 

Franc Lamut: Tovariš predsednik, totfarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da uvodoma lahko ocenimo osnutek resolucije, pa tudi izvajanja tovariša 
Cesnika, kot dejanski napredek in pozitiven rezultat pri krepitvi republiške 
zakonodaje. Vsi vemo, da bo proces na tem področju dolgotrajen in da ni 
mogoče vseh stvari urejati čez noč, je jasno. Pogrešam pa pri tem predvsem 
pri prenosu kompetenc federacije na republiško zakonodajo, odločnejših in 
odpornejših stališč ter aktivnejših predlogov od same republike Slovenije, pred- 
vsem pa od zveznih poslancev, ki delujejo v zvezni skupščini. 

Po moji oceni je bilo nesmotrno in neučinkovito, da smo se na veliko 
spustili v zvezni skupščini v razpravljanje, kot smo lahko razbrali iz dnevnih 
časopisov in informacij o tem, kolikšno nosilnost sme imeti kamion v zasebni 
lasti, ali ima zasebni gostilničar lahko tri ali pet zaposlenih namesto da bi 
rešili ta problem kot celoto, da se pospeši prenos ustreznih pristojnosti fede- 
racije na republiko. 

Mislim, da smo pri tem naredili ne samo formalno, ampak tudi vsebinsko 
napako in priporočam, da v bodoče pri našem nadaljnjem delu ne bi ponovno 
prišlo do takih ali podobnih napak. 

Podpiram poročilo, ki sta ga o tej resoluciji predložila pismeno oba odbora 
gospodarskega zbora. V tej zvezi bi se rad ustavil samo na dveh vprašanjih. 

Mislim, da je nam vsem jasno, da zvezna, predvsem pa republiška zakono- 
daja, morata zagotoviti določeno enotnost, predvsem na področju tiste zakono- 
daje, ki neposredno daje določene kompetence in pravice občini kot osnovni 
celici naše samouprave. Mislim, da se mora ta enotnost jasno odražati z moč- 
nejšim vplivom tudi na formiranje same republiške zakonodaje, za kar mislim, 
da je bila praksa tudi doslej. 

Osebno me moti v dosedanji poslanski praksi, v zadnjih dveh letih, da je 
bilo ogromno predpisov sprejetih po skrajšanem ali celo hitrem postopku in da 
ni bilo vedno zadostnih strokovnih priprav. Sodim, da bi se bilo možno v večini 

-primerov kljub našemu dinamičnemu življenju bolj pripraviti. Naj omenim 
ob tej priliki samo sprejemanje finančnih predpisov in proračuna za leto 1969. 

Mislim, da je treba v zvezi z bodočim delom skupščine ta namen še posebej 
poudariti in opozoriti, da se nam tu pojavlja vrzel, ki ni samo pravne narave, 
ampak ima verjetno lahko tudi globlje vsebinske posledice. Za vsako odločitev 
je treba dati določen čas, čas za premislek. Na drugi strani pa je treba dati več 
časa tudi strokovnim službam za temeljito pripravo in za temeljito analizo pro- 
blemov, ki naj se potem na takšen ali drugačen način urejajo v obliki norma- 
tivne zakonodaje. 

- Omenil bi rad še problem, ki ga ugotavljata tudi naša dva odbora, to je 
problem neučinkovitosti družbenih dogovorov. Menim, da bodo morali, ne 
samo družbeno-politični forumi ali skupščinski organi, ampak tudi pravni stro- 
kovnjaki enkrat priti jasno tudi do formulacije in do stališč, kaj je, oziroma 
kaj pravzaprav predstavlja v našem družbenem sistemu družbeni dogovor. 

Pod pojmom družbenega dogovora si običajno predstavljamo vse kom- 
pleksno, vse tisto, česar ne moremo urediti z normativno zakonodajo, ko se 
hočemo izogniti temu, da bi neko stvar normativno uredili, pa jo skušamo 
urediti na ravni družbenega dogovora in sprejemamo v zvezi s tem razna 
priporočila, resolucije in podobno. 
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Ce primerjamo družbene dogovore v delovni organizaciji in neko stališče, 
priporočilo skupščine kot najvišjega organa samouprave v Sloveniji in obenem 
tudi najvišjega organa normativne zakonodaje, ki naj predstavlja družbeni 
dogovor, menim, da morajo vsi tisti, na katere se nanaša sklep, priporočilo 
skupščine, ta družbeni dogovor spoštovati in uresničiti. Sodim nadalje, da bi 
morali tisti, ki takega družbenega dogovora ne izpeljejo, odstopiti. Če bomo 
tako prakso družbenih dogovorov uvedli, potem verjetno ni potrebe, da bi 
moral biti družbeni dogovor sankcioniran z nekimi pravnimi sankcijami. Treba 
pa bi bilo seveda vprašanje izvajanja družbenih dogovorov vsaj do neke mere 
zaostriti. 

Ce bi hoteli analizirati vse dosedanje družbene dogovore, kako so se izpolnje- 
vali na različnih področjih, potem vidimo, da imamo precej nerealiziranih 
stališč ravno zato, ker nismo jasno in glasno definirah, kakšne obveznosti in 
kakšno moč naj imajo ti družbeni dogovori. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Besedo ima tov. 
Stane Simšič. 

Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Danes, ko nam je predložena resolucija o temeljih zakonodajne politike repu- 
blike, se mi zdi potrebno opozoriti na nekatera vprašanja, ki bi jih morala 
reševati republiška skupščina v naslednjem mandatnem obdobju. 

Mislim, da je cilj sprejetja te resolucije predvsem v okrepitvi zakonodajne 
politike republike. 

Dosedanja praksa namreč kaže, da je zvezna zakonodaja mnogokrat kom- 
pleksno urejala tudi tista vprašanja, ki bi jih morala reševati republika g^de 
na gospodarsko stanje posamezne republike. Mislim, da bo vloga republike 
v obdobju revizije obstoječe zakonodaje morala biti osredotočena prav v to, 
da se reševanje določenih področij prepusti v reševanje republiki, ne pa da to 
ostane izključno domena zvezne politike. 

Drugo področje, s katerim smo se v dosedanjem dveletnem obdobju sreče- 
vali, je tendenca pretiranega normiranja. Srečujemo se s celo vrsto različnih 
predpisov, zakonov in uredb, po katerih se pravzaprav lahko ravnajo le tisti, 
ki se poklicno bavijo s temi vprašanji, medtem ko se poprečen državljan naše 
republike težko znajde v tej poplavi različnih predpisov. 

Naslednji problem, o katerem je tudi govoril predgovornik, je vprašanje 
hitrega spreminjanja že sprejetih predpisov. Tako pri nas kot tudi v zveznem 
merilu, se vedno pogosteje dogaja, da že v času sprejemanja predpisa pri- 
pravljamo predloge za spremembo. Zato imamo pri posameznih predpisih celo 
vrsto sprememb, do katerih ne bi prihajalo, če bi bili materiali prej temeljito 
proučeni in temu ustrezno pripravljeni. Mislim, da je pri sprejemanju zakonov, 
oziroma pri predlaganju premalo sodelovanja, premalo so bile vabljene k sode- 
lovanju in razpravam razne znanstvene in druge institucije, ki bi lahko z dolo- 
čenimi analizami vnaprej pokazale, kje se bodo določeni problemi pojavljali. Pri 
takem načinu dela prav gotovo ne bi prihajalo do tako pogostih sprememb. 

Mislim, da bo prav po reviziji zakonodaje morala biti republika čvrsta 
v svojih stališčih in na vsak način zagovarjati tisto, o čemer smo se v zadnjih 
dveh letih tolikokrat dogovarjali. Kolikor namreč ne bodo posamezna področja 
prepuščena v odločanje republiki, toliko časa ni mogoče pričakovati kompleks- 
nega urejanja nekaterih vprašanj. 
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Mislim, da tu obstoja tudi določena nevarnost, ko bi posamezniki želeli, 
da se v celoti prenese zakonodajna politika na republiko in pa seveda tudi 
navzdol. Mislim, da okvirna, glavna področja vsekakor morajo ostati v okviru 
zveze. Urejanje specifičnosti posameznih področij pa naj prevzame republika. 

Tak značilen primer je na primer bil v lanskem letu, ko smo obravnavali 
vprašanje gostinstva in prevozništva, ki se rešujeta enotno za celo državo, za 
celo Jugoslavijo, vidimo pa, da1 bi te stvari lažje in uspešneje reševale republike 
same. 

Ponovno bi predlagal, da se zakoni ne sprejemajo po hitrem postopku, 
vsaj v tistih primerih ne, ko gre za vsebinska, pomembnejša vprašanja, ampak 
da gremo regularno pot. Sicer bo še vedno prihajalo do tega, da bomo zakone 
že v kratkem času po sprejetju spreminjali. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.) 
Torej nihče več. Ce ne želi nihče več razpravljati, potem predlagam, da zbor 
sprejme naslednji sklep o sprejemu osnutka resolucije o temeljih zakonodajne 
politike republike: 

1. osnutek resolucije o temeljih zakonodajne politike republike se sprejme; 
2. predlog resolucije o temeljih zakonodajne politike republike naj pripravi 

zalionodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, pri čemer mora upošte- 
vati stališča in pripombe odborov gospodarskega zbora in stališča, ki so prišla 
do izraza v razpravi na seji gospodarskega zbora. 

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

Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka resolucije o temeljih zakono- 
dajne politike republike soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko po prvotno predlaganem dnevnem 
redu, to je na finančni načrt cestnega sklada SR Slovenije za leto 1969. 

Pri tej točki gre za soglasje Skupščine SR Slovenije k finančnemu načrtu, 
ki ga je predložil upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije. Navzoči so tudi 
predstavniki upravnega odbora cestnega sklada. Morda želite še dodatno obraz- 
ložiti finančni načrt? (Ne želijo.) 

Finančni načrt je obravnaval odbor za proizvodnjo, promet in poslovno 
sodelovanje gospodarskega zbora, ki je predložil tudi poročilo. Odbor predlaga, 
da damo soglasje na finančni načrt. Poročevalec odbora je tovariš Ivan Kočevar. 
Tovariš Kočevar, kot vidim, tudi ne želi dodatno poročati. 

Finančni načrt cestnega sklada za letošnje leto in predlog odloka k finanč- 
nemu načrtu cestnega sklada je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija. 
Predložila je pismeno poročilo, ki je skupno k zaključnemu računu cestnega 
sklada za leto 1968, vendar tega danes ne bomo obravnavali. Poročilo zakono- 
dajno-pravne komisije imate vloženo k točki 9. dnevnega reda. 

Ali morda želi predstavnik izvršnega sveta dati mnenje k finančnemu 
načrtu cestnega sklada. (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Savinek se javlja. 

Mihael Savinek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da je bil finančni načrt za leto 1969, ki ga je predložil cestni sklad 
Slovenije, sestavljen takrat, ko še niso bile znane posledice letošnje zime. Ko 
sem prebiral posamezne postavke programa za večja popravila cest, sem prišel 
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do zaključka, da bomo imeli drugo leto zaradi letošnje zime takšne posledice, 
da nas bodo ta popravila veliko več obremenjevala kot bi bilo sicer potrebno, 
■če ne bi že letos teh posledic vsaj delno odpravili. 

Mislim, da se boste strinjali tudi ostali, če ste se vozili po cestah v teh 
zgodnjih spomladanskih mesecih, da so posledice zime zelo velike. Omenil bom 
samo dva cestna odseka: Maribor—Ptuj, ko praktično ceste ni več in pa odsek 
Slovenj Gradec—Mislinja, ki je tak, da bi bilo treba nujno položiti asfaltno 
prevleko, če želimo, da ne bi bilo treba drugo leto dati še enkrat toliko 
sredstev. Problem prevleke na odseku Slovenj Gradec—Mislinja podkrepljujem 
tudi s tem., da bo naše področje sprožilo vsak čas zahtevek, da železnica Dra- 
vograd—Velenje dobi ponovno status javne proge. Kolikor do tega ne bomo 
prišli, če ne bo ekonomskih in drugih utemeljitev za sedanjo spremembo poseb- 
nega statusa, potem bo železnica na tej relaciji ukinjena. To pa istočasno pomeni 
100'% večjo obremenitev tega cestnega odseka in s tem praktično propad ceste 
v celoti že v letošnjem letu. Sredstva, ki so bila vložena v rekonstrukcijo in 
modernizacijo tega cestnega odseka, so bila velika in menim, da ne smemo 
odlašati s popravilom tega cestnega odseka. To je potrebno toliko bolj, ker bo 
verjetno prišlo do ukinitve železniške proge, saj zaenkrat ni drugih izgledov. 
S tem pa moramo računati na povečano obremenitev ceste in ustrezno večjo 
izrabo ter propad tega cestnega odseka. 

Imam vtis, da sestavljalci finančnega programa za leto 1969 tega še niso 
upoštevali in. bi predlagal, da dokončno sklepanje o soglasju preložimo, dokler 
se vsi ti novi momenti ne preverijo in upoštevajo. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Arzenšek ima besedo. 

Ivan Arzenšek : Moje pripombe so več ali manj enake kot drugih 
tovarišev poslancev in tovariša Savineka, ki je pred menoj načel to vprašanje. 

Pred nekaj dnevi smo imeli v Kranju skupen sestanek vsi poslanci gorenj- 
ske regije in predstavniki občinskih skupščin. Med ostalimi točkami je bil tudi 
pregled finančnega načrta cestnega sklada za leto 1969. V razpravi o finančnem 
načrtu smo kritično pregledali nekatere cestne odseke, predvsem tiste, ki so 
izredno kritični zaradi letošnje zime. Verjetno je marsikdo od vas že imel 
priliko praktično občutiti stanje cest na odseku Žirovnica—Jesenice in Kranj— 
Škofja Loka itd. Zaključek tega skupnega sestanka je bil, da je nujno zaradi 
kritičnega stanja ponovno pregledati finančni načrt in pri obremenitvenih 
delih za letošnje leto v okviru tega programa upoštevati kritične točke, ki sem 
jih prej navedel. 

V razpravi je bila dana tudi sugestija, da se pri sestavi programa upoštevajo 
nekateri kriteriji, kot so dolžina cest, obremenitev itd. Tako je po nekem podatku 
gorenjski regiji, če upoštevamo dolžino vseh cest, ki jih ima cestni sklad SR 
Slovenije in dolžino cest gorenjske regije, dodeljenih manj sredstev, kot pa bi 
pripadalo tej regiji, če bi veljal kriterij dolžine cest. Kranjska regija je v celot- 
nem znesku 27 milijard starih dinarjev udeležena z 8,6%, medtem ko je v 
gorenjski regiji 9,5 °/o vseh cest. Obstojajo torej razlike po kriteriju dolžine 
cest in po razdeljenih sredstvih. Pri vsem tem pa je stanje cest na nekaterih 
odsekih nevzdržno. 

Sklep tega sestanka je bil, da se predlaga revizija programirane razdelitve 
sredstev za leto 1969, da se pri tem upoštevajo cestni odseki. Glede na sedanje 
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stanje, ki je nastalo zaradi posledic hude zime, so nekateri odseki cest gorenjske 
regije prvenstveno potrebni obnove. 

To je bil naš zaključek. Osebno smatram, da je seveda razumljivo, da 
cestni sklad takrat, ko je program sestavljal, ni mogel vedeti, kakšna bo zima 
in kakšne bodo njene posledice na naših cestah. 

Sicer smo vezani s sredstvi, ki jih ne more cestni sklad poljubno povečevati, 
vendar sodim, da je stanje cest po letošnji zimi toliko spremenjeno, da je revizija 
finančnega načrta potrebna. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Anton Zupančič. 

Anton Zupančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci T 
Moje poslansko vprašanje se je nanašalo na cesto od Radeč do Krškega in na 
cesto od Celja do Radeč. Vendar je poslansko vprašanje nekoliko odmaknjeno 
od problematike, ki jo imamo na dnevnem redu. Cesta od Radeč do Krškega 
je nevzdržna in je nujno, da .se rekonstrukcija dokonča. Vsa druga področja 
v Sloveniji so nekje že povezana z asfaltiranimi cestami, medtem ko je pove- 
zava Zasavja ostala doslej nerešena. 

Zato predlagam, da bi se v tem finančnem načrtu le našla sredstva, da bi se 
rekonstruirala cesta ne samo do Sevnice, kar je trenutno v teku, ampak tudi do 
Krškega. Pri rekonstrukciji te republiške ceste so finančno sodelovale vse 
občine tega predela, tako Krškega, Sevnice, Laškega in Celja, da pa v bodoče 
te občine ne bodo mogle v večji meri sodelovati in mislim, da je kljub temu 
nujno, da se ta cesta rekonstruira, ker to ni več cesta, po kateri bi bilo možno 
normalno voziti. Zato sodim, da je vprašanje ceste treba nujno rešiti. 

Drug problem predstavlja vprašanje ceste Celje—Laško—Rimske Toplice. 
Ta cesta je prav tako nemogoča. Zato prosim, če bi lahko predstavnik cestnega 
sklada SR Slovenije dal ustrezno pojasnilo. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariši poslanci! Opozoril bi na samo 
naravo razprave o tem finančnem, načrtu. Predvsem gre za to, da ne bi 
ponovili podobne razprave, ki je bila lani, ko smo sprejemali finančni načrt za 
leto 1968. Možna je sicer diskusija o posameznih cestah, vendar je ta možnost 
omejena praktično s tem, da sprejmemo soglasje, ali pa ga ne sprejmemo. 
Kolikor smo torej nezadovoljni s tem finančnim načrtom in zahtevamo določene 
spremembe v njem, potem danes ne moremo doseči, da bi se spremenile posa- 
mezne postavke v smislu vnosa ali iznosa te ali druge ceste, povečanja ali 
zmanjšanja. Mi k finančnemu načrtu namreč dajemo le soglasje, sprejema pa 
ga upravni odbor cestnega sklada. 

V tem smislu je torej treba postaviti vprašanja, ker nas bi sicer diskusija 
o posameznih cestah lahko predaleč pripeljala. Seveda pa to ne pomeni, da 
kakorkoli omejujem besedo, ker je konec koncev lahko tudi navajanje posa- 
meznih cest in problemov na posameznih področjih ilustracija sedanjega stanja. 
Vendar razprava ne more imeti konkretnih takojšnjih posledic v obliki spre- 
membe posameznih postavk finančnega načrta. Prav gotovo pa bodo predstav- 
niki upravnega odbora cestnega sklada na koncu povedali še svoje. Prosim vas, 
da pri nadaljnji razpravi to upoštevate. 

Kdo še želi razpravljati? Besedo ima poslanka tovarišica Ljudmila Fišer. 
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Ljudmila Fišer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predvsem moram najprej poudariti, da se strinjam z izvajanji tovariša Arzenška, 
ker sem bila tudi sama navzoča na sestanku gorenjskih poslancev skupaj s 
predstavniki občinskih skupščin. 

Dotaknila pa bi se še vprašanja, ki se mi je pojavilo ob pregledovanju 
zaključnega računa cestnega sklada. Upam, da s svojo diskusijo ne bom kršila 
dnevnega reda. V besednem delu poročila zaključnega računa cestnega sklada 
je v poglavju poslovanja sklada navedeno, da se pri nadzoru in prevzemu del 
pojavljajo pomanjkljivosti atestov pooblaščenih znanstvenih zavodov o kvaliteti 
asfaltov. Ti atesti so večinoma dostavljeni po gradnji, tako da ni možno pri 
nepravilnostih intervenirati že med samo gradnjo. Navedeno je, da je bil zaradi 
tega dosežen sporazum s temi zavodi, da bodo v bodoče dostavljali ateste med 
samo gradnjo, da bo možno pravočasno podvzeti potrebne ukrepe. S tem v zvezi 
bi prosila predstavnike cestnega sklada, da po možnosti odgovorijo na to, od 
kdaj nastaja ta pomanjkljivost glede atestov asfalta, če je bilo in koliko je bilo 
zaradi nekvalitetnega asfalta potrebno predčasno obnoviti prevleke, kolikšni 
so dodatni stroški, kdo krije te stroške in kdo pravzaprav odgovarja za nepravo- 
časnost atestov. 

Obenem podpiram tudi stališča, ki jih je iznesel tovariš Anzenšek, da bi 
morali, preden bi sprejeli finančni načrt za leto 1969, bolj objektivno in bolj 
točno in natančno določiti tako kriterije glede delitve pogodbenih sredstev 
cestnega sklada na posamezna cestna podjetja kot kriterije glede sofinanciranja, 
s katerim so udeležene posamezne občinske skupščine. Ko sem namreč gledala 
zaključni račun za leto 1968 in predračun za leto 1969, se mi je nehote vrinila 
neka neprijetna misel. Mogoče je tu malo lokalističnega prizvoka. Tovariš pred- 
sednik je prej omenil, naj se ne pulimo za posamezne ceste, vendar bi rada 
poudarila, da je v financiranju ceste skozi Žirovnico občinska skupščina Jesenice 
udeležena s 100 milijoni starih dinarjev. Predračunska vrednost je seveda višja 
Nadalje sofinancira skupščina Radovljica cesto II. reda skozi Bohinj z 250 mili- 
joni S din, kar predstavlja okoli 40'% celotne predračunske vrednosti rekon- 
strukcije. To navajam zaradi tega, ker je volivcem tako na občinski skupščini 
kot na zborih volivcev zelo težko odgovarjati, po kakšnih kriterijih se dajejo 
sredstva za vzdrževanje in za kaj se namenjajo sorazmerno visoka sredstva iz 
občinskih proračunov za ceste I. in II. reda. Prosim za odgovor oziroma pojasnilo. 

Predsednik Miran Goslar: Mislim, da je možno razgovarjati tudi 
o izvajanju del v preteklem letu, čeprav nimamo na programu sprejema samega 
zaključnega računa. Vendar ne izključujem možnosti tudi za tako diskusijo, ker 
je pač tesno povezana s programom. 

K besedi se javlja tovariš Lamut. 

Franc Lamut: Bom zelo kratek. Dohodki sklada izvirajo iz 50% 
pristojbine za motorna vozila, 100a/o pristojbine na pogonsko gorivo in 8®/o 
pristojbine za tuja motorna vozila. Vemo, kakšno je stanje naših cest. Ne vemo 
pa, da mora ceste v socialistični republiki Sloveniji vzdrževati republika sama. 
Ne spuščam se v sam finančni načrt sklada. Imam občutek, da je upravni odbor 
s temi sredstvi, kolikor je mogel, skrbno gospodaril. 

Postavljam pa z vso odločnostjo vprašanje, za katerega mislim, da bi se 
morali ob njem zelo zamisliti, tako Skupščina SR Slovenije kot tudi njen izvršni 
svet: kdaj bomo dosegli, da se bo sedanja delitev zveznega prometnega davka 

10» 



148 Gospodarski zbor 

na gorivo v razmerju 80 % federacija in 20 % republika spremenila v korist 
republike. Mislim, da bi s tem rešili martsiikakšno vprašanje, katerega pač 
v sedanjih pogojih brez denarja ne moremo. Vemo, da federacija ne sofinancira 
niti vzdrževanja niti rekonstrukcije niti novogradnje. Če smo sposobni speljati 
spremembo, potem povejmo, če pa nismo sposobni, potem sodim, da je velik 
del vseh teh diskusij kot bob v steno. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Arzenšek. 

Ivan Arzenšek: V zvezi z nastalo situacijo in diskusijo bi dal sledeč 
predlog, kolikor je seveda sprejemljiv. 

Vemo, da ima cestni sklad samo omejena sredstva in da jih več nima, skupaj 
torej 27 milijard in da jih ni mogoče v sedanjih pogojih zbrati več, pa čeprav 
bi to še tako radi dosegli. Zato predlagam, da danes na našem zboru to okvirno 
vsoto, ki je predlagana, potrdimo oziroma damo soglasije. Ker pa je potreben 
določen čas, da se cestni sklad prilagodi in sooči z nastalo situacijo zaradi hude 
zime in ker logično ne more danes predložiti novega predloga, predlagam, da 
cestni sklad pregleda celotno situacijo, določi nov vrstni red glede na današnje 
stanje cest, da upošteva eventualne pripombe in da pride na naslednjo sejo 
zbora z novim predlogom celotnega programa. Kolikor namreč že danes sprej- 
memo vse pozicije, kot so v finančnem načrtu postavljene, potem je diskusija 
praktično odveč. Lahko sicer razpravljamo, vendar praktičnih rezultatov ne bo. 

Predsednik Miran Goslar: To, kar predlagaš, mislim, da ni spre- 
jemljivo. Mi namreč ne sprejemamo zneska 277 milijonov, temveč strukturo 
tega zneska oziroma dajemo soglasje k celotnemu finančnemu programu. Tega 
zneska torej ne moremo odobriti v tem smislu, da bi rekli, sprejmemo znesek 
277 milijonov, potem pa vi upoštevajte, ali pa ne, v strukturi del, ki so pred- 
videne itd. Mislim, vsaj, da je tako. Tvoj predlog torej ni uporaben, če hočeš 
doseči spremembe v sami porabi. 

Ivan Arzenšek: Mogoče sem se slabo izrazil. Gre za to, da do pri- 
hodnje seje cestni sklad pripravi nov program, v katerem naj upošteva dejansko 
stanje na naših cestah. 

Predsednik Miran Goslar: Ali to pomeni, da predlagaš isto, kar je 
predlagal tovariš Savinek, da se finančni načrt ne sprejme, da se torej ne da 
soglasje. 

Ivan Arzenšek: Drugega izhoda ni. 

Predsednik Miran Goslar: So še kakšna mnenja, še kdo želi raz- 
pravljati? Besedo ima tovariš Jože Javornik. 

Jože Javornik : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V samo strukturo finančnega načrta cestnega sklada se ne bi posebno spuščal. 
Ce bomo nekje dali, vemo, da bomo morali drugje vzeti. Pridružujem pa se 
predlogom tovariša Lamuta glede sredstev prometnega davka. V tem namreč 
vidim rešitev. Naši napori naj bi bili torej usmerjeni v spremembo udeležbe 
v prometnem davku od goriv, ne pa na notranje prepire, katera cesta naj dobi 
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več sredstev in katera manj. S tem se bomo prav gotovo ponovno srečali pri 
nadaljnjih razpravah. Zato v celoti podpiram predlog tovariša Lamuta, da je 
naša prva naloga, doseči drugačno delitev sredstev med republiko in zvezo. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? (Nihče se ne javi.) 
Ce nihče ne želi več razpravljati, potem prosim predstavnike cestnega sklada, 
da povedo svoje stališče. Besedo ima predsednik upravnega odbora cestnega 
sklada tovariš Alojz Žokalj. 

Alojz Žokalj : Tovariši poslanci! Povsem razumem diskusijo okoli 
cest in vem, da ceste niso in verjetno še dolgo ne bodo take, kakršne si želimo 
mi vsi. Strokovne službe se trudijo po svojih močeh, da bi z razpoložljivimi 
sredstvi vzdrževale prevoznost in mislim, da se na cestah njihov trud tudi 
nekaj pozna. Verjetno bo ta tema pereča ne samo na današnji seji zbora, ampak 
tudi na sejah občinskih skupščin, po časopisih in ne vem kje, še dolgo. 

Tovariše poslance moram opozoriti na to, da imamo 4-letni plan vzdrže- 
vanja. Nekateri so še prav gotovo spominjate razprav, ko smo sprejemali plan, 
da je toliko cest, da je toliko občin, da je toliko cestnih podjetij, da gre tukaj 
za turizem, tam za drug problem itd. Tako smo sprejeli 4-letni plan vzdrževanja 
cest. Pod vzdrževanjem razumemo normalno tekoče vzdrževanje, delne rekon- 
strukcije, prevleke itd. 

Takrat smo v naši obrazložitvi napisali, da sredstev ni dovolj, mislim pa, 
da je diskusija tovariša Lamuta verjetno najbolj pravilna. Potrebujemo pred- 
vsem več sredstev, pa verjetno ne bomo potem gledali tako kritično, ali je 
1 meter asfalta prišel na to ali ono cesto. 

Predloženi plan rekonstrukcij in vzdrževanja cest je pač izdelan na podlagi 
sprejetega srednjeročnega plana in v okviru možnosti, ki jih daje predvideni 
letošnji dotok sredstev. 

Kot predstavniku enega poslovnega partnerja, to se pravi cestnega sklada, 
ki ima poslovne odnose s cestnimi podjetji, delate pravzaprav zelo slabo uslugo. 
Smatram namreč, da moramo vse te nujne stvari rešiti v okviru normalnega 
rednega vzdrževanja. Samo spomnite se, da so bile slične odjuge lansko in pred- 
lansko leto, pa smo s cestnimi podjetji le nekako rešili vse najproblematičnejše 
odseke. Tudi letos se bomo potrudili, da čim prej in čim učinkoviteje odstra- 
nimo posledice letošnje zime. Cestni sklad bo naredil vse, kar je v njegovi moči, 
da bodo vse ceste popravljene, čim bodo nastopili ustrezni klimatski pogoji. 
To bo, kot je običajno, v aprilu in maju, ko bo tehnološko možno popraviti 
ceste. Za odseke, kjer ni sedaj predvidenih dovolj sredstev za vzdrževanje, bo 
cestni sklad prav gotovo moral najti rešitev, skupaj s cestnimi podjetji, kjer so 
katastrofalne stvari, če tako rečemo, pa bomo reševali problem financiranja 
z rezervo, pa tudi z ev. premiki. Namesto, da bi dali v enem potezu 2 km asfalta, 
bomo morebiti šli na 500 m tam, kjer je cesto vzelo. Morda pa bo treba v po- 
sebno kritičnih primerih kaj narediti tudi na kredit, torej na račun sredstev 
naslednjega leta. Vse te možnosti obstojajo, so realne in po mojem mnenju ne 
vidim nikake potrebe po alarmu. 

O cestah na Gorenjskem ne bi hotel posebej razpravljati. Ker pa so že bili 
danes tu podani pomisleki glede vlaganja sredstev za ceste na eni ali drugi 
regiji, potem lahko povem, da po računicah cestnega sklada na Gorenjskem 
dobro stojite in da v vseh letih, kolikor imam podatke, to je od leta 1962 dalje, 
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ni bilo nobene diskriminacije gorenjske regije na področju vlaganja sredstev 
v gorenjsko cestno omrežje. 

Na cestnem skladu dobro vemo, kako je s cestami na Gorenjskem. Zato 
smo v zadnjih dveh ali treh letih asfaltirali cesto od Jesenic do Kranjske gore, 
letos jo zapiramo, letos popravljamo v Žirovnici most s 415 milijoni starih 
dinarjev, pri čemer sodelujejo tudi občine. Pri tem pa poudarjam, da niti 
upravni odbor cestnega sklada niti cestni sklad nista izsiljevala občine, ampak 
je občina sama bila voljna sofinancirati. Takih primerov je bilo po Sloveniji 
veliko in niso redki primeri, da so razne občine dajale sredstva ne glede na 
določen cestni odsek, verjetno zavedajoč se, da je to pametno in koristno. 

Tako se za letos pripravljamo na ureditev priključka za Bled in pri Jeprci, 
pripravljamo obnovo asfalta med samim Bledom in Žirovnico. 

Verjetno pa se bomo morali dogovoriti z občino Jesenice za ureditev cesti- 
šča v samih Jesenicah. Cestišče, za katerega smo mi odgovorni, ga bomo tudi 
uredili ali z novo prevleko ali pa z lažjo prevleko, pač v okviru možnosti. 

Podobno velja tudi za ceste na Štajerskem. S tovarišem poslancem sva že 
prej v odborih govorila o teh problemih. Nekaj bomo morali narediti v Mislinj- 
ski dolini, saj smo že lansko leto na račun ceste v Mislinjski dolini reševali 
odsek Ar j a vas—Velenje. V zvezi z nujnostjo obnove tega odseka je bilo že 
dokaj razprave v odboru in so se sredstva morala premakniti, ker bi sicer 
^postala ta cesta povsem neprevozna. 

Poudarjam, da se bomo tudi letos tako trudili, kot smo se prejšnja leta. 
Ob vsem tem se čudim, da nihče ni rekel niti ene dobre besede kljub fanta- 
stično povečanemu prometu, saj smo kljub skromnim sredstvom le nekako 
uspeli obdržati kvaliteto cest na neki dostojni ravni, tako glede na ostalo 
Jugoslavijo, pa če hočete tudi glede na ceste pri sosedih. 

Za normalno vzdrževanje imamo kriterije, ki so jih cestarji sami osvojili. 
S temi je precizirano, kaj taka cesta mora dobiti pri normalnem vzdrževanju. 
To velja enako za gorenjsko cestno podjetje kot za vsa ostala. S cestnimi pod- 
jetji pa je tudi dogovorjeno, da do 1970. leta ne menjamo tega ključa za nor- 
malno cestno vzdrževanje. 

Ne vem, če sem uspel odgovoriti diskutantom. Prosim pa vse tiste, ki bodo 
še ostali poslanci v tej skupščini, da podpirate ceste v tem smislu, da se za- 
vzamete za spremembo participacije republike v prometnem davku, ki po 
mojem mnenju ne sme ostati v sedanjih razmerjih. Ceste so bile dane v pri- 
stojnost republikam, vendar pa zveza s tem ni republikam odstopila tudi ustrez- 
nega dela prometnega davka od tekočih goriv. 

Zato vas prosim za razumevanje tako pri finančnem načrtu kot pri za- 
ključnem računu. Na cestnem skladu bomo rade volje vsakemu poslancu do 
podrobnosti pokazali, kakšne odnose imamo s cestnimi podjetji — poslovnimi 
partnerji in kako sklepamo pogodbe za dela, kako je s projekti, ponudbami, 
kalkulacijami, pogodbami, nadzorom itd. V poročilu smo odkrito kritično rekli, 
kako je z nadzorom oz. kontrolo pri asfaltu. Za vsiak kos asfalta zahtevamo 
testiranje od zavoda za raziskavo materiala slovenskega ah hrvaškega. Glede 
števila nadzornikov pri cestnem skladu pa lahko rečem, da smo imeli nad- 
zornih organov premalo in zato te stvari včasih tudi niso funkcionirale kot bi 
bilo potrebno. Tako smo to tudi samokritično napisali. Na drugi strani pa 
moram obenem tudi povedati, da jugoslovanski asfalti po atestih, kot jih po- 
znamo, niso prvorazredni. Pri tem mislim na sam asfalt, ne pa na asfaltni 
tepih. Hvala lepa. 



62. seja 151 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Skok ima besedo. 

Peter Skok: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po- 
vsem na kratko bi postavil sledečo dilemo: ali lahko sprejmemo finančni načrt 
za leto 1969, ko je ena izmed postavk finančnega načrta vezana na potrditev 
zaključnega računa za leto 1968. 

2. Ali lahko danes potrjujemo finančni načrt oz. posamezne postavke v 
načrtu, ko že danes vidimo, da bo moral finančni načrt doživeti spremembe. 
Pri tem se v celoti strinjam z mnenjem tovariša predsednika, da s posameznimi 
postavkami finančnega načrta potrjujemo tudi delo po posameznih postavkah. 

3. Na žalost niti vreme niti stanje cestišča ne priznavata 4-letnega per- 
spektivnega načrta in je potrebno postavke finančnega načrta prilagoditi sta- 
nju cest. 

4. Strinjam se s predlogom tovariša Lamuta in. če ne bi sprejeli finančnega 
načrta, ne bi bil upravni odbor postavljen v tako nujno pozicijo, da skuša pri 
prerazdelitvi sredstev med republiko in federacijo napraviti vse, kar bi lahko. 

5. Cestnemu skladu pa je le treba priznati, da pri izdelavi finančnega 
načrta še ni vedel, kako bodo ceste dejansko danes izgledale, in da bi bilo zato 
primerno, da se posamezne postavke pregrupiraj o še pred sprejetjem finanč- 
nega načrta. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Glede tega, ali lahko sprejmemo finančni 
načrt, ne da bi sprejeli zaključni račun, mislim, da brez nadaljnjega lahko, ker 
.gre v bistvu za analogijo kot pri proračunu. Tudi proračun sprejemamo prej 
kot zaključni račun proračuna za prejšnje leto. Kolikor pa seveda pride do 
bistvenih popravkov, potem je potreben rebalans, vendar to ni takšna stvar, 
da zaradi nje ne bi mogli sprejeti finančnega načrta za letošnje leto. 

Se kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Mislim, da bi se najprej morali 
izjaviti glede predloga, ki sta ga dala tovariš Lamut in Javornik, to je glede 
delitve sredstev prometnega davka. Položaj glede tega je že iz dosedanjih raz- 
položljivih informacij dokaj jasen, da ne samo naš zbor, temveč tudi izvršni 
svet, upravni odbor cestnega sklada in drugi organi v republiki podpirajo 
predlog, da se delitveno razmerje spremeni. 

Glede na izjavo zveznega sekretarja za finance tovariša Smoleta v letoš- 
njem letu seveda ni pričakovati kakega uspeha na tem področju, pa tudi za 
naslednje leto je stvar dvomljiva. Vendar mislim, da lahko kljub temu sprej- 
memo sklep, da naš zbor zadolži pristojni republiški organ, verjetno je to sekre- 
tariat za finance, da pripravi ustrezen formalni predlog, da se že za leto 1970 
doseže sprememba tega razmerja. Predlog naj se tudi kvantificira in nato sku- 
šajmo z vsemi sredstvi, ki jih ima republika, vključujoč tudi delegacijo repu- 
blike v zvezni skupščini, doseči spremembo tega razmerja v korist republike. 

To bo seveda povzročilo, kolikor bi uspeli, določene spremembe v zajemanju 
drugih proračunskih sredstev za federacijo, vendar naj se temu ustrezno izde- 
lajo primerni predlogi. Mislim, da se strinjate s takšno formulacijo sklepa. Kdor 
je za to, naj prosim, dvigne roko1. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu odloka o soglasju k finančnemu na- 

črtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1969 v besedilu, kot je predložen v 
gradivu. Glasujemo torej o odloku o soglasju k finančnemu načrtu cestnega. 
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sklada SR Slovenije za leto 1969. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo- 
vzdržal? (13 vzdržanih.) 

Ugotavljam, da je odlok o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada 
za leto 1969 z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na naslednjo to je na 4. točko dnevnega reda, po 
prvotno predlaganem dnevnem redu, na predlog zakona o modernizaciji ceste 
državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Postojna—državna meja pri Novi 
Gorici. 

Prosim tovariša podpredsednika dr. Kolarja, da vodi ta del seje. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Predlog zakona je pripravil izvršni 
svet na podlagi sklepov pristojnih zborov Skupščine SR Slovenije, ki so bili 
sprejeti ob priliki obravnavanja osnutka zakona. 

Gospodarski zbor je osnutek zakona obravnaval na svoji 61. seji 5. febru- 
arja. Na predlog izvršnega sveta predlaga predsedstvo skupščine pristojnim 
zborom skrajšanje rokov za posamezna opravila, ki so s poslovnikom določena 
za sprejem zakonov. 

Ali želi predstavnik predlagatelja tovariš Zupan še ustno obrazložiti pred- 
log zakona? (Ne želi.) 

Predlog zakona je obravnaval odbor za proizvodnjo, promet in poslovno 
sodelovanje in predložil pismeno poročilo. Ali želi poročevalec odbora tovariš 
Skok dati še kaka pojasnila? (Ne želi.) 

Predlog zakona je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in pred- 
ložila pismeno poročilo, v katerem predlaga redakcijske spremembe k 3., 4. 
in 6. členu predloga zakona. 

Ker nihče od poročevalcev ni želel dati še dodatnega mnenja, lahko prič- 
nemo razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne želi nihče besedo, 
potem lahko zaključimo razpravo. Imamo torej samo amandmaje zakonodajno- 
pravne komisije, ki so redakcijskega značaja. Pred pričetkom seje ste prejeli 
tudi mnenje skupščine občine Kamnik k predlogu zakona, v katerem ta občinska 
skupščina sporoča, da se s predlogom zakona strinja, da pa želi sodelovati pri 
razpravah, preden se bo določila trasa priključka za Domžale in Kamnik. Mi- 
slim, da ni nobenega razloga, da ne bi sprejeli njihovega mnenja in posredovali 
pristojnim to njihovo željo po sodelovanju. 

Razpravo smo torej zaključili in dajem predlog zakona skupaj z amand- 
maji zakonodajno-pravne komisije na glasovanje, Kdor je za zakon o moder- 
nizaciji ceste, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju— 
Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici soglasno 
sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka O' modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in 
Hoče—Leveč. 

Predlog zakona je izdelal izvršni svet na podlagi sklepov pristojnih zborov 
Skupščine SR Slovenije, ki so bili sprejeti ob priliki obravnave osnutka odloka. 
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Gospodarski zbor je osnutek odloka obravnaval na svoji seji 5. februarja letos. 
Ali želi predstavnik predlagatelja odloka dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) 

Predlog odloka je obravnaval odbor za proizvodnjo, promet in poslovno 
sodelovanje in predložil pismeno poročilo. Ali želi poročevalec odbora tovariš 
Skok dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) 

Predlog odloka je obravnavala zakonodajno-pravna komisija in predložila 
pismeno poročilo, v katerem predlaga redakcijske spremembe k 3. in 5. točki 
predloga odloka. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce so za- 
deve dovolj jasne že na podlagi razprave, ki je bila prejšnji mesec, potem lahko 
zaključim razpravo. 

Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka skupaj z amandmaji zako- 
nodajno-pravne komisije na glasovanje. 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 predlog odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrh- 
nika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o finančnem programu za financiranje projektiranja novih cestnih 
odsekov v SR Sloveniji. 

Predlog odloka je pripravil izvršni svet na podlagi sklepov pristojnih zbo- 
rov Skupščine SR Slovenije, ki so bili sprejeti ob priliki obravnavanja osnutka 
odloka. Gospodarski zbor je osnutek tega odloka obravnaval na 61. seji 5. fe- 
bruarja. Ali želi predstavnik predlagatelja odloka dati ustno obrazložitev? (Ne 
želi.) 

Predlog odloka je obravnaval odbor za proizvodnjo, promet in poslovno 
sodelovanje in predložil pismeno poročilo. Zeli poročevalec odbora dati še po- 
jasnilo? Besedo ima tovariš Skok. 

Peter Skok: Danes smo prejeli tudi amandma gorenjskih občinskih 
skupščin, o katerem pa seveda odbor ni razpravljal. Zato predlagam, da se da 
odboru možnost, da se sestane in razpravlja o amandmaju. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Pred pričetkom seje ste prejeli 
amandma skupščin občin Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič, s 
katerim se predlaga sprememba k 2. točki odloka, in sicer da se izdela za odsek 
ceste državna meja pri Podkorenu—Kranj—Ljubljana glavni projekt in ne 
samo idejni projekt. 

Želel bi slišati predstavnika izvršnega sveta tovariša Zupana in potem 
Skoka, ki je že povedal, da želi, da bi se sestal odbor, ki naj bi zavzel o tem 
svoje stališče. Ali lahko predstavnik izvršnega sveta že pove svoje stališče? 
Besedo ima predstavnik izvršnega sveta tovariš Zupan. 

Ivan Zupan: Uradnega stališča še ni; če pa bo potrebno, bom sode- 
loval v razpravi. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Preden prekinemo, zaradi seje od- 
bora, bi povedal, da je predlog odloka obravnavala tudi zakonodajno-pravna 
komisija in predložila pismeno poročilo, v katerem predlaga redakcijske spre- 
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membe k 4. točki predloga odloka. Na predlog predstavnika odbora prekinjam 
sejo do 11. ure. 

Pozivam odbor, da se takoj sestane, razpravlja o tem amandmaju in nato 
poroča zboru. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.45 in se je nadaljevala ob 11.15.) 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Nadaljujemo s 6. točko dnev- 
nega reda, to je z obravnavo predloga odloka o finančnem programu za 
financiranje in projektiranje novih cestnih odsekov v SR Sloveniji. 

Prosim predsednika odbora za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje, 
da da poročilo o amandmaju gorenjskih poslancev. 

Anton Kovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor je na seji obrav- 
naval amandma gorenjskih poslancev, oziroma občinskih skupščin Jesenice, 
Kranj, Radovljica, Skofja Loka in Tržič, ki predlagajo spremembo 3. točke 2. 
dela odloka o finančnem programu za financiranje projektiranja novih cestnih 
odsekov v Sloveniji. 

Ta predlog je v nasprotju z oisnovnim predlogom le v toliko, da predlaga 
glavni projekt za cesto Podkoren-—Kranj—Ljubljana, medtem ko osnovni pred- 
log predvideva samo izdelavo investicijskega programa in idejnih projektov 
za cesto Šentilj—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja ter glav- 
nih projektov le za odseka Vrhnika;—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč. 

Prav tako je predlagana v osnovnem gradivu izdelava investicijskega pro- 
grama in idejnega projekta za cesto: državna meja pri Podkorenu—Kranj— 
Ljubljana-—Bregana ter investicijskega programa in idejnega ter glavnega pro- 
jekta za predor skozi Karavanke. V osnovnem gradivu je torej že zajeta izde- 
lava glavnega projekta za predor skozi- Karavanke. Nadaljnja izgradnja ceste 
od Podkorena proti Ljubljani pa je z izgradnjo predora pod Karavankami v 
precej tesni povezavi. 

V razpravi pa je bilo s strani cestnega sklada postavljeno precej aktualno 
vprašanje in sicer kako bi bilo mogoče realizirati glavne projekte za predel 
tudi od Podkorena do Ljubljane do leta 1970 kot predvideva odlok. Glavni 
projekti, ki jih je potrebno izdelati že za odseka v pravkar sprejetem odloku 
to sta Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče1—Leveč, bodo popolnoma zasedli 
projektantske kapacitete v Sloveniji do leta 1970. 

Glede na stališča, ki so bila dana v razpravi, verjetno lahko pričakujemo 
amandmaje, ki bodo zahtevali izdelavo nekaterih nadaljnjih glavnih projektov 
za dolenjski predel. Prav tako se je že oblikovalo stališče, da bi bilo treba, če 
nastopijo zahteve po nadaljnjih spremembah in izdelavi glavnih projektov, 
upoštevati tudi spremembo 2. točke. Tu bi se lahko zahtevalo tudi izdelavo 
glavnih projektov za celotno traso od državne meje do državne meje. Sedanji 
odlok pa vsebuje le izdelavo investicijskega programa in idejnih projektov za 
modernizacijo ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana— 
Postojna ter glavnih projektov za odseke Vrhnika—Postojna—Razdrto in 
Hoče—Leveč. 

Ob taki razpravi v odboru je bilo ugotovljeno, in tudi izglasovano, da 
amandmaja gorenjskih občinskih skupščin ni mogoče predlagati za sprejem v 
našem zboru in zato ga je ,odbor tudi odklonil. 
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Podpredsednik dr. Drago Kolar: Prosim predstavnika izvršnega sve- 
ta, da pove, kakšno je njihovo stališče glede amandmaja. 

Ivan Zupan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
odloku imamo predvideno, katera projektna dela in do kdaj naj bi se izvršila. 
Gorenjski amandma predstavlja spremembo v toliko, da bi se ne izdelal samo 
idejni, temveč tudi glavni projekt za. cesto Podkorenski predor—Ljubljana. 

Cestni sklad izjavlja, da so njegove kapacitete s temi projektantskimi deli 
in to je najbrž res, v celoti zasedene. Za tako delo torej ni kapacitet, poleg tega 
pa projekti v določenem času zastarijo in bi prehitevanje s projektiranjem po- 
vzročilo dodatne projektne naloge in popravilo. 

Pri tem je treba ločiti sedanjo in bodočo obremenitev cest. Vsi vemo, da 
bo promet na gorenjski cesti izsilil določeno rešitev in da moramo s tem raču- 
nati. Izvršni svet se bo zavzel za to, da bo v nadaljnjih projektnih delih gorenj- 
ska cesta vključena v ta projekt. To je sicer že do leta 1970 možno, a malo ver- 
jetno. Zanesljivo pa bo vključena takoj v letu 1971. Ob tem pa vemo, da se 
bomo morali v času, ko bodo zgradili tursko cesto do Beljaka oziroma do pre- 
dora, priključiti tu z ustrezajočo cesto, če se nočemo definitivno odpovedati 
temu prometnemu toku. Do takrat pa je potrebno tudi obstoječe cestne odseke 
primerno rekonstruirati in urejevati, da bi vsaj za silo zmogli prometne tokove, 
ki se odvijajo danes na teh relacijah. 

Izvršni svet torej amandmaje v celoti ne more sprejeti, reševal pa bo ta 
problem, kolikor bo možno že v letu 1970, če ne pa zanesljivo v letu 1971. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Slišali smo mnenje pristojnega od- 
bora in predstavnika izvršnega sveta. Začenjam razpravo o tej točki dnevnega 
reda. Kdo želi besedo? Tovariš Edi Komočar, prosim. 

Edi Komočar: Tovarišice in tovariši poslanci! Tako kot na Gorenj- 
skem, smo se tudi na Dolenjskem sestali vsi poslanci vseh zborov delovnih 
skupnosti s predsedniki občinskih skupščin in dokaj dokumentirano in podrobno 
obravnavali predloge zakonskih določil v zvezi z urejevanjem cestne mreže 
v Sloveniji in nekatere odloke. Zadolžili so me, da na gospodarskem zboru v 
imenu 11 poslancev predložim naslednji amandma: 

— v točki I. naj se leto »1970« zamenja z letom »1972«, 
— v točki II. naj se v prvem odstavku v drugi vrsti zamenja leto »1970« 

z letom »1972«. 
— v točki II. pod tekočo številko 3, naj se besedilo 3. in 4. vrstice »inve- 

sticijskega programa in idejnega projekta« zamenja z besedilom »investicijskega 
programa, idejnega in glavnega projekta«. 

Ce bomo sprejeli ta amandma, bomo imeli drugi del cestnega križa vse- 
stransko urejen. 

Podpredsednik dr. Drago K o 1 a r : Prosim, da predložite amandma 
pismeno. 

Kdo še želi besedo? Tovarišica Mara Pele, prosim! 

Mara Pele: Glede na obrazložitev člana odbora in na izjavo tovariša 
Zupana bi rada postavila vprašanje zastopnikom cestnega sklada. Iz gradiva, 
ki smo ga prejeli z amandmajem, je razvidno, da je predstavnik cestnega sklada 
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SR Slovenije na posvetovanju v okviru kluba gorenjskih poslancev izjavil, da 
je že v dosedanjih pripravah za izgradnjo gorenjske ceste izdelan pretežni del 
projekta. Zanima me sedaj ali je res to, kar je predstavnik izjavil na tem se- 
stanku ali pa je res to, kar je predstavnik izjavil v odboru za proizvodnjo, 
promet in poslovno sodelovanje. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Predstavnika cestnega sklada pro- 
sim za pojasnilo. 

Inž. Rudolf Cimolini: Tovariš podpredsednik, tovariši poslanci! 
Predsednik upravnega odbora cestnega sklada je mnenja, da take izjave v Kra- 
nju ni dal. Zal nimamo nobenega stenograma, da bi lahko preverili, o čem 
se je razpravljalo na sestanku s poslanci in predsedniki občin pred dobrim 
mesecem na skupščini občine Kranj. 

Res je, da so določene stvari pripravljene in to nam lahko pomaga, da bi 
zaključili kompletni glavni projekt za 100 kilometrov 4-pasovne avtoceste od 
Ljubljane do Podkorena v krajšem roku, toda ne do 31. 12. 1970. Razpoložljivo 
gradivo bomo uporabili zlasti zaradi tega, ker bomo morali iskati dodatne 
zmogljivosti projekti ve, da dokončamo v tem roku idejni projekt. Nikoli ni 
mogel noben zastopnik cestnega sklada, sam sem bil tudi prisoten, izjavljati, 
da je večji del projektov pripravljenih, ker to ni res. Hvala lepa. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Kdo še želi razpravljati? Prosim, 
tovarišica Fišerjeva. 

Ljudmila Fišer: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Z odgovorom zastopnika cestnega sklada predvsem pa s pojasnilom, da 
ne dajejo izjav, da je pretežni del projekta gorenjske ceste izdelan, se ne 
strinjam. 

Sicer pa mislim, da stališče, da se ne bi pristopilo k izdelavi vseh projek- 
tov, oziroma celotne investicijske dokumentacije, ni v redu. Govorilo se je o 
tem, da ni na razpolago dovolj kapacitet. Vendar je hkrati v zaključnem računu 
cestnega sklada predvideno povečanje strokovnih kapacitet za gradnjo, oziroma 
modernizacijo cest, v programu za leto 1969 pa je konkretno navedeno, da bo 
sklad soudeležen pri nabavi sredstev za projektiranje hitrih cest. 

Poleg tega smo bih informirani kot je v amandmaju napisano, da je iz- 
delan že precejšen del projektov za gorenjsko cesto. Glede sredstev za izdelavo 
glavnega projekta pa menim, da bi se mogoče lahko sredstva pri izdelavi inve- 
sticijske dokumentacije za odsek Hoče—Leveč izločila. Po mojem mnenju bi 
bil ta odsek lahko v dvopasovni izvedbi. 

Poleg tega me zanima, zakaj se projektanti ne odločijo za tripasovno iz- 
vedbo ceste. Kot vem v sosednji Avstriji uspešno rešujejo ozka grla na cestah 
s tripasovno izvedbo. 

Gradnja gorenjske ceste je velikega pomena za gospodarstvo, ki je v veliki 
meri odvisno od urejenih prometnih objektov oziroma dobrih cest na sploh. 
Več kot 50 °/o bruto produkta v naši občini ustvarja turizem. V zadnjih dveh 
letih je bilo v investicijske kapacitete samo na blejskem območju investirano 
nad 4 milijarde S dinarjev. Skupščina je tudi sofinancirala izgradnjo bohinj- 
ske ceste s 40% udeležbo, kar sem že prej omenila. To je znak, da se vsi tru- 
dimo, da bi bile ceste kolikor toliko v dobrem stanju in da bi s tem pritegnili 
predvsem tuje turiste. 
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Postavlja se mi tudi vprašanje glede prioritete gradnje cest. Kolikor so 
investicijske kapacitete že tako zasedene, je verjetno možno malo prestaviti 
kakšno prioritetno gradnjo, o kateri smo že govorili. Kljub vsem dogovorom se 
namreč lahko zgodi, da bi nas severni sosedje prehiteli s svojo cesto pod Tu- 
rami in da bi poiskali partnerje drugje, in sicer tiste, ki bodo že pripravljeni. 

Mislim, da se ne zavzemam za lokalistične interese, ker ne zanikam po- 
trebe po modernizaciji celotnega cestnega križa. Mislim celo, da bi bili poslanci 
z ostalih območij zelo objektivni, če bi vsi glasovali za dodatni amandma, ki 
ga je predlagal tovariš iz Brežic. Hvala lepa. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Hvala lepa. Se kdo želi besedo? 
Tovariš Skok, prosim. 

Peter Skok: V imenu vseh 11 podpisanih poslancev in v svojem ime- 
nu predlagam naslednji amandma: Točka II/2 odloka se naj spremeni tako, da 
se glasi: »2. izdelava investicijskega programa, idejnih projektov in glavnih 
projektov za modernizacijo ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje— 
Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici.« 

Ostali del točke II. se črta. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Prosim, da amandma predložite 
pismeno. Se kdo želi besedo? Tovariš Pungerčar, prosim. 

Stane Pungerčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Pred to razpravo smo že sprejeli odlok o modernizaciji cestnih odsekov 
"Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč. Sprašujem se, če s sprejemom 
tega odloka nismo že precej odločili, kako naj se financirajo sami programi. 
Glede na stališče odbora, ki je proučil problem in predlagan amandma, bom 
postavil nekaj konkretnih vprašanj in jasno nakazal dileme. 

Kolikor bi skušali realizirati predloge amandmaja, me zanima ali bodo 
na razpolago potrebne projektivne kapacitete oziroma, če jih doma nimamo ali 
jih bi bilo potrebno uvoziti. Prav tako me zanima, če imamo na razpolago 
sredstva za financiranje uvoženih projektivnih kapacitet. Osnovni program za- 
gotavlja realizacijo do konca leta 1970. Sprašujem se ali je utemeljeno razširiti 
program, če trenutno ni na razpolago takih kapacitet in sredstev in končno ali 
je ob racionalno izdelanem projektu možno delati projekte na zalogo, računajoč 
na možnosti večjih odstopanj in korektur zaradi hitrega razvoja tehnike in 
znanosti. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Ali lahko kdo odgovori tovarišu 
Pungerčar ju? Predvsem bi želel, da nekdo komentira novo nastalo finančno 
situacijo, če bi amandmaje sprejeli. Prosim, tovariš Zupan! 

Ivan Zupan: Tovariši poslanci! Ob odločitvi za nacionalno tako po- 
membne investicije, kot so slovenske avtoceste, moramo vendar realno oce- 
njevati, kaj bomo zmogli. V preteklem obdobju smo od vseh investicij inve- 
stirali v promet med 12 in 13 %. S projekti, ki smo jih sedaj zastavili in v tem 
tempu, bi se ta procent zvišal na 22 do 23 %. V ostalih evropskih državah ude- 
ležba investicij v prometu v vseh investicijah niha, vendar pa se giblje med 
16 in 18 oziroma 15 in 17 %. Jasno moramo vedeti, kaj so naše želje in kaj naše 
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realne gospodarske možnosti. V enem ali dveh letih se bo pokazalo, katere od 
vseh teh optimalnih programov, ki so pred nami, bomo lahko na tem področju 
realizirali. Zaradi tega nam tudi vprašanje projektiranja narekuje določeno 
previdnost in spretnost. Dejstvo je, da so danes naše projektanske kapacitete 
preobremenjene, poleg tega je težko trditi, da so na najvišjem evropskem ni- 
voju. Ob preobremenitvi in ob takem pritisku se postavlja tudi vprašanje cen 
uslug in vsega, kar iz tega sledi. Zato so razmišljanja o eventualnem uvozu 
tujih projektanskih kapacitet realna, vendar pa bi ob tem morali tudi domačim 
projektantskim kapacitetam omogočiti uporabo najmodernejše tehnike in se- 
veda tudi evropske cene. Vendar pa pustimo to in videli bomo, kako se bodo 
te stvari v realnem okviru pri nas razvijale. 

Glede na vse ugotovitve menim, da predstavlja odlok, ki je predmet seda- 
nje razprave, optimalen koncept, do leta 1970. V razpravi dani predlogi naj 
bi se z dopolnitvami kar avtomatsko podaljšali do leta 1972, so nerealni. Z 
njimi bi v odlok na hitro sprejeli stvari, o katerih bomo najbrž v tem zboru 
oziroma zborih še razpravljali. Najbolj realno je, da sprejmemo odlok tak kot 
je, ob tem pa razmišljamo o nadaljnjih možnostih angažiranja tujih kapacitet. 
Jasno nam je, da nima nobenega smisla danes predimenzionirati določene pro- 
jektanske kapacitete in da šele kasneje ugotovimo, da smo jih predimehzio- 
nirali ter nato zahtevamo redukcije na polovico ali tretjino. To so izredno dragi 
in neracionalni posegi in družba se na osnovi emocionalnih pogledov na taka in 
drugačna razpravljanja težko odloči za velike posege, ki so povrhu tega še zelo 
dragi. 

Mislim, da nisem preoster, če rečem, da je že nekaj amandmajev danih 
zato, da bi stvar paralizirali, vendar pa se nekako približujemo temu, da v 
okviru predlaganega odloka poskušamo stvar urediti in z delom začeti, kasneje 
pa bomo videli ali bomo to sfero širili in jačili ali pa nas bo stvarnost postavila 
na realna ekonomska tla in bomo to bolj trezno planirali in spremljali. 

Ne bi hotel biti pesimist, še manj pa nerealen optimist, kajti te stvari nas 
tarejo že dalj časa in naša kratka gospodarska zgodovina nam nakazuje, da 
so nam že večkrat zelo škodovale. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Hvala! Še kdo želi besedo? Tova- 
riš Slavič, prosim! 

Jože Slavič: Dovolite mi, da povem samo nekaj besed. Zdi se mi, da 
se je v našem domu do sedaj še kolikor toliko realno razpravljalo in ne bi 
želel, da bi tu danes sprejeli nerealne sklepe. 

Tovariši, slišali smo, da ni projektantskih kapacitet in tovariš Lamut je 
v razpravi omenil, da imamo tudi premalo denarja. Poleg tega pa je že tretja 
pomembna stvar in to je, da na predzadnji seji tega sklica ne smemo sprejeti 
za naše naslednike sklepov, ki bi bili nerealni in bi mogoče vsemu našemu delu 
dajali pečat neresnosti. Zato sem za predlog, ki je bil predlagan v izvršnem 
svetu. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar : Se kdo želi besedo? (Nihče.) 
Rezime današnje razprave je torej, da imamo tri dodatne predloge, in sicer 

gorenjski predlog, predlog tovariša Komočarja za Podkoren—Bregano do leta 
1972 in pa predlog tovariša Skoka, da bi bil izdelan glavni projekt od Šentilja 
do Nove Gorice. Vsi ti predlogi so v pripravi. 
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Odbor je že zavzel odklonilno stališče glede gorenjskega amandmaja* po- 
vedati pa mora svoje mnenje še o ostalih dveh. Svoje mnenje o amandmajih 
mora po 292. členu poslovnika skupščine dati tudi odbor za gospodarsko pro- 
gramiranje in finance. In končno potrebujemo mnenje zakonodajno-pravne 
komisije, ki bi morala uskladiti te amandmaje. Če v odloku, ki je pred nami, 
karkoli spremenimo, bomo morali najprej spremeniti recimo 1. člen, ki pove, 
da se s tem odlokom ureja financiranje do leta 1970. To ni v skladu s pred- 
logom tovariša Komočarja za gorenjsko cesto. V točki 3 pa je treba presoditi 
celotno finančno konstrukcijo in šele nato bomo videli, kako je to mogoče na- 
rediti s sredstvi, ki so na razpolago. 

Tovariš Kovič se javlja k razpravi. Prosim! 

Anton Kovič: Tovariši poslanci! Še enkrat opozarjam na tisto, kar 
sem že povedal v uvodnih besedah glede stališča odbora. Odbor je pričakoval, 
da bo gorenjskemu amandmaju sledil amandma, ki ga je predlagal v razpravi 
tovariš Komočar oziroma da bo sledil tudi amandma, ki ga je predlagal tovariš 
Skok. Zato je odbor sklenil, da zavrne dodatne amandmaje in predlaga, da 
ostane prvotno besedilo. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Odbor torej ne bo imel posebne 
seje. Izvršni svet tudi vztraja pri prvotni formulaciji in amandmaje zaenkrat 
zavrača. Slišati moramo še mnenje odbora za gospodarsko programiranje in 
finance. Tovariš Pungerčar, prosim! 

Stane Pungerčar: Menim, da bi se moral naš odbor sestati na 
seji. 

' Podpredsednik dr. Drago Kolar: Predlagam kratko prekinitev seje. 
Seja odbora bo v sobi 70 in prosim predlagatelja amandmajev in zakona, da 
se je udeležijo. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.55 in se je nadaljevala ob 12.15.) 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Razpravljamo še vedno o šesti 
točki dnevnega reda. Prosim predsednika odbora za gospodarsko programiranje 
in finance, da pove mnenje odbora. 

Stane Pungerčar; Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor je imel 
sejo, na kateri so sodelovali predstavniki izvršnega sveta, predstavniki cestnega 
sklada ter predstavniki odbora za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje. 
Odbor je v razpravi ugotovil, da gre v odloku za program, ki je pomemben za 
celotno Slovenijo, ne pa za regionalni program. Ugotovil je tudi, da bi verjetno 
v razdobju, ki ga predlagata predlagatelja amandmajev, ne mogli izvesti finan- 
ciranja oziroma konstrukcije financiranja. 

Prav tako je odbor po pojasnilih in obrazložitvah ugotovil, da projektantske 
kapacitete ne zadostujejo za to, da bi lahko izvedli razširjen program do roka, 
v katerem naj bi bil izveden osnovni program niti ne bi mogli do leta 1972 
kvalitetno izdelati programov, ki jih zahtevajo amandmaji. 
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Odbor je bil tudi mnenja, da je predlog predstavnika izvršnega sveta dosti 
kvalitetna osnova za reševanje nakazanih problemov. Predstavnik izvršnega 
sveta je izjavil, da bo izvršni svet ob izvajanju osnovnega programa proučeval 
vse elemente in vse možnosti, da se postopoma, pa vendarle dosti proučeno pri- 
pravljajo nadaljnje izvedbe generalnega programa. 

Odbor je bil tudi mnenja, da se v današnji situaciji, če hočemo kvalitetno 
izvesti osnovni program, ne bi mogli odločiti za uvoz tujih kapacitet. S projek- 
tiranjem zaradi hitrega tehnološkega, tehničnega in znanstvenega napredka ne 
smemo prehitevati, ker bi morali kasneje projekte korigirati in spreminjati, 
s tem pa bi se povečali stroški. 

Zaradi tega se je odbor odločil, da podpre osnovni program in osnovni kon- 
cept, ki je dan zboru v razpravo. Nekateri člani odbora pa so bili mnenja, da 
bi bilo prav, da se predlagateljem amandmajev predlaga, da jih umaknejo. 
Hvala. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar; Slišali smo mnenje odbora za go- 
spodarsko programiranje in finance, že prej pa smo slišali mnenje predlagatelja, 
to je izvršnega sveta, in pa mnenje pristojnega odbora. 

Prosim še predstavnika zakonodajno-pravne komisije, da pove, kakšno je 
njihovo stališče. Prosim, tovariš Simšič. 

Stane Simšič: Zakonodajno-pravna komisija je mnenja, naj se naj- 
prej prouči, kakšne bi bile finančne posledice, če bi predlagane spremembe 
sprejeli. Menimo, da je pred tem nesmiselno dajati pripombe. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Tovariš Komočar in tovariš Skok 
ali vztrajata pri svojih amandmajih? (Da.) Torej bomo glasovali o amandmajih 
po vrstnem redu, kot so bili predlagani. 

Glasujemo najprej o prvem amandmaju, to se pravi o amandmaju gorenj- 
skih občin. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (2 poslanca.) Kdor 
je proti, naj prosim dvigne roko. Hvala. (Večina poslancev dvigne roko.) Kdor 
se je vzdržal, naj prosim dvigne roko. (7 poslancev.) 

Ugotavljam, da amandma gorenjskih občin ni sprejet. 
Na glasovanje dajem amandma tovariša Komočarja in sodopisnikov. Kdor 

* je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (8 poslancev.) Kdor je proti, naj 
prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Kdor se je vzdržal, naj 
prosim dvigne roko. (5 poslancev.) Amandma torej ni sprejet. 

Glasujemo o amandmaju tovariša Skoka in sodopisnikov. Kdor je za ta 
amandma, naj prosim dvigne roko. (9 poslancev.) Kdor je proti, naj prosim, 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Kdor se je vzdržal, naj prosim 
dvigne roko. (5 poslancev.) Tudi ta amandma ni sprejet. 

Na glasovanje dajem predlog odloka, dopolnjen z amandmaji zakonodajno- 
pravne komisije. Kdor je za tak odlok kot ga je predlagal izvršni svet, naj 
prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Kdor je proti, naj 
prosim dvigne roko. (Nihče.) Kdor se je vzdržal, naj prosim dvigne roko. (5 po- 
slancev.) Ugotavljam, da je odlok o finančnem programu za financiranje pro- 
jektiranja novih cestnih odsekov v SR Sloveniji sprejet. 

Predlagam, da sedaj preidemo na poslanska vprašanja, to se pravi na 
prejšnjo 2. točko dnevnega reda. 
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Na poslansko vprašanje Mare Pelc-Čeferin in na poslansko vprašanje Petra 
Skoka, katerih vsebina je med seboj povezana, bo odgovoril član izvršnega 
sveta Rino Simoneti. 

Rino Simoneti: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Vprašanja tovarišice poslanke in tovariša poslanca so med seboj pove- 
zana, povezana pa tudi z nekaterimi drugimi poslanskimi vprašanji, ki so bila 
postavljena v republiškem zboru. Zato je izvršni svet v sporazumu s predsed- 
nikom zbora pripravil skupni odgovor. Kratka vsebina vprašanj je takale. 

Ali so izvršnemu svetu znani novi predlogi in zahtevki za gradnjo velikih 
objektov, pri katerih je z največ sredstvi sodelovala federacija? Ali se bodo ti 
načrti izpolnjevali s sredstvi fonda za nerazvite in ali to prejudicira razvoj in 
obseg fonda v letu 1970? Ali so ti načrti povezani z reševanjem programa sploš- 
nega investicijskega sklada in kakšno je stališče izvršnega sveta do tega 
vprašanja? 

Nadalje sprašujejo ali bodo potrebna dodatna sredstva, če bodo veliki ob- 
jekti in kombinati na nerazvitih področjih poslovali z izgubo, ali bodo sredstva 
presežka proračuna za leto 1968 uporabljena za modernizacijo železnic in ali 
smo na sredstvih udeleženi; ali so upravičeni očitki, da za nerazvita področja 
ni bilo nič storjeno, ali se bo izvršni svet zavzel za zaostritev kriterija za raz- 
polaganje s skladi za nerazvite pa tudi z državnim kapitalom in alr sprejema 
iniciativo ekonomskega sveta, da se o odnosih razviti nerazviti sproži razprava 
v republiških predstavniških organih. 

Obenem vas obveščam, da bomo predložili skupščini gradivo o sredstvih 
družbeno-investicijskih skladov, kakor je bilo že sprejeto na seji republiškega 
zbora. 

Odgovor na to vprašanje se glasi: 
Financiranje razširjene reprodukcije se je pri nas razvijalo v več fazah. 

V začetku so se na davčni osnovi zbrana sredstva razdeljevala po družbeno- 
teritorialnih enotah in posameznih investicijskih objektih. Do leta 1963 nismo 
uporabljali kreditnega sistema in je financiranje investicij potekalo brez obveze 
vračanja, zato ni zanesljive evidence, kako so se sredstva uporabljala. Šele 
kreditni odnos med posojilodajalci in posojilojemalci nam omogoča zadovoljiv 
pregled porabe sredstev. 

Postopno se je financiranje investicij prenašalo na neposredne proizvajalce. 
V družbenem planu za obdobje od 1966. do 1970. leta, ki ga končujemo pri- 
hodnje leto, je bilo določeno razmerje 70 : 30 med udeležbo sredstev družbeno- 
političnih skupnosti in gospodarstva, v korist gospodarstva. 

Odločitev, da se mora povečati udeležba gospodarstva v investicijah, je 
bila povsem jasno potrjena ob obravnavah bilance federacije preteklo leto, ko 
je bil sprejet sklep, da se razmerje 70 : 30 uresniči. Za uresničitev tega sklepa 
je po našem mnenju najpomembnejše določilo, da federacija ne sme več spre- 
jemati novih obveznosti za financiranje investicij iz svojih sredstev, ki jih ima 
za to na razpolago. Tak sklep je bil nujen, posebno zato, ker so analize poka- 
zale, da so do sedaj sprejete obveznosti federacije za investicije večje, kot pa 
bodo razpoložljiva sredstva do leta 1970. Za izvršitev že sprejetih sklepov bo 
potrebno tudi po letu 1970 uporabiti anuitete iz sredstev splošnega investicij- 
skega sklada. Skupne obveznosit od leta 1966 do 1970 znašajo 14 milijard 784 
milijonov N din. Obveznosti v letu 1971 in 1972 pa še 4 milijarde 357 mili- 
jonov N din ali skupaj od leta 1966 do 1972 19 milijard 141 milijonov N din, 

n 
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Zgoraj navedene sklepe je v resoluciji o gospodarski politiki in ukrepih 
za nadaljevanje in uresničevanje družbenoekonomskega razvoja potrdila zvezna 
skupščina in so za vse organe obvezni. Federacija torej ne more sprejemati 
novih obveznosti, pri katerih bi bila udeležena s svojimi dinarskimi sredstvi. 

Izvršnemu svetu SR Slovenije ni znano, da bi se pripravljali novi investij- 
cijski zahtevki, pri katerih naj bi sodelovala federacija s svojimi sredstvi. 

Ločeno od udeležbe federacije za investicije v gospodarstvu pa je treba 
obravnavati garancije za inozemske kredite. Po zakonu o deviznem poslovanju 
je tudi za inozemske kredite, ne glede na to, če je pri posameznem partnerju 
kot je npr. mednarodna banka, postavljena zahteva po garanciji federacije, 
uveljavljeno načelo, da morajo tisti, ki kredite sprejemajo, vračati posojilo 
v devizah, ki jih ustvarjajo z izvozom. Ce tega ne storijo, jih vračajo poslovne 
banke, ki v okviru svojih kreditnih deviznih potencialov prevzemajo jamstvo. 
Izjema je v 32. členu deviznega zakona predvidena za vse primere, kjer ob- 
veznost dela vračila prevzema federacija. Taka obveznost federacije mora biti 
sprejeta z zakonom v zvezni skupščini. 

Imamo torej različen način odplačevanja inozemskih kreditov. Prvi so 
stari krediti, sprejeti pred novim deviznim režimom, dalje krediti, ki jih vra- 
čajo investitor in poslovne banke iz lastnega deviznega potenciala, in krediti, 
ki jih na podlagi 32. č'ena zakona prevzame federacija. 

Znano ^e, da so v zvezni skupščini razpravljali o dograditvi železarne Skopje 
tako, da bi proizvajala 950 000 t jekla. Pri kreditu 40 milijonov dolarjev je fede- 
racija prevzela devizno vračanje. Nejasna je dinamika vračanja in negotov je 
učinek na devizno bilanco. Zakon ne obvezuje koristnika, da bi vsaj z delom 
lastnih deviznih sredstev sodeloval pri deviznem odplačilu kredita. Drugi taki 
primeri niso poznani. 

Federacija je dala garancijo za graditev aluminijskega kombinata Titograd 
in Mostar, vendar to ne razbremenjuje investitorja in pos'ovne banke, ki bodo 
morah poravnati dinarske in devizne obveze iz svojih sredstev. Drugo vprašanje 
pa je ali bosta poslovna banka in investitor to zmogla. 

Izvršni svet misli, da je najemanje mednarodnih posojil eden najpomemb- 
nejših dodatnih virov financiranja gospodarskega razvoja. S skladno sprejetimi 
sklepi v političnih in predstavniških organih bi moralo biti najemanje kreditov 
v pretežni meri stvar gospodarstva in poslovnih bank. Tudi garancije, ki jih 
daje federacija, ne bi smele obvezovati gospodarstva in bank za dinarsko in 
devizno kritje obveznosti iz najetih kreditov. Za uveljavitev tega splošno spre- 
jetega načela bi morali povečati udeležbo na devizah, ki jo imajo pri izvozu 
proizvajalne in trgovinske organizacije. Z združevanjem prostih deviznih sred- 
stev bi morali krepiti devizni kreditni potencial poslovnih bank, zato je ne- 
sprejemljivo kakršnokoli zmanjševanje možnosti najemanja posojil z zniže- 
vanjem faktorjev na devizni kreditni fond. Tak predlog pa je že pripravljen 
v pristojnih organih federacije. 

Povečanje možnosti gospodarstva in poslovnih bank za najemanje kreditov 
pomeni uresničitev smernic o udeležbi gospodarstva v razširjeni reprodukciji. 
Zmanjševanje možnosti gospodarstva in poslovnih bank. za najemanje tujih 
posojil pa veča vpliv države in ohranjuje nujnost, njene prisotnosti v najpo- 
membnejšem delu razširjene reprodukcije. 

Ekonomski kriteriji morajo biti edini element za podjetniške odločitve in 
to velja tudi za najemanje kreditov. Izjemoma se lahko najemajo krediti za 
.objekte, katerih rentabilnost se kaže na višjem narodnogospodarskem nivoju 
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kot so npr. ceste ipd. Odločitve o razporedu teh mednarodnih kreditov bi 
morali sprejemati javno in jih sproti obravnavati z enakopravno udeležbo 
republik in pokrajin, v zboru narodov. 

Menimo, da bi del odplačil za objekte iz srednjeročnega plana, za, izgradnjo 
katerih je obveznost sprejela federacija, morali plačevati iz deviznih sredstev 
investitorja in poslovnih bank. Mislimo, da so take rešitve možne, ker je termo- 
elektrarna Šoštanj skupaj s poslovnimi bankami tudi prevzela obveznost za 
devizno vračanje, čeprav je to izrazit objekt infrastrukture, ki se gradi na 
podlagi energetske bilance, sprejete s srednjeročnim planom. 

Sredstva federacije za investicije v gospodarstvu ali kot jih poslednji čas 
večkrat imenujemo državni kapital, znašajo pri vseh treh bankah, investicijski, 
jugobanki in kmetijski banki 22 milijard 819 milijonov N din. Ta sredstva pred- 
stavljajo 84 »/o kreditnega potenciala teh bank. Do leta 1970 se bodo ta sredstva 
uporabljala za kritje obveznosti po srednjeročnem planu in po letu 1970 za 
odplačilo inozemskih posojil, ki jih je najela federacija. Ostanek pa naj bi se 
vračal gospodarstvu tako, da bi se del sredstev stekal v sklad za kreditiranje 
gospodarskega razvoja nezadostno razvitih republik in krajev. Del sredstev pa 
bi se porabil za razširitev gospodarskega sodelovanja z inozemstvom. 

Hkrati predlagajo pristojni organi, da se ta sredstva izvzamejo iz sredstev 
poslovnih bank. To je utemeljeno, ker so sicer banke v izjemno ugodnem po- 
ložaju tako za ustvarjanje dohodka in lastnega kreditnega potenciala kot tudi 
za najemanje mednarodnih kreditov. S pomočjo teh sredstev so vse banke do 
31. 12. 1967 prenesle iz delitve dohodka v svoje sklade 1 252 000 000 N dinarjev. 
V bodoče bi banke poslovale kot servis federacije. Zanjo bi izterjevale anuitete 
in po sklepih predstavniških organov zbirale ta sredstva. 

Ob tem se postavlja vrsta vprašanj, med katerimi je najpomembnejše, 
kakšen je obseg sredstev. V izvršnem svetu smo ocenjevali, da so to sredstva 
za splošni investicijski sklad in posebna usmerjena sredstva za investicije v 
gospodarstvu. Ocenjene bi morale biti tudi možnosti vključitve mednarodnih 
in komercialnih kreditov z vsemi koristmi iz depozitov. O tem je odločala 
zvezna skupščina. 

Drugo vprašanje je bilo ali naj se postopno vrnejo v gospodarstvo tudi 
sredstva v republiki in občinah. Mislimo, da je v republiki in občinah potrebno 
storiti enake sklepe. Pri tem pa je jasno, da pripadajo odločitve suvereno 
republiki in občinam in da so nesprejemljiva kakršnakoli obvezna navodila. 
Stanje sredstev v republiki na dan 31. 12. 1965 je bilo 785 000 000 N dinarjev, 
po občinah 351 000 000, skupaj torej 1 136 000 000 N dinarjev. Sredstva so de- 
loma v kreditnih skladih bank kot vloga družbeno-političnih skupnosti, deloma 
pa izločena iz kreditnega sklada bank. 

V Socialistični republiki Sloveniji je 755 000 000 sredstev republike in 
okrajev prenesenih na posebni račun in so vložena na odplačilno dobo od 13 do 
30 let z 1,5 do 3°/o obrestno mero. 23 milijonov pa vodija banke v komisijskem 
odnosu. Sredstva republike, ki so posojena po 1,5!% obrestni meri, se letno 
zmanjšujejo, ne pa naraščajo, zaradi plačevanja 2,5% obresti na sklade v go- 
spodarstvu v federaciji, kar znese okrog 10 milijonov. 

Občine so s temi sredstvi ravnale različno. Deloma jih izločajo iz kreditnih 
skladov, deloma jih prepuščajo bankam. Postopno vračanje teh sredstev go- 
spodarstvu ima lahko različne oblike. Ena izmed njih bo uporabljena s pred- 
logom za regresiranje obresti za najemanje kreditov za modernizacijo slo- 
venskih železnic. 

11» 
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Tretji sklop vprašanj so prepleteni kreditni odnosi doma in z inozemstvom. 
Spreminjanje teh odnosov bo povzročilo nekatere finančno-tehnične in pravne 
probleme med domačimi investitorji in poslovnimi bankami ter bankami, ki 
upravljajo državni kapital. 

Po nekaterih mnenjih bi prenos sredstev mednarodnih kreditov na nove 
posojilojemalce, to je na poslovne banke, povzročil določeno nezaupanje. Vendar 
mislimo, da ob garancijah, ki jih je dala federacija oziroma narodna banka, 
prenosi obveznosti za mednarodne kredite ne pomenijo posebnega problema. 
V predlogih zveznih upravnih organov, ki spreminjajo kreditni odnos treh bank 
v komisijski, smo videli nevarnost za odplačevanje anuitet za investirana 
sredstva. 

Do sedaj je bila federacija varna. Sele v primeru, da investitor ni plačal 
anuitete, jo je plačala poslovna banka oziroma tista od treh bank, prek katere 
so bila sredstva posojena. Sedaj se pojavi direktni odnos med investitorjem in 
federacijo in federacija se lahko znajde pod pritiskom za odpisovanje anuitet. 
Banke lahko to zelo spodbujajo, kar bi morali preprečiti ali pa so indiferentne. 
Kontrola nad poslovanjem treh bank bo zaradi prepletenih poslov praktično 
nemogoča. Poročila, ki jih bodo dajale, bo treba sprejeti in jim verjeti. Ko- 
misijski odnos zagotavlja tem bankam sicer manjši, vendar še vedno dohodek, 
brez rizika za izterjavo anuitet. Mi odločno vztrajamo na stališču, da se državni 
kapital izvzame iz kreditnega potenciala omenjenih bank, pri čemer je treba 
obdržati kreditne odnose med končnimi koristniki in poslovnimi bankami. 

Slovenske banke, sekretariat za finance in gospodarski krogi v Sloveniji 
menijo, da bi morale vse obveznosti sprejeti poslovne banke, ki si jih bodo 
izbrali koristniki kredita, pri čemer se ne sme poslabšati položaj poslednjih. 
Zagotoviti pa je treba tudi redno vračanje sredstev iz odobrenih posojil. Na- 
tančno bi morali opredeliti obseg sredstev in to, če so vse pridobljene koristi 
rezultat poslovne aktivnosti teh bank. Sredstva bi morale banke vrniti gospo- 
darstvu. Za to so različne možnosti in pretehtati bi morali vse variante. Odločno 
odklanjamo rešitve, ki bi pomenile le spremembo tehnike, drugo pa bi ostalo 
pri starem. 

Poseben problem predstavlja udeležba federacije v obliki ustanovnega de- 
leža pri že omenjenih bankah, ki so ustanovljene z zveznim predpisom. Da bi 
se resnično odpravil privilegiran položaj nekaterih bank, bi bilo normalno, da 
federacija izvzame ta sredstva iz njihovih kreditnih skladov. 

Nismo prepričani, da je naglica, s katero se te stvari sedaj rešujejo, po- 
trebna in koristna. Dve leti je že od tega, kar se je začelo prvič javno govoriti 
o tem. V tem času se ni nič zgodilo. Sedaj se hoče vse rešiti v kratkem roku. 
Menimo, da je celoten problem zelo občutljiv, da je politika, za katero se je 
treba odločiti, zelo jasna in ne more biti vprašljiva, da pa so možnosti reali- 
zacije te politike zelo različne. Zato bi bilo treba natančno pretehtati vse pred- 
loge. Zelo pozorno spremljamo razpravo v zvezni skupščini in predloge raznih 
poslancev, med njimi tudi slovenskih, ki se očitno zavzemajo za to, da bi se 
skladno s proklamiranimi načeli našlo tudi najboljšo konkretno rešitev. 

Vprašanje izgub, ki ga tu postavljajo tovariši poslanci, je pri nas urejeno 
tako, da se pri občinah in republiki zbirajo sredstva skupnih rezerv gospodar- 
skih organizacij za sanacije itd. Izvršni svet odločno vztraja pri sprejeti inve- 
sticijski politiki, za katero uspešnost odgovarjajo investitorji banke. V izjemnih 
primerih je potrebno sodelovanje skupnih rezerv. Ob tem stališču nikakor ne 



62. seja 165 

more priti v poštev pokrivanje izgub iz sredstev državnega kapitala oziroma 
drugih sredstev, s katerimi razpolaga federacija. 

Sodelovanje med razvitimi in nerazvitimi, vključno s pomočjo razvitejših 
republik, manj razvitim republikam in pokrajinam, je stalen element socialno- 
politične in ekonomske smeri razvoja Slovenije. V javnih razpravah je bilo 
izraženo nezadovoljstvo, da je bilo premalo storjenega za razvoj slabše razvitih 
področij. 

Mislimo, da je materialna podlaga teh razmišljanj lahko le dejstvo, da 
se do zadnjega časa sredstva za nerazvite niso natekala po programirani dina- 
miki. Vedeti pa moramo, da se je tudi izvrševanje srednjeročnega plana gibalo 
na ožjem nivoju kot je bil začrtan. Sicer pa ni treba iskati veliko podatkov, 
dovolj je, da si ogledamo Jugoslavijo v celoti in videli bomo, da je lahko 
zgled učinkovite skrbi za skladnejši razvoj vseh republik. Tudi dežele z mnogo 
večjim poprečnim narodnim dohodkom na prebivalca rešujejo te probleme po- 
stopno, upoštevajoč ekonomske možnosti in sposobnosti. 

V analizah, ki smo jih napravili in ki vam jih bomo posredovali, bo podan 
pregled razvoja razvitih in nerazvitih področij in tudi ocena razvoja Slovenije. 
V tem trenutku ni potrebna širša razprava, vendar bi rad omenil le dvoje 
dejstev: delež družbenega proizvoda Slovenije je v družbenem proizvodu Jugo- 
slavije v 20 letih padel od 18fl/o na 15 "/o. V Sloveniji imamo 21 občin, ki so 
vsaj po enem kriteriju nerazvite. Po treh kriterijih: zaposlitev, struktura pre- 
bivalstva in narodni dohodek pa je nerazvitih 9 občin. Tako je Vs slovenskih 
občin pod jugoslovanskim poprečjem razvitosti. 

Kljub vsemu menimo, da je razmišljanje in razpravljanje o odnosih med 
razvitimi in nerazvitimi v obdobju do 1970. leta odveč. Izvršni svet misli, da 
je treba vse obveznosti do nerazvitih tako kot so programirane v srednjeročnem 
planu, izpolniti, kakor je bilo sprejeto v sklepih zvezne skupščine. Po letu 1970 
pa bo potrebna splošna, strokovna in politična razprava o nadaljnjem razvoju 
in v to bo vključena tudi razprava o odnosih med, razvitimi in nerazvitimi. 
Še več, menimo, da je razprava potrebna takoj, ker bodo sicer priprave za 
izdelavo srednjeročnega plana potekale po stari poti deloma tudi imperativnega 
planiranja. 

Pri razmišljanjih o bodočem sodelovanju med razvitimi in nerazvitimi bo 
treba upoštevati visoko tehnično opremljenost obratov in splošni porast pro- 
izvajalnih sil ter splošne pogoje gospodarjenja na teh področjih. Zato nobeno 
ocenjevanje rezultatov gospodarjenja s proučevanjem narodnega dohodka ali 
družbenega proizvoda na osebo ne more biti edina podlaga za razpravo. Zelo 
velike razlike v demografskih gibanjih so realnost, ki jo moramo upoštevati. 
Razviti je treba vse oblike poslovnega sodelovanja med podjetji in poslovno 
usposobiti tudi sklad za financiranje nerazvitih, ki naj ne bo samo razdelje- 
valec sredstev na republike in pokrajine. Zaostriti je treba kriterije za razpo- 
laganje s sredstvi, ker je racionalna uporaba denarja splošno koristna za vso 
Jugoslavijo. Pri investiranju na tem področju bi morale imeti prednost tiste 
naložbe, ki omogočajo čim večjo zaposlenost in tiste dejavnosti, ki kažejo dobre 
začetne rezultate. Pri tem je potrebno sodelovanje tudi v izgradnji šol in zdrav- 
stvene mreže. 

Celoten obseg pomoči mora biti po letu 1970 skladen z rastjo gospodarskih 
možnosti. Z oceno realnih zmogljivosti vsega gospodarstva bo omogočeno do- 
ločiti ustrezen obseg pomoči, ki bo vključevala vsa sredstva iz katerihkoli virov 
in pomenila izpolnitev obveznosti družbe, tako da bo ostvaritev nadpovprečne 
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stopnje rasti predvsem stvar prizadevanja in poslovne uspešnosti podjetij tega 
področja. Splošia potrošnja pa se mora praviloma gibati v skladu s produk- 
tivnostjo republik oziroma posameznih predelov. 

To so nekatera razmišljanja v okviru izvršnega sveta, ki pa ni sprejel 
nobenih dokončnih stališč glede odnosov po letu 1970. Izvršni svet sprejema 
pobudo ekonomskega sveta in je na svoji seji dne 25. 2. 1969 sprejel sklep, 
da vam celotno gradivo predloži v javno obravnavo. Koristno bi bilo, če bi se 
h gradivu dodali rezultati dela posebne komisije v skupščini. Izvršni svet je 
pripravljen, kolikor boste njegovo iniciativo sprejeli, sodelovati pri oblikovanju 
sklepov skupščinske komisije. K temu pa lahko pristopimo šele po obravnavi 
v tem visokem domu i 

Izvršnemu svetu ni znano, da bi v letu 1968 nastali v federaciji pomemb- 
nejši proračunski presežki, s katerimi bi bilo mogoče financirati modernizacijo 
železnic. Pač pa je bilo ob bilanci federacije sproščenih 150 milijard S dinarjev 
v različne namene. Od tega je bilo 24 milijard usmerjenih v modernizacijo 
jugoslovanskih železnic, pri čemer bo Slovenija ustrezno udeležena. Hvala. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Hvala. Ali sta tovariša poslanca 
z odgovorom zadovoljna? (Da.) Tovarišica Mara Pele, prosim. 

Mara Pele: Menim, da je odgovor samo delen, ni pa načelen, zato 
prosim za pismen odgovor. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Naslednje je vprašanje Egona Prin- 
čiča, na katerega bi moral dobiti poslanec odgovor že na prejšnji seji. Ker pa 
je bil takrat zadržan, je dobil odgovor danes. Tovariš Prinčič, prosim! 

Egon Prinčič: Tovariš predsednik, umikam to vprašanje. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Naslednje je vprašanje poslanca 
Jožeta Slaviča in na obe vprašanji bo odgovoril dr. Stane Pavlič, predsednik 
komiteja izvršnega sveta za zunanjetrgovinsko dejavnost. 

Stane Pavlič: Tovariš Prinčič je izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije postavil vprašanje, kaj je, oziroma kaj namerava podvzeti svet pri zveznih 
organih, da bi se na področju deviznega in zunanjetrgovinskega sistema za- 
ščitili cilji gospodarske reforme, da bi se odpravili vsi ekonomsko neopravičeni 
ukrepi zvezne uprave, ter da bi se v naši zunanji trgovini dosegla potrebna 
stabilnost režima in pogojev. 

Želim povedati samo to, da sta bila vprašanje in tudi odgovor oblikovana 
še pred govorom tovariša Kira Gligorova, prejšnji teden v zvezni skupščini in 
tovariša Staneta Kavčiča na plenumu pred nekaj dnevi. Ta v mnogočem odgo- 
varja na postavljeno vprašanje. Moj odgovor na poslansko vprašanje je na- 
slednji. 

Neusklajenost naše mednarodne menjave blaga in storitev po reformi se 
je odrazila predvsem v visokem deficitu pri menjavi s konvertibilnim pod- 
ročjem. Kot veste, se je leta 1968 deficit povečal od 116 milijonov dolarjev 
na 570 milijonov dolarjev. Suficit v izmenjavi z vzhodno-evropskimi državami 
je zmanjšan približno za polovico od prejšnjega leta. Posledica tega je nedo- 
sledno izvajanje z gospodarsko reformo začrtane poti. Na osnovi sprejetih 
reformskih ukrepov bi se moralo naše gospodarstvo hitreje in čvrsteje vključiti 
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v mednarodno delitev dela. Zahteve po preorientaciji in uskladitvi naše proiz- 
vodnje s potrebami domačega in tujega trga ter postopno izenačevanje pro- 
izvodnih stroškov z inozemskimi, se niso uresničile. Res je, da niso bili vsi 
instrumenti popolnoma usklajeni. Toda to bi se lahko doseglo z manjšimi 
korekturami, ki naj bi vplivale na tok reforme. Z reformo uvedeno delno libe- 
ralizacijo v zunanjetrgovinski izmenjavi so vsak dan bolj izkoriščale prav tiste 
institucije, ki so poleg gospodarskih organizacij odgovorne za doseganje čim 
večje liberalizacije v zunanji trgovini. 

Del gospodarskih organizacij, ki se ni vključil v začrtani tok gospodarske 
reforme, je začel iskati močnejšo zaščito lastne proizvodnje v obliki višjih sto- 
penj, bolj restriktivnih ukrepov v blagovnem režimu, pravice veta pri uvozu itd. 
Miselnost, da so restriktivni ukrepi pri uvozu, ki so jih predlagali in sprejemali 
pristojni zvezni organi, rešitev za našo plačilno bilanco in našo proizvodnjo, je 
zgrešena. Vsi restriktivni ukrepi, ki so že sprejeti in ki jih še nadalje spre- 
jemajo pristojni zvezni organi na področju zunanjetrgovinske izmenjave, so 
večkrat v nasprotju z intencijami reforme in zavirajo kvalitetno in cenejšo 
proizvodnjo tistih gospodarskih organizacij, ki se vključujejo na tuja tržišča. 

Izvršni svet Slovenije je proti taki politiki deviznega in blagovnega režima, 
ki vedno bolj otežuje vključevanje naših gospodarskih organizacij na tržišča 
s konvertibilno valuto. Zavzemamo se za ukrepe, ki bi bistveno prispevali k 
povečani proizvodnji in povečanemu izvozu na konvertibilno področje. Pred- 
logov, da se odpravi statičnost nekaterih najvažnejših instrumentov, kot sta 
globalna devizna kvota in retencijska kvota, ki naj postaneta avtomatično 
odvisni od izvoza na knvertibilna področja itd., zvezni organi nikakor ne sprej- 
mejo. Ti tudi niso podprli predlogov, da bi se z gospodarsko reformo začrtana 
liberalizacija v okviru osnovnih deviznih in blagovnih predpisov morala nada- 
ljevati v sproščeni svobodni iniciativi partnerjev, to je med gospodarstvom in 
bankami. Nasprotno, predlagajo še restriktivnejše ukrepe v okviru pooblastil 
zveznim organom, ki naj bi imeli možnost razveljaviti tudi take posle, ki so 
kot zaključki že prijavljeni narodni banki. 

Izvršni svet je nasprotoval tudi temu predlogu, ker bi ta ukrep še bolj 
oma j al stabilnost naše zunanje trgovine. Izvršni svet se zavzema za to, da je 
treba sedanje kvantitativne instrumente zaščititi s kvalitativnimi ter omogočiti 
vpliv tuje produktivnosti in konkurence na domačo produktivnost in tržišče. 
Teh vplivov ne bi smeli popolnoma preprečevati in s tem ščititi tudi nekva- 
litetno in drago proizvodnjo. 

Obvezno dogovarjanje in sistem zvezdic nista prispevala ničesar k libera- 
lizaciji. Ta dva instrumenta delujeta celo restriktivno, predvsem pa poleg kon- 
kurenčnosti omogočata hitro akcijo, ki je pri poslovanju s tujino eden od 
bistvenih elementov. Izvršni svet podpira dogovarjanje na prostovoljni osnovi 
ter se zavzema za enoten nastop predvsem v odnosih s klirinškimi partnerji, 
ki predstavljajo proti nam samo eno podjetje za pogajanja. V teh primerih bi 
bilo dogovarjanje lahko celo obvezno. 

Izvršni svet se ne strinja z najnovejšim predlogom posebne medresorske 
skupine, da bi zvezna gospodarska zbornica sprejemala prek svojih organov 
obvezne dogovore v imenu gospodarskih organizacij, pa četudi samo v izjemnih 
primerih. Republiški izvršni svet se zavzema za to, da je treba devizni blagovni 
režim dopolnjevati v smeri povečanja liberalizacije, predvidene z reformo, da 
je treba odpraviti ukrepe, ki ovirajo hitro povečanje izmenjave s konverti- 
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bilnim področjem ter da se doseže večja stabilnost v zunanjetrgovinski iz- 
menjavi. 

Tovariš Jože Slavič je vprašal, ali je izvršni svet že razpravljal o tem, 
da avstrijski obmejni organi še vedno ne dovoljujejo prenašati prek meje 
raznih vrst mesa in mesnih izdelkov, čeprav je akutnost in nevarnost prena- 
šanja slinavke že minila in so tudi oddaljenejše države že odprle meje. Po- 
slanec je vprašal tudi, če je bilo že kaj storjenega, da bi se razmere čimprej 
normalizirale. 

Drugo pa je vprašanje, kakšne so po številnih izmenjavah delegacij in 
obiskov možnosti za večje gospodarsko sodelovanje med našo državo in še po- 
sebej med našo republiko in Avstrijo. 

Glede prvega vprašanja lahko pojasnim, da je izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije znano, da avstrijski obmejni organi na podlagi odredbe avstrij- 
skega zveznega ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo z dne 18. 12. 1968 
prepovedujejo uvoz in tranzit raznih vrst mesa brez veterinarske kontrole. Ta 
prepoved se formalno sicer nanaša na vse države, dejansko pa prizadene samo 
prenos manjših količin mesa v obmejnem prometu s prepustnicami oziroma 
prometu s potnimi listi, ker za količine do 3 kg veterinarska kontrola sploh 
ni možna. Tako je pravzaprav prizadeto s to odredbo severno obmejno področje 
Jugoslavije, posebno področje Maribora in Gornje Radgone, kjer so avstrijski 
državljani kupovali in prenašali prek meje manjše količine mesa, tako kot 
naši državljani kupujejo na drugi strani razno, za nas interesantno blago. 

Republika Avstrija ima pravico uporabljati svoje avtonomne veterinarske 
predpise v svojo zaščito. Vendar smo v tem primeru prepričani, da prav z 
veterinarskega stališča sedanji ukrep v tej obliki in v tem obsegu ni utemeljen, 
saj na področju SR Slovenije ni slinavke in parkljevke že od 14. 12. 1968, ko 
je preteklo 30 dni po zakonski ugotovitvi bolezni in izvršeni končni dezinfekciji. 
Bolezen je bila ugotovljena, kot vam je znano, v času od 30. oktobra 1968 do 
13. novembra 1968. 

V imenu izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije lahko izjavim, da so 
bile avstrijske oblasti opozorjene na vseh ravneh, meddržavni, konzularni, po- 
krajinski in občinski na škodljive posledice takega stanja. Stanje so kritizirali 
tudi v avstrijskem tisku. Ambasada na Dunaju je dobila ponovni nalog, da 
intervenira. O tem smo podrobno razpravljali prejšnji teden, ko so se mudili 
v Ljubljani ambasador Mojsov in naša generalna konzula iz Gradca in Celovca. 

Lahko še dodam, da smo pred dvema dnevoma ponovno govorili s tovarišem 
Granfilom, ki je obljubil, da bo vseeno osebno interveniral prek tovariša Moj- 
sova, da se to vprašanje reši. Priporočil pa nam je tudi, da bi se predsednik 
izvršnega sveta tovariš Stane Kavčič z osebnim pismom obrnil na deželne gla- 
varje Koroške, Gradiščanske in Štajerske, da se tudi oni angažirajo, ker izgleda, 
da so lokalni interesi na avstrijski strani močnejši kot pa so vse naše inter- 
vencije. 

Odgovor na drugo vprašanje bo kratek. Medtem ko je Avstrija zadnja leta 
zavzemala osmo oziroma deseto mesto v naši blagovni menjavi s tujino, je 
leta 1968 prišla na sedmo mesto z vrednostjo izvoza in uvoza skupaj 1602 mili- 
jona N dinarjev. Indeks menjave leta 1968 v primerjavi z 1967 letom je 120. 
Jugoslovanski izvoz v Avstrijo znaša samo 557,8 N dinarjev, od česar izvoz iz 
Slovenije 172,5 milijona dolarjev. Udeležba slovenskega izvoza v skupnem ju- 
goslovanskem izvozu v Avstrijo znaša torej 30,9 ;)/o. Kljub temu je plačilna 
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bilanca zadnja leta pozitivna. Najpomembnejši del neblagovnega dohodka pred- 
stavlja avstrijski turizem. 

Industrijsko in tehnično sodelovanje pa še vedno ni zadovoljivo. Celo v 
obmejnem področju še ne bi mogil govoriti o izboljšanju industrijskega in . 
tehničnega sodelovanja, čeprav je v poslovnih stikih več naših podjetij. Obve- 
ščeni smo, da bo zvezni izvršni svet ponovno predložil vladi Avstrije sklenitev 
sporazuma o industrijskem in tehničnem sodelovanju, saj je sosednja Avstrija 
ena od redkih dežel, s katero še nimamo takšnega sporazuma. 

Večjo pozornost bi morali z obeh strani posvetiti avstrijskemu pomorskemu 
tranzitu prek naših pristanišč. To velja tudi za ostale oblike tranzitnega pro- 
meta. Potrdim lahko, da se v zadnjem času tako na zvezni kot na republiški 
ravni posveča intenzifikaciji medsebojnih gospodarskih stikov veliko pozornost, 
skladno z ugodnim političnim vzdušjem, ki karakterizira medsebojne odnose. 

Omenil bi nedavne razgovore člana zveznega izvršnega sveta tovariša Gran- 
fila z avstrijskimi vladnimi predstavniki. Gotovo obstaja še mnogo možnosti 
za poglobitev stikov potem kooperacije skupnega nastopa na tržiščih. O teh 
vprašanjih razpravljajo tudi gospodarske oziroma trgovinske zbornice naših in 
avstrijskih obmejnih republik oziroma pokrajin in pa tudi predstavniki izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in predstavniki deželnih vlad Koroške, 
Štajerske in Gradiščanske. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da bi lahko pomembno povečali 
medsebojno trgovino s sklenitvijo posebnega meddržavnega sporazuma o trgo- 
vinski izmenjavi med obmejnimi območji. Sam sem eden resnih pobornikov 
tega sporazuma, saj sem celo avtor goriško-tržaškega sporazuma, ki ga že 14 
oziroma 15 let uspešno izvajamo. Naše obmejno prebivalstvo ob avstrijski meji 
z obeh strani in tudi avstrijsko prebivalstvo je nesporno prikrajšano za koristi, 
ki jih uživa naše prebivalstvo na italijanski meji. Lahko rečem, da odpor lo- 
kalnih in drugih faktorjev v Avstriji do sklenitve takšnega obmejnega spora- 
zuma ni docela v skladu z dobrimi političnimi odnosi, ki vladajo med obema 
deželama. 

Ta pobuda je bila pri nas sprejeta tudi na zvezni ravni in taki predlogi 
so bili že dani avstrijski strani ob raznih prilikah. Pričakujemo, da bodo kmalu 
tudi na avstrijski strani premagane dosedanje ovire oziroma pomisleki proti 
takemu sporazumu, ki bi nedvomno lahko koristil poglabljanju medsebojnih 
gospodarskih stikov. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Ali je tovariš Prinčič zadovoljen 
z odgovorom oziroma ali želi postaviti dodatno vprašanje? (Zeli.) Prosim. 

Egon Prinčič: Glede na vse močnejše prodiranje antireformskih 
teženj, kar je bilo ugotovljeno tudi v odgovoru na moje vprašanje ter glede 
na že znane ukrepe na zunanjetrgovinskem področju, zlasti pa glede na to, da 
je področje zunanje trgovine in deviznega režima eno od najpomembnejših in 
temeljnih vprašanj za naše gospodarstvo, menim, da zasluži bolj organizirano 
akcijo za preprečevanje nadaljnjih deformacij in širšo obravnavo. 

Zaradi tega in pa da bi podprli izvršni svet pri njegovih prizadevanjih, 
predlagam, da pride snov tega poslanskega vprašanja na dnevni red že na 
prihodnje zasedanje našega zbora. 
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Podpredsednik dr. Drago Kolar: Tovariš poslanec Egon Prinčič pred- 
laga, da snov, o kateri je govoril predstavnik izvršnega sveta tov. dr. Stane 
Pavlic, pride že na prihodnjo sejo zbora. Ali se s tem predlogom tov. poslanca 
Prinčiča strinjate? (Da.) Ugotavljam, da je predlog tov. poslanca Prinčiča sprejet. 

Prehajamo na poslansko vprašanje tov. Zupančiča. Na to vprašanje bo 
odgovoril predstavnik republiškega sekretariata za gospodarstvo tovariš Ivo 
Bernard. 

Ivo Bernard: Tbvariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! To- 
variš poslanec je postavil vprašanje glede neurejenih telefonskih zvez na neka- 
terih področjih Slovenije, in sicer: 

1. kdo je odgovoren za materialno škodo povzročeno delovnim organiza- 
cijam oziroma telefonskim naročnikom glede neurejenih telefonskih zvez; 

2. kdaj se bodo te napake popravile; 
3. ali je podjetje za PTT promet dolžno dajati na vprašanja in pritožbe 

telefonskim naročnikom pojasnila oziroma odgovore ter zakaj le-teh ne da. 
Na zastavljeno vprašanje odgovarjamo naslednje: 
1. PTT podjetje so gospodarske organizacije, ki nudijo naročnikom svoje 

usluge, razumljivo pa je, da tudi materialno odgovarjajo' za morebitno škodo, 
ki jo naročniki utrpijo zaradi nekvalitetnih uslug. Menimo, da je bilo vprašanje 
odgovornosti PTT podjetij doslej premalo izraženo, saj je znano, da je doslej 
edino prometni inšpektorat načenjal to vprašanje in ga v posameznih primerih 
tudi reševal. 

Problem je predvsem v tem, da so PTT podjetja širila krog svojih naroč- 
nikov, niso pa vzporedno povečevala tudi mrežo predvsem spojnih vodov in 
tranzitnih central. Zaradi tega je prehajalo do zadušitev, ki so znatno presegale 
dopustne tolerance. Prometni inšpektorat zato nasprotuje novim priključitvam 
na obstoječo mrežo, omeniti pa moramo, da se je stanje v zadnjem času neko- 
liko popravilo in da bo tudi v letošnjem letu izvršena povečava snopa Novo 
mesto—Krško, od 12 na 24 zvez, s čimer bo rešen problem PTT prometa v 
Zasavju. 

2. Kot že navedeno bo osnovni problem PTT zvez v Zasavju rešen v le- 
tošnjem letu. V okviru razvojnega programa PTT prometa v obdobju 1969 do 
1975 bodo v Sloveniji PTT podjetja vložila okrog 600 milijonov dinarjev. S temi 
sredstvi se bo povečala tranzitna centrala v Ljubljani, povečalo pa se bo tudi 
število spojnih poti na 800 novih vodov. Z izvršitvijo tega programa se priča- 
kuje zadovoljitev potreb po telefonskem prometu v Sloveniji. 

3. PTT podjetja so dolžna odgovarjati na vprašanja in pritožbe telefonskih 
naročnikov. Na vsako pismeno vloženo pritožbo mora PTT podjetje tudi pismeno 
odgovoriti. V krajih, kjer so telefonske centrale z večjim številom naročnikov 
pa je določena posebna številka telefona, na katerega je prijaviti pritožbe in 
reklamacije. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Ali je tovariš poslanec zadovoljen 
ž odgovorom? (Da.) Hvala. 

Prehajamo na naslednje vprašanje tovariša Zupančiča. Na to vprašanje 
bo odgovoril predstavnik upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije to- 
variš Cimolini. 
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Inž. Rudolf Cimolini: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Tovariš Anton Zupančič, poslanec gospodarskega zbora Skupščine 
SR Slovenije je postavil glede modernizacije cestnega odseka Radeče—Krško 
tole poslansko vprašanje: 

Zaradi vse večjega prometa na cesti Celje—Krško je ta cesta postala 
nevzdržna tako za gospodarstvo, kot tudi za turizem. Zaradi tega sem postavil 
že leta 1968 poslansko vprašanje in sicer glede tega, ker je predvidena trasa 
nove ceste Zidani most—Radeče in naprej proti Krškemu^ ter kdaj bo cesta 
končana oziroma rekonstruirana. Na to vprašanje mi je bilo odgovorjeno, da 
se bodo dela na cesti Radeče—Sevnica pričela že v letu 1968 z udeležbo vseh 
prizadetih občin in v tem letu tudi — končala. Ker ni bilo na razpolago dovolj 
sredstev, so dela dejansko pričela v letu 1968, končala pa se bodo v letu 1969, 
predvidoma do 1. junija t. 1. Ostali del trase od Sevnice do Krškega naj bi bil 
končan po zagotovilu predstavnika cestnega sklada SR Slovenije do leta 1970. 

Ker so se dela zavlekla že na prvem odseku, postavljam poslansko vpra- 
šanje cestnemu skladu SR Slovenije, ali bo v, celoti ta trasa rekonstruirana 
od Radeč do Krškega do leta 1970. Nadalje me zanima, ali so v planu predvidena 
oziroma bodo predvidena sredstva za leto 1969. 

Na to poslansko vprašanje dajem v imenu upravnega odbora cestnega sklada 
SR Slovenije tale odgovor: 

V letu 1966 se je dokončala modernizacija cestnega odseka Rimske Toplice— 
Zidani most—Apnenica. V okviru srednjeročnega programa vzdrževanja in 
rekonstrukcij cest za obdobje 1967. do 1970. leta pa se je pristopilo k nadalje- 
vanju modernizacije cestne povezave Celje—Krško. V tem programu je bila 
predvidena ureditev odseka Zidani most—Radeče—Sevnica. 

Do sedaj so bila izvršena tale dela: Urejen je bil odsek od Apnenice pri 
Zidanem mostu do Radeč s stroški 888 000 dinarjev. Od tega je prispeval cestni 
sklad SR Slovenije polovico sredstev, drugo polovico pa občina Laško. Urejen 
je bil odsek od Boštanja do Impolce v dolžini 7,6 km s stroški 2 270 000 dinarjev, 
katere sta prispevala občina Sevnica 700 000 dinarjev in cestni sklad SR Slo- 
venije 1 570 000 dinarjev. 

V letu 1968 so bila za nadaljevanje modernizacije te cestne povezave med 
Radečami in Boštanjem v programu sklada predvidena sredstva v višini 2 000 000 
dinarjev. Dodatna sredstva v višini 1 600 000 dinarjev pa so prispevale občine 
Celje, Laško, Sevnica in Krško. Pri oddaji del je bilo ugotovljeno, da s temi 
sredstvi ni možno urediti celotnega odseka od Radeč do Boštanja v dolžini 
9,2 km, temveč le nekaj več kot polovico tega odseka, ker so znašali celotni 
stroški modernizacije odseka 5 600 000 dinarjev. Zaradi tega je bilo na sestanku 
9. avgusta preteklega leta med predstavniki vseh štirih občinskih skupščin in 
cestnega sklada SR Slovenije dogovorjeno, da naj se prouči možnost, da se še 
preostala sredstva štiriletnega programa za to cesto v višini 2 000 000 dinarjev 
dodatno usmerijo v modernizacijo odseka Boštanj—Radeče in s tem zagotovi 
modernizacija celotnega odseka. 

Dela naj bi se izvedla do polovice v letu 1969, medtem ko bi dodatna sred- 
stva 2 000 000 dinarjev plačal cestni sklad v letu 1970. Plačilo obresti so prevzele 
občine. Ta predlog je sprejel tudi upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije 
na svoji 10. seji 2. oktobra 1968. Na podlagi tega sklepa so bile sklenjene tudi 
ustrezne pogodbe med >cestnim skladom SR Slovenije in sofinancerji in izva- 
jalcem del. 
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Modernizacija tega odseka je v teku, ter bo dokončana do 1. junija 1969. 
Na ta način bodo po obsegu izvršena dela in v celoti izkoriščena sredstva, ki 
so po srednjeročnem programu vzdrževanja in rekonstrukcij cest določena za 
modernizacijo cestne povezave od Zidanega mosta prek Radeč in Sevnice do 
Krškega. 

Zaradi tega v letih 1969 in v letu 1970 ni možno modernizirati še preosta- 
lega cestnega odseka od Impolce do Krškega v dolžini dobrih 11,5 km. To je 
bilo nedvomno in jasno sprejeto tudi na navedenem sestanku v Laškem, ko je 
bila poiskana rešitev za modernizacijo celotnega odseka, to je od Radeč do 
Boštanja. 

O modernizaciji tega cestnega odseka v dolžini 11,5 km tj. od Impolce do 
Krškega bo morala odločati Skupščina SR Slovenije pri sprejemanju nasled- 
njega srednjeročnega programa vzdrževanja in rekonstrukcij cest v Sloveniji. 
Hvala lepa. 

Podpredsednik dr. Dragt) Kolar: Ali je tovariš poslanec zadovoljen 
z odgovorom? (Da.) Hvala. 

Prehajamo na poslansko vprašanje tovariša Janeza Lanščaka. Tudi na to 
vprašanje bo odgovoril predstavnik cestnega sklada SR Slovenije tovariš 
Cimolini. 

Inž. Rudolf Cimolini: Poslansko vprašanje o modernizaciji cestne 
povezave Hodoš—Mačkovci—Murska Sobota. Tovariš Janez Lanščak, poslanec 
gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije, je postavil naslednje poslansko 
vprašanje: 

1. kakšni so realni izgledi za dokončanje rekonstrukcije te ceste in njeno 
usposobitev za prevzem težkega tovornega prometa, ki bi z ukinitvijo proge 
Murska Sobota—Hodoš moral potekati po tej cesti? 

2. Ali so ukrepi v zvezi s predvideno ukinitvijo železniške proge na relaciji 
Murska Sobota—Hodoš s strani izvršnega sveta SR Slovenije koordinirani z 
ukrepi cestnega sklada SR Slovenije za modernizacijo ceste na odseku Hodoš— 
Mačkovci—Murska Sobota; 

3. ali bo modernizacija te ceste vključena v naslednji srednjeročni program 
rekonstrukcije cestnega omrežja v Sloveniji in če je vključena v ta program, 
v katerem obdobju njegovega izvajanja je rekonstrukcija te ceste predvidena. 

Na to vprašanje dajem v imenu upravnega odbora cestnega sklada SR 
Slovenije tale odgovor: 

V srednjeročnem programu cestnega sklada SR Slovenije za vzdrževanje 
in rekonstrukcijo cest v obdobju 1967. do 1970. leta je predvideno 2 000 000 din 
za dela na cestni povezavi od Murske Sobote prek Mačkovcev do Hodoša. 
V letu 1967 je bil moderniziran odsek od Martjancev do Mačkovcev v dolžini 
11,9 km, s sredstvi 3 100 000 din, od katerih sta prispevala po polovico občina 
Murska Sobota in cestni sklad SR Slovenije. 

S to modernizacijo je bil moderniziran najbolj obremenjen odsek cestne 
povezave od Murske Sobote do Hodoša. Na svoji 40. seji dne 10. oktobra 1968. 
leta je izvršni svet Skupščine SR Slovenije obravnaval problematiko ukinitve 
železniške proge od Murske Sobote do Hodoša, ki je imela pri obratovanju 
vsako leto ca. 900 000 din izgube. V zvezi s tem je sprejel sklep, da republika 
Slovenija nosi 50 fl/o stroškov letne izgube za dobo 5 let, kolikor pa se promet 
na tej progi takoj ukine, pa prispeva republiški proračun enaka sredstva v višini 
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2 250 000 din, za modernizacijo te cestne povezave pod pogojem, da občine 
prispevajo enaka sredstva. 

Na osnovi tega sklepa je sprejela skupščina občine Murska Sobota odlo- 
čitev, da koncem leta 1968 preneha promet na železniški progi od Murske 
Sobote do Hodoša. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je priporočil cestnemu 
skladu SR Slovenije, da v okviru svojih možnosti predvidi sredstva za moder- 
nizacijo preostalega dela cestnega odseka od Mačkovcev do Hodoša, ki še 
ni moderniziran. V sedanji fazi so tako na razpolago sredstva za modernizacijo 
ceste Mačkovci—Hodoš, in sicer iz republiškega proračuna 2 250 000 din, iz 
sredstev občine Murska Sobota prav tako 2 250 000 din, iz sredstev cestnega 
sklada SR Slovenije pa v višini 450 000 din. To so sredstva, ki še niso izkoriščena 
po srednjeročnem programu sklada za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest. 

Tako so skupno zagotovljena sredstva v višini 4 950 000 din. Ta sredstva 
pa ne zadostujejo za celotno ureditev cestne povezave Mačkovci—Hodoš v dolžini 
24,5 km. Po oceni so za ta dela potrebna sredstva v višini 12 000 000 din. Po 
dogovoru z občinsko skupščino Murska Sobota so sedaj v proučevanju tele 
variante: a) da se modernizira cesta po obstoječi trasi, b) da se modernizira 
cesta po opuščeni železniški trasi oziroma ob njej in c) da se modernizira cesta 
po novi trasi v smeri Petrovcev. 

Na osnovi te proučitve bo izdelana tehnična dokumentacija za najugodnejšo 
varianto, cestni sklad pa bo prispeval sredstva za izdelavo te dokumentacije. 
Šele na osnovi take tehnične dokumentacije bo možno ugotoviti potrebna sred- 
stva za modernizacijo omenjene cestne povezave. 

Po sprejeti odločitvi o izbiri variante, lahko občina Murska Sobota z zago- 
tovljenimi sredstvi financira modernizacijo dela cestne povezave Mačkovci— 
Hodoš, o preostalem delu te ceste pa bo treba razpravljati ob prihodnjem 
srednjeročnem programu cestnega sklada SR Slovenije tako, da je odvisno tudi 
od odločitve Skupščine SR Slovenije, kdaj bo v celoti modernizirana cestna 
povezava Mačkovci—Hodoš. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Ali je tovariš Lanščak zadovoljen 
z odgovorom? (Da.) Hvala. 

Prehajamo na poslansko vprašanje tovariša Janka Kolariča, ki ga je na- 
slovil upravnemu odboru republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij. 
Na to vprašanje bo odgovoril predstavnik republiških skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij tovariš inž. Pariš. 

Inž. Ivan Pariš: V zvezi z modernizacijo proge Zidani most—Šentilj 
je na 61. seji gospodarskega zbora dne 5. februarja 1969 poslanec Janko Ko- 
larič postavil naslednje poslansko vprašanje: 

Glede na to, da finančna konstrukcija modernizacije proge Zidani most— 
Šentilj predvideva tudi soudeležbo sredstev republiške skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij, poleg bančnih sredstev in lastnih virov združenega želez- 
ni ško-transportnega podjetja Ljubljana, želim pojasnilo, ali nameravajo repu- 
bliške skupne rezerve gospodarskih organizacij finančno sodelovati pri moder- 
nizaciji te proge. S tem v zvezi želi tovariš poslanec odgovor na vlogo združe- 
nega železniško-transportnega podjetja Ljubljana. 

Citirano vprašanje je bilo obravnavano na 30. seji upravnega odbora repu- 
bliških skupnih rezerv ter v zvezi s sprejetimi sklepi dajem naslednji odgovor: 
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Upravni odbor republiških skupnih rezerv je dne 17. septembra 1968. leta 
obravnaval zahtevek ŽTP Ljubljana za modernizacijo proge Ljubljana—Zidani 
most—Šentilj. Predračunska vrednost zahtevka je znašala 119 milijonov din, 
v tem pa niso bili zagotovljeni drugi viri financiranja. 

Pri obravnavi zahtevka je upravni odbor ugotovil, da je iz priliva sredstev 
za leto 1968 že bilo odobreno 15 milijonov din za modernizacijo železnic in da 
za večja nadaljnja vlaganja ne razpolaga s potrebnimi sredstvi. Hkrati je 
upravni odbor izrazil pripravljenost, da v okviru razpoložljivih sredstev in na 
podlagi utemeljenega programa razpravlja o problemu vozlišča v Zidanem 
mestu, ki je po izjavah predstavnikov združenega železniškega podjetja poten- 
cialna nevarnost za nastajanje izgub in nemoteni promet na magistralnih 
progah. 

Omenjeni zahtevek je bil predložen upravnemu odboru šele 27. decembra 
1968. leta s prošnjo, da skupne rezerve sodelujejo pri reševanju vozlišča v 
Zidanem mostu. V bistvu gre za nadaljevanje modernizacije proge do Celja in 
prestavitev vozlišča v Celju s 23,2 milijona din, ali 28 °/o predračunske vrednosti, 
slovenske banke naj bi preskrbele 22%, ostalo bi pa preskrbelo podjetje samo 
iz lastnih sredstev in drugih komercialnih kreditov. 

Odstotek soudeležbe je v obeh primerih bil enak. Republiške skupne rezerve 
gospodarskih organizacij bodo v letu 1969 upoštevajoč izvirni preliv, kot tudi 
vse anuitete z obrestmi, katere zapadejo v plačilo v letošnjem letu, po odbitku 
neposrednih izdatkov in že sprejetih obveznosti, predvidoma razpolagale z okoli 
82 milijoni din. V tem znesku niso upoštevane vse olajšave, ki jih bo upravni 
odbor sprejel na podlagi sklepov in priporočil skupščine SR Slovenije v zvezi 
z nekaterimi problemi kmetijstva v Sloveniji za podaljšanje odplačilnih pogojev, 
znižanje obrestnih mer in uvedbo moratorija kmetijskim gospodarskim orga- 
nizacijam. 

To delo še ni končano, za odobrene olajšave bo zmanjšan priliv iz anuitet 
in obresti, v tem pa tudi razpoložljiva sredstva. Z druge strani pa je na podlagi 
poprejšnjih obvestil več gospodarskih organizacij končalo leto 1968 z izgubo, 
oziroma se je znašlo v hudih težavah, ki pa na osnovi zakona in skupščinske 
resolucije imajo prednost pri obravnavi. Tako npr. znaša nepokrita izguba 
železarne Jesenice 51 milijonov din, v rudniku topilnice cinka Mežica okoli 
7 milijonov din, v kmetijskih gospodarskih organizacijah okoli 25 milijonov 
din. Nadalje je težaven položaj cinkarne Celje, ki je vložila prošnjo za 20 mili- 
jonov din kredita, nujna je preorientacija premogovnikov itd. 

Samo teh nekaj omenjenih podatkov že v veliki meri presega razpoložljiva 
sredstva republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij. Iz omenjenih 
razlogov, čeprav o tem še ni bil sprejet dokončni sklep, ni realno pričakovati, 
da bodo republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij v letošnjem letu 
na osnovi predloženega programa sodelovale pri investicijah za modernizacijo 
železnic. 

Na koncu želim poudariti, da upravni odbor razume potrebo po moderni- 
zaciji železnic v Sloveniji ter da je v te namene iz sredstev republiških skupnih 
rezerv bilo odobreno za gradnjo, modernizacijo in reševanje ostalih problemov 
železniškega transporta v Sloveniji že nad 104 milijone dinarjev pod zelo ugod- 
nimi pogoji. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Hvala. Ali želi tovariš Kolarič posta- 
viti dodatno vprašanje? (Da.) Prosim. 
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Janko Kolarič: Odgovor je jasen, prosim pa, da se mi ga sporoči 
v pismeni obliki. Zi odgovorom razumljivo nisem zadovoljen, saj vprašanja ne 
rešuje in se modernizacija ne more opraviti. Menim, da nas zavlačevanje moder- 
nizacije lahko pripelje do tega, kar je že primer v sosednjih republikah, da 
če nismo pripravljeni financirati modernizacije, bomo morali financirati izgubo. 
Hvala lepa. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Naslednje je poslansko vprašanje 
tovariša Staneta Simšiča. Odgovorila bo predstavnica republiškega sekretariata 
za finance tovarišica Dragica Dekleva. Prosim. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odgovor na poslansko vprašanje tovariša Staneta Simšiča, poslanca gospo- 
darskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Tovariš Stane Simšič, poslanec gospodarskega zbora je v zvezi s sredstvi 
za obnovo in graditev Skopja postavil naslednja poslanska vprašanja: 

1. Ali so delovne organizacije tudi v letu 1969 na sredstva po zaključnem 
računu za leto 1968 dolžna plačevati 2°/o prispevek; 

2. kolikšna so skupaj zbrana sredstva iz socialistične republike Slovenije 
in koliko s področja cele Jugoslavije ter kako se ta sredstva koristijo in za 
kakšne namene; 

3. po nekaterih informacijah so zbrana sredstva za obnovo in graditev 
Skopja že presegla s programom planirani znesek. Če je to res, me zanima, kaj 
je ukrenjeno s strani pristojnih republiških organov, da bi obveznost zbiranja 
sredstev tudi iz drugih naslovov, izplačanih iz osebnih dohodkov prenehala takoj 
in ne šele konec leta 1969. 

Odgovor na prvo vprašanje: Na sredstva razdeljena po zaključnem računu 
za leto 1968 v poslovni sklad in sklad skupne porabe so delovne organizacije 
v tem letu zavezane plačati 2 a/o za pbnovo in graditev Skopja, ker gre za 
sredstva, ki so se oblikovala v letu 1968, ko je prispevek še veljal. V vseh 
podobnih primerih je bil tudi doslej uveljavljen enak postopek za plačevanje 
prispevkov. 

Odgovor na drugo vprašanje: Po podatkih statističnih biltenov službe druž- 
benega knjigovodstva je znašal izvirni priliv v sklad za obnovo in razvoj 
Skopja do konca leta 1968 v socialistični republiki Sloveniji skupaj 585 milijonov 
dinarjev, v SFRJ pa 3976 milijonov dinarjev. Z zakonom o skupnem znesku 
sredstev, ki jih družbena skupnost prispeva k obnovi in h graditvi Skopja 
(Ur. 1. SFRJ, št. 51) so bile vse pravice in obveznosti prenesene na skupščino 
mesta Skopja, ki prek zavoda za komunalno graditev Skopja upravlja in upo- 
rablja sredstva, ki pritekajo v ta namen iz računov pri službi družbenega knji- 
govorstva, ki ta sredstva zbira. 

Ker nam program o uporabi sredstev za obnovo in graditev Skopja, po 
katerem imenovani zavod posluje, ni znan, je edina možnost vpogleda o uporabi 
teh sredstev prek službe družbenega knjigovodstva. 

Kot je znano, je služba družbenega knjigovodstva na pobudo našega izvrš- 
nega sveta opravila po letu 1968 pregled poslovanja zavoda v Skopju, vendar 
nekih odstopanj glede programa obnove in razvoja ni ugotovila. Ponovni pregled 
po našem mnenju ne bi bil primeren oziroma potreben. 

Odgovor na tretje vprašanje: Po že omenjenem zakonu o skupnem znesku 
sredstev, ki jih družbena skupnost prispeva k obnovi in graditvi Skopja, je bil 
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v ta namen določen znesek 4 tisoč milijonov dinarjev s tem, da se v primeru, 
če se v času obnove in graditve mesta zvišajo ali znižajo cene za investicijsko 
opremo in gradbena dela v primerjavi s cenami v letu 1963, da se za ugotovljeno 
zvišanje ali znižanje poveča ali zmanjša prej navedeni znesek. Zadevne cene 
so se v zadnjih petih letih močno povečale, sicer bi bila zadevna obveznost 
ob koncu leta 1968 že skoraj dosežena. Za izračun zvišanja oziroma znižanja 
zneska sredstev je predpisan posebni postopek, izračun pa se opravlja za vsako 
leto posebej. 

Ce bodo sredstva dosegla celotni predvideni in korigirani znesek pred pred- 
videnim rokom, bo izvršni svet SR Slovenije sprožil postopek pred zvezno 
skupščino, za takojšnje prenehanje plačevanja prispevka za Skopje od izpla- 
čanih osebnih dohodkov. Hvala. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Ali ima tovariš Simšič še dodatno 
vprašanje? (Da.) Prosim. 

Stane Simšič: Z odgovorom sem le deloma zadovoljen, in sicer, 
z odgovorom na drugo in tretje vprašanje, na prvo vprašanje pa z odgovorom 
nisem zadovoljen zaradi tega, ker se mi zdi, da interpretacija glede veljavnosti 
zakona ni logična. 

Zakon, ki je predpisal obveznost plačevanja prispevkov za obnovo in gra- 
ditev Skopja, je stopil v veljavo 1. januarja leta 1965 s tem, da je analogno 
uporabil na sredstva za leto 1964 in deloma tudi na sredstva neobveznega 
rezervnega sklada iz leta 1963, ki niso bila prenesena v sklade gospodarskih 
organizacij do tega roka. Dopolnjen zakon, s katerim preneha obveznost plače- 
vanja 2%> prispevka na sklade gospodarskih organizacij, je stopil v veljavo 
s 1. januarjem 1969. leta. Po analogiji, če je zakon, ko je bil sprejet, veljal za 
nazaj, bi moral veljati tudi sedaj, kar utemeljujem tudi s tem, da za prispevke, 
ki se določajo, veljajo tisti prispevki, ko se sredstva porabljajo, ne pa ko se 
sredstva formirajo. Ce vzamemo konkreten primer, se prispevki na osebne 
dohodke v SR Sloveniji od 1. januarja naprej plačujejo po stopnjah, ki veljajo 
za leto 1969, ne glede na to, da so bili prispevki oziroma osebni dohodki za mesec 
december iz leta 1968 izplačani šele v 1969. letu. Prispevki se torej niso plačali 
po stopnjah, ki so veljale v letu 1968, temveč po stopnjah, ki so veljale že 
1. januarja leta 1969. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Ali morda želi kdo postaviti novo 
poslansko vprašanje? (Da.) Prosim. Besedo ima tovariš Gobec. 

Martin Gobec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Glede na sklepe in priporočila v zvezi z nekaterimi problemi kmetijstva v Slo- 
veniji, sprejetim na seji republiškega in gospodarskega zbora dne 19. 11. 1968 
in ki so navedeni v 5. odstavku 4. točke resolucije, želim sprožiti naslednje 
vprašanje: 

Ali so storjeni potrebni ukrepi za pričetek odobravanja posojil iz sredstev 
bivšega republiškega investicijskega sklada za potrebe hitrejšega razvijanja 
sadjarstva, vinogradništva in pridelovanje vrtnin? Ce niso, zakaj niso, če pa so, 
kakšni bodo pogoji za najemanje posojil pri obnovi sadovnjakov, jagodičevja, 
vinogradov, za kmetijske organizacije in njihove kooperante ter kdaj bo mogoče 
posojila najemati. 
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Pri nas je nerazvito območje in imamo za obnovo okoli 1300 ha vinogradov, 
500 ha sadovnjakov, 250 ha črnega ribeza. Ker je to eno od osnovnih vprašanj 
na vseh zborih volivcev, prosim za zadevni odgovor. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Hvala. Odgovor bo verjetno dan na 
naslednji seji zbora. Besedo ima tovariš Skok. 

Peter Skok : Ob sprejemanju instrumentov za leto 1969 je bila v tem 
domu večkrat postavljena utemeljena zahteva, da stopnja prispevka iz osebnega 
dohodka ne bi presegala 32,50 "/o. Zadevna razprava v republiški skupščini 
je bila izredno ostra. Zanima me, v koliki meri so občinske skupščine upoštevale 
priporočila Skupščine SR Slovenije in kolikšna so odstopanja od priporočenega 
limita. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Hvala. Besedo ima predsednik Miran 
Goslar. Prosim. 

Miran Goslar: Na to vprašanje, če dovolite, bi odgovoril v tem smislu, 
da tako in tako obstoja obveznost izvršnega sveta, da nam predloži pismeno 
gradivo, ki bo prikazalo celotno politiko občinskih skupščin do sprejemanja 
predpisov o prispevkih in davkih občanov v letošnjem letu, tako za proračune 
kot za šolstvo. 

V zvezi s tem smo dobili pismeno sporočilo odbora za notranjo politiko in 
proračun izvršnega sveta SR Slovenije, da ne bo mogoče tega poročila predložiti 
do konca februarja kot je bilo prvotno določeno, ker imajo občinske skupščine 
pravico sprejemati ustrezne odloke oziroma proračune do konca marca. To po- 
meni, da v najboljšem primeru lahko pričakujemo, da bomo razpravljali o tem 
gradivu na naši zadnji seji tik pred volitvami. Morda bi tovarišica Deklevova 
lahko kaj podrobneje povedala glede roka za to poročilo. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Besedo ima tovarišica Deklevova. 
Prosim. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Glede prve naloge o uveljavljanju davčne politike občinskih skupščin bo 
to poročilo vsekakor pripravljeno v teku marca, ker so bile občinske skupščine 
dolžne sprejeti vse instrumente, ki naj bi veljali za leto 1969 do konca februarja. 
Glede razmejitve med proračuni in sredstvi, ki jih bodo občinske skupščine 
namenile za izobraževanje, zlasti pa sredstva, ki jih bo republiška izobraževalna 
skupnost dodelila temeljnim izobraževalnim skupnostim kot dopolnilna sred- 
stva pa je rok, ki zavezuje občinske skupščine do konca marca. Tako bomo drugo 
nalogo verjetno lahko posredovali šele v začetku aprila, če nam bodo vse občine 
pravočasno predložile svoje odloke glede razmejitve sredstev. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Ali je s tem na vprašanje tovariša 
Skoka odgovorjeno in ali je tovariš Skok zadovoljen z odgovorom? (Da.) Hvala. 

Ali ima še kdo kako poslansko vprašanje? Če ne, bi sam prosil za besedo, 
da postavim vprašanje izvršnemu svetu. (Vodstvo seje prevzame predsednik 
Miran Goslar.) 

Po podatkih, ki jih je za eno od svojih sej kot delovno gradivo objavil 
zvezni svet za koordinacijo znanstvenih dejavnosti, so raziskovalne organi- 
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zacije v Sloveniji v letih 1960 do 1967 dobile 14,72 %> sredstev, ki jih je fede- 
racija prek proračuna zvezne komisije za jedrsko komisijo ali prek zveznega 
fonda za financiranje znanstvenih dejavnosti namenila za raziskovalno delo. 

V letu 1968 pa je zvezni fond, prek katerega so bila usmerjena vsa sredstva 
federacije za raziskovalno delo, odobril raziskovalnim organizacijam v Sloveniji 
po natečaju 10,5 milijona din ter 13,8 milijona din iz namenskih sredstev za 
nuklearni program in za temeljno raziskavo o nuklearnih inštitutih. To je skupaj 
13,2 %, ki jih je zvezni sklad odobril za raziskavo v preteklem letu. Delež 
Slovenije pri porabi zveznih sredstev za raziskavo je bil torej do leta 1967 še na 
približno isti ravni kot delež pri narodnem dohodku, to je okoli 15 %>. V letu 
1968 pa je delež padel v primerjavi s poprečjem zadnjih 6 let za 10 %>, 

Osnovni kriterij za delitev zveznih sredstev za financiranje znanstvenih 
dejavnosti naj bi bila strokovnost in usposobljenost raziskovalcev, ker gre za 
razvitejšo republiko, bi pričakovali: da Slovenija lahko uspešno prevzame reše- 
vanje več raziskovalnih nalog v primerjavi z drugimi republikami. 

Kriterija manjše razvitosti oziroma nerazvitosti pri dodeljevanju sredstev 
zveznega sklada ni. To bi seveda moralo vplivati na slovenski delež pri sredstvih 
zveznega sklada, ki bi moral biti višji od deleža Slovenije pri narodnem dohodku. 
Posredovanje znanosti, razvoja in tehnologije velja danes v svetu za najuspeš- 
nejšo pomoč nerazvitim. In to bi moralo veljati tudi za Slovenijo. Dejstvo, da je 
vrednotenje dela slovenskih raizskovalcev v okviru Jugoslavije nižje kot je 
delež Slovenije v narodnem dohodku ter da ta delež upada, lahko pomeni dvoje. 
Ah pri znanstvenem delu, strokovnjakih in raziskovalnih kapacitetah vse bolj 
zaostajamo za drugimi republikami, ali pa da pri programiranju in razdelje- 
vanju sredstev niso upoštevani samo strokovni kriteriji. Prosim, da izvršni svet 
odgovori na naslednja vprašanja: 

1. kako tolmači izvršni svet, da je delež Slovenije pri sredstvih zveznega 
fonda za znanstveno delo upadel; 

2. kaj je izvršni svet ukrenil, da bi se ustavilo upadanje deleža naših razi- 
skovalnih organizacij pri zveznih sredstvih in kaj namerava še ukreniti; 

3. ali izraža program znanstvenega sveta za koordinacijo znanstvenih dejav- 
nosti v zadostnem obsegu usklajen interes vseh republik oziroma ali so slovenski 
predlogi za programiranje raziskovalnih nalog dovolj upoštevani. Kako močan 
je vpliv sklada Borisa Kidriča, ki sofinancira večino nalog zveznega sklada glede 
na izbiro programa raziskovalnih nalog? 

4. ali meni izvršni svet, da je zagotovljena racionalnost uporabe skupnih 
sredstev in ali o financiranju raziskovalnih nalog odločajo izključno kriteriji, 
ki naj bi zagotovili smotrnost in kvaliteto izvedbe raziskovalnih nalog? 

Isto vprašanje je zastavil tudi tovariš Lev Premru v kulturno-prosvetnem 
zboru. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Ali je še kakšno poslansko vprašanje? Če 
ni, potem zaključujem to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 7. t o č k o dnevnega r e d a , to je na predlog zakona 
o povračilu obresti za investicijske kredite združenega železniškega transport- 
nega podjetja Ljubljana za modernizacijo železniških prog v Sloveniji. 

Predlog zakona je izdelal izvršni svet SR Slovenije na podlagi sklepov 
pristojnih zborov Skupščine SR Slovenije, ki so bili sprejeti ob obravnavi 
osnutka zakona. Kot se spominjate, je naš zbor osnutek zakona obravnaval na 
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svoji seji 5. februarja letos. Na predlog izvršnega sveta predlaga predsedstvo 
skupščine pristojnim zborom skrajšanje rokov za posamezna opravila, ki so 
s poslovnikom določena za sprejem zakona. Predlagatelj zakona je določil kot 
svojega predstavnika tovariša Zupana. Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno 
sodelovanje našega zbora je predložil pismeno poročilo. Poročevalec je Rado 
Sorli, ki ne želi razpravljati. Zakonodajno-pravna komisija je dala pismeno 
poročilo, v katerem predlaga, da se iz naslova zakona črtajo besede »Združe- 
nega železniškega transportnega podjetja Ljubljana«. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Lamut. 

Franc Lamut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Nisem poseben strokovnjak za železniška transportna podjetja in se v razpravi 
ne bi oglasil, če me ne bi spodbudil in obvezoval odgovor s samoupravnimi 
organi združenega železniškega transportnega podjetja Ljubljana, ki sem ga 
imel prejšnji mesec. Hotel bi poudariti čisto na kratko le dve reči. 

Zelo podpiram ta zakon, ker menim, da je kompromisna rešitev med seda- 
njim stanjem v združenem železniškem transportnem podjetju in možnostmi, ki 
jih imamo trenutno v Sloveniji. Mnenja pa sem, da na organizacijo železniškega 
transportnega podjetja občutno vplivajo tudi nekateri zastareli zvezni predpisi 
tako s področja delovne zakonodaje, kot tudi s področja splošne organizacije 
železniških transportnih podjetij, ki ustvarjajo tem podjetjem precejšnje mate- 
rialne stroške, predvsem pa odvečno birokracijo. Iz teh razgovorov se zelo močno 
postavlja tudi vprašanje usposabljanja kadrov oziroma močan pritisk inozem- 
skih železnic, predvsem iz zvezne republike Nemčije, na kader, ki ga ljubljansko 
železniško transportno podjetje z lastnimi močmi strokovno usposablja. Postavlja 
se vprašanje, ali je smotrno, da s pomočjo posredovalnic za delo izgubljamo 
šolane ljudi, ki so nedvomno odločno potrebni za nadaljnji program moderniza- 
cije železnice. Iz tega razloga predlagam, da bi na eni izmed prihodnjih sej 
zbora obravnavali kompletno problematiko železnic in ugotovili, kaj lahko 
v Sloveniji na tem področju storimo. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Ali še kdo želi razpravljati? Ce ne, dajem 
predlog zakona, ki vključuje tudi amandma redakcijskega značaja zakonodajno- 
pravne komisije, na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to jena predlog zakona 
o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih od 
1971 do 1976. 

Predlog zakona je izdelal izvršni svet na podlagi sklepov pristojnih zborov 
Skupščine SR Slovenije, ki so bili sprejeti ob obravnavi osnutka zakona. Osnutek 
smo obravnavali na seji 5. februarja 1969. Na predlog izvršnega sveta predlaga 
predsedstvo skupščine skrajšanje rokov za posamezna opravila, ki so s poslov- 
nikom določena za sprejem zakona. 

Predstavnik izvršnega sveta SR Slovenije je tovariš Ivan Zupan, predstavnik 
odbora za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora pa 
tovariš Rado Sorli. Zakonodajno-pravna komisija je dala svoje poročilo. 

Kdo želi besedo v razpravi? (Nihče.) Tedaj bomo glasovali. Dajem predlog 
zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 

12» 
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1971 do 1976 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 predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o varstvu narave. 

Osnutek zakona predlaga Skupščini SR Slovenije v obravnavo republiški 
sekretariat za urbanizem. 

Osnutek je pripravljen na podlagi sklepa 52. seje gospodarskega zbora 
z dne 28. junija lanskega leta, ko smo obravnavali predlog za izdajo tega 
zakona. 

Občina Krško in Murska Sobota sta poslali pripombe k osnutku. Predstavnik 
republiškega sekretariata za urbanizem je tovariš Blenkuš, ki mu dajem besedo. 

Inž. Lojze Blenkuš: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tova- 
riši poslanci! Sedanja pravna ureditev varstva narave ne daje zadostnega po- 
udarka tej družbeni dejavnosti, niti ne zagotavlja materialnih pogojev, da bi 
mogla sistematično in organizirano delovati. Ob takem stanju so razumljive 
vse negativne posledice, ki nastajajo v vsakdanji praksi, ko zaznamujemo čedalje 
več nedovoljenih in škodljivih posegov v naravo in njeno sistematično razvred- 
notenje. 

To še zlasti velja za našo slovensko pokrajino, ki ima vse objektivne pogoje 
za večji razvoj turizma v prihodnosti in s tem do povečanja narodnega dohodka. 
Zato sta republiški in gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije v juniju 1968 
soglasno ocenila potrebo po novi zakonski ureditvi družbenega varstva narave, 
saj je njegov temeljni namen, da uskladi razmerja med človekom in naravo ter 
da omogoči smotrno in trajno uživanje narave in izkoriščanje naravnih dobrin 
v prid človeka. Varstvo narave ima sedaj po svoji vsebini zgolj funkcijo pasivne 
konservacije, saj je njegov namen, da ohrani izvirnost zavarovanega prirodnega 
spomenika, da preprečuje posege in ustvari čim ugodnejše pogoje za njegov 
nadaljnji obstoj in funkcijo. Gospodarski razvoj, urbanizacija in potrebe sodob- 
nega človeka pa negirajo takšno vsebino varstva narave, kar dokazujejo pogosti 
in neustrezni posegi v naravo. Zato osnutek novega zakona izhaja s stališča, 
da je treba varovati naravo v celoti, ne le nekatere naravne znamenitosti, da 
se morajo pri tem upoštevati človekove biološke, kulturne, gospodarske in druge 
potrebe, ter da morajo prilagajati stopnjo varstva narave, ustrezni stopnji 
družbenih koristi. 

Pri temj na opozorim, da varsrtvo vode in ozračja že urejajo drugi splošni 
predpisi. Pokrajina kot del prostora se varuje po osnutku zakona z regionalnimi 
prostorskimi plani in s splošnimi predpisi republike in občine ter s konkretnimi 
predpisi, ki jih določa zakon. Varstvo pokrajine postaja enakovreden element 
regionalnega prostorskega planiranja, kar je bistvena pridobitev nasproti se- 
danji ureditvi, ki obravnava varstvo narave le deloma pri prostorskem plani- 
ranju. V tem smislu določa osnutek, da se pokrajina v celotni republiki po 
strokovnih merilih najprej valorizira in nato kategorizira, bodisi kot narodni 
parki, kot naravni rezervati ali pokrajinski parki, bodisi kot naravne zname- 
nitosti žive in nežive narave, to je kot naravni spomeniki, hortikulturni spo- 
meniki. 

Pomen valorizacije in kategorizacije je izreden, predvsem zato, ker gre 
za vrednotenje po enotnih strokovnih konservatorskih načelih, česar do sedaj 
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nismo imeli, in tudi zato, ker gre za usklajevanje interesov družbeno potrebnih 
prostorov. 

Sedanji značaj varstva narave v okoliščinah, ko je družba zanemarila pomen 
te dejavnosti, je pripeljal do tega, da je organizacija, varstva narave v celoti 
odpovedala, da je poslovalo le nekaj strokovnih zavodov, v ostalem pa je bilo 
varstvo prepuščeno posameznim organizacijam, društvom in ljubiteljem narave. 
V odvisnosti od razpoložljivih finančnih sredstev in svojih zmogljivosti ta dejav- 
nost ni mogla aktivno delovati in se vklapljati v družbene plane občin in repu- 
blike, sprejemati svoje delovne programe in podvzemati večje konkretne var- 
stvene akcije. 

Zato se je v novem zakonu postavilo kot temeljno načelo, da se ustanovi 
permanentna služba varstva narave, ki ji pomagajo še drugi organi, inšpekcije, 
zlasti pa organizacije in društva, kot so Planinska zveza Slovenije, gorski stra- 
žarji in drugi. Zakon samo okvirno navaja načela zavarovanj, ki jih konkretizira 
republiška skupščina oziroma občinske skupščine. 

Te skupščine prilagajajo načela zakona konkretni značilnosti objekta, ki je 
predmet zavarovanja oziroma varstva, kar omogoča skladno varstvo glede na 
različne značilnosti naše pokrajine, kot je Kras, Gorenjska in drugo. Splošni akti 
o zavarovanju, ki jih bodo sprejele občinske skupščine, bodo zelo pomembni akti, 
saj bodo vsebovali tudi konkretne varovalne ukrepe v zvezi z gradnjo in drugimi 
posegi v naravo in prostor, izvoz in gospodarsko izkoriščanje zavarovanih spo- 
menikov. 

Osnutek zakona o varstvu narave smo pripravili ob sodelovanju zaintere- 
siranih organov in organizacij ter društev. Ob zaključku razprave je skupščina 
občine Krško sporočila pripombo, da bi bilo treba zakon o varstvu narave uskla- 
diti s temeljnim zakonom o gozdovih, z zakonom o gozdovih in zakonom o 
urejanju in vzdrževanjem zelenih površin v naseljih, ter enotno opredeliti pojme, 
ki jih glede varstva uporabljajo. 

Menimo, da pripombe niso utemeljene. Temeljni zakon o gozdovih loči 
glede na namen gozdov, gozdove za gospodarske namene, gozdove za zavaro- 
valne namene in gozdove za posebne namene. Gozdovi za posebne namene so 
po 4. odstavku 3. člena tega zakona med drugim tudi narodni parki in rezer- 
vati. Kateri gozdovi imajo značilnosti narodnih parkov ali krajinskih parkov 
in rezervatov, pa ta zakon ne določa, temveč to določa republiški zakon o var- 
stvu narave. 

Torej ne gre za dupliranje pojmov, ker ima vsak od njih svoj pomen in 
vsebino ter ustrezajočo pravno ureditev. Naknadno pripombo je sporočila tudi 
skupščina občine Murska Sobota in sicer k 3. odstavku 16. člena zakonskega 
osnutka. Skupščina občine je mnenja, da bi družbeno-politična skupnost morala 
lastniku nadoknaditi dohodek v višini razlike, koliko ga dejansko dosega in 
koliko bi ga dosegel, če zemljišče oziroma stvari na njegovem zemljišču ne 
bi bile zavarovane. 

Pripomba je materialno utemeljena, vendar mislimo, da je formulacija 2. 
stavka 3. odstavka 16. člena zakonskega osnutka pravilna, in da zagotavlja 
lastniku odškodnino za primer, da bo akt o zavarovanju prepovedal sečnjo 
drevja na zavarovanem zemljišču. Prav to je namreč intencija zakonskega 
osnutka. Ob koncu bi v imenu predlagatelja še izjavil, da predlagatelj sprejema 
oba amandmaja odbora za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospo- 
darskega zbora, in sicer amandma k 8. členu in amandma k 9. členu in seveda 
tudi amandma zakonodajno-pravne komisije k naslovu II. Organi in varstvo 
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narave. Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci, predlagam gospo- 
darskemu zboru, da osnutek zakona z omenjenimi amandmaji sprejme. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miran Gosi ar: Kot ste slišali predstavnika predlagatelja 
osnutka zakona je odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospo- 
darskega zbora v svojem pismenem poročilu predlagal določene spremembe, ki 
naj bi bile upoštevane pri izdelavi predloga zakona. Enako velja za predloge, ki 
jih je dala zakonodajno-pravna komisija. Izvršni svet SR Slovenije je v pismu, 
ki ste ga prejeli z gradivom, sporočil, da se z osnutkom zakona strinja. Pričeli 
bomo z razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Kunst. 

Inž. Anton Kunst: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslan- 
ci! Zavod za spomeniško varstvo SR Slovenije in Planinska zveza Slovenije sta 
se neposredno obrnila na nekatere poslance s prošnjo, da posredujemo nekaj 
pripomb k osnutku zakona o varstvu narave. Glede na to, da je danes na dnev- 
nem redu osnutek zakona o varstvu narave, ne bi nastopili z nobenim posebnim 
amandmajem, temveč bi vam na kratko povedal oziroma posredoval te pri- 
pombe. 

Najprej pripomba k 3. členu 4. odstavek. Za besedami »uradne osebe in- 
špekcije iz prejšnjega odstavka« bi se dodale še besede, »ter organi za notranje 
zadeve.« Z zakonom o varstvu narave oziroma s predpisi, ki bodo nastali na 
njegovi podlagi, bodo zavarovane tudi posamezne rastlinske in živalske vrste 
ter naravni spomeniki. Kršitve tega zavarovanja pa so večji del takega značaja, 
da jih inšpekcijski organi praktično ne morejo ne ugotavljati niti ustrezno 
ukrepati, saj se zavarovani, predmeti večinoma nahajajo na odročnih krajih, 
v gorah, v gozdovih, podzemskih jamah itd., kjer inšpekcija ne more biti fizično 
vselej navzoča. Storitev prekrška je namreč hitra, storilec prekrška takoj za- 
pusti kraj dejanja, naknadnih posledic v večini primerov ni mogoče opaziti, ali 
vsaj ni več mogoče ustrezno ukrepati, ker je povzročena škoda dokončna in 
nepopravljiva, storilec pa neznan. 

Ze dosedanja praksa varovanja s področja flore, kapnikov, kraških jam itd. 
kaže. da je moč ustrezno ukrepati le z neposredno intervencijo organov ljudske 
milice na kraju samem, ali s takojšnjo prijavo storitve najbližjim postajam 
ljudske milice. Sankcioniranje predpisov s tega področja, zgolj s strani inšpek- 
cijskih organov bi bila docela neučinkovita. Zaščita bi s tem ostala le na papirju 
in bi bila celo slabša kot je bila doslej. 

Naslednja pripomba se nanaša na 15. člen, prvi odstavek. Naj se za bese- 
dami v oklepaju »okamenine in podobno« dodajo besede »speleološki (jame in 
druge kraške tvorbe)«. Kraški naravni pojavi spadajo med najpomembnejše 
objekte na Slovenskem, ki bi jih kazalo zavarovati kot naravne spomenike. Taki 
objekti se pogosto odkrijejo ravno pri izvajanju gradbenih zemeljskih del. Zato 
bi bila razširitev 15. člena nujna v gornjem smislu. 

Pripomba k 18. členu, tretji odstavek. Za besedami »se ne smejo«, naj bi 
se dodale besede »uničevati, prisvajati, prodajati«. Beseda »premični« pa bi se 
črtala. Po sedanjem besedilu tega odstavka bi se varstvo rastlinskih in živalskih 
vrst ter naravnih spomenikov omejilo na prepoved izvoza in odnašanje v tujino. 
To pomeni, da bi ne bilo mogoče preprečiti uničevanja, prisvajanja ali trgo- 
vanja z zavarovanimi spomeniki znotraj jugoslovanskih meja, čeprav izkušnje 
kažejo, da je to osnovni primer varovanja teh objektov. Ogromno večino kršitev 
storijo ravno naši občani in sicer zaradi prilaščanja, trgovanja ali celo zgolj iz 
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objestnega uničevanja. Množično ropanje kraške flore, odbijanje kapnikov v 
kraških jamah, podiranje zavarovanih vaških lip zaradi kurjave itd. Medtem 
ko je izvoz takih predmetov zelo izjemna kršitev. Praktično lahko torej govo- 
rimo o zavarovanju teh predmetov le v primeru, če jih zavarujemo tudi znotraj 
ozemlja Slovenije. Beseda »premični« naj se izpusti zato, ker je mogoče poško- 
dovati ali uničiti tudi marsikak nepremični naravni spomenik kot npr. odbi- 
janje kapnikov, posek zavarovanega drevesa itd. 

V 19. členu, točka 2, naj bi se za, besedami »geološko-paleontološkega« do- 
dala še beseda »speleološkega«. Obrazložitev bi bila podobna kot pri točki 2. 
oziroma pri pripombi k 15. členu. V 19. členu, točka 6 naj bi se za besedami 
»predpisanega dovoljenja« dodalo »uniči, prisvoji, prodaja.« Beseda »premični« 
bi se izpustila. 

V 20. členu točka 2 naj se črta v celoti, namesto tega pa naj se v 21. členu 
prvi odstavek za besedami »dejanje iz 2., 3., 4. in 5. točke« doda »in, 6. točke«. 

Glede na prej omenjeno dopolnitev 18. oziroma 19. člena bi bilo smotrno 
določiti kot prekršek, poškodovanje, prisvojitev, prodajo ter izvoz zavarovanih 
rastlinskih in živalskih vrst ter naravnih spomenikov. Ta člen obravnava nam- 
reč kršitve posameznikov. Nelogično bi bilo groziti za taka dejanja posameznikov 
s kazenskimi sankcijami, medtem ko se pravne osebe za take kršitve, ki bodo 
pri pravnih osebah praviloma težje po obsegu in škodi, kaznujejo le za pre- 
kršek. Naj se torej tudi fizične osebe kaznujejo le za prekršek. Spričo drugega 
odstavka 21. člena, ki grozi z denarno kaznijo 500 din, oziroma za dejanje iz 
koristoljubja s kaznijo do 10 000 din in odvzemom materialne koristi, bi bila ta 
sankcija dovolj ostra. 

Menim, da so pripombe, čeprav na videz nepomembne, koristne in pred- 
lagam, da zbor priporoči predlagatelju zakona, torej republiškemu sekretariatu 
za urbanizem, da pripombe upošteva pri formulaciji predloga zakona, ker bodo 
bistveno vplivale na učinkovitost in izvajanje tega zakona. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Ali še kdo želi besedo? (Ne.) Če ne, pred- 
lagam, da zbor sprejme naslednji sklep. 

Prvič, osnutek zakona o varstvu narave se sprejme. 
Drugič, predlog zakona pripravi pristojni odbor republiškega zbora v sode- 

lovanju z republiškim sekretariatom za urbanizem, pri čemer mora upoštevati 
stališča in pripombe odbora za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje 
gospodarskega zbora ter zakonodajno-pravne komisije, kakor tudi stališča, ki so 
prišla do izraza v razpravi na seji gospodarskega zbora oziroma predloge zavoda 
za spomeniško varstvo SR Slovenije in Planinske zveze Slovenije. 

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

Ugotavljam, da je osnutek zakona o varstvu narave soglasno sprejet. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za spre- 
membe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije, katero ustanovitev 
predlaga predsedstvo skupščine. 

Iz obrazložitve je razvidno, da nedavno sprejete ustavne spremembe ter- 
jajo spremembe in dopolnitve sedanjega poslovnika. Zato je potrebna ustano- 
vitev komisije vseh zborov z nalogo, da izdela spremembe in dopolnitve poslov-^ 
nika Skupščine SR Slovenije v skladu s sprejetimi ustavnimi amandmaji. 
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Dajem predlog odloka v razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Prehajamo na 
glasovanje. 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 predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na zadnjo, 12. točko dnevnega reda, to je na predlog 
odloka o izvolitvi oziroma imenovanju predsednika, podpredsednika, članov ter 
sekretarja skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za spremembe 
in dopolnitve poslovnika skupščine, ki ga je predložila v obravnavo komisija 
skupščine za volitve in imenovanja. 

Predstavnik komisije za volitve in imenovanja je tovariš Ladava. Ah želi 
morda ustno obrazložiti predlog odloka? (Ne.) Kot je razvidno iz odloka, sta iz 
našega zbora predlagana poslanca tovariša Stane Pungerčar in Janez Vidmar, 
ki ju čaka odgovorna naloga, zlasti glede pristojnosti zborov, ki naj jih določi 
novi poslovnik. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Predlog odloka o izvolitvi 
oziroma o imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in sekretarja skup- 
ne komisije vseh zborov za spremembe in dopolnitve poslovnika, dajem 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 predlog odloka soglasno sprejet. 
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan in zaključujem 62. sejo gospo- 

darskega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 14. uri.) 



PROSVETNO- KULTURMI ZBOR 

52. seja 

(10. marca 1969) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.25. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Začenjamo 52. sejo prosvetno-kultur- 
nega zbora, naj vas obvestim, da je prišlo do zakasnitve zaradi tega, ker je že 
od pol osme ure zjutraj zasedal odbor za znanost in visoko šolstvo v zvezi s 
predlogom zakona o visokem šolstvu. Ker je odbor delo končal, lahko pričnemo. 

Za današnjo sejo so se opravičili naslednji poslanci: Marija Faganeli, 
dr. Aleksandra Kornhauser, Majda Slajmer-Japelj, Slavko Malgaj in Jože 
Smole. 

Ker se je opravičila tudi naša podpredsednica dr. Kornhauserjeva, naj po 
63. členu poslovnika prosvetno-kulturnega zbora izberemo za današnjo sejo 
namestnico; predlagam, da podpredsednico na današnji seji nadomestuje Zofka 
Kodrič. Se navzoči poslanci strinjajo s predlogom? (Da.) Prosim poslanko tova- 
rišico Kodričevo, da zasede podpredsedniško mesto. 

Ugotavljam, da je današnji zbor sklepčen in predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 51. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog zakona o visokem šolstvu; 
4. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prosvetno-peda- 

goški službi; 
5. osnutek zakona o prenehanju višje stomatološke šole v Mariboru; 
6. sklep o enotnih osnovah meril za financiranje izobraževalnih dejavnosti 

v letu 1969; 
7. sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev 

temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969; 
8. predlog odloka o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine SR 

Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije; 
, 9. predlog odloka o izvolitvi oziroma imenovanju predsednika, podpred- 

sednika, članov ter sekretarja skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slo- 
venije za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
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Ima kdo od poslancev k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni 
ali spreminjevalni predlog? Kot kaže, ne. Ugotavljam, da je predlagani dnevni 
red soglasno sprejet. 

Preden preidemo na dnevni red, naj vas obvestim, da smo na današnjo sejo 
zbora povabili predstavnike izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, republi- 
škega sekretariata za prosveto in kulturo, republiške konference Socialistične 
zveze delovnih ljudi, republiškega sveta Zveze sindikatov za Slovenijo in repu- 
bliškega odbora sindikata delavcev družbenih dejavnosti, centralnega komiteja 
Zveze mladine Slovenije, Zveze študentov Jugoslavije, in to ustreznih odborov 
ljubljanskih in mariborskih visokošolskih zavodov, univerze v Ljubljani in nje- 
nega univerzitetnega sveta, združenja visokošolskih zavodov Maribor, združenja 
višjih in visokih šol Ljubljana, vseh treh umetniških akademij v Ljubljani, 
pedagoškega inštituta, zavoda za šolstvo SR Slovenije, katedre za pedagogiko 
na filozofski fakulteti in republiške izobraževalne skupnosti. 

Vse navzoče povabljence z vašim soglasjem vabim k razpravi, ko bodo na 
vrsti tiste točke dnevnega reda, zaradi katerih so tudi povabljeni. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 51. seje zbora. Ima kdo od poslancev kakšno pripombo k zapisniku 
oziroma spreminjevalni ali dopolnilni predlog? Kot kaže, ne; zato lahko ugo- 
tovim, da je zapisnik '51. seje prosvetno-kultumega zbora soglasno odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Poslanec Franjo Arlič je pismeno zastavil vprašanje, zakaj republiška iz- 
obraževalna skupnost ne priznava pri zagotavljanju posebnih dopolnilnih sred- 
stev višje izobrazbe za razredni pouk in visoke za predmetni pouk, dalje, zakaj 
priznava za kombinirane oddelke satno 15% na ceno razrednega pouka in 
končno, kako je republiška izobraževalna skupnost prišla do zaključka, da je 
20% sredstev za upravno in tehnično osebje dovolj. 

Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje odgovoril Ludvik Zaje, pred- 
sednik izvršnega odbora republiške izobraževalne skupnosti. Prosim, tovariš 
Ludvik Zaje. 

Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na prvo vprašanje tovariša poslanca Fran j a Arliča, zakaj se po predlogu 

republiške izobraževalne skupnosti na osnovnih šolah ne priznava višja izobraz- 
ba za razredni pouk in visoka izobrazba za predmetni pouk, odgovarjam, da 
je ,na pripombe, ki so prišle tudi iz temeljnih izobraževalnih skupnosti, ta 
predlog sprejet in da republiška izobraževalna skupnost to priznava. Pripo- 
minjam pa, da pri izračunu sredstev republiška izobraževalna skupnost za to 
ni dobila denarja, ampak je to njena dodatna obveznost, ki jo bo morala: sama 
pokriti. 

Na drugo in tretje vprašanje pa takole odgovarjam: o teh vprašanjih je 
razpravljala republiška skupščina od junija 1968 dalje, ko so bile razprave o 
nacionalni bilanci za šolstvo potrebnih sredstev. Tovariš poslanec lahko sam 
ugotovi, koliko je k razrešitvi teh problemov v skupščini sam prispeval. Repu- 
bliška izobraževalna skupnost je dobila 15% sredstev za kombinirani pouk in 
20 % sredstev za tehnično, upravno in vodstveno osebje. Ugotovim lahko še to, 
da je osnovno šolstvo financirano po zakonu s strani občinskih skupščin in 
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temeljnih izobraževalnih skupnosti in da ima republika le dolžnost, da sofinan- 
cira v tistih primerih, kjer v občinskih skupščinah oziroma temeljnih izobra- 
ževalnih skupnostih ni mogoče zagotoviti družbeno dogovorjenega minimuma. 
Republika pa seveda ne more financirati vseh razlik, na katere opozarja tovariš 
poslanec, ker zagotavlja, kot sem rekel, samo določen poprečni minimum. Finan- 
ciranje osnovnega šolstva torej ostaja še vedno stvar občinskih skupščin in 
temeljnih izobraževalnih skupnosti. Zato kljub opombi tovariša poslanca, da bi 
ga odgovor, naj te probleme rešuje vsaka temeljna izobraževalna skupnost 
sama, ne zadovolil, moram povedati, da tako določilo obstaja v zakonu in da 
zaradi tega seveda republiška izobraževalna skupnost ne more mimo dejstva, 
da osnovno šolstvo financira občinska skupščina oziroma temeljna izobraževalna 
skupnost. Težja delovna mesta pa izobraževalna skupnost priznava s tem, ko 
dodaja 1510/o na ceno razrednega pouka v kombiniranih oddelkih, ker se pra- 
viloma kombinirani oddelki pojavljajo na težjih delovnih mestih. Če torej tova- 
riš poslanec ugotavlja, da brez priznanih sredstev ne more niti temeljna izobra- 
ževalna skupnost, niti šola teh problemov sama reševati, predlagam, da ustrezno 
ukrepa v okviru svoje občinske skupščine. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli tovariš Arlič zastaviti dodatno 
vprašanje? (Ne.) Ste z odgovorom zadovoljni. (Da.) 

Poslanec Zlatko Ogrine je na zadnji seji zbora ustno zastavil vprašanje, ali 
je republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo znano, da je bil predlog 
o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim 
izobraževalnim skupnostim v letu 1969 že posredovan tem skupnostim, ali je 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo omenjeni predlog tudi sprejel in 
v kolikšni meri je možno že pred sejo skupščine izobraževalne skupnosti SR 
Slovenije vplivati, da bi se predlog ustrezneje oblikoval. 

Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje odgovoril republiški sekretar 
za prosveto in kulturo tovariš Tomo Martelanc. 

Tomo MartelanC:! Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslan- 
ci! Na vprašanje tovariša poslanca Zlatka Ogrinca, ki ga je že prebral tovariš 
predsednik, dajem naslednji odgovor: 

Republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo je znano, da so temeljne 
izobraževalne skupnosti in občinske skupščine prejele predlog o merilih in po- 
gojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim 
skupnostim v letu 1969, ga obravnavale in poslale srvoje pripombe republiški 
izobraževalni skupnosti. Pripombe temeljnih izobraževalnih skupnosti je obrav- 
navala skupščina izobraževalne skupnosti SR Slovenije na seji dne 24. 2. 1969, 
ko je sprejela sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih 
sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969. 

Predlog o pogojih in merilih za dopolnilna sredstva v letu 1969 je prejel 
tudi republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Po 35. členu zakona o izobra- 
ževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 
določa merila in pogoje za posebna dopolnilna sredstva republiška izobraževalna 
skupnost v soglasju s Skupščino SR Slovenije. Ker je skupščina izobraževalne 
skupnosti SR Slovenije sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih 
dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969 že spre- 
jela, bo o njem možno še razpravljati v Skupščini SR Slovenije, ko bo ta skle- 
pala o svojem soglasju. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Je poslanec Ogrinc zadovoljen z od- 
govorom? (Da.) 

Poslanec Boris Feldin je postavil dvoje vprašanj, in sicer prvo v zvezi z 
vodenjem knjigovodstva v vzgojno-izobraževalnih zavodih, drugo pa v zvezi z 
dodeljevanjem dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim na 
območju bivšega okraja Maribor. Izvršni svet je sporočil, da bo na poslančevi 
vprašanji odgovoril član izvršnega sveta dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši 
poslanci! Vprašanja tovariša Borisa Feldina ste dobili in bi nanje odgovoril z 
naslednjim: 

V lanskem letu je ob razpravi o proračunu in že prej ob razpravi o dopol- 
nilnih sredstvih za lansko leto v našem in v republiškem zboru večkrat prišlo 
tudi do vprašanja, ali ne bi kazalo poenotiti in poenostaviti finančnega poslo- 
vanja, ki obremenjuje šolske proračune in zahteva predvsem od šolskih vodstev 
mnogo dela in časa. Takrat je bila na osnovi teh pobud sestavljena posebna 
komisija, v kateri so bili strokovnjaki iz sekretariata za finance, sekretariata 
za prosveto in kulturo, republiške izobraževalne skupnosti, SDK, Društva raču- 
novodij itd. Ta komisija se je nekajkrat sestala in proučevala vso zapleteno 
materijo, vendar dalj kot do ugotovitev, da glede nekaterih osnovnih določil 
v republiškem merilu ni mogoče spreminjati,- ker so to zvezni predpisi, ni pri- 
šla. Zato je menila, da bi kazalo počakati na spremembo zveznih predpisov, ki 
je bila že takrat napovedana. 

V lanskem letu je končno izšel zakon o knjigovodstvu. Ta v 18. členu, ki 
ga navaja tovariš poslanec, prepušča pravico republiški zakonodaji, da uredi 
nekatere stvari in jih poenostavi. Priprava ustreznega republiškega predpisa 
pa po dosedanjih ugotovitvah zahteva precej proučevanj. Razen načina in orga- 
nizacije knjigovodstva bo treba temeljito predvsem presoditi, kakšna bo na 
področju vzgoje in izobraževanja razčlenitev enotnih obveznih računov, ki jih 
določa osnovni kontni plan, analitična evidenca, da bo ustrezala potrebam upo- 
rabnikov finančnih sredstev in zagotovila enostavnejše in enotnejše delo. Zato 
bodo pri tem delu tudi v naprej sodelovali razen republiškega sekretariata za 
finance, ki je pristojen za pripravo predpisa o knjigovodstvu, tudi republiška 
izobraževalna skupnost, republiški sekretariat za prosveto in kulturo, služba 
družbenega knjigovodstva, združenje knjigovodij in drugih. Komisija je že 
imenovana in je dobila nalogo, naj svoje delo čimprej opravi. 

Osnovna težnja, ki naj bi jo uresničili z republiškim zakonom o knjigo- 
vodstvu v šolah, je poenostaviti in poenotiti vodenje knjigovodstva. Hkrati pa 
bo treba proučiti tudi možnosti za koncentracijo knjigovodskih služb, bodisi za 
določene vrste šol, bodisi za šole na območju temeljne izobraževalne skupnosti; 
upoštevati bo treba tudi posebnosti delovanja posameznih vrst šol, možnosti 
uporabe sodobnih aparatur, pri tem tudi elektronskega centra v Ljubljani. Ures- 
ničenje tako zamišljene naloge bo prispevalo k racionalizaciji finančno-mate- 
rialnega poslovanja šol. 

Do uveljavitve republiškega predpisa lahko vodijo delovne organizacije 
s področja družbenih dejavnosti svoje knjige na dosedanji način; zato menimo, 
da bi v skladu s tem določilom zadržali dosedanji sistem do konca letošnjega 
leta, med tem pa pripravili vse potrebno za prehod na nov način, ki bi ga uve- 
ljavili s 1. 1. 1970. Po delovnem programu, ki si ga je zastavila imenovana 
komisija za pripravo novega načina knjigovodstva, bodo pripravljeni osnutki 
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ustreznih republiških predpisov do konca julija t. 1.; te predpise naj bi Skup- 
ščina SR Slovenije sprejela najkasneje do oktobra, tako da bi uspeli še pravo- 
časno opraviti organizacijske in druge priprave za prehod na novo računo- 
vodsko poslovanje z letom 1970. 

Na drugo vprašanje bi tovarišu poslancu odgovoril takole: V želji in težnji, 
da bi kar se da skladno pripravili vse potrebno za zagotovitev sredstev za finan- 
ciranje osnovnega šolstva, smo sporazumno z republiško izobraževalno skup- 
nostjo organizirali več bazenskih posvetov s predsedniki občinskih skupščin. 
Občinske skupščine so bile namreč po zakonu dolžne do konca februarja spre- 
jeti predpise o prispevkih, davkih in drugih dajatvah občanov; zato so želele 
zvedeti, kakšna bodo približno sredstva, na katera lahko računajo iz dopolnilnih 
sredstev republike. Na osnovi tega so bile izračunane po lanskoletni realizaciji 
in na osnovi letošnjih predpisov možnosti zajemanja sredstev v posamezni ob- 
čini. Na osnovi takšnega izračuna je bil izračunan tudi delež, ki ga predlaga 
republiška izobraževalna skupnost in o katerem bomo danes govorili, da bi 
namreč vsaka občinska skupščina, ki želi dobiti republiška dopolnilna sredstva, 
morala zagotoviti iz svojih sredstev 3,2 °/o od osebnega dohodka in 60 % od 
ostalih prispevkov. Na osnovi predhodnega izračuna je bilo na ta način tudi 
izračunano za vsako posamezno občino, kaj pomeni 3,2 % od osebnega dohodka 
in 60 % od ostalih prispevkov. 

Vse te številke in izračuni so bili seveda okvirni, kar smo na vseh posvetih 
predsednikom tudi povedali. To so bile le orientacijske številke; do končne od- 
ločitve pa bo prišlo šele, ko bodo znani podrobni izračuni in ko bo republiška 
izobraževalna skupnost na njihovi osnovi sklenila s posamezno občinsko skup- 
ščino konkretno pogodbo. Novinarji, ki so prisostvovali tem posvetom, pa so 
dejstvo, da so to le okvirni podatki, spregledali; in ker jih nismo posebej opo- 
zorili, naj ne objavljajo teh podatkov, jih je eden v svoji vnemi objavil in 
seveda s tem povzročil nezadovoljstvo v nekaterih občinah. 

Po teh sestankih, ki smo jih imeli po vsej Sloveniji, so potem na republi- 
škem sekretariatu za finance individualno razreševali vsak podatek z občinami 
in ugotavljali, ali je njihova ocena dohodkov za leto 1969 realna ali ne, upo- 
števali pripombe občine in hkrati seveda tudi na osnovi tega izračunali delež 
3,2 «/o in 60 %>. Ko bomo danes sprejeli sklepe republiške izobraževalne skup- 
nosti o merilih in pogojih za dopolnjevanje, bo republiška izobraževalna skup- 
nost dokončno sklenila z občinskimi skupščinami oziroma temeljnimi izobra- 
ževalnimi skupnostmi pogodbe o vsoti sredstev za dopolnjevanje. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli poslanec Feldin zastaviti do- 
datno vprašanje? (Da.) Prosim. 

Boris Feldin: Kot dodatno vprašanje bi rad postavil, kaj je s pred- 
pisom o šolski administraciji in dokumentaciji, ki smo ga imeli obljubljenega 
že pred koncem leta 1968, pa ga še sedaj ni. 

Poleg tega bi postavil še eno vprašanje: Ali je predvidena še v tej man- 
datni dobi obravnava sprememb in dopolnitev zakona o osnovni šoli? 

Predsednik Miloš Poljanšek: Kot vidim, bo na poslančevi vpra- 
šanji odgovoril republiški sekretar za prosveto in kulturo tovariš Martelanc. 



190 Prosvetno-kulturni zbor 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, na dodatno vprašanje tova- 
riša Feldina lahko odgovorim naslednje: republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo ima pripravljen izvršilni predpis o šolski dokumentaciji, ne pa o admi- 
nistraciji, ker je pooblaščen, da izda samo predpis o šolski dokumentaciji. Po 
naših predvidevanjih bo predpis izdan do 15. maja. 

Glede zakona o osnovni šoli oziroma novele zakona o osnovni šoli lahko 
povem samo to, da je republiški sekretariat predlog že izdelal in ga predložil 
izvršnemu svetu. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Je poslanec Feldin zadovoljen z od- 
govorom? (Da.) 

Naslednje vprašanje je zastavil poslanec Zvone Cajnko, in sicer: Ali je 
odbor našega zbora za šolstvo dal konkreten predlog za raziskovalno nalogo o 
tem, kakšein naj bo profil učitelja v osnovni šoli in kakšno je stališče predsed- 
stva zbora do tega predloga? 

Ker je vprašanje postavljeno name, bom na poslančevo vprašanje odgovoril 
sam. Naj povem, da odbor za šolstvo konkretnega predloga o takšni raziskovalni 
temi ni zastavil, res pa je, da se je problematika vsebine osnovne šole, proble- 
matika učnega načrta in učnega programa pojavila ob obravnavi zakona o 
osnovni šoli. Na našo pobudo je pedagoški inštitut v akciji, da pripravi osnove 
za takšno temo, ki naj bi ocenila, do katere mere je sedaj veljavni učni načrt 
in učni program še ustrezen, in v koliki meri so vse pripombe, ki so bile izre- 
čene na njegov račun v našem zboru oziroma v javnosti, takšne narave, da kaže 
program in učni načrt na podlagi takšnih pripomb tudi spreminjati. In dalje, 
ali je učni načrt z učnim programom ustrezen današnjim spoznanjem peda- 
goških ved in ali je v razmerju s psihofizičnimi sposobnostmi našega učenca 
oziroma našega mladega državljana. Nam obljubljajo, da bo pedagoški inštitut 
to svojo raziskovalno zasnovo pripravil do konca aprila, kasneje pa bi pristopili 
tudi k sami raziskovalni nalogi. Toliko o vsebini vprašanja. 

Naj še pojasnim poslancu Cajnku, da naš zbor nima predsedstva, niti ga 
nima zaradi tega, ker sam poslovnik prosvetno-kulturnega zbora takšnega 
predsedstva ne predvideva, niti ga sam ne uporabljam kot neke vrste metodo 
dela. 

Ob zaključku naj še povem, ker je postavljeno vprašanje, v koliki meri se 
strinjam s takšnim pristopom raziskovalnega dela, da se s takšnim pristopom 
strinjam, ker menim, da ni mogoče profila učitelja dolgoročneje oblikovati, 
dokler ne vemo, kakšen je sodoben učni program in še prej, kakšen je sodoben 
učni načrt za osnovno šolo. Na podlagi ocen obeh dokumentov bo potem lažje 
podati tudii okvir profila našega učitelja, kar bo seveda potem tudi bistveno 
vplivalo na sam program naših kadrovskih šol, ki oblikujejo učiteljske profile 
za naše osnovne šole. 

Ima poslanec dodatno vprašanje? Prosim, tovariš Cajnko. 

Zvone Cajnko: Tovariš predsednik! Zahvaljujem se za pojasnilo, 
vendar bi imel kratek predlog na to. To, da pedagoški inštitut pripravlja študijo, 
je vsekakor zelo spodbudno, mislim pa, da bi bila študija samo o učnem načrtu 
vendarle preozka in bi ne zajela celo.tne materije. Zaradi tega in ker je odbor 
za šolstvo na seji 17. 1. 1969 že obširneje o tem razpravljal, si dovoljujem pred- 
lagati, naj inaš zbor sprejme sklep v zvezi s tem, in sicer: 
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»Prosvetno-kulturni zbor naroča izvršnemu svetu, da do naslednjega zase- 
danja tega zbora predloži zboru predlog pristopa in konkretne raziskovalne 
naloge o pedagoškem kadru v osnovni šoli. Raziskavo naj opravi od tega zbora 
imenovana posebna komisija, v katero naj bodo vključeni predstavniki repu- 
bliške družbeno-politične skupnosti, to je Skupščine SR Slovenije, družbeno- 
političnih organizacij, republiške izobraževalne skupnosti, strokovnih institucij 
in neposredno zainteresiranih ustanov. Naloge raziskave naj bi zajele poleg pro- 
fila osnovnošolskega učnega kadra še vzgojiteljski kader v predšolskih zavodih, 
kakor tudi vlogo kadrovskih šol, ter zajele kompleksno problematiko učno- 
vzgojnega procesa na predšolski in osnovnošolski stopnji.« 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Cajnko, predlagam, da tvoj 
predlog obravnava najprej odbor za šolstvo in nato na podlagi njegovega sklepa 
posredujemo predlog izvršnemu svetu. Se strinjaš s to proceduro? (Da.) 

Ima kdo od poslancev še kakšno ustno vprašanje, ki bi ga rad zastavil? 
Prosim, poslanec dr. Miro Stiplovšek. 

Dr. Miro Stiplovšek: Tovariš predsednik, dovolite mi, da postavim 
ustno poslansko vprašanje: 1. 3. 1969 je začel veljati spremenjeni in dopolnjeni 
zakon o popustih za skupinska potovanja otrok in mladine. Prosvetno-kulturni 
zbor* je preteklo leto o tem zakonu zavzeto razpravljal in menim, da bi lahko 
prispeval nekaj koristnih pobud ob njegovih letošnjih dopolnitvah in spremem- 
bah, če bi mu bile predložene v razpravo. Žal pa je bil predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o popustih za skupinska potovanja otrok in 
mladine predložen v razpravo skupščini SR Slovenije pozno in bi predhodne 
razprave v orosvetno-kulturnem zboru lahko še bolj zavrle njegovo dokončno 
sprejetje v obeh pristojnih zborih. 

Ob poznem sprejetju tega zakona opozarjam na problem, s katerim se sre- 
čujejo institucije, ki imajo v svojih študijskih programih obvezne terenske vaje 
in ekskurzije, ter imajo predvideno njihovo izvedbo tudi v prvih mesecih leta. 
Glede na to, da prosvetno-kulturni zbor ni bil seznanjen z načinom izvajanja 
tega zakona, prosim, da mi posredujete odgovor na naslednja vprašanja: 

1. Katere so bile poglavitne pripombe na spremembe in dopolnitve zakona 
o popustih za skupinska potovanja otrok in mladine v republiškem in organi- 
zacijsko-političnem zboru? 

2. Kako bodo letos razdeljena sredstva za popuste med zainteresirane orga- 
nizacije in ustanove in kolikšen bo dejanski popust na avtobusih oziroma na 
železnici? 

3. Kakšne kriterije bo imela republiška izobraževalna skupnost pri razde- 
ljevanju dodeljenih sredstev? 

4. Ali bodo dobile šole, ki imajo v svojem učnem ali študijskem načrtu 
obvezne terenske vaje in ekskurzije, dovolj sredstev, da bodo lahko svoje pro- 
grame izvedle ob maksimalnem popustu? 

Prosim, če bi na današnji seji dobil morda samo parcialni odgovor in na 
prihodnji seji dokončnega. Zdi se mi, da je problematika tako pomembna, da 
bi vsaj nek približni oziroma začasni odgovor na to vprašanje že na današnji 
seji bil dobrodošel, ker je zadeva zelo aktualna, zlasti na institucijah, ki morajo 
izvajati ekskurzije in terenske vaje v rednem učnem programu. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Ali lahko pričakujemo odgovor že 
danes? Prosim, dr. Bračič, član izvršnega sveta ima besedo. 

Dr. Vladimir Bračič: Odgovor bo res lahko samo splošen, ker ne 
razpolagam s konkretnimi podatki in številkami, ki bi eventualno bile potrebne 
za podrobnejšo obrazložitev. 

Katere so bile osnovne pripombe na zakon? V lanskem letu smo sprejeli 
zakon, s katerim smo zagotovili 30% popust iz družbenih sredstev s tem, da 
smo postavih kot pogoj, da mora tista organizacija, ki opravi prevoz, sama odo- 
briti najmanj 30% popusta. Torej je bil zagotovljen najmanj 60% popust. Za 
tisti del sredstev, ki jih je zagotavljala družba, nismo imeli nobenega konkret- 
nega jamstva, kako ga bodo koristniki uporabili. Republiška skupščina oziroma 
republika je s tem podpisala vsem koristnikom bianco menico. 

Ko so naši strokovni organi delali revizije, kako se koristijo ta sredstva, so 
ugotovili mnoge nepravilnosti. Med najpogostejšimi so bile takšne, da so se 
popustov posluževale šole in posamezne organizacije tudi na relacijah, kjer je 
sicer možno dobiti cenejše prevozno sredstvo, so pa začetno in končno postajo 
spremenili, tako da niso vstopili v domačem kraju, temveč 500 m stran in da 
se niso peljali v Ljubljano, temveč do Šmarne gore, čeprav smo potem ugotovili, 
da na Šmarni gori sploh niso bili. Povečevali so število dni, povečevali so šte- 
vilo udeležencev in tako dalje in tako dalje. Skratka, bile so najrazličnejše 
nepravilnosti, zaradi katerih je prišlo celo do tega, da bodo nekatere organi- 
zacije prijavljene javnemu tožilcu v postopek. 

Zato smo menili, da takšna bianco menica ne more veljati za naprej in smo 
z letošnjim proračunom zagotovili v ta namen določena sredstva: 3 000 000 di- 
narjev. Zagotovili smo tudi sredstva za poravnavo dolgov iz preteklega leta, ker 
smo lani zagotovili samo en in pol milijona dinarjev, čeprav smo vedeli, da bo 
sredstev potrebnih več. 

Letos sta nastala dva osnutka zakonov; en osnutek je predložil republiški 
sekretariat za finance, drugega pa republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 
Slednji je v glavnem obdržal stari osnutek zakona s tem, da je v zakon vključil 
nekatera določila o sankcijah proti kršilcem zakona, ki jih prejšnji zakon ni 
imel. Republiški sekretariat za finance pa je predložil drug zakon, s katerim 
pristopa k novemu načinu reševanja te materije. Pri tem izhaja iz dejstva, da 
republiška skupščina, tako kot za vse druge potrošnike, z republiškim zakonom 
o proračunu, točno določi vsoto sredstev, ki se smejo za ta namen porabiti. 
Menim, da je potrebno tudi tu zagotoviti proračunsko disciplino in red. 

Osnovna misel zakona je, naj sredstva še vnaprej zagotavljajo popust v 
višini 30 °/o in da morajo še naprej gospodarske organizacije, ki nudijo prevozne 
usluge, zagotoviti najmanj 30 % tako imenovanega komercialnega popusta, to se 
pravi: ostaja 60 Vo popusta še vnaprej, le da sredstev koristniki ne dobijo vna- 
prej kot bianco menico, temveč dobijo določena sredstva, ki pa jih nato med 
seboj razdelijo. Na podlagi lanskoletnih izkušenj in podatkov je razvidno, da 
je šolstvo potrošilo ali pa bilo udeleženo na sredstvih za popuste z nekaj nad 
60 %, ostale organizacije pa različno: Zveza mladine s 6 %, taborniki z 2 % in 
tako dalje. Sedaj je pripravljena konstrukcija, da bi tudi letos na tej osnovi 
razdelili 3 milijone vodstvom posameznih organizacij, ki bodo razdelila ta 
sredstva svojim področnim organom. Proti temu so bile pripombe Zveze mla- 
dine Slovenije in še nekaterih organizacij, češ da jim to povečuje administra- 
tivno delo in da je težko vnaprej programirati obseg potovanj. Vendar je bila 
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misel na racionalizacijo in ustvarjanje reda v obeh zborih tako močno prisotna, 
da je bil zakon sprejet v predloženi obliki. 

Republiški sekretariat za finance je že sklenil z ustreznimi gospodarskimi 
organizacijami pogodbe za vse koristnike, da imajo pravico do 30 (1u popusta, 
s tem da lahko vsak koristnik pri prevoznem podjetju doseže tudi dodatni 
komercialni popust. Po pogodbi bodo 3 milijoni dinarjev razdeljeni in dode- 
ljeni v določeni vsoti republiški izobraževalni skupnosti, Zvezi mladine, Zvezi 
tabornikov itd. Te organizacije bodo za svoje člane ta sredstva razporejale in 
na ta način omogočale potovanja. Od njih tudi pričakujemo sugestij, ki naj 
konstruktivno prispevajo k boljši rešitvi. Ce jih bomo dobili, jih bomo upo- 
števali in za naslednje leto pripravili boljši zakon. Vsi smo čutili neprijetno 
situacijo, da je zakon ponovno prišel v skupščino z zakasnitvijo in da zato 
koristniki prva dva oziroma tri mesece niso mogli koristiti popustov tako, kot 
bi jih sicer. Je pa sedaj v zakonu vgrajeno določilo, da morajo biti sredstva 
zagotovljena do zaključka leta in da veljajo od 1. 1. naprej; tako se nam drugo 
leto to ne bo več zgodilo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Odgovor na poslančevo vprašanje bo 
dal tudi tovariš Ludvik Zaje, predsednik izvršnega odbora republiške izobra- 
ževalne skupnosti. 

Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ker 
nekaj vprašanj zadeva tudi republiško izobraževalno skupnost, naj dam tale 
informativen odgovor: 

Za izvršni svet odbor republiške izobraževalne skupnosti, ki bo imel svojo 
sejo 17. tega meseca, je pripravljen predlog sklepa, da bi republiška izobra- 
ževalna skupnost odstopila del sredstev, ki jih dobi po ključu 60 °/o, in sicer 
tako, da bi sredstva delili pol na pol, tako da bi nekaj več sredstev dobile orga- 
nizacije, ki se ukvarjajo z mladino. Tako bi republiška izobraževalna skupnost 
dobila 1 500 000 N dinarjev, ki bi jih razdelila temeljnim izobraževalnim skup- 
nostim za poučne in šolske izlete učencev od 5. do 8. razreda osnovnih šol. 
Učenci od 1. do 4. razreda lahko vse tisto, kar je v zvezi z učnim programom, 
vidijo v svoji neposredni okolici. Vse bi razvrstili v tri skupine glede na odda- 
ljenost od gospodarskih in upravnih centrov. Ti izleti in ekskurzije bodo v zvezi 
z učnim programom in je povsem razumljivo, da imajo šole v velikih gospo- 
darskih in upravnih centrih vse pred seboj, medtem ko so oddaljeni kraji od- 
daljeni tudi od kulturnih in drugih institucij, ki pa jih vsaj enkrat morajo 
učenci v svojem šolanju videti. 

Tako bi učenci prve skupine v poprečju lahko potovali letno do 100 km 
v obe smeri, iz druge skupine v poprečju 200 in iz tretje skupine v poprečju 
300 km na leto. V celotnem poprečju bi učenci osnovnih šol potovali s tem 
popustom na razdalje nekaj več kot 200 km. Za poučne in šolske izlete učencev 
srednjih šol bi se sredstva dodelila neposredno šolam. Sole v centrih bi dobile 
manj sredstev, in sicer za poprečno dolžino potovanja do 300 km, šole izven 
centrov pa do 400 km v poprečju. Univerzi in višjim ter visokim šolam bi se 
razdelila sredstva v višini 30 000 N dinarjev, kar bi pri doslednem številu korist- 
nikov zadostovalo za nekaj več kot 200 km vožnje na leto. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa tudi za to pojasnilo. Pi- 
smen in popoln odgovor pa bo poslanec dobil kasneje, kot je bilo to obljubljeno. 
Zeli še kdo zastaviti vprašanje? Prosim, poslanec dr. Lev Premru. 
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Dr. Lev Premru: Skupno s poslancem gospodarskega zbora dr. Ko- 
larjem zastavljam izvršnemu svetu naslednje poslansko vprašanje: 

Po podatkih, ki jih je za eno izmed svojih sej kot delovno gradivo objavil 
zvezni svet za koordinacijo znanstvenih dejavnosti, so raziskovalne organizacije 
v Sloveniji v letih 1960—1967 dobile 14,7 % sredstev, ki jih je federacija bodisi 
prek proračuna, zvezne komisije za nuklearno energijo ali zveznega fonda za 
financiranje znanstvenih dejavnosti namenila za raziskovalno delo. V letu 1968 
je zvezni fond, prek katerega so bila usmerjena vsa sredstva federacije za 
raziskovalno delo, odobril raziskovalnim organizacijam v Sloveniji po natečaju 
10,5 milijona in 13,8 milijona iz namenskih sredstev za nuklearni program ter 
za temeljne raziskave v nuklearnih inštitutih. To sikupaj predstavlja 13,2 %> 
sredstev, ki jih je zvezni fon dodobril za raziskave v preteklem letu. Delež 
Slovenije pri porabi zveznih sredstev za raziskave je bil torej do leta 1965 še 
na približno isti višini, kot delež v narodnem dohodku, približno 15 °/o, v letu 
1968 pa je padel v primerjavi s preteklo dobo na 10,5 ®/o. 

Osnovni kriterij za delitev zveznih sredstev za financiranje znanstvenih 
dejavnosti naj bi bila strokovnost in usposobljenost raziskovalcev; ker velja 
za razvitejšo republiko, bi pričakovali, da Slovenija lahko uspešno prevzame 
v reševanje več raziskovalnih nalog v primerjavi z drugimi republikami. Kri- 
terija nerazvitosti pri dodeljevanju sredstev zveznega fonda ni. To bi seveda 
moralo vplivati na slovenski delež pri sredstvih zveznega fonda, ki bi moral 
biti višji, kot je delež Slovenije pri narodnem dohodku. Posredovanje znanosti, 
razvoja in tehnologije velja danes v svetu za najuspešnejšo pomoč nerazvitim 
in to bi moralo veljati tudi za Slovenijo. 

Dejstvo, da je vrednotenje dela slovenskih raziskovalcev v okviru Jugosla- 
vije nižje, kot je delež Slovenije v narodnem dohodku, ter da ta delež pada, 
pomeni lahko dvoje: ali pri znanstvenem delu, strokovnjakih in raziskovalnih 
kapacitetah vse bolj zaostajamo za drugimi republikami ali pa pri programi- 
ranju in razdeljevanju sredstev niso upoštevani samo strokovni kriteriji. Prosiva 
izvršni svet, da nam odgovori na naslednja vprašanja: 

1. Kako tolmači izvršni svet, da je delež Slovenije pri sredstvih zveznega 
fonda za znanstveno delo padel? 

2. Kaj je izvršni svet ukrenil, da bi se ustavilo padanje deleža naših razi- 
skovalnih organizacij pri zveznih sredstvih in kaj namerava še ukreniti? 

3. Ali predstavlja program zveznega sveta za koordinacijo znanstvenih 
dejavnosti v zadostnem obsegu usklajen interes vseh republik oziroma, ali so 
slovenski predlogi za programiranje raziskovalnih nalog dovolj upoštevani? 
Kako močan je vpliv sklada Borisa Kidriča, ki sofinancira večino nalog zveznega 
sklada, na izbiro programa raziskovalnih nalog? 

4. Ali meni izvršni svet, da je zagotovljena racionalnost uporabe skupnih 
siredstev in ali o financiranju raziskovalnih nalog odločajo izključno kriteriji, 
ki naj bi zagotovili smotrnost in kvaliteto izvedbe raziskovalnih nalog? 

Predsednik Miloš Poljanšek: Izvršni svet bo na vprašanje dr. Pre- 
mruja odgovoril na "prihodnji seji. Se poslanec Fatur želi zastaviti poslansko 
vprašanje. Prosim. 

Silvo Fatur: Vprašanje naslavljam izvršnemu svetu: Na podlagi sa- 
nacijskega načrta bodo za šolstvo, kot vemo, v letu 1969 predvidoma na razpo- 
lago znatno večja sredstva, kot v prejšnjih letih. Izvršni svet se je za to odločno 
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zavzel in mu gre vse priznanje. Eno izmed izhodišč za izračun potrebnih sred- 
stev so bila tudi znana poprečja osebnih dohodkov: 1050, 1200, 1300, 1600 N din. 
Menda je ta poprečja ugotovil republiški sekretariat za finance in so postala 
splošna podlaga za razpravo in za vse izračune. V zadnjem času pa so prišli 
v javnost podatki o novih poprečjih, ki jih je ugotovila za leto 1967 statistična 
služba. Ta poprečja znašajo 1240 za srednjo izobrazbo, 1560 za višjo in 2040 
N dinarjev za visoko izobrazbo. 

Razlike so po mojem prepričanju očitne in prevelike, da bi se bilo mogoče 
kar tako sprijazniti z njimi; zato sprašujem: 

1. Po kakšnem postopku in s kakšnimi metodami je republiški sekretariat 
za finance prišel sredi prejšnjega leta do nakazanih poprečij in kako je do 
svojih poprečij prišel zavod za statistiko? 

2. Ce so tako različnim rezultatom krivi različni postopki, ali se ne da 
zaradi tega, da bi si vedno, ko odločamo, lahko nalili čistega vina, nič pokreniti? 
Ali ni to dandanašnji zaradi gotspodarske in družbene reforme še kako po- 
membno in ali ne poraja lahko resnih političnih problemov? 

3. Kaj namerava ukreniti izvršni svet, da bi si bili, ko se bomo na prihodnji 
etapi sanacije šolstva dogovarjali o teh poprečjih, bolj na jasnem? 

Predsednik Miloš Poljanšek: Odgovoril bo tovariš dr. Vladimir 
Bračič, član izvršnega sveta. 

Dr. Vladimir Bračič: Izvršni svet je pri svojih predlogih za sanacijo 
materialnega stanja šolstva v Sloveniji, ki jih je sprejela tudi skupščina, pri 
osebnih dohodkih izhajal iz študije, ki jo je izvršnemu svetu posredoval sindikat 
delavcev družbenih dejavnosti; ta pa je svojo študijo naslonil na ugotovitve 
statistične službe. Zato torej ni republiški sekretariat za finance iskal in določal 
teh poprečkov, temveč so to poprečki, ki jih je predložil v posebni študiji sin- 
dikat delavcev družbenih dejavnosti. Ta isti sindikat je sedaj izdal »Katalog«, 
najbrž tovariš poslanec misli na to publikacijo, in jo poslal vsem svojim orga- 
nizacijam kot orientacijo za nadaljnje urejanje osebnih dohodkov v družbenih 
službah. 

Tudi na izvršnem svetu smo dobili to publikacijo, vendar o njej še nismo 
razpravljali in nismo uspeli še izračunati, kaj pomeni. Nedvomno je, da bomo 
to publikacijo temeljito proučili, in skušali ugotoviti realnost njenih izračunov 
in primerjav ter vse to upoštevati takrat, ko bomo pred skupščino prišli s 
splošno zahtevo po globalu potrebnih sredstev za drugo etapo sanacije šolstva 
za leto 1970. 

V zakonu smo napisali, da bomo za leto 1970 uskladili osebne dohodke pro- 
svetnih delavcev z osebnimi dohodki podobnih zvanj in izobrazbene stopnje v 
drugih dejavnosti. Kolikor se vsebina tega »Kataloga« sklada s takšnim na- 
črtom in obveznostjo skupščine, bomo seveda te številke upoštevali oziroma 
bomo morali z njimi razpravljati o realnosti podatkov.' Kot rečeno, izvršni 
svet bo proučil te stvari, jih skušal uskladiti s svojimi stališči in stališči skup- 
ščine o sanaciji osebnih dohodkov in materialnih izdatkov za šolstvo za leto 
1970. Tedaj bomo imeli priložnost primerjati ene in druge podatke ter izračune, 
seveda ob upoštevanju objektivno danih možnosti, kaj za to področje naša 
socialistična skupnost zmore. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo od poslancev postaviti 
poslansko vprašanje? Kolikor ne, lahko zaključimo drugo točko današnjega 
dnevnega reda in preidemo na 3. točko dnevnega reda, to je na 
razpravo in sklepanje o predlogu zakona o visokem šolstvu. 

Predlog zakona sta predložila odbor republiškega zbora za prosveto in 
kulturo in odbor našega zbora za znanstveno raziskovalno delo in visoko šolstvo. 
Odbora sta hkrati predlagala, da skupščina obravnava zakon ne glede na roke, 
ki so predpisani s skupščinskim poslovnikom. Predsedstvo skupščine je predlog 
sprejelo in predlaga našemu in republiškemu zboru, da obravnavata zakonski 
predlog ne glede na roke, predpisane s skupščinskim poslovnikom. 

Želi v zvezi s tem kdo besedo? Kolikor ne, dajem predlog na glasovanje. 
Kdor je za predlog, da obravnavamo zakon ne glede na roke, naj prosim, 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sklenil obravnavati predlog zakona o visokem 
šolstvu ne glede na roke, predpisane s poslovnikom Skupščine SR Slovenije. 

Oba odbora sta k predlogu zakona predložila tudi amandmaje, ki ste jih 
v pismeni obliki prejeli v gradivu za današnjo sejo. K predlogu zakona in k 
amandmajem je zakonodajno-pravna komisija predložila dvoje poročil: 

Prvo vam je bilo poslano pred nekaj dnevi, drugo pa ste dobili danes 
na klopi. Zeli predstavnik zakonodajno-pravne komisije k poročilom še kaj 
dodati? Kaže, da ni nikogar od članov zakonodajno-pravne komisije. 

O obeh poročilih zakonodajno-pravne komisije in o mnenju izvršnega sveta 
k predlogu zakona o visokem šolstvu — tudi to ste dobili danes na klopeh — 
je razpravljal odbor za znanstveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo, ki se je 
sestal danes pred sejo zbora. Odbor je na tej seji obravnaval tudi mnenje 
odbora gospodarskega zbora za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje, 
ki ste ga dobili po pošti tudi vi. 

Ker vidim, da je član zakonodajno-pravne komisije pravkar prišel na sejo 
našega zbora, ga vprašujem, če želi ustno obrazložiti stališče komisije. Besedo 
ima podpredsednik zakonodajno-pravne komisije Jože Pacek. 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Prav- 
kar sem prihitel z republiškega zbora in se opravičujem za zamudo. Hvala za 
možnost, da lahko na kratko obrazložim stališče zakonodajno-pravne komisije, 
ki je sicer v njenem poročilu in dodatnem poročilu obširno obrazloženo; ni pa 
povedano mnenje zakonodajno-pravne komisije v zvezi s pismom izvršnega 
sveta z dne 7. 3. 1969. Zakonodajno-pravna komisija namreč ni imela možnosti, 
da se o tem pismu izjavi, ker ga je dobila na klopi tako kot drugi poslanci. V 
tem pismu se k stališčem zakonodajno-pravne komisije pripominja, da gre za 
njeno ozko tolmačenje ustavnega amandmaja XIII spremenjene republiške 
ustave. Da ne bi ostal vtis, da tako ali drugače lahko tolmačimo ustavo, bi bilo 
prav ta ustavni amandma prebrati. Ta se glasi: »Uresničujoč samoupravljanje 
v delovni organizaciji kot celoti in v organizacijah združenega dela v njeni 
sestavi, delovni ljudje v skladu z ustavo in zakonom določajo vprašanja, o 
katerih odločajo neposredno in poverjajo določene funkcije upravljanju delav- 
skega sveta oziroma glede na naravo dejavnosti delovne organizacije, drugemu 
ustreznemu organu upravljanja, določene izvršilne funkcije pa njemu odgovor- 
nim kolektivnim in individualnim organom, ki jih voli delavski svet.« 
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Se pravi, da so podani trije pogoji: v delovni organizaciji naj bo izvršilni, 
kolektivni in od sveta voljeni organ. Mislim, da je vsakomur, ki je prebral 
prejšnji osnutek in sedanji predlog zakona jasno, da pedagoško-znanstveni svet 
kot je koncipiran v predlogu zakona o visokem šolstvu teh pogojev ne izpol- 
njuje. Zakonodajno-pravna komisija v sporazumu s predlagateljem zakona se- 
veda ni vsiljevala nekih konkretnih stališč v tem smislu, da bi se ta organ 
moral imenovati prav upravni odbor in je ime ter število kolektivnih izvršilnih 
organov prepuščala v celoti predlagatelju. Zavezana pa je bila tolmačiti tisto 
stališče, ki naj se vnese v predlog zakona. Kajti,,kakor hitro se obširneje obrav- 
navajo druga manj pomembna vprašanja, a se hkrati obširno obravnava po 
svojih dejavnosith, dolžnostih in obveznostih pedagoško-znanstveni svet kot 
pretežno strokovni organ, je bila komisija prisiljena predlagati, da se vnesejo 
v predlog zakona ustrezne določbe o kolektivnem izvršilnem organu. Zato bi 
vendarle hotel pomislek izvršnega sveta o ozkem tolmačenju zakonodajno- 
pravne komisije, kot njen predstavnik, na tem mestu ovreči. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim predstavnika odbora za znan- 
stveno raziskovalno delo in visoko šolstvo, da posreduje stališče odbora tako do 
obeh mnenj zakonodajno-pravne komisije, kot do mnenja izvršnega sveta, mne- 
nja odbora gospodarskega zbora. Besedo ima predsednik odbora dr. Lev Premru. 

Dr. Lev Premru: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Naš odbor je danes imel sejo, na kateri je obravnaval dodatno poročilo zako- 
nodaj no-pravne komisije k predlogu zakona, dalje mnenje izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije k predlogu zakona, mnenje odbora gospodarskega zbora 
za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje, pripombe umetniških akademij 
ter pripombe Zveze študentov. Pred tem je skupaj z odborom republiškega 
zbora za prosveto in kulturo obravnaval amandma k 63. členu, ki ga je dala 
zakonodajno-pravna komisija v svojem poročilu z dne 28. 2. 1969. Komisija 
predlaga, da se za 63. členom predloga zakona vstavi nov 63. a člen, ki naj 
se glasi: 

»Predsednika in člane upravnega odbora izvoli svet visokošolskega zavoda, 
pri čemer ne sodelujejo predstavniki družbene skupnosti.« 

Oba odbora sta bila mnenja, da je smotrneje, da se ta člen 63 a glasi: 
»Predsednika in člane upravnega odbora izvoli svet visokošolskega zavoda, 

in to predvsem zaradi tega, da ne vpeljemo zopet ožji in širši svet, ker smo 
mnenja, da odločitve, ki jih sprejema upravni odbor, spadajo med odločitve, 
ki so splošnega pomena. Zaradi tega je smotrneje, da upravni odbor voli celotni 
svet, ne pa svet v skrčeni obliki.« 

Dalje sta se odbora v celoti strinjala s spremembami in dopolnitvami 29. 
in 57. člena predloga zakona, ki jih je zakonodajno-pravna komisija predlagala 
v svojem dodatnem poročilu z dne 6. 3. 1969. To pomeni, da bi se nov 29. člen, 
zadnji odstavek glasil: »Podrobnejše kriterije in postopek za izbiro kandidatov 
določi pedagoško-znanstveni svet visokošolskega zavoda s splošnim aktom.« 
Utemeljitev je podana že v predlogu zakonodaj no-pravne komisije. 

Zakonodajno-pravna komisija predlaga tudi novo besedilo 57. člena, ki 
je že ves čas sporen; to novo besedilo se glasi: 

»Učiteljem, ki dopolnijo pokojninsko dobo 40 let (moški) oziroma 35 let 
(ženske), lahko po sklepu organa upravljanja visokošolskega zavoda, ki ga določi 
statut, brez njihove privolitve preneha delovno razmerje.« 
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S tem smo se nekoliko približali naši želji, da omogočimo tudi prihod mlajših 
na univerzo. Pri obravnavi mnenja k predlogu zakona o visokem šolstvu, ki 
ga je posredoval zborom odbor gospodarskega zbora za proizvodnjo, promet 
in poslovno sodelovanje, sta odbora zavzela stališče, da so predlogi za spremembe 
in dopolnitve predloga zakona deloma upoštevani že v amandmajih obeh od- 
borov in zakonodajno-pravne komisije. Pripombo- k 8. členu pa je treba po 
mnenju odbora upoštevati v novem zakonu o raziskovalnih dejavnostih. 

Na dodatno intervencijo umetniških akademij sta odbora ponovno obrav- 
navala svoj amandma k 43. členu predloga zakona, ki ureja pogoje za izvolitev 
učiteljev na teh akademijah, ki znanstveno delajo. Odbora umikata svoj amand- 
ma k 43. členu, ki sta ga dala na seji dne 28. 2. 1969 in predlagata naslednje 
ustreznejše besedilo: 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Za učitelja znanstvenih disciplin 
umetniške akademije je lahko izvoljen, kdor ima doktorat znanosti in izpolnjuje 
posebne pogoje, ki jih statut umetniške akademije določi za posamezni naslov 
učitelja znanstvene discipline. Te znanstvene discipline morajo biti v statutu 
umetniške akademije posebej navedene.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji, s tem da se beseda »prejšnjega« 
nadomesti z besedo »prvega«. 

Odbora sta tudi obravnavala predloge predstavnikov Zveze študentov, ki 
so na seji predlagali dopolnitev 37. člena zakona, tako da bi bilo iz samega 
besedila razvidno enakopravno sodelovanje študentov pri delu vseh samouprav- 
nih organih visokošolskega zavoda, univerze oziroma združenja. Odbora se s 
predlagano dopolnitvijo nista strinjala, ker odnose pri delu samoupravnih orga- 
nov zakon v drugih členih dovolj jasno postavlja. Uspešnost delovanja štu- 
dentov o samoupravnih organih je odvisna od kvalitete njihovega dela. Prav 
tako sta odbora menila, da že sam tekst 37. člena zagotavlja enakopravno sode- 
lovanje pri delu vseh samoupravnih organov visokošolskega zavoda in da za 
to ni potrebno ničesar dodajati. 

Študentje so nadalje predlagali, naj bi imela v univerzitetnem pedagoško- 
znanstvenem svetu vsaka fakulteta po enega predstavnika študentov. Odbora 
sta že v prejšnjih obravnavah upoštevala želje študentov, da njihovi predstavniki 
sodelujejo tudi v tem organu, po predlogu zakona v pedagoško-znanstvenem 
svetu univerze sodelujeta dva predstavnika študentov. Predlog za povečanje 
števila študentov v univerzitetno-pedagoško znanstvenem svetu sta odbora za- 
vrnila glede na funkcijo tega sveta. Študentje imajo polno možnost sodelovati 
v pedagoško-znanstvenih svetih fakultet in prek njih vplivati na odločitve, 
ki so v pristojnosti pedagoško-znanstvenega sveta univerze. S primerno metodo 
dela naj se zato zagotovi, da predstavnika študentov v svetu ne bosta zastopala 
zgolj interesov posameznih fakultet, temveč celotne univerze. 

S temi dopolnitvami, ki sta jih odbora sprejela na današnji seji, dopol- 
njujeta predlog zakona in predlagata, da zbor predlagane spremembe in dopol- 
nitve sprejme skupaj s predlogom zakona. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Mislim, da je prav, da 
prekinemo sejo zbora, da bi po odmoru član zakonodajno-pravne komisije lahko 
pojasnil stališče komisije do sprememb, kakršne je sprejel naš odbor za znan- 
stveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.40 in se je nadaljevala ob 11.35.) 
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Predsednik Miloš Pol-janšek: Nadaljujemo s sejo. Kot smo iz klopi 
slišali izjavo člana zakonodajno-pravne komisije, se ta strinja z vsemi spre- 
membami, ki nam jih je ustno razložil predsednik odbora za znanstveno-razi- 
skovalno delo in visoko šolstvo; tako lahko pričnemo s splošno razpravo o 
predloženem zakonu. Kdo želi besedo? Prosim, poslanec dr. Roman Modic. 

Prof. dr. inž. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovarišice in. tovariši 
poslanci! Nisem se sicer mislil oglasiti k splošni razpravi, toda vseeno naj v 
imenu univerze ponovno potrdim, da soglašam z vsemi predlogi za spremembo 
in dopolnitev predloženega zakona. Predlogi so posledica številnih razgovorov 
in usklajevanj v našem odboru za visoko šolstvo in raziskovalno delo in menim, 
da kljub kompromisom, ki smo jih pri tem sprejeli, zakon ostaja takšen, da 
nam bo kar najbolj ustrezal. Predvsem gre za to, da uredimo naše razmere 
znotraj univerze, fakultet in drugih visokošolskih zavodov. Za to ureditev 
se mi zdi že skrajni čas, ker fakultete in visokošolski zavodi nasploh, kakor 
veste, že štiri leta čakajo na potrditev statutov in sprejem zakonitih določil, 
da bi svoje razmere uredili. 

Zato menim, da je danes zares skrajni čas, da ta zakon sprejmemo in zato 
vam vsem skupaj predlagam, da sledite mojemu zgledu, ko bom za sprejem 
tega zakona glasoval: 

Predsednik Miloš Polj anšek : Se po optimističnih besedah rektorja 
univerze še kdo želi udeležiti razprave? Kaže, da smo po številnih razpravah, 
ki so trajale nekaj let, vendarle dosegli tolikšno soglasje, da lahko preidemo 
kar k obravnavi samih amandmajev oziroma k sprejetju zakona. 

Zato lahko zaključim splošno razpravo in prehajam na razpravo po posa- 
riieznih členih. Zeli kdo besedo? Kolikor ne, predlagam, da najprej glasujemo 
o amandmajih, ki sta jih k zakonskemu predlogu predlagala oba odbora. 
Gre za amandmaje k členom 7., 11., 14., 17., 28., 29., 31., 37., 43., 45., 57., 66., 
67. in 92., upoštevajoč pri tem, da sta odbora spremenila besedilo amandmaja 
k členu 43. — tekst imate že pred seboj v dodatnem poročilu odbora — in da 
sta sprejela amandmaje k 29. in 57. členu v besedilu, kot ga je predlagala 
zakonodajno-pravna komisija v svojem dodatnem poročilu. Se strinjate s takš- 
nim predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Kdor je za predložene amandmaje, kot 
sem jih citiral, naj, prosim, dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti. 
Glasovati moramo še o tistih amandmajih, ki jih je predlagala zakonodajno- 

pravna komisija v svojem poročilu z dne 28. februarja 1969 in ki niso povzeti 
v amandmajih obeh odborov, ki smo jih pravkar izglasovali. To so amandmaji 
k členom 35., 54., 61., 63 a, 65., 66 a, 67. prvi odstavek, 69., 76., 80., 83., 85. in 92. 
četrti odstavek. Pri tem se pri amandmaju za novi 63 a člen v prvem odstavku 
črtajo besede »pri čemer ne sodelujejo predstavniki družbene skupnosti«; pred- 
log sta dala oba odbora, zakonodajno-pravna komisija kot smo slišali, pa ga 
je sprejela. 

Se strinjate, da tudi o pravkar citiranih amandmajih glasujemo hkrati? 
(Poslanci se strinjajo.) Dajem te amandmaje, ki jih je predlagala zakonodajno- 
pravna komisija, na glasovanje. Kdor je za, naj prosim, dvigne roko. (Večina.^ 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 
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Sedaj lahko dam predlog zakona o visokem šolstvu v celoti na glasovanje, 
upoštevajoč pravkar izglasovane amandmaje. 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 zakona 
o visokem šolstvu. O tem bom obvestil predsednika republiškega zbora, ki tudi 
danes obravnava in'sprejema omenjeni zakon. S tem smo zaključili pomembno 
delo, ki je trajalo nekaj let. Kljub številnim razlikam v osnovnih stvareh smo 
dosegli končno soglasje vseh najbolj zainteresiranih dejavnikov; pri tem mislim 
na višje in visoke šole ter na samo univerzo. 

Tako lahko preidemo na 4. točko dnevnega reda, to je na raz- 
pravo in sklepanje o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prosvetno-pedagoški službi. 

Osnutek zakona je predložil republiški sekretar za prosveto in kulturo. 
Zeli predstavnik predlagatelja zakonski predlog še ustno obrazložiti? Da. Besedo, 
ima republiški sekretar za prosveto in kulturo tovariš Tomo Martelanc. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ne bi želel dajati še posebne ustne obrazložitve k predloženemu osnutku, ker 
menim, da so gradiva in dosedanja razprava dali že dovolj okvirne obrazlo- 
žitve k potrebnosti in razlogom, ki govorijo v prid noveliranega zakona o pro- 
svetno-pedagoški službi. Če dovolite, bi dodal samo še nekaj, po mojem mnenju, 
vendarle še potrebnih pojasnil k vsemu obširnemu gradivu, ki je predloženo 
k osnutku. 

Predvsem bi rad še enkrat poudaril to, da je več razlogov govorilo za to, 
da se spremeni in dopolni zakon o prosvetno-pedagoški službi. Da jih na kratko 
naštejem: 

1. neurejen družbeni položaj prosvetno-pedagoške službe, 
2. neustrezno finančno materialno tretiranje te službe, 
3. pomanjkanje ustrezne kadrovske strukture, 
4. spričo vsega tega razmeroma neučinkovito delo naše prosvetno-peda- 

goške službe. 
Svetovalna funkcija, ki je bila izrecno poudarjena, je ostala brez potreb- 

nega efekta, premalo poudarka pa je bilo na njeni nadzorni funkciji. Spričo 
vsega tega lahko ugotavljamo, da se je v zadnjih nekaj letih pojavilo v javnosti 
precejšnje nezadovoljstvo z dosedanjim delom prosvetno-pedagoške službe. To 
tembolj, ker je dejavnost prosvetno-pedagoške službe dejavnost posebnega druž- 
benega pomena, da je, kot je bilo nekje rečeno, resnično hrbtenica vse vzgojno- 
izobraževalne dejavnosti. Saj konec koncev prosvetno-pedagoška služba v imenu 
družbene skupnosti spremlja vzgojno-izobraževalni proces v šolstvu ter opo- 
zarja, svetuje, nadzira, predlaga in ukrepa z namenom, da zagotovi tako vzgojno- 
izobraževalno dejavnost, usmerjeno k takim smotrom in ciljem, kot je družba 
zapisala in začrtala v svojih dokumentih, predvsem v ustavi. 

Vendar bi hkrati rad na tem mestu še posebej poudaril, da tako nezado- 
voljstvo ni na splošno nezaupnica celotnemu dosedanjemu delu prosvetno- 
pedagoške službe, da to ni nezadostna ocena vsem kadrom, ki so delovali na 
tem področju, in da bi bilo popolnoma nepravično prezreti določene uspelie, 
ki jih je prosvetno-pedagoška služba zabeležila v dosedanjem delovanju. Ven- 
dar, dejstvo je, da tudi sami kadri, ki delujejo v prosvetno-pedagoški službi, 
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niso zadovoljni s sedanjo ureditvijo, s sedanjim stanjem. Gre skratka za splet 
subjektivnih in objektivnih slabosti, sistemskih in organizacijskih, kadrovskih 
in materialnih, ki jih velja odpraviti, ker zavirajo uspešno in učinkovito delo 
te službe. 

Noveliran zakon, kakršnega predlagamo v osnutku, bo spremenil precej 
v tem smislu; vendar naj hkrati opozorim, da je to v bistvu le prvi, čeprav 
odločilen korak v tej smeri. Nujna bo še vrsta drugih ukrepov, ki naj bi sprem- 
ljali uresničevanje te zamisli v okviru noveliranega zakona. Predvsem pa mi- 
slim, da bi morali uresničiti tisto, kar je že bilo večkrat poudarjeno v razpravi, 
namreč, da bi morali na ustrezen način materialno-finančno stimulirati to 
službo, predvsem pa kadre, ki delujejo v tej dejavnosti. 

Na temelju vsega tega je republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
pripravil osnutek novele zakona o prosvetno-pedagoški službi. Pri tem smo 
izhajali iz sklepov in stališč, ki so bila postavljena predvsem že pri stalnem 
odboru prosvetno-kulturnega zbora in odboru republiškega zbora za prosveto 
in kulturo, s stališč, ki jih je o tem posebej zavzel izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, s stališč odbora prosvetno-kulturnega zbora za šolstvo in samega 
prosvetno-kulturnega zbora, ki je prav tako obravnaval celotno materijo, da 
ne govorim o vseh drugih širših razpravah, ki so bile o celotnem gradivu, o 
celotni problematiki. Na teh razpravah je bilo naloženo republiškemu sekre- 
tariatu za prosveto in kulturo, naj pripravi zakon. Zato se nam je zdelo logično, 
da predlagamo skrajšani postopek, to se pravi, da prve faze, to je predloga za 
izdajo zakona ne pripravljamo, ker je v bistvu vsa dosedanja razprava že 
nadomestila tisto, kar sicer poslovnik predvideva kot prvo fazo. To je bil tudi 
sklep vašega zbora, namreč, da se pripravi osnutek novele zakona o prosvetno- 
pedagoški službi. 

V tem smislu smo pripravili novelirani zakon; ta predvideva 17 značilnosti, 
ki jih sicer ne želim ponavljati, pač pa bi le poudaril, da novela jasneje in 
precizneje opredeljuje fiziogncmijo prosvetno-pedagoške službe. Predvsem toč- 
neje opredeljuje njene naloge, in sicer kompleksno, tako njene naloge glede na 
pedagoški nadzor kot naloge svetovanja, naloge strokovnega proučevanja in 
tudi nadzora nad izvrševanjem predpisov. Nadalje novela predvideva neodvis- 
nejšo organizacijo prosvetno-pedagoške službe od posamičnih vplivov, kar ji 
omogoča, da lahko svoje delo opravlja objektivneje in zato tudi bolj učinkovito. 
Dalje se predvideva v republiki enotnejša organizacija, kar bo zagotavljalo 
tudi enotnejše vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela, predvsem enotnejše 
kriterije pri ocenjevanju tega. Prav tako zakon zaostruje določene pogoje za 
pedagoške svetovalce in daje poudarek kvaliteti teh kadrov. In končno, omo- 
goča ostrejše in učinkovitejše ukrepanje prosvetno-pedagoške službe. 

Kljub taki obsežni predhodni razpravi pa je bila zelo temeljita diskusija 
o samem osnutku tudi v posameznih odborih republiškega in vašega zbora, 
ter v zakonodajno-pravni komisiji. Z veseljem ugotavljamo, da so bila načela 
in osnovna izhodišča zakona v bistvu povsod podprta. Tehtnejši pomislek zoper 
eno od osnovnih načel je izrazila le zakonodajno-pravna komisija, ko je menila, 
da morda preosnova prosvetno-pedagoške službe iz organizacije samoupravnih 
zavodov v neposredno republiški upravni organ ni povsem opravičljiva. Na to 
lahko odgovorim preprosto s citatom tistih izhodišč, ki so nas vezala pri 
izdelavi osnutka. Predvsem to, kar je izvršni svet v svojih stališčih zapisal: 
»Delikatnost nalog in učinkovitost njihovega izvajanja, nakazujeta potrebo 
po organizacijsko samostojni pedagoški službi. Pri iskanju ustrezne rešitve 
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je treba upoštevati, da je samoupravni zavod po ustavi samostojna in samo- 
upravna organizacija, ki si sam postavlja organizacijo, program in sistemizacijo. 
Zato takšen status zavoda ne odgovarja značaju te službe. V poštev pridejo 
možnosti, da se organizira kot samostojna služba pri republiškem sekretariatu 
za prosveto in kulturo, kot samostojna enota pri republiški izobraževalni skup- 
nosti, ali pa kot samostojni upravni zavod* ki ima določeno povezavo in obvez- 
nosti do sekretariata za prosveto in kulturo in republiške izobraževalne skup- 
nosti.« 

Kot vidite, smo se odločili za tretjo varianto. Pa tudi odbor za šolstvo je v 
svojih stališčih posebej poudaril, citiram, »da prosvetno-pedagoške dejavnosti 
kot javne službe ni mogoče organizirati na samoupravni osnovi, ne da bi bila 
za svoje ukrepe komu odgovorna. Zato jo je treba v prihodnje kar najtesneje 
vsebinsko in organizacijsko povezati z republiškim sekretariatom za prosveto 
in kulturo, ob tem pa zagotoviti ustrezno vlogo in vpliv republiške in temeljnih 
izobraževalnih skupnosti«. 

Tega ne citiram samo v obrambo tega, kar smo zapisali, ampak ker je to 
tudi mnenje našega sekretariata. Sicer pa mislim, da bi na nekatere pripombe, 
ki ste jih danes dobili na mizo, na primer glede samoupravljanja, lahko odgo- 
voril, da so vse zadeve, ki zadevajo samoupravno ureditev v teh zavodih, pose- 
bej urejene z drugimi predpisi. Tudi nekatere druge stvari, konkretno o delov- 
nih razmerjih, so vsebovane v temeljnem zakonu in jih nismo posebej ponavljali; 
nismo pa jih s tem prezrli. 

Kljub nekaterim dodatnim predlogom oziroma razlikam v stališčih menim, 
da je osnutek zakona vendarle sprejemljiv. Nekatera vprašanja, ki se še pojav- 
ljajo, kot na primer, ali sodijo naloge ravnatelja v zvezi s prosvetno-pedagoško 
službo v ta zakon, ali v druge šolske zakone, dalje, ali naj obvelja princip 
reelekcije za pedagoške svetovalce, ali ne, ali je prav, da imamo tako zaostrene 
pogoje za pedagoške svetovalce, ali pa naj jih ublažimo, in končno ali novela 
zakona ali pa nov zakon — vsa ta vprašanja ne podirajo celotne strukture 
zgradbe osnutka zakona in se dajo posebej obravnavati in tudi upoštevati pri 
izdelavi predloga zakona. Mislim, da je osnovno to, da so se skoraj vsi disku- 
tanti vsebinsko strinjali s težnjami in osnovnimi izhodišči, kar v bistvu potrjuje 
dozorelost predloženih sprememb in dopolnitev ter daje možnost za izdelavo 
solidnega predloga zakona. Seveda pa bo, kot sem že dejal, potrebno pri izde- 
lavi predloga zakona obravnavati in upoštevati vse izrečene pripombe, stališča 
in dodatne predloge. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Slišali ste ustno obrazložitev, pred- 
lagatelja osnutka zakona. Zakonski osnutek sta obravnavala tudi naš odbor za 
šolstvo in zakonodajno-pravna komisija. Želita predstavnika odbora oziroma 
komisije še ustno obrazložiti svoja stališča? Prosim, poslanec Leopold Kejžar, 
član odbora za šolstvo. 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K napisanemu poročilu nimam, ničesar dodati, opozoril bi samo, da je na 6. 
strani tega poročila v predlogu za spremembo in dopolnitev 22. člena prišlo do 
prepisne napake, tako da se zadnja vrstica tega besedila glasi: za izrazom 
»odpravo« se doda besedilo »izda predstojnik delovne enote zavoda za šolstvo«. 
Ker je napaka spreminjala smisel pripombe, mislim, da je potrebno, da sem na 
to opozoril. 
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Predsednik Miloš Polj anšek : Kot opažam, predstavnika zakono- 
dajno-pravne komisije ni tukaj, tako da ga ni moč pozvati, če ima k poročilu 
tudi kakšno ustno dopolnitev. 

Naj vas opozorim, da smo dobili pismene pripombe na osnutek zakorfa od 
občinske skupščine Kamnik, zavoda za prosvetno-pedagoško službo Maribor, 
zavoda za prosvetno-pedagoško službo Ljubljana, zavoda za prosvetno-pedago- 
ško službo Koper in zavoda za prosvetno-pedagoško službo Gorica. Upam, da 
ste vse te pripombe dobili tudi vi kot gradivo k današnji razpravi. Kot mi 
pojasnjuje sekretar zbora, so to gradivo dobili člani odbora za šolstvo za obrav- 
navo na svoji seji. Kolikor se želi kdo pobliže seznaniti s stališči omenjenih 
organizacij, lahko to dobi v dokumentaciji. 

V gradivu za to točko imamo tudi mnenje izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije; vprašam člana izvršnega sveta, če želi še ustno obrazložiti to mne- 
nje? (Ne želi.) Tako lahko pristopimo k razpravi. Kdo želi besedo? Prosim, po- 
slanec Janez Karlin. 

Janez Karlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Res 
je bilo k osnutku zakona veliko pripomb, vendar, če jih pregledujemo, se v pre- 
težni meri, kot je dejal tovariš sekretar, v načelnih vprašanjih ujemajo. Meni 
je žal, da odbor za šolstvo ni mogel še vseh teh pripomb upoštevati, ker so 
prihajale tudi v zadnjem času, in v celoti sprejeti do njih svoja stališča. 

Osebno se pridružujem predlogu zakonodajno-pravne komisije in menim, 
da je dejansko v zakonu toliko novega, in boljšega, da se zavzemam za nov 
zakon, ne pa za spremembe in dopolnitve zakona o prosvetno-pedagoški službi. 
Osnovni cilj, ki ga s tem zakonom predlagatelj in pozneje tudi mi zasledujemo, 
je ta, da se z ureditvijo prosvetno-pedagoške službe dejansko prispeva k boljši 
kvaliteti našega šolstva. Prav iz tega moramo izhajati, da bo to dejansko pri- 
spevek k temu, da bo vse naše šolstvo od osnovnega do srednjega enotnejše, 
boljše vpeljano in kvalitetnejše. Zaradi tega sem absolutno za to, da bi moral 
biti zavod za šolstvo čimbolj samostojen, da bi lahko svoje delo opravljal enotno 
na področju celotne Slovenije in da bi moral imeti kar se da kvalitetne 
sodelavce. 

Pridružujem se predlogom odbora za šolstvo, ki s;o tu podani, razen enega; 
menim namreč, da je za kvalitetno delo le potrebna desetletna praksa in ne, 
ko^ predlaga odbor, da bi bilo dovolj pet let izkušenj v šolskem delu. Na drugi 
strani pa tudi menim, da moramo upoštevati dosedanje delo prosvetno-peda- 
goške službe in pri tem tudi to, da so mnogi tovariši, ki so bili cesto prisiljeni 
za to odgovorno delo, čeprav nimajo zahtevane izobrazbe, le storili toliko, da bi 
tudi v tem zakonu lahko bili deležni nekaterih olajšav in ne samo tega, da jim 
za dogego kvalifikacije, ki je nimajo, dajemo 5 let časa. Prav tako nisem našel 
nikjer še stališča do pedagoških svetnikov; te naslove so dobili res, vsaj upam 
tako, tisti, ki so se najbolj izkazali in ki so bili v svojem delu najboljši in tudi 
strokovno najbolj usposobljeni. 

Glede odnosa zavoda do šol menim, da lahko zavod določi posamezne šole 
ali oddelke za hospitacijske le na podlagi sporazuma med šolo in zavodom. 

Želel bi reči še tole: zakonodajno-pravna komisija ugotavlja, da bi bilo 
treba ponovno proučiti vrsto predlogov in ukrepov in z izdajo zakona še po- 
čakati; sam sem mnenja, da predolgo ne moremo čakati, če hočemo, da se 
prosvetno-pedagoška služba uredi in da lahko prične čimprej s svojim delom. 
Skoda je le, da že danes nismo k osnutku dobili tudi predlog nove organizacijske 
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sheme in sistemizacije; na področnem posvetovanju v Mariboru je bilo namreč 
to obljubljeno. To bi vsaj do sprejemanja zakonskega predloga morali dobiti, 
čeprav menim, da bi tudi pri obravnavi osnutka bilo zelo dobrodošlo, če bi že 
poznali bodočo organizacijsko shemo in razdelitev pedagoške službe na področju 
Slovenije. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Štefan Trojar. 

Štefan Trojar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Spregovoril bi najprej o dopolnitvah, ki jih je dal odbor za šolstvo. Menim, da 
so dopolnitve dobre, da opravičujejo delo odbora in da mnoge stvari, ki so bile 
v zakonu le bolj nakazane, tudi konkretizirajo. Zato se v glavnem strinjam s 
skoraj vsemi dopolnitvami, ki so nam bile predložene. Spregovoril pa bi neko- 
liko o dopolnitvi 9. alinee in bi želel nekoliko razširiti formulacijo, ki jo je dal 
odbor. Torej gre za formulacijo na strani 3, kjer je rečeno: »V sodelovanju s 
pedagoškim inštitutom in drugimi ustreznimi zavodi in organizacijami priprav- 
lja osnutke predmetnikov in učnih načrtov ter drugih vzgojnih izobraževalnih 
programov«. Menim, da bi bilo treba to formulacijo nekoliko bolj konkretizirati 
in razširiti. Zato predlagam, da bi se glasila: »V sodelovanju s pedagoškimi 
inštituti, drugimi ustreznimi zavodi in organizacijami, s skupnostmi šol, peda- 
goškimi in drugimi društvi pripravlja osnutke predmetnikov in učnih načrtov-«. 

Zakaj smatram, da bi bilo potrebno vključiti v to formulacijo tudi samo- 
upravne skupnosti, pedagoška in tudi druga društva? Menim, da bi to prispe- 
valo k aktivnemu vključevanju učiteljev praktikov v reformni proces naše šole. 
Prispevajo bi tudi k premagovanju pregrade med delavci na šolah in nadzor- 
niki, če lahko tako rečem, se pravi, da bi se zlasti ob problemih naših učnih 
načrtov in programov razvil ustvarjalen dialog med načrtovalcem in izvrševal- 
cem programa. 

To bi lahko prispevalo k organizaciji ekip prosvetnih delavcev, ki bi bile 
pritegnjene v širše empirične raziskovalne naloge, tako da bi lahko uspešno 
prevladali šibkost te službe. Ko smo obravnavali strukturo zavoda za šolstvo, 
smo videli, da imamo cela področja, cele predmetne skupine v srednjem šolstvu 
in drugod pokrite le z enim predstavnikom. Zato si je težko predstavljati, da 
bi razmeroma maloštevilen kader lahko učinkovito in ažurno reševal celo vrsto, 
problemov, ki se kopičijo v modernem šolstvu, ter spremljal proces reforme. 

Tudi pedagoška društva bi dobila bolj izrazito funkcijo in bi lahko pri- 
spevala k spodbujanju novih oblik dela in programiranja. Prav tako bi pospe- 
šili iskanje novih samoupravnih oblik v šolstvu in dosegli, da bi samoupravno 
načelo vedno bolj prodiralo v ožjo sfero samega pedagoškega procesa. S tem bi 
razvijali specifične oblike samoupravljanja na tem področju. 

Drugo je vprašanje reelekcije. Znano je, da so mnenja o tem precej deljena-; 
pri razpravah v odboru in tudi na regionalnih posvetovanjih se vedno • bolj 
opaža odmikanje od tega načela. Menim, da je načelo reelekcije zdravo načelo, 
da to načelo prinaša v pedagoško službo kvaliteto in odprtost ter da zaostruje 
odgovornost do dela. Zato se strinjam s tistimi, ki podčrtujejo, da svetovalstvo 
ni poklic, temveč funkcija. 

V skandinavskih razvitih šolskih sistemih vidimo že zelo dobro dodelane 
sisteme, ko se svetovalec ponovno vrača v prakso itd. V svetovalsko službo naj 
se vključujejo tisti praktiki, ki so z rezultati pri šolskem delu pokazali uspehe 
in ki so sposobni osmisljevati učno-vzgojni proces v razredu in zavodu v širšem 
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okviru našega šolskega sistema in splošnih pedagoških načel. Zato naj bi bil 
profil svetovalca širši od svetovalca v didaktičnih zadevah; zajemal naj bi tudi 
sposobnosti v empiričnem raziskovanju. Profila nadzornika s področja gospo- 
darstva ni mogoče enostavno prenašati v šolsko sfero. Pri tej specifični službi 
ne gre le za utrjevanje dela v okviru šolskih zakonov, marveč gre za signa- 
lizacijo problemov v šolstvu, gre za učinkovito spremljanje šolskega procesa 
v svetu in za bolj ažurno prilagajanje našega šolstva tem procesom. Težko si 
predstavljam, v kakšni meri bi bil direktor zavoda za šolstvo lahko sposoben 
preverjati delo svetovalcev in izrekati takšne odločitve kot je razrešitev sveto- 
valcev. Ta vloga bi lahko prišla do izraza le pri ekscesih. Težko pa si predstav- 
ljam, da bi direktor lahko spremljal mlačno in malomarno delo posameznega 
svetovalca. Skratka, če hočemo, da bo ta služba res spodbujevalna, da bo res 
hrbtenica našega šolstva, potem moramo tudi kriterije za to službo zaostriti, 
ne pa popuščati. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Boris Feldin. 

Boris Feldin: Predlog organizacijske sheme je bil na mariborskem 
posvetovanju obljubljen; slišijo se celo govorice, kako je že pripravljen. Menim, 
da bi bilo koristno, preden začnemo o tem razpravljati, da nam kdo o tem kaj 
pove, da se ne bi pozneje ob tem po nepotrebnem lovili. 

Predsednik Miloš Poljanšek: K besedi se javlja predstavnica sin- 
dikata delavcev družbenih dejavnosti tovarišica Silva Bauman. 

Silva Bauman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pododbor za šolstvo republiškega odbora sindikata delavcev družbenih dejav- 
nosti Slovenije je razpravljal o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prosvetno-pedagoški službi in pri tem soglašal, da je prosvetno-peda- 
goška služba eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki lahko bistveno pri- 
spevajo k napredku in izboljšanju vzgojno-izobraževalnega dela. Zato mora biti 
ta služba tako organizirana, da bo res v polni meri lahko prispevala k uresni- 
čevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev. 

Po mnenju pododbora moramo vzroke za mnogokrat premajhno učinkovitost 
prosvetno-pedagoške službe iskati v njeni prešibki strokovni ravni, ki pa je 
odločilnega pomena pri strokovni pomoči, svetovanju in končno tudi nadzoru, 
ter nadalje, v preveliki razdrobljenosti in v njenem nestabilnem materialnem 
položaju. Nikakor pa ni mogoče krivde za delno neučinkovitost pripisovati 
samoupravni zasnovi te službe. Zato problema družbene ustreznosti in učinko- 
vitosti prosvetno-pedagoške službe ni mogoče razrešiti s tem, da bi jo spre- 
menili v upravni zavod in poudarili njeno nadzorno vlogo. Delo v taki službi 
bi bilo za dobre strokovnjake-svetovalce še manj privlačno, kot je doslej, tako 
da bi še naprej ostalo pereče kadrovsko vprašanje te službe. Poleg tega pa je 
tudi za učitelja klasični nadzor neučinkovit, saj v bistvu onemogoča pristno 
sodelovanje med svetovalcem in učiteljem. 

Pododbor se zaveda, da je treba v šolah bolj skrbeti za kvalitetno in odgo- 
vorno vzgojno-izobraževalno delo slehernega učitelja in da je treba proti takim 
učiteljem, ki strokovno-družbeno in moralno ne ustrezajo, ostreje ukrepati kot 
doslej in jih v skrajnih primerih tudi izločiti iz kolektivov: Toda prosvetno- 
pedagoška služba tudi s predlagano novelo zakona v resnici ne bi dobila pri- 
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stojnosti, ki bi ji omogočile učinkovitejše ukrepanje v tej smeri. Odločitev o 
ukrepih proti posamezniku naj bi ostalo, kar je po mnenju pododbora tudi 
edino pravilno, v rokah delovne skupnosti. Izhod moramo torej iskati v kre- 
pitvi odgovornosti samoupravnih organov izobraževalnih zavodov in v povečani 
skrbi ter tesnejšem povezovanju družbenega okolja, zlasti družbenih in poli- 
tičnih organizacij s šolo. V zvezi z uresničevanjem odgovornosti pa se seveda 
postavlja vprašanje sankcij in ustreznih pristojnosti izobraževalnih skupnosti 
in upravnih organov. 

Današnja šola potrebuje strokovno službo, ki bo z močjo argumentov vpli- 
vala na odločitve šole in dejavnikov izven nje, tu mislim predvsem na izobra- 
ževalne skupnosti in družbeno-politične skupnosti — hkrati pa z nasveti poma- 
gala pri zvišanju strokovne ravni učiteljev. Takšno svojo funkcijo bi prosvetno- 
pedagoška služba po mnenju pododbora najbolje opravljala kot enoten in samo- 
stojen republiški zavod, s čimer bi bila, tako kot pravilno predlaga novela, 
zagotovljena programska in metodološka enotnost službe. 

Vloga izobraževalnih skupnosti pri uravnavanju razmerij na področju iz- 
obraževanja je nujna potreba teh skupnosti, da delo vzgojno-izobraževalnih 
zavodov ovrednotijo tudi po kvaliteti; to pa zahteva, da jim je na razpolago 
strokovna ocena ustreznih strokovnih služb. Pri nas je to lahko le prosvetno- 
pedagoška služba in zato je smotrno, da se prosvetno-pedagoška služba s svojo 
dejavnostjo neposredno povezuje z izobraževalno skupnostjo, ker je le-ta zaradi 
svoje funkcije in odgovornosti na vzgojno-izobraževalnem področju zaintere- 
sirana za največje možne uspehe vzgojno-izobraževalnih zavodov, hkrati pa tudi 
najbolj neposredno zainteresirana za čimbolj učinkovito strokovno-pedagoško 
službo. Glede na to, bi bilo bolje sedanji zakon o prosvetno-pedagoški službi 
novelirati tako, da bi bila prosvetno-pedagoška služba čim tesneje povezana z 
izobraževalno skupnostjo in da bi bil zelo nedvoumno opredeljen odnos med 
izobraževalno skupnostjo in prosvetno-pedagoško službo ter njuno sodelovanje 
in odgovornost za uspešen razvoj v vzgojno-izobraževalni dejavnosti v republiki. 

Pododbor se strinja s tem, da zaostritev pogojev za pedagoške svetovalce, 
ki jih predlaga novela, peljejo k zviševanju strokovne ravni prosvetno-peda- 
goške službe. Prav tako podpira predlagani način ukrepanja, ko svetovalec 
ugotovi nepravilnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu in neustrezno kvaliteto 
dela šole ali posameznih učiteljev. 

Pododbor za šolstvo republiškega odbora sindikata delavcev družbenih de- 
javnosti meni, da s predlagano spremembo statusa prosvetno-pedagoške službe 
iz samoupravno organizirane strokovno svetovalne službe v upravni zavod, niso 
dana zadostna zagotovila, da bi strokovnost in učinkovitost pedagoške službe 
okrepili. Posebej je pododbor proti predlaganemu načinu imenovanja predstoj- 
nikov delovnih enot, za katere ni predviden niti javni razpis, in proti abso- 
lutnim pooblastilom direktorja glede kadrovske politike in dela pedagoške 
službe. Zavzema pa se za enoten samostojni republiški zavod, za financiranje 
po republiški izobraževalni skupnosti na podlagi programa in za ukrepe, ki naj 
bi resnično zagotovili izboljšanja kadrovske sestave prosvetno-pedagoške službe. 

Predsednik Miloš Polj anšek : Kdo še želi razpravljati? Prosim, po- 
slanec Bojan Kardelj. 

Bojan Kardelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ob osnutku spremembe zakona o prosvetno-pedagoški službi se mi že od vsega 
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začetka postavlja vsaj za mene, osnovna dilema: ali naj bo ta služba organi- 
zirana kot samoupravni .zavod ali pa kot upravni zavod. O tem, da je treba to 
službo poenotiti in uvesti enotno metodologijo na področju celotne Slovenije, 
mislim, da smo si edini; prav tako pa tudi o tem, da je tej službi treba dati 
tudi večjo avtoriteto, seveda ne avtoriteto z zakonom, ampak avtoriteto službe 
kot družbenega faktorja in to tiste družbe, ki je še kako zainteresirana nad 
delom našega vzgojno-izobraževalnega sistema. 

Osebno moram priznati, da pravzaprav ne vem, za kaj v tej razpravi, ali 
samoupravni zavod ali upravni zavod, v bistvu sploh gre. Ce gre samo za notra- 
nje pravice delavcev, ki so zaposleni v tej službi, potem mislim, da so v vsaki 
taki ali drugačni rešitvi enake, ker jih zagotavljajo drugi zakoni. Ce pa gre za 
samoupravni organ oziroma zavod s samostojnim financiranjem, potem pa 
mislim, da moramo postaviti vprašanje, ali lahko takemu zavodu damo tudi 
določene upravne in nadzorne funkcije, ki jih pa, mislim, da smo si edini, želimo 
vsi dati. Mislim, da nek samoupravni zavod oziroma zavod s samostojnim finan- 
ciranjem zelo težko nekomu nekaj nalaga, ga obvezuje in podobno, ker tak 
zavod živi od sredstev, ki jih s svojim delom ustvarja; vprašanje pa je, če mu 
bodo tisti, ki naj bi ga financirali, tudi dajali sredstva v pogojih, , ko bo zavod 
včasih narekoval tudi kakšne neprijetne zadeve. 

Osebno se nagibam k temu, da bi to službo, če jo že rešujemo, rešili do- 
končno tudi glede njenega statusa, in sicer ne na polovičen način, da naj bo 
upravni zavod s tem, da ga financira nek samoupravni organizem, ampak, če je 
že upravni zavod — in jaz sem za to — potem ga naj financira proračun, da 
ne bo odvisen od raznih samoupravnih skupnosti na področju vzgoje in izobra- 
ževanja. S tem pa seveda nikakor ne zanikam potrebe, o kateri je govorila 
tovarišica Baumanova, da je treba ustvariti tesno povezavo med zavodom ozi- 
roma pedagoško službo, ter med izobraževalnimi skupnostmi in posameznimi 
izobraževalnimi zavodi. 

Ob tem se postavlja tudi pomislek, ki ga je v svojih pripombah sprožila 
kamniška skupščina in ki ga je bilo slišati tudi na nekaterih regionalnih posve- 
tovanjih, zlasti v Postojni, češ da zavodu odrekamo pravico nadzora ali pa vsaj 
pravico do negodovanja samoupravnih odnosov v posameznih vzgojno-izobra- 
ževalnih institucijah. Mislim, da je prav, če mu to pravico oporekamo, ker si 
težko predstavljam, da bi bil lahko, pa naj bo to zavod s samostojnim finan- 
ciranjem ali pa upravni organ, poklican za to, da neguje samoupravljanje v 
posamezni šoli. To je stvar kolektiva, sindikalne in partijske organizacije ter 
podobnih, medtem ko je stvar prosvetno-pedagoške službe, pa naj bo orga- 
nizirana v taki ali drugačni obliki, s takim ali drugačnim statusom, predvsem 
to, da bdi nad samoupravnimi organi samo v tem smislu, ali spoštujejo pred- 
pise, ki veljajo na področju vzgoje in izobraževanja. 

Se načelno je tudi vprašanje reelekcije. Iz razprav na posvetovanjih je raz- 
vidno, da je o tej instituciji precej pomislekov. Tudi naš odbor ga je izrazil 
oziroma naročil sestavljalcem osnutka zakona, naj prouče njene dobre in slabe 
strani. Po mojem mnenju je nevarnost, če sprejmemo reelekcijo, da bo to po- 
vzročilo strah za vključevanje v to službo, neko negotovost po eni strani, po 
drugi strani pa včasih tudi onemogočilo izvrševanje res prave nadzorne funk- 
cije, ki naj bi jo ta služba imela, ker se bo najbrž le malokateri svetovalec 
odločil za resnejše in ostrejše posege v delo posameznih zavodov, če bo vedel, 
da bo lahko čez štiri ali pet let sam iskal službo pri tem ali drugih zavodih. 
Prednost principa reelekcije vidim samo v tem, da se iz vrst prosvetno-peda- 
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goške službe izključijo eventualno kadrovsko in strokovno neustrezni ljudje. 
To pa je le trenutna pomembnost, zaradi katere pa ne bi smeli mimo vseh slabih 
posledic, ki jih lahko reelekcija ima za pedagoško službo in za delo vzgojno- 
izobraževalnih zavodov. 

Ko smo na seji odbora za šolstvo razpravljali o merilih, o katerih bomo 
kasneje sklepali, smo govorili tudi o rezultatih regionalnih posvetovanj o zakonu 
o prosvetno-pedagoški službi ter proučili tudi konkretne pripombe zavodov za 
prosvetno-pedagoško službo Ljubljana, Koper, Maribor in Gorica. V glavnem so 
te pripombe identične s tistimi, ki so bile izražene na posvetovanjih, saj so tudi 
tam prisostvovali predstavniki zavodov za prosvetno-pedagoško službo. Odbor 
je ugotovil, da so si pripombe zelo podobne oziroma da so identične s prvimi 
pripombami, izraženimi na seji odbora za šolstvo. Gre morda le za dve, tri pri- 
pombe, ki so nove in ki na posvetovanjih še niso bile formulirane. Tako naj bi 
se ljudem, ki imajo zvanje pedagoškega svetnika, priznala strokovna izobrazba, 
kolikor delajo v prosvetno-pedagoški službi. Ista izjema naj bi se naredila tudi 
za Žagarjeve nagrajence. In končno občinske skupščine naj ne bi dajale so- 
glasja k imenovanju direktorjev posameznih organizacijskih enot prosvetno- 
pedagoške službe na terenu. 

Odbor se je strinjal s tem, da pedagoški svetniki kolikor so vključeni v 
pedagoško službo, dobe pravico, da ostanejo v tej službi ne glede na dejansko 
izobrazbo, medtem ko se glede Žagarjevih nagrajencev s tem ni strinjal, ker je 
Žagarjeva nagrada širšega značaja in ker so nagrajeni ljudje ne samo za čisto 
pedagoško delo na šolah, ampak tudi za druge oblike dela na področju prosvete 
in šolstva. Prav tako se ni mogel strinjati s tem, da bi občinam odrekli vpliv 
pri imenovanju vodij posameznih organizacijskih enot, saj smo pravkar ugo- 
tovili, da bo treba povezavo med prosvetno-pedagoško službo, občinami in 
temeljnimi izobraževalnimi skupnosti še celo bolj okrepiti, kot je to predvideno 
v osnutku zakona. Odbor je tudi sprejel stališče, da se eksperimentalni hospi- 
tacijski oddelki lahko določajo le sporazumno z zavodom. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo besedo? Prosim, poslanec 
Vlado Golob. 

Vlado Golob: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
dosedanjem razpravljanju o noveliranem zakonu o prosvetno-pedagoški službi 
sem imel občutek, da sem bil z dvema svojima stališčema osamljen, bodisi pri 
naših razgovorih v skupščini, bodisi na terenu; gre za dve bistveni vprašanji: 

1. ali naj bo prosvetno-pedagoška služba nadzorna ali svetovalna služba, in 
2. ali naj bo upravna ali samoupravna. 
Ker se je danes oglasilo že več tovarišev, ki so te stvari ponovno poudarili, 

mislim, da je moja dolžnost, da tudi s tega mesta še enkrat povem, da pred- 
videne rešitve o teh dveh stvareh ne bodo učinkovite. Strinjam se tudi s sta- 
liščem zakonodajno-pravne komisije, ki pravi, da bi se lahko nepravilnosti, 
kakršne so bile doslej v pedagoškem delu sploh, odpravile tudi v okviru seda- 
njega zakona oziroma z nekaterimi manjšimi spremembami. 

Mednje bi na vsak način uvrstil vprašanje financiranja. Gotovo je bilo 
nevzdržno, da so zavode za prosvetno-pedagoško službo financirale temeljne 
izobraževalne skupnosti; zato je do korekcije moralo priti. Toda naprej, do 
republiške izobraževalne skupnosti pa po mojem ne bi smelo iti. Kajti napraviti 
iz tega, tako občutljivega aparata upravno službo, bi imelo v današnji situaciji 
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najbrž obratne učinke, kot si jih želimo. Prišlo bi verjetno do konfliktov na 
področjih, ki niso bistvena za pedagoško delo, zlasti ker bi pri velikem številu 
svetovalcev prišla danes bolj do izraza nadzorna služba, manj pa svetovalska. 

Svetovalska služba namreč pomeni, da mora tisti, ki to delo opravlja, biti 
izvrsten strokovnjak. Dvomim, da bi bile danes, ko nam samoupravljanje pre- 
haja že v kri in meso, uspešne kakršnekoli rešitve, ki ne bi temeljile prven- 
stveno na strokovnosti oziroma kot je nekdo od govornikov rekel, na strokovnem 
prepričevanju. To je edini, močan argument, kajti razlogi, zakaj je bilo doslej 
v naših šolah drugače, kot smo si želeli še zdaleč niso v stanju prosvetno- 
pedagoške službe. 

Na tem mestu smo ničkolikokrat razpravljali o sramotnem položaju slo- 
venskega šolnika glede na materialni položaj. Ta situacija pa se sedaj vidno 
izboljšuje. S tem pa se izboljšuje tudi osnovna mentaliteta v naših šolah. Tega, 
kar so nekateri šolniki trdili, da današnji učitelj »uganja« neke vrste pasivno 
rezistenco glede na svoj socialni položaj, ni več; mi pa s tem v zakonu verjetno 
še vedno računamo. Zato sem osebno trdno prepričan, da je le strokovno pre- 
pričevanje lahko učinkovito. Kakršnakoli »policijska služba« pa ni primerna in 
bo prišla do izraza prav pri tistih svetovalcih, ki so strokovno šibkejši; ti se 
bodo opirali samo na zunanje formalnosti in bodo lahko naredili več škode kot 
koristi. 

Menimo, da bi bilo treba pomisleke zakonodajno-pravne komisije in pred- 
stavnice sindikata delavcev družbenih dejavnosti temeljito pretehtati, preden 
se odločimo za tako pomembne spremembe. Pri tem pa bi vsekakor morali 
vztrajati v izpopolnitvi kadrovske strukture prosvetno-pedagoške službe, kar 
pa bomo lahko dosegli samo z zagotovljenim financiranjem neodvisno od te- 
meljnih izobraževalnih skupnosti, kar pa ne pomeni financiranje neposredno iz 
proračuna, marveč prek republiške izobraževalne skupnosti. Končno je pro- 
svetno-pedagoška služba bistveni sestavni del celotnega pedagoškega procesa in 
ne more biti neko upravno telo, ki bi bilo izven tega procesa in ki bi delovalo 
povsem neodvisno od smernic, ki veljajo v našem šolstvu. Mislim, da republiška 
izobraževalna skupnost ni samo distributer sredstev, ampak da se bo vedno bolj 
lotevala tudi vsebinskih vprašanj. Odgovorna bo za stanje vsega šolstva v repu- 
bliki. Kako pa naj bo, če bo nadzorna služba lahko delala vse po svoje? 

Kar prav imajo tisti, ki pravijo, da reelekcija pomeni to, da se bodo ljudje 
bali iti v prosvetno-pedagoško službo. Če bi pravilno zastavili stvar v prosvetno- 
pedagoški službi glede omenjenih osnovnih temeljnih načel, bi postala reelekcija 
povsem nepomembno vprašanje, kajti tovariš, ki je pravkar govoril, ima zelo 
prav, ko je rekel, da so po svetu, kjer so uvedene že sodobnejše metode šolstva, 
te stvari drugače urejene. Praksa in svetovalstvo sta eno in isto in pravilno bi 
bilo, da človek, ki nekaj časa dela na področju svetovalstva, spet poskuša v 
praksi. Osnutek našega zakona pa so sestavljali ljudje, ki ne živijo v praksi. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanka Lojzka Gostenč- 
nik-Zmavc. 

Lojzka Gostenčnik-Žmavc : Spoštovani tovariš predsednik, to- 
varišice in tovariši poslanci! Ko se je pripravljala sprememba zakona o pro- 
svetno-pedagoški službi, je bilo nenehno poudarjeno, da je treba to službo 
narediti toliko družbeno v njenem delu, da bodo efekti dela bolj zaznavni, kakor 
so bili dosedaj, pri čemer ni bilo do kraja izrečeno, da je pravzaprav v krizi 
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celotno pedagoško delo v šolah, tako glede učnih uspehov kot tudi glede idej- 
nosti in vzgojnosti pouka in tako dalje. Ko se zdaj pogovarjamo o novih nači- 
nih, kako bi to službo spravili na pravilni skupni imenovalec in ko se je že 
izluščila objektivna družbena potreba tudi po nadzoru poleg svetovanja po 
sistematičnem izobraževanju poleg ocenjevanja kvalitete dela, bi rada opozorila 
na tole: Če je nadzor nova dejavnost prosvetno-ped°goške službe in je sveto- 
vanje znana oblika dejavnosti te službe, potem je nujno potrebno izdelati tudi 
novo definicijo in novo opredelitev nadzora. Nadzor v starem administrativnem 
smislu, v smislu, v kakršnem je deloval v dobi etatističnih družbenih struktur 
na področju šolstva, ni več sprejemljiv. 

S tem ni rečeno, da se ne bi mogli energično lotiti razmišljanja, kako dolo- 
čiti novo kvaliteto družbenega nadzora nad vzgojno-izobraževalnim delom, ki 
je po tem pojmovanju kot nova kvaliteta samo en del celotnega spektra dela, 
ki poleg nadzora vsebuje tudi svetovanje. Nadzoru je imanentna izvršilna moč, 
ki mora biti rangirana. Vendar tam, kjer ni indikacij za izvršilno moč, to je 
bilo že ugotovljeno v dokumentih pedagoškega inštituta, mora obvezno nastopiti 
svetovanje. Svetovanje temelji na strokovnem dialogu, zato je nujno potreben 
konkreten stik z našo šolsko prakso. Ce ukinemo to kategorijo, se lahko celotna 
služba odmakne od dejanske šolske prakse in stopi na neki višji piedestal. S 
tem pa si sleherni, ki vodi šolsko politiko, iztrga iz rok nekaj izredno pomemb- 
nega in izredno bistvenega. 

Zato predlagam, da predlagatelji vendarle upoštevajo gradivo pedagoškega 
inštituta in v tem smislu poglobijo razpravo in nam do ene od prihodnjih sej 
predložijo v tem pogledu tudi določene analize, kot je to predlagal pedagoški 
inštitut, ki je prostovoljno pripravljen sodelovati pri oblikovanju novih defi- 
nicij teh oblik dela. 

Šele po novi določitvi nadzora bi se verjetno lahko našle tudi ustre2ne 
oblike sodelovanja med samoupravnimi organi in organizacijami in najbrž bi 
se šele potem, ko bi to nalogo imeli natančno opredeljeno, lahko bolj čvrsto 
odločali, ali za tako imenovano samostojno in samoupravno obliko, vezano na 
republiško izobraževalno skupnost, ali pa povezavo prosvetno-pedagoške službe 
z upravo. Svojo razpravo zaključujem s tem, da je nova opredelitev nadzora 
družbeno možna oblika, tudi v samoupravnem mehanizmu in da prispeva k 
temu, da se odnosi med šolskimi samoupravnimi mehanizmi, ki jih je že zelo 
veliko, jasno in regularno postavijo in označijo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo želi besedo? Prosim, poslanec 
Leopold Kej žar. 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
V začetku bi rad izrazil svoje mnenje o nekaterih pripombah, ki so bile izrečene 
v dosedanji razpravi. 2e v odboru je bilo zelo veliko govora o tem, ali je res 
10-letna praksa minimalni pogoj za delo pedagoškega svetovalca. Mislim, da 
sem dolžan pojasniti, zakaj se je odbor odločil za to, da to mejo zniža na 5 let. 
Pred očmi smo imeli, ne samo trenutno situacijo, ne samo sedanje stanje, ampak 
stanje, do katerega upamo, da bo vsaj v bodoče prihajalo. Poleg tega pa smo 
imeli pred očmi tudi pestrost pedagoške službe kot celote. 

Najbrž je povsem v redu in na mestu, da smatramo, da je 10-letna praksia 
minimalni pogoj za svetovalce, ki prihajajo na to delo iz prakse z enako stopnjo 
izobrazbe kot jo imajo učitelji, se pravi, z višjo in visoko izobrazbo. Najbrž pa 
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je tako določilo nekoliko pretogo, če bodo kandidirali za delovna mesta sveto- 
valcev tudi ljudje z višjo stopnjo teoretične izobrazbe. Prepričan sem, da bi bil 
doktor pedagogike, če bi kandidiral za svetovalca, verjetno že s petimi leti 
prakse kar dober svetovalec. 

Drug pomislek je bil glede na različna področja šolskega dela. Pedagoška 
služba bo morala obravnavati tudi strokovno šolstvo, kjer je poleg ožjih peda- 
goških zahtev tudi nenavadno pomembna povezanost tega šolstva s prakso in 
seznanjenost z najnovejšimi dognanji v proizvodnji. Tu utegne tako določilo 
delovati celo nasprotno: 10-letna praksa ne pomeni samo 10-letnih izkušenj v 
učno vzgojnem delu, ampak pomeni, recimo za inženirja, ki uči v poklicni šoli, 
tudi 10-letni odmik od proizvodnje in 10-letni odmik od razvoja tehnologije; 
Prav zaradi tega mislim, da bi bilo treba biti prožnejši in s takim določilom, ki 
zniža minimalno zahtevano prakso na 5 let, omogočiti, da se bodo lahko razpisni 
organi pri sprejemanju v službo res ravnali po načelu kvalitetnega izbora. 

V nadaljevanju razprave bi povedal še nekatere misli, ki bi jih kazalo, še 
preden zaključimo načelno razpravo, vendarle prezentirati. 

Glede poglavitnih dveh dilem, ali nadzorna ali svetovalska- služba in ali 
samoupravni zavod ali samostojni upravni zavod, menim, da sta dilemi neko- 
liko preihtavo zastavljeni, ker po mojem mnenju teh dilem ni. Nemogoče je 
govoriti, da je pedagoška služba, ali samo svetovalska, ali pa nadzorna, ker je 
vedno bila in to bo morala biti tudi v bodoče eno in drugo. Kateri element bo 
v njej prevladoval, ni odvisno samo od notranje strukture službe same, ampak 
tudi od kvalitetnega nivoja našega šolstva sploh. Po mojem mnenju je napačno 
izhodišče, da bi striktno zavračali eventualno možne elemente tako imenovanega 
administrativnega nadzora, češ da to ni združljivo s to službo in šolstvom sploh. 
Jaz mislim, da ni tako, tudi določeni elementi povsem administrativnega nad- 
zora vanjo spadajo, kajti če smo pripravljeni brez vsake rezerve, in celo sma- 
tramo, da je to prav, sprejemati administrativni nadzor na primer v trgovini, 
da nam ne podtaknejo pokvarjenega blaga, ki ne ustreza dogovorjenim stan- 
dardom, tako so najbrž tudi tu določeni elementi administrativnega nadzora bili 
in bodo morali biti še vnaprej. Zato jih ne kaže načelno zavračati, čeprav sem 
daleč od tega, da bi mislil, da lahko postanejo prevladujoči. 

Ce je npr. možno in nujno in mislim, da je to splošno sprejeto, da za vsako 
nesrečo pri delu, ki se dogodi v tovarni, vsak organizator proizvodnje zelo teme- 
ljito odgovarja, mislim, da se tudi v šolstvu dogajajo stvari, ki jih je treba tudi 
z določenim administrativnim nadzorom kontrolirati. Ce npr. otrok brez nad- 
zorstva v telovadnici pade z orodja in se nevarno poškoduje, je to prav tako 
element, ki ga mora neka služba na ustrezen način obravnavati, kot bi se zgo- 
dila nesreča pri delu. Te primere navajam samo zaradi tega, ker ne moremo 
a priori oporekati elementom administrativnega nadzora. 

Kar zadeva drugo dilemo, ali samoupravna organizacija ali upravna služba, 
pa menim, da tudi tu ne moremo govoriti v samih skrajnostih. Povsem je jasno, 
pa naj gre za upravno službo ali samoupravni zavod, da samoupravne pravice, 
ki jih ljudem v tej službi zagotavljajo ustava in zakoni, ne morejo biti kršene 
in jih morajo ti ljudje imeti. Menim, da bistvo stvari ne leži toliko v tem, kako 
bodo ljudje realizirali svoje samoupravne pravice, ampak gre predvsem na 
način postavitve odnosov med to službo in republiško skupščino. 

Ce posežem nekoliko v analogne primere, naj povem, da imamo dve vrsti 
samoupravnih organizacij, ki urejata in izvajata izobraževanje. To so na eni 
strani delovne organizacije v šolstvu, na drugi strani pa izobraževalne skup- 

14* 
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nosti, temeljne in republiška. Torej, če je kje dilema, potem gre za to, ali naj 
se ob samoupravno prosvetno-pedagoško službo postavlja še tretja neodvisna 
institucija, ki bo z ostalimi dejavniki zgolj v pogodbenem odnosu in katere 
usluge družba pač lahko sprejme ali pa se z njo pogaja kot enakopravni part- 
ner. Ali pa naj bo ta služba kot specializirana, strokovna, upravna služba, po- 
stavljena v tak odnos proti skupščini, da bo v okviru svojega delokroga in svojih 
možnosti izvajalec politike te skupščine in, če hočete, tudi kontrolor izvajanja 
politike, ki se v tej skupščini oblikuje. 

Menim, da vsi drugi prilastki, ki se v tej zvezi omenjajo, najbrž niso po- 
vsem tehtni in mejijo sem in tja na insinuacije, kot npr. da je le v samoupravni 
organizaciji zagotovljen strokovni sestav, strokovni pristop in strokovno prepri- 
čevanje, da pa je to v upravni shemi organizacije izključeno. Mislim, da na tak 
način stvari ne gre reševati. Tudi samoupravna služba lahko deluje nestrokovno 
in tudi upravna služba ima lahko ustrezen strokovni sestav in strokovno deluje. 

Najbrž ne kaže, da bi lomili kopja na tem vprašanju; pomembnejše je, 
kako bodo stvari z zakonom postavljene glede sestave službe, kakšni bodo pra- 
vilniki o organizaciji službe in kakšne kvalifikacijske ter druge zahteve bodo 
z zakonom za sestavo te službe postavljene. Osebno mislim, da je v taki situaciji, 
kot je, bolj logično, da se služba organizira kot samostojna specializirana uprav- 
na služba, ki bo glede svojih nalog v neposrednem odnosu s skupščino. Temu bi 
se lahko odrekel samo v enem primeru: če lahko ocenimo, da je samoupravni 
razvoj že toliko napredoval, da nam sedanje samoupravne skupnosti lahko v 
celoti zagotavljajo izvajanje sprejete politike na področju izobraževanja brez 
tega, da se ta skupščina potem, ko zakon sprejme, še posebej zanima za to, kako 
se v praksi izvaja. Če smo tako daleč in če bi bili za to predloženi prepričljivi 
dokazi, sem jaz na vsak način za to, da se ta služba organizira kot povsem 
samostojna služba. Mimogrede pa bi si ob tem postavil vprašanje, koliko je, če 
ugotovimo, da je tako, naš zbor sploh še potreben, če naj samo razpravlja o 
globalni ureditvi nekaterih odnosov, nima pa prav nobenih možnosti in prav 
nobenih ingerenc, da kontrolira izvajanje tega v izobraževalni praksi. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Boris Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! V načelni raz- 
pravi smo slišali, naj bi reelekcija bila zaradi tega, ker je mesto svetovalca 
funkcija, ne pa poklic. Jaz se s tem strinjam, če bomo funkciji primerno, dali 
svetovalcem tudi pravice, se pravi, da jih bomo po razrešitvi dali nazaj na tista 
delovna mesta, s katerih so prišli. Ce pa reelekcije v tem smislu ni razumeti, 
potem pa prosvetno-pedagoško službo povezujem z ostalimi inšpekcijskimi in 
upravnimi službami v Sloveniji. Kot mi je znano, nobena od teh nima reelek- 
cije. Zato se mi ne zdi najbolj umestno, da bi tu delali neko posebno izjemo, 
brez posebnih utemeljitev. 

S tem v zvezi bi odpadlo tudi vprašanje, ali je dovolj pet let dela v praksi 
ah pa deset, kajti če je mesto svetovalca funkcija, potem je verjetno povsem 
brezpredmetno, koliko let mora imeti prakse, ker tega tudi za funkcionarje ne 
postavljamo. 

Ustanoviteljstvo dosedanjih zavodov za prosvetno-pedagoško službo so- 
imele skupščine občin. Ce spreminjamo zakon, mislim, da bi bilo bolj primerno 
sprejeti predlog zakonodajno-pravne komisije, sprejeti nov zakon, ker bi v tem 
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primeru tudi bolj logično prenehale ustanoviteljske pravice občinskih skupščin 
do teh zavodov. 

Že v tretjem členu bi bilo treba povedati, da zavod dela na podlagi pra- 
vilnika; pri tem bi morali konkretno tudi določiti, kdo ga potrjuje ali kdo daje 
k pravilniku soglasje. Ce>bi bil to upravni zavod, potem mislim, da bi izvršni 
svet lahko potrdil pravilnik, vendar bi bilo prav, da bi prej dobil soglasje pro- 
svetno-kulturnega zbora oziroma mnenje republiške izobraževalne skupnosti, če 
ga bo ta financirala. Če bomo v bodočnosti usmerili prosvetno-pedagoško službo 
praviloma največ v pomoč izobraževalnim skupnostim, potem bi bilo logično, 
da je odvisna od republiške izobraževalne skupnosti, potem bi ta potrjevala 
pravilnik. Ker pa ji nalagamo še druge, upravne naloge, bi verjetno trenutno 
res bolj kazalo, da je zavod posebni upravni organ. V tem primeru pa je seveda 
tudi financiran prek republiškega proračuna, ne pa prek izobraževalne skup- 
nosti. 

Ko govorimo o izjemah pri tistih svetovalcih, ki nimajo ustrezne izobrazbe, 
sem za to, da izjemo priznamo pedagoškim svetnikom, od Zagarjevih nagra- 
jencev pa le tistim, ki so bili nagrajeni zaradi pedagoškega dela. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo poseči v razpravo? Je 
morda predlagatelj osnutka pripravljen pojasniti svoja stališča v zvezi z na- 
čelno razpravo? Prosim tovariš Tomo Martelanc ima besedo. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Moram reči, da smo hvaležni za pripombe, ki so bile dane v razpravi, ne glede 
na to ali se z vsemi strinjamo, jih sprejemamo, ali ne. Iz današnje razprave je 
mogoče povzeti nekaj tehtnih predlogov, ki nam bodo koristili pri izdelavi pred- 
loga zakona. Zlasti se mi zdi potrebno opozoriti na nekatere dobre obrazložitve, 
ki jih je dal tovariš Bojan Kardelj kot podpredsednik odbora za šolstvo, in za 
katere vem, da so tudi stališča samega odbora. Menim, da smo nekaterim stva- 
rem, ki jih je tovarišica Baumanova omenila, že poskušali ustreči. Pri tem gre 
za kompleksnejši sistem delovanja prosvetno-pedagoške službe, v razmerah, ki 
jih ni bilo, ko smo sprejemali prejšnji zakon. Predvsem imamo danes celotno 
novo družbeno strukturo izobraževalnih skupnosti, ki jih je bilo potrebno upo- 
števati pri tem zakonu. Ali smo to docela ustrezno štorih, ne vem, poskušali pa 
smo se temu namenu približati, kar se' najbolj da. Zato menim, da smo v glav- 
nem vendarle že upoštevali osnovne značilnosti nove ureditve, ki jo imamo na 
tem področju, in da smo poskušali tudi izobraževalnim skupnostim dati v sti- 
kih in v medsebojnih odnosih s prosvetno-pedagoško službo primerno mesto. 

Morda sem bil dolžan že prej, v uvodni besedi, povedati, da so nam silno 
koristili tudi regionalni posveti, ki jih je organiziral prosvetno-kulturni zbor. 
Prav tehtnost, ki jo je prosvetno-kulturni zbor s tem dal temu problemu, je 
prispevala, da smo osnutek zakona toliko bolj resno, podrobno in tehtno ob- 
delali. Naj povem, da se nismo ustavili samo na osnutku zakona, ki smo ga že 
predložili, pač pa da pripombe, ki smo jih že prejeli od posameznih predlaga- 
teljev, občinskih skupščin, prosvetno-pedagoških služb, z regionalnih posvetov, 
odbora za šolstvo (ki je dal zelo temeljite pripombe) že obdelujemo in priprav- 
ljamo, ne čakajoč na današnjo razpravo, že tudi predlog zakona, z namenom, 
da se ne bi preveč mudili s tretjo fazo. 

Pri vsem tem moram reči, da nekaterih stvari, ki smo jih slišali danes v 
razpravi, ne jemljemo ponovno v poštev, ker se nam zdi, da so bile v vseh 
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predhodnih razpravah že razčiščene. Vprašanje nadzora in svetovanja sploh 
nismo več postavljali, ampak smo se oslonili predvsem na tisto, kar je odbor 
za šolstvo že sklenil, ko je formiral svoje poročilo: dejavnost prosvetno-peda- 
goške službe zajema tako nadzorno kot svetovalno funkcijo. Nadzor nad peda- 
goškim delom, ki se deli v upravni in strokovni nadzor, je eden najpomemb- 
nejših elementov prosvetno-pedagOškega dela in mu je treba z zakonom 
zagotoviti izvršilno moč. 

Mi smo v okviru ostalih zakonskih predpisov to skušali tudi uresničiti. 
Menili smo, da je seja prosvetno-kulturnega zbora, ki je odobrila ta stališča, 
v bistvu tudi dala napotek za koncepcijo zakona. Zato se pri teh stvareh nismo 
posebej zadrževali. 

S pripombo tovarišice Gostenčnikove, da naj bi upoštevali pedagoški in- 
štitut oziroma njegovo pripravljenost, da strokovno pomaga razčistiti nekatere 
probleme o svetovanju in nadzoru, se popolnoma strinjam, vendar menim, da 
je to problem metodologije strokovnega proučevanja, to pa je stvar predvsem 
novega zavoda. Vsekakor pa je sodelovanje pedagoškega inštituta pri takih 
proučevalnih nalogah zaželeno, še več, potrebno in nujno. 

Eden od osnovnih principov, na katerih temelji osnutek, je vprašanje na- 
čina organizacije in statusa prosvetno-pedagoške službe. Namenoma sem v 
uvodni besedi citiral stališča, ki povsem jasno opredeljujejo, kakšno vlogo naj 
ima zavod za šolstvo v republiki oziroma prosvetno-pedagoška služba sploh. Tu 
sta se ponujali v osnovi dve možnosti: zavod kot samoupravni zavod, ki je 
podvržen temeljnemu zakonu o zavodih, kot popolnoma samoupraven in samo- 
stojen, ki si sam nalaga delo programa in sistematizacijo, ali pa zavod kot ga 
predvideva zakon o republiški upravi, ki pa je podvržen nekaterim določbam, 
ki zadevajo tudi ostale organe uprave. V razpravi, ki je bila doslej, so se vsa 
stališča zavzemala za drugo solucijo; tako smo tudi po sklepu prosvetno-kultur- 
nega zbora formulirali novi osnutek zakona prav na temelju teh stališč. 

Glede vprašanja tovariša Karlina, ali novela zakona ali nov zakon, menim, 
da sta možni obe soluciji. V bistvu pa je to, kar je napisano, že skorajda nov 
zakon. Prav nič nas zato ne ovira, da ne bi te novele zakona razglasih za nov 
zakon, ker je treba samo spremeniti naslov in v prehodnih določbah povedati, 
da se stari zakon o prosvetno-pedagoški službi razveljavlja. Kolikor je to po 
mnenju prosvetno-kulturnega zbora primerna solucija, smo jo pripravljeni 
sprejeti. 

Končno še vprašanje tovariša poslanca Feldina glede organizacijske sheme. 
Pri tem bi vas opozoril na poročilo odbora za šolstvo, ki pravi v 3. odstavku, 
da je zbor terjal, da še pred sprejemom predloga zakona dobi na vpogled kon- 
kretno organizacijsko shemo bodoče ureditve prosvetno-pedagoške službe; 
vključno s sistematizacijo in načinom financiranja. Lahko rečem samo to, da 
si bo republiški sekretariat za prosveto in kulturo skupaj z zavodom za šolstvo 
prizadeval, da boste dobili v tretji fazi, pri obravnavi predloga zakona, tudi vse 
to gradivo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Preden bi zaključil splošni del raz- 
prave, mi dovolite, da vendarle sprožim dilemo: po vsem tem, ko smo v izčrpni 
razpravi slišali pomisleke o nekaterih bistvenih postavkah osnutka zakona, po 
tem ko smo tudi na regionalnih posvetih slišali resne pripombe glede statusa 
financiranja, reelekcije in tako dalje, je vprašanje, ali lahko takoj pristopimo 
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k izdelavi predloga zakona, ali pa je za to vendarle še prezgodaj in kaže dolo- 
čen čas posvetiti še nekaterim dilemnim. vprašanjem. 

Strinjam se s tovariši, ki so ugotovili, da smo prvo fazo presegli in da že 
lahko ugotavljamo, ali so naša izhodišča ustrezno prelita v osnutek zakona. 
Mislim, da je to naša današnja naloga, ki nam nalaga, da o realizaciji teh izho- 
dišč, če bo treba, tudi glasujemo, kajti pred podobnim odločanjem bo tudi 
republiški zbor. In dalje, ali smo toliko pripravljeni, da ta naš osnutek zakona, 
potem ko ga bomo prelili v predlog zakona, sprejmemo še v naši sestavi? 
Mislim, da to ni nepomembno, ker je veliko ustrezneje zaključiti tako pomemb- 
no delo in akcijo v isti sestavi, ko smo številne težave prebrodili in si jih 
pojasnili sami, sicer bo nova skupščina, seveda hote ali nehote, začela o neka- 
terih rečeh znova razpravljati, preden se bo dokopala do spoznanj, do kakršnih 
smo se že mi, in do kakršnih se bomo morali, preden bomo dokončno odločali 
o samem zakonu. 

Zaradi tega mislim, je prav, da se bomo o tej osnovni dilemi odločili. Rad 
bi opozoril samo na nevarnost, ki se je ponovno pojavila v razpravi na našem 
zboru, ko se dejansko opredeljujemo za upravno ali samoupravno obliko peda- 
goške službe. Mislim, da je to nevarna dilema in ne ustreza našemu namenu, 
hočemo namreč učinkovito prosvetno-pedagoško službo, takšno, ki bo tako po 
strokovni, še bolj pa po nadzorni plati spremljala vse naše šolstvo, vse naše 
uspehe, težave, neuspehe in slabosti. In pri tem je mislim važno poudariti še 
to, kar danes ni bilo omenjeno, da je prosvetno-pedagoška služba odvisna pred- 
vsem od najustreznejših ljudi in ne od dileme, ali je to upravna ali samo- 
upravna služba. Ce pa je ta naša naloga, ta naša želja jasno postavljena, potem 
gre samo za to, katera od organizacijskih oblik je ustreznejša in močneje, toč- 
neje in določneje zagotavlja takšno delovanje prosvetno-pedagoške službe. In 
če predlagatelj meni, da je to upravna služba, potem zame ni več dileme, ni več 
dvoma in se sam osebno odločam za upravno obliko pedagoške službe, ne da 
bi s tem izrazil kakršnokoli nezaupanje delavcev v sedanji prosvetno-pedagoški 
službi. Ti delavci so že danes dobro delali in se ne strinjam z oceno, da je v času 
administrativnega socializma ta služba bila slaba. Mnogi od nas se spomnimo 
šolskih nadzornikov, nekateri celo iz predvojnih časov; to so bile večinoma 
velike avtoritete, strokovno izredno usposobljeni ljudje. In če je tako, potem so, 
po mojem mnenju, v tistem času kar dobro opravljali svojo službo. In ni iz- 
ključeno, da pri mnogih od nas živi želja, da bi tudi danes ta služba tako 
učinkovito delovala. To se pravi, da potem ni spora glede oblike, le dovolj 
učinkovito strokovno službo potrebujemo. Seveda res je, da je ta naša služba 
že doslej združevala in želimo, da bi to bilo tudi v prihodnje, strokovno kot 
tudi nadzorno plat pedagoške dejavnosti. Po svetu, kot smo slišali, tovariš 
Trojar je o tem govoril, sta ti dve nalogi ločeni. Takšno ureditev pozna tudi 
Socialistična republika Srbija. Kaže oceniti, ali je prav, da v tej naši, razme- 
roma manjši nacionalni skupnosti to še nadalje združujemo ali ločimo. Sam 
mislim, da ne kaže deliti ti dve sicer zelo različni funkciji in da vendarle ni- 
mamo razloga, da ne bi te dvojne dejavnosti tako upravno-nadzorne kot tudi 
strokovne v prihodnje združeno razvijati dalje. 

Mislim, da sodi ta napor, da pridemo čimprej do učinkovite prosvetno- 
pedagoške službe, v okvir teženj po racionalnem in učinkovitem delovanju 
našega šolstva. Strinjam se; tudi s tistimi, ki pravijo, da prosvetno-pedagoška 
služba ne bo rešila vseh težav. Hkrati pa menim, da bi naredila napako, če 
podaljšujemo razpravo in se ne odločimo čimprej za ustreznejšo obliko te službe, 
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ki naj sloni tudi na temeljiti analizi prosvetno-pedagoškega kadra. Gradivo se 
pripravlja, mislim pa, da bo pomembno, ker bo pokazalo na nekatere težave v 
strukturi te službe. Dalje menim, da ni nepomembna v tem našem naporu po 
boljši in sodobnejši šoli tudi analiza vodstvenega kadra v šolstvu. 

Smatram, da so to vse skupaj tisti elementi, ki nam bodo pomagali k so- 
dobnejši šoli, k vzpostavitvi sistema, prek katerega bomo trajneje posodabljali 
in razvijali vse šolstvo, še posebej pa predšolske in osnovnošolske ustanove. 
Toliko kot neke vrste pripombe v tej razpravi o zakonskem osnutku. 

Dajem na glasovanje naslednje: ali po razpravah o izhodiščih za predlog 
za izdajo zakona na našem zboru, na regionalnih posvetih, kjer smo poslušali 
mnenja predstavnikov občinskih skupščin, prosvetno-pedagoške službe šolskih 
kolektivov, temeljnih izobraževalnih skupnosti, po razpravi o zakonskem osnut- 
ku v našem odboru za šolstvo in po današnji razpravi v zboru, lahko začnemo 
s konkretno obravnavo osnutka zakona po členih ali pa smatramo, da bi pre- 
kinili razpravo z načelno obravnavo osnutka zakona in tako to drugo fazo 
prepolovili na prvi in drugi del. Mislim, da je to pomembno, če menimo, da je 
ta razprava tako široka, kot sem jo citiral, izčrpala vse dileme in vsa odprta 
vprašanja, potem lahko preidemo k razpravi po členih. Kdor meni, da smo s tem 
dovolj izčrpali vse možnosti in odprta vprašanja in da lahko preidemo takoj 
k razpravi po členih, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.} 
Hvala lepa. Kdor meni, da to ni, naj prosim dvigne roko. (Nihče.) Se kdo 
vzdrži? (Dva poslanca.) Tako zaključujem načelno razpravo o zakonskem osnut- 
ku in lahko preidemo k razpravi o posameznih členih. 

Ce soglašate, bi o vsakem členu posebej razpravljali. Se strinjate s takšno 
metodo dela? (Poslanci se strinjajo.) 

O samem naslovu je že bilo spregovorjeno, mislim, da bo predlagatelj oce- 
nil, ali kaže v celoti spremeniti naslov, ali pa ga zadržati, kot se glasi v 
osnutku. 

Prehajamo k temeljnim določbam: 1. člen: tukaj naj opozorim na predlog 
odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora, naj se v 1. členu jasneje 
opredeli in dopolni vloga in funkcije prosvetno-pedagoške službe. Predlagatelj 
bo ta predlog lahko upošteval. Še kakšna pripomba k 1. členu? (Ne.) 

2. člen: ni pripomb. 
3. člen: tukaj ima naš odbor številne spreminjevalne predloge. Se z njimi 

strinjate? Ima kdo kakšno pripombo? (Ne.) Mislim, da bo predlagatelj upošteval 
tudi predlog tovariša Trojarja. 

Tako lahko preidemo k drugemu delu, to je »Organizacija prosvetno-peda- 
goške službe 

4. člen: Tukaj imamo samo ločeno mnenje članice odbora tovarišice Go- 
stenčnikove. Želi kdo besedo? Prosim tovariš Feldin. 

Boris Feldin: Kot poseben odstavek k 4. členu ali pa morda kot novi 
4. a člen naj bi se dodalo besedilo, po katerem ima zavod pravilnik, ki ga potr- 
juje izvršni svet, potem ko dobi mnenji prosvetno-kulturnega zbora in repu- 
bliške izobraževalne skupnosti. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. 4. člen kot je predlagan 
v osnutku, dajem na glasovanje. Kdor je za to, da je prosvetno-pedagoška služba 
upravni zavod, naj prosim dvigne roko. (34 poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (3 poslanci.) Se je kdq vzdržal? (3 poslanci.) Torej 34 poslancev za, 3 proti 
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in 3 so se vzdržali. Predlog tovariša Feldina vključujem v gradivo, ki ga bo 
obravnaval predlagatelj, preden bo predložil predlog zakona. 

5. člen: ni pripomb. 
6. člen: tukaj je pripomba, da kaže določneje postaviti pogoje za imeno- 

vanje direktorja zavoda, predvsem pa da bi bil to javni razpis, kot je sicer za 
svetovalce. " Mislim, da je ta pripomba na mestu in jo kaže upoštevati, kot je 
to storil že naš odbor. 

7. člen: ni pripomb. 
8. člen: ni pripomb. 
9. člen: tu je dilema, kdo naj financira prosvetno-pedagoško službo. Odbor 

za šolstvo je mnenja, da bi to opravljala republiška izobraževalna skupnost, 
v razpravi pa smo slišali, naj bi jo, če je to upravni zavod, kot je to sicer 
praksa, financiral republiški proračun. Dajem na glasovanje: Kdor je za pred- 
log odbora za šolstvo, da financira prosvetno-pedagoško službo republiška iz- 
obraževalna skupnost, naj prosim dvigne roko. (15 poslancev, dvigne roko.) Kdor 
je za to, da financiramo službo iz republiškega proračuna, naj prosim dvigne 
roko. (28 poslancev dvigne roko.) Torej, večina za to, da se zavod za šolstvo 
financira iz republiškega proračuna. 

10. člen: ni pripomb. 
11. člen: ni pripomb. 
12. člen: prosim, tovariš Karlin. 

Janez Karlin: Prvi odstavek je sprejemljiv, samo z dopolnilom, da 
hospitacijske oziroma eksperimentalne oddelke lahko zavod za šolstvo imenuje 
le v soglasju s prizadetimi zavodi. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Karlin, predlagatelj bo upo- 
števal to dodatno mnenje. 

Prehajamo na IV. del to je »Delavci zavoda za šolstvo-«. 
13. člen: ni pripomb. 
14. člen: ni pripomb. 
15. člen: tovariš Golob, prosim. 

Vlado Golob: Pri prvem odstavku 15. člena bi rad samo na kratko 
argumentiral, zakaj bi moralo ostati 10 let ustrezne prakse kot pogoj za sve- 
tovalca", če kje, potem je v pedagoškem delu potrebna velika praksa. Ze na 
področnem posvetovanju pa sem predlagal, da bi se besedilo prvega odstavka 
15. člena dopolnilo tako, da bo razvidno, da je potrebna desetletna praksa v 
vzgojno-izobraževalnem delu v ustrezni stroki; sicer se to nekako samo po sebi 
lahko razume, vendar bi želel, da bi bilo to poudarjeno. Ta pripomba glede 
ustrezne stroke je bila sicer kasneje sprejeta v besedilo člena, vendar je morda 
bila narobe razumljena. Mislim, da bi ta zahteva morala biti že tukaj, kajti 
samo pri ravnateljih bi to utegnilo biti sporno, vendar bi se dalo pri le-teh 
računati kot ustrezno stroko, pač njegovo diplomo. Ne bi mogli dopustiti zaradi 
nejasne dikcije zakona, da bi zaradi kakršnekoli nuje ali sile bili lahko sveto- 
valci iz druge stroke, kakor pa bi opravljali pedagoški nadzor. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Prosim, tovarišica Kodrič. 
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Zofka Kodrič: Tudi jaz se zavzemam za predhodno desetletno prakso 
in ne morem soglašati z utemeljitvijo tistega tovariša poslanca, ki je rekel, da 
bi pedagoški delavec z doktoratom lahko že po petih letih uspešno opravljal 
funkcijo svetovalca. Menim, da je izobraževanje najobčutljivejše področjej ker 
pomeni delo z ljudmi in tudi visoka izobrazba po petih letih prakse ne jamči, 
da bo nek človek na tem delovnem mestu resnično takšen, kot si ga želimo. 
Zato tudi vztrajam pri desetih letih predhodne prakse. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Kejžar, prosim. 

Leopold Kejžar : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Rad bi svoje prejšnje stališče, ki sem ga bolj plastično in nazorno ilustriral, 
nekoliko* bolj teoretično utemeljil. Menim, da določilo, da je nujno potrebno kot 
pogoj za svetovalca deset let učno-vzgojne prakse, zmanjšuje možnosti za kva- 
litetno izpopolnjevanje pedagoške službe, ker zapira, ne teoretično, ampak v 
praksi, dostop velikemu delu ljudi s poglobljenim strokovnim znanjem. Mislim, 
da je potrebno upoštevati, da ljudje, ki dosežejo diplomo na fakultetah pri 25 
letih in dopolnijo deset let učno-vzgojne prakse pri 35 letih, nato pa lahko 
postanejo šele svetovalci, praviloma ne morejo, čeprav gre ravno za izjemne 
ljudi, več dopolnjevati svojega znanja, razen amatersko ob napornem vsak- 
danjem učno-vzgojnem delu; če pa gre nekdo z višjo stopnjo izobrazbe takoj 
v učno-vzgojno prakso, potem pa nadaljuje študij in se strokovno specializira, 
najbrž ne bo šel zato, da bi lahko postal svetovalec, za deset let na osnovno 
šolo ali pa na gimnazijo poučevat, čeprav bi bilo seveda to lepo in dobro, česar 
pa najbrž ne bomo dosegli. Z zahtevo po desetletni pedagoški praksi pa bi dobe- 
sedno posredno izsilili, da se bo prosvetno-pedagoška služba dopolnjevala iz- 
ključno iz vrst praktikov, brez poglobljene strokovne izobrazbe. To bo največ 
primerov. Jaz na noben način ne bi želel zmanjševati pomena prakse, ki jo 
cenim, vendar mislim, da bo v prihodnje vendarle treba v večji meri, kot morda 
doslej, priznavati ekvivalent, ki ga predstavlja poglobljeno teoretično znanje. 
Zaradi tega se zavzemam in predlagam, da pri izdelavi predloga zakona ven- 
darle omilimo ta pogoj in na ta način omogočimo tudi ob krajši praksi dotok 
nadpovprečno sposobnih in nadpovprečno izobraženih ljudi, s čimer pa v ni- 
čemer ne prejudiciramo, da ne bi mogli pri konkretni izbiri na podlagi razpisov 
razpisni organi upoštevati najostrejše kriterije, ki bi omogočali tudi najboljšo 
izbiro. Gre samo za to, da ne zapremo možnosti, pri čemer se ne zavzemam za 
to, da bi praviloma vsi pedagoški svetovalci. imeli le pet let prakse, kar po 
mojem ne bi bilo dobro. 

Predsednik Miloš Poljanšek : Hvala lepa. No, mislim, da je to zad- 
nje, kar je tovariš Kejžar rekel, v resnici tudi najpomembnejše. Moram pri- 
znati, da se sam tudi ogrevam za petletno predhodno prakso kot pogoj za 
svetovalca, vendar smatram, da bo to v praksi bolj izjema kot pravilo. Kar 
priznajmo, da na najrazličnejše načine zapiramo mlademu človeku možnosti, 
da se: uveljavi. In to je tudi ena izmed takšnih zapor in odločno sem zoper njo, 
kot zoper vsako. Namreč, če je nekdo v resnici talent, ker ima vse tako ime- 
novane pedagoške predispozicije in se tudi strokovno v praksi odlično uveljavi, 
zakaj bi mu te možnosti ne omogočili? 

Podobno zahtevo bi veljalo uveljaviti tudi glede vodstev šol, to sta rav- 
natelj in njegov pomočnik. Nikjer ne piše, da mora nekomu najprej zrasti 
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brada, nato je lahko šele ravnatelj osnovne šole, kar v sami praksi marsikdaj 
potrjujemo. Ker pa je tudi o tem vprašanju naš zbor razdvojen, dajem na gla- 
sovanje naslednje: kdor je za to, da je pogoj za svetovalca petletna pedagoška 
praksa, naj prosim dvigne roko. (30 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (16 
poslancev proti.) Kdo se je vzdržal? (2 poslanca.) Sprejeta je možnost, da peda- 
goški delavec postane svetovalec že po petih letih šolske prakse. 

17. člen: ni pripomb. 
18. člen: Prosim, tovariš Bogovič k 18. členu. 

Jože Bogovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Ko sem 
razpravljal s prosvetnimi delavci o osnutku zakona, je prišel do izraza ravno 
pomislek glede 18. člena, ki pravi, da pedagoškemu svetovalcu, ki ni ponovno 
imenovan, pripada še šest mesecev enak osebni dohodek kot za časa službovanja. 
Mnenje je bilo, da je to že rešeno v zakonu o osnovni šoli v okviru šestmeseč- 
nega odpovednega roka, da je to že V navadi in zato tega ne bi bilo treba 
posebej poudarjati. Dalje je govora v istem členu tudi o tako imenovani »pred- 
nostni pravici« v tem smislu, da imajo pedagoški svetovalci pri razpisu delov- 
nih mest v izobraževalnih zavodih prednost pri izbiri, če izpolnjujejo razpisne 
pogoje. Mislim, da bi bilo to treba nekoliko bolj konkretizirati in bi bilo takšno 
stališče morda sprejemljivo le, če gre za normalno reelekcijo, ne pa za osebe, 
ki bi po 17. členu osnutka zakona bile razrešene svetovalske funkcije. V zvezi 
s tem predlagam, da se 18. člen v povezavi s 17. členom še nekoliko prouči in 
precizira v samem zakonskem predlogu. Dovolite mi še, da se vrnem na 13. 
člen s to pripombo, ki je bila na razgovorih največkrat podana, namreč, da bi 
se funkcija vloge in pa naloge ravnateljev uredile ali v tem zakonu ali pa v 
zakonu o osnovni šoli. Zdaj je ta zadeva v obeh zakonih in bojim se, da bo to 
povzročilo nekatera neskladja. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Polj a n šek : Ce začnem pri 13. členu, moram po- 
vedati, da je odbor za šolstvo prav tako opozoril, naj se jasneje precizira vloga 
ravnatelja osnovne šole. Kar pa zadeva 18. člen, naj povem, da sta zakonodajno- 
pravna komisija in tudi odbor za šolstvo opozorila na šibkost tako postavljene 
formulacije. Sam menim, da je prav, da se ta reč dokončno prouči, v načelu 
pa mislim, da nimamo ničesar proti reelekciji, kolikor jo bomo lahko prak- 
tično tudi uveljavljali. Imamo namreč primere reelekcije. Naj samo omenim to 
možnost na univerzi, ki za zdaj še ni doživela svoje resnične vsebine in rea- 
lizacije. Dajem torej na glasovanje. Kdor je za princip reelekcije, kot ga tu 
postavlja 18. člen, naj dvigne roko. (30 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? 
(20 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca sta se glasovanja 
vzdržala.) Sprejeto je torej načelo reelekcije. Prosim, tovariš Kardelj. 

Bojan Kardelj : Rad bi opozoril na dve naši odločitvi, ki smo ju spre- 
jeli z glasovanjem: prvič smo glasovali za upravni organ, ravnokar pa za princip 
reelekcije. Ne poznam nobenega upravnega organa, kjer naj bi bil uveljavljen 
ta princip v praksi in mislim, da to ne gre skupaj. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Žal nisem tega mnenja; mislim nam- 
reč, da je takšna nadzorna služba, kakršno mi postavljamo v zvezi s sprem- 
ljanjem šolstva, vendarle določen specifikum in je ne moremo identificirati z 
inšpekcijskimi službami, kakršne veljajo v bančništvu ali za parne kotle, če naj 
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navedem konkreten primer. In če je to res, potem mislim, da ni nezdružljivo, 
da to funkcijo hkrati vežemo na reelekcijo kadra. Tovariš Kejžar želi verjetno 
prav tako izraziti svoje mnenje o tem. 

Leopold Kejžar: Mislim, da v tem ni nasprotja, kajti tudi v uprav- 
nih službah je za celo vrsto najbolj odgovornih delovnih mest izveden princip 
reelekcije in to vključno od tajnika občinske skupščine navzgor. 

* 

Predsednik Miloš Poljanšek: Sicer pa smo to že izglasovali in lahko 
gremo dalje. 

19., 20., 21., 22., 23., 24. člen: ni pripomb. 
Prehajamo na IV. del »Prehodne in končne določbe-«. 
25. člen: Prosim, tovariš Pungartnik. 

Oto Pungartnik: Dovolite, želel bi samo pojasnilo. Prvotni datum 
1. april je prestavljen. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Da, ;na 1. maj. Tako izhaja, mislim, 
iz poročila odbora za šolstvo. 

26., 27., 28., 29. člen: ni pripomb. 
Zaključujem razpravo v podrobnostih in dajem na glasovanje naslednji 

sklep: 
1. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prosvetno-peda- 

goški službi sprejmemo; 
2. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prosvetno-peda- 

goški službi pripravi odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo, tako je 
namreč po poslovniku in 

3. odbor mora pri pripravi zakonskega predloga upoštevati stališče in pri- 
pombe zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije in odbora pro- 
svetno-kulturnega zbora za šolstvo kakor tudi stališča in pripombe, sprejete na 
današnji seji zbora. 

Kdor je za takšen sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se kdo vzdržuje? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo citirani sklep sprejeli. 
Predlagam dvajsetminutni odmor. Se strinjate? (Poslanci se strinjajo.) 

(Seja je bila prekinjena ob 13.55 in se je nadaljevala ob 14.35.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Naj vas, tovarišice in tovariši po- 
slanci, vendarle opozorim na obveznosti in dolžnosti poslancev. Priznati moram, 
da to, kar bom sedaj rekel, velja bolj za tiste, ki niso več prisotni kot za vas. 
Mislim namreč, da je prav, da jemljemo dnevni red v celoti toliko resno, da 
smo navzoči do konca dela zbora. Nekateri poslanci so se opravičili in imajo za 
svojo odsotnost od tega trenutka dalje dovolj tehtne razloge. Na terenu so kan- 
didacijske konference, tovariši so zaposleni s konkretnim delom in mislim, da 
je to dovolj opravičljiv razlog. Nekateri pa so odšli, meneč, da lahko izkoristijo 
odmor in odidejo. 

Mislim, da kaže naše delo sedanjega sklica opravljati z ustrezno resnostjo 
in vztrajati do konca dnevnega reda. Omenjam to že zaradi tega, ker vidim, da 
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včasih izginejo celo Ljubljančani, medtem ko pa poslanci iz oddaljenejših ob- 
močij vztrajajo do konca pri svojem delu. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na razpravo in skle- 
panje o osnutku zakona o prenehanju višje stomatološke šole v Mariboru. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet Skupščine SR Slovenije in hkrati 
predlagal, da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku kot za- 
konski osnutek, ker predstavlja realizacijo sklepov Skupščine SR Slovenije o 
ukrepih za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja. 

Želi predstavnik izvršnega sveta dr. Vladimir Bračič morda še ustno obra- 
zložiti ta svoj predlog? (Ne želi.) Zakonski osnutek sta obravnavala odbor 
našega zbora za znanstveno raziskovalno delo in visoko šolstvo ter zakonodajno- 
pravna komisija, ki k predlogu za skrajšani postopek nista imela pripomb. 
Želita morda poročevalca odbora oziroma komisije še ustno dopolniti svoji 
poročili? Kot kaže, ne. 

Dajem v razpravo predlog izvršnega sveta za skrajšani postopek. Zeli kdo 
besedo? (Ne želi.) 

Dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za skrajšani postopek, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor sklenil obravnavati predloženi zakon po 
skrajšanem postopku kot zakonski osnutek. 

Začenjam načelno razpravo o zakonskem osnutku. Kdo želi besedo? Prosim 
tovariš Cajnko. 

Zvonko Cajnko: Tovariš predsednik! Želim izraziti nekaj svojih 
misli, ne kot predstavnik odbora, ampak kot poslanec. Če prebiramo obrazlo- 
žitev k predlogu za prenehanje višje stomatološke šole, potem pade človeku 
v oči dvojnost obrazložitve, ena za prenehanje, druga pa za nadaljnji obstoj te 
šole. Različno se tolmačijo in utemeljujejo razlogi za prenehanje: suffccitarnost 
vsega zobozdravstvenega kadra in pa zahteva medicinske znanosti, da lahko to 
področje obvladujejo samo visoko kvalificirani kadri. Na drugi strani pa pri- 
zadeta šola in tudi združenje visokošolskih zavodov v Mariboru navajata kot 
protiargument to, da o suficitarnosti zobozdravstvenega kadra ne more biti 
govora in da je tudi profil višjega dentista ob ustrezni organizaciji zobozdrav- 
stvene službe možno uporabljati. Navaden človek, kot tudi jaz poslanec se 
potem sprašujeta, kako je mogoče, da se eno in isto vprašanje utemeljuje tako 
kontradiktorno. 

Težko je soditi o tem, katero stališče je objektivno in utemeljeno. Povedal 
bi samo to, da če kot navaden državljan ocenjujem te predloge in te obrazlo- 
žitve, potem moram zagovarjati drugi predlog, ki pravi, da težko govoriti o 
suficitarnosti, oziroma da o tem ne bi smeli govoriti; dejansko je meni oziroma 
vsakemu človeku, ki enkrat ali dvakrat boluje na zobeh, znano, kako težko je 
priti do zobozdravstvenih uslug, še težje pa je glede tega našim otrokom ozi- 
roma mladini. Zato človek težko dojame upravičenost prve obrazložitve, kjer 
so navedeni razlogi za ukinitev te specializirane šole. 

Drugi razlog, da je za ta poklic potreben samo visoko kvalificirani kader, 
je prav tako težko sprejemljiv. Danes smo pri zakonu o visokem šolstvu, recimo, 
z enim členom, pravzaprav z eno kratko potezo ukinili visoko šolo na nekem 
drugem področju, češ da ni potrebna kot visoka šola, tu pa na zobozdravstvenem 
področju iz visoko znanstvenih razlogov utemeljujemo, da višja šola ne more 
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več obstojati, ker ni razloga in upravičenosti za to oziroma, ker potrebujemo 
le profil tega kadra samo z visoko izobrazbo. Povedati hočem to, kako znamo 
na eni strani utemeljevati potrebe po visokem profilu kadra, kadar gre za 
takšno področje, kot je zobozdravstveno, na drugi strani pa ne znamo, ne 
moremo ali nočemo postavljati istih zahtev za, recimo, profile kadra, za kate- 
rega je bilo že načelno postavljeno, naj bo visoko kvalificiran. Opozoriti hočem 
na to, da se včasih postavljamo na zelo različna stališča, uporabljamo različne 
argumente in si dovoljujem izjaviti mnenje, da so včasih takšne obrazložitve 
tudi nekoliko dvomljive, ali pa vsaj ne tako objektivne, kot to izgleda iz neka- 
terih številk, ki se dajejo kot glavni argumenti. Ne bi hotel razpravljati, da 
sem načelno proti sprejemanju zakona, hočem izraziti samo nekatere svoje misli, 
ki se vendarle pojavljajo ob takem sprejemanju oziroma ob takem predlogu in 
takih obrazložitvah, ki niso dovolj jasne in ne dovolj sprejemljive. 

Drugo vprašanje, ki sem ga mislil omeniti, so kapacitete šole. Že na odboru 
je bilo postavljeno vprašanje, kakšna usoda čaka sedaj objekt, ki je služil tej 
šoli. Mislim, da ne kaže vnašati ustreznih določil v sam tekst zakona, da pa 
mora biti to vprašanje rešeno, preden preneha šola z delom, ker tako zahtevajo, 
ne samo družbene koristi, ampak tudi človeško etično stališče do vseh vprašanj, 
ki so vezana na obstoj in delovanje te šole. Ob koncu bi izrazil še eno svojo 
misel, ki je lahko netočna, ampak jo bom kljub temu povedal. Če namreč 
sprejemamo zakon za ukinitev kakršnekoli šole, predhodno pa smo ukinili dotok 
rekel bi, sokov, od katerih je odvisna ena ali druga šola, potem pomeni sprejem 
zakona pravzaprav večjo ali manjšo formalnost in delamo nekaj, kar je nekdo 
drug že predhodno dejansko opravil. In v tem primeru, mislim, da je šola de 
facto že ukinjena, s tem ko ne dobiva več sredstev za vpis v prvi letnik in je 
pri tem odločitev tega zbora dejanska formalnost. 

Torej, končal bi s tem, da nisem imel namena rušiti sprejema tega zakona, 
vendarle mislim, da je prav, da se ob tej priliki, ko ukinjamo šolo, spomnimo 
tudi na to, da ožimo bazo visokega šolstva, da ožimo bazo šolstva sploh, da pa 
na drugi strani zelo veliko govorimo o tem, da je ta baza že itak ozka in da bi 
bilo potrebno marsikaj napraviti, da bi jo, vključno s strukturo kadra prav- 
zaprav širili, mislim, da bi bila takšna pripomba lahko povsem upravičena. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljan šek: Predvsem to pojmujem kot prispevek 
k razpravi in ne kot izjave poročevalca odbora. Hvala lepa. Dalje prosim. Če ni 
nikogar več, bi morda pojasnil predlagatelj. 

Dr. Vladimir Bračič: Ne vem, ali ostale poslance, ali vsaj nekatere, 
vznemirjajo dileme, ki jih je tu navedel tovariš Cajnko. Nedvomno so v obra- 
zložitvi prisotne in če jo je kdo tako čital kot on, potem si je najbrž tudi za- 
stavil nekaj takšnih vprašanj. Dilemo, ki je pred nami, so postavile pred nas 
strokovne službe s področja zdravstva. Interfakultetna konferenca stomatoloških 
oddelkov medicinskih fakultet oziroma stomatoloških fakultet je pred leti po- 
stavila v Jugoslaviji tezo, da morajo na področju medicine delati samo najvišji 
kvalificirani strokovnjaki, ker delajo z ljudmi, in da je takšno področje tudi 
stomatologija kot del medicinske znanosti. Na tej strokovni utemeljitvi so potem 
slonele vse ostale razprave, ali je ustrezno ta študij stopnjevati na 1. in 2. stop- 
njo, ali je pri tem seveda ustrezno imeti tudi višjo šolo, ki je enaka prvi stopnji 
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fakultete, skratka, ali je ustrezno šolati zdravstveni kader z manj kot popolno 
medicinsko fakulteto. Bili so argumenti za in proti takšnim odločitvam. Proti, 
predvsem zato, ker svet pozna dva profila zobozdravstvenih delavcev. V naj- 
razvitejših in bogatih državah delajo poleg diplomiranih specializiranih stoma- 
tologov in specialistov zobozdravnikov tudi delavci najrazličnejših drugih pro- 
filov z različnimi nazivi, vendar na približno enaki ravni kot pri nas. Pri nas 
imamo v praksi mnogo dentistov, ki so končali sorazmerno kratke dentistične 
tečaje pred vojno, pa opravljajo z vso pravico to dejavnost; poleg tega pa v 
resnici še nimamo organiziranega mladinskega zobozdravstva, zaradi česar se 
širi karias, ni sistematičnih pregledov itd. Vse to je bilo prisotno v ugovorih 
proti zahtevi, da je potrebna za zdravstvenega delavca popolna visokošolska 
izobrazba, ki naj pacientu zagotovi kar se da kvalitetno uslugo. 

Dejstvo je, da se zadnji dve leti diplomanti te šole in stomatološkega od- 
delka medicinske fakultete niso mogli takoj po končanem študiju zaposliti. 
Statistika kaže, da bi v dveh letih dosegli normativ, kakršnega pozna v poprečju 
Evropa; s tem smo dosegli visok standard uslug na tem področju in zato ne bi 
kazalo v naprej šolati več tega kadra, kolikor ga lahko da sama medicinska 
fakulteta, oddelek za stomatologijo, to je 20—30 ljudi letno. Ob vseh teh ugo- 
tovitvah je bila sprejeta odločitev, ki je prisotna v tem zakonu, da višjo 
stomatološko šolo, za katero je znano, da je ena izmed najsodobneje opremljenih 
tovrstnih zavodov v Jugoslaviji, odpravimo in da se v prihodnje šolajo ti kadri 
na enem mestu in to do diplomiranega stomatologa. 

Odločitev nedvomno ni bila lahka, sprejeta je pod težo strokovnih argu- 
mentov in vam je predlagana s polno odgovornostjo. Ves čas razgovorov je bila 
prisotna misel, kaj s prostori, kaj z opremo in kaj z ljudmi. Le-ti so kvalitetni 
zobozdravstveni delavci, ki so se v šoli še posebej specializirali, študirali itd. 
To so kompletni teami, sposobni za visoko kvalitetno delo. Vprašanje je, ali jih 
je naša splošna zobozdravstvena služba, takšna kakršna je, danes sposobna spre- 
jeti. Če nismo v zakonu neposredno dali ustreznega predloga, je vzrok to, ker 
trenutno še nimamo dovolj jasno in precizno izdelanega koncepta, kaj narediti. 
Več razprav je bilo, več različnih predlogov je bilo danih, iščemo najustreznej- 
šega. Postopek odprave šole se je začel že s tem, da šola v letošnjem študijskem 
letu ni več vpisovala študentov, s čimer se je njeno odmiranje že začelo. Da 
ne bi še nadalje zavlačevali tega nejasnega položaja, smo smatrali za potrebno, 
da zakon posredujemo skupščini, v obrazložitvi pa opozorimo tudi na probleme, 
ki niso lahki, predvsem pa ne lahki za ljudi, ki so pred leti na naše vabilo na 
šolo prišli in so sedaj v dilemi, kje bodo dobili zaposlitev. To naj bi razrešili 
čim bolj ustrezno in humano in hkrati seveda tudi čim bolj racionalno, da bi 
sredstva, ki so bila vložena in kvalitetni strokovnjaki kar najbolje služili naši 
družbi. Zato smo predlagali, naj o tem odloča izvršni svet, potem ko bo slišal 
mnenja tako zdravstvene službe kot neposredno prizadetih in tistih, ki so vlo- 
žili svoja sredstva v zgradbo, to je občinska skupščina Maribor. Ti naj skupno 
odločijo o tem, kaj se bo zgodilo z bazo in z ljudmi, ki bodo s tem prizadeti. 

Skratka, trudimo se, da bi našli najustreznejšo rešitev. Pred leti, ko smo 
to šolo ustanovili, so nam kazali podatki izredno slabo organizirano zobozdrav- 
stveno službo, izredno veliko pomanjkanje stomatoloških kadrov in potrebno 
je bilo hitreje šolati kadre, kakor je takrat uspel stomatološki oddelek. Pred 
uvedbo stopnjevanega študija je fakulteta dajala letno 10 do 15 diplomantov, 
z ustanovitvijo te višje stomatološke šole ter s stopnjevanim študijem na fakul- 



224 Prosvetno-kulturni zbor 

teti pa se je to število v štirih, petih letih povečalo na 60 in 70 diplomantov 
letno, kar je seveda bistveno hitreje izpolnjevalo praznino; zdaj se stvari nor- 
malizirajo in izgleda, da bo ponovno prišlo do rednega letnega dotoka, to je 20 
diplomantov. Dosti pa je odvisno od tega, kako bomo v prihodnjih letih orga- 
nizirali zdravstveno službo kot celoto in v okviru te tudi zobozdravstveno službo 
tako za odrasle kot za mladino. Danes, žal, vemo, da je težko priti na vrsto pri 
zobozdravniku, da mnogi čakajo po več mesecev, da cvete črna praksa, ki je 
nihče ne preganja in tako dalje. Skratka, rešiti bomo morali predvsem osnovna 
vprašanja organizacije zdravstvene in še posebej zobozdravstvene službe in s 
tem seveda tudi problem kadrov. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovariš Bračič. Še kdo 
želi besedo v splošni razpravi? Kolikor ne, zaključujem splošno razpravo in 
prehajamo na razpravo po členih. Pripombe k naslovu, 1., 2., 3., 4., 5. in 6. 
členu? (Ne javi se nihče.) Zaključujem ra2pravo v podrobnostih in dajem na 
glasovanje naslednji sklep: 

1. osnutek zakona o prenehanju višje stomatološke šole v Mariboru se 
sprejme, kot je predloženo v samem osnutku zakona; 

2. predlog zakona o prenehanju višje stomatološke šole v Mariboru pripravi 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 

3. izvršni svet mora pri pripravi zakonskega predloga upoštevati stališča 
in pripombe zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije in odbora 
prosvetno-kulturnega zbora za znanstveno raziskovalno delo in visoko šolstvo 
kakor tudi stališče in pripombe, kakršne so bile dane danes v razpravi na sami 
seji zbora. 

Dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (14 
poslancev.) 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na razpravo o sklepu 
o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih 
zavodov v letu 1969. 

Sklep je predložila skupščina izobraževalne skupnosti SR Slovenije, zaradi 
tega sprašujem predstavnika, če želi morda ta svoj predlog ustno obrazložiti? 
(Ne želi.) Sklep sta obravnavala hkrati s predlogom odloka o soglasju k skle- 
pom odbor našega zbora za šolstvo in zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
SR Slovenije. Oba sta predložila svoji poročili. Želita poročevalca odbora ozi- 
roma komisije še ustno obrazložiti svoje mnenje? Kaže, da ne. Sklep je 
obravnaval tudi izvršni svet in o tem poslal skupščini svoje mnenje, ki ste ga 
dobili danes na klopeh. 

Začenjam razpravo. Kdo želi prosim besedo? Se nihče ne javlja? 
Zapiram razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k enot- 

nim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavo- 
dov v letu 1969. Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko). Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
prosvetno-kulturni zbor sprejel soglasno predlog odloka o soglasju k enotnim 
osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov 
v letu 1969. O tem bom obvestil predsednika republiškega zbora, ki na današnji 
seji tudi razpravlja in sklepa o tem sklepu. 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na razpravo o skle- 
pih o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temelj- 
nim izobraževalnim skupnostim v 1969. letu. 

Sklep je predložila- skupščina izobraževalne skupnosti SR Slovenije. Zeli 
morda predstavnik skupnosti svoj sklep še ustno obrazložiti? (Da.) Besedo ima 
tovariš Ludvik Zaje, predsednik izvršnega odbora republiške izobraževalne 
skupnosti. 

Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Re- 
publiška izobraževalna skupnost je po zakonu dolžna sprejeti merila in pogoje 
za dopolnjevanje temeljnih izobraževalnih skupnosti, seveda v soglasju s Skup- 
ščino SR Slovenije. Zaradi tega je predloženi sklep izdelan tako, da v prvi 
točki v bistvu določa, povzema določila zakona, v drugi točki določa merila, 
po katerih se ugotavljajo potrebna sredstva, v tretji pogoje, pod katerimi repu- 
bliška izobraževalna skupnost dopolnjuje temeljne izobraževalne skupnosti in 
v četrti točki za letošnje leto določa izjeme od pravila zaradi tega, ker bi takoj- 
šen prehod na nov sistem dopolnjevanja povzročil težke probleme v ostali 
potrošnji. 

Pri tem bi rad opozoril na naslednje: pod točko II so številke samo po- 
vzetek enotnih osnov meril, katere ste pravkar sprejeli, te enotne osnove so 
torej preračunane v dinarje. Prav tako je tudi določilo o materialnih izdatkih 
povzeto iž dosedanjih sklepov skupščine, določajo pa se še sredstva za prevoze 
učencev, za dodatno izobraževalno dejavnost v višini 7 %>, o čemer je govorila 
tudi skupščina ob sprejemu nacionalne bilance za šolstvo in seveda sredstva, 
1 % obvezne rezerve, ki je obvezna po zakonu. Tako da dejansko merila samo 
konkretizirajo enotne osnovne meril ter sklepe skupščine. Pod točko III sta 
določena pravzaprav dva pogoja in sicer, da so lahko dopolnjevane tiste temeljne 
izobraževalne skupnosti, kjer občinske skupščine predpisujejo za izobraževanje 
najmanj 3,2% iz osebnega dohodka in 60 % od ostalih prispevkov, razen od 
prispevkov za uporabo mestnega zemljišča. Pri tem ta III. točka z arabsko točko 
2 tudi izloča tiste občine oziroma tiste temeljne izobraževalne skupnosti, ki v 
nobenem primeru ne morejo biti dopolnjevane; to je tam, kjer je proračunska 
potrošnja na prebivalca ostala razen šolstva, višja od 300 dinarjev na prebivalca, 
pri čemer pa se ta višina računa od tistih višin prispevkov, kot so dogovorjeni 
v republiki, se pravi 3,95 %» iz osebnega dohodka in ostali možni viri. To dolo- 
čilo bi pregloboko zarezalo v letošnjem letu, to je ob prehodu na ta sistem v 
občinske proračune za ostalo potrošnjo. Zaradi tega smo predlagali IV. točko, za 
katero pa smo danes naknadno, prosim vas, da to oprostite, poslali amandma 
za delno spremembo njenega besedila. Besedilo se vsebinsko v ničemer ne spre- 
minja, pač pa je bilo ugotovljeno po razgovoru z občinskimi skupščinami in 
temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi, da so bila različno tolmačena določila 
pod točko 1 iz tega IV. poglavja. Čeprav je bilo v obrazložitvi nedvomno na- 
pisano, da to določilo velja samo za tiste občinske skupščine, ki imajo manj kot 
20 000 prebivalcev in manj kot 25 000 starih dinarjev potrošnje na prebivalca, 
so, izgleda, v nekaterih temeljnih izobraževalnih skupnostih in občinah dolo- 
čilo spregledali. Da ne bi bilo nobenih dvomov, prenašamo iz obrazložitve to 
določilo v sam sklep, tako da bi poznejša tolmačenja ne mogla biti dvoumna. 
Prav tako smo nekoliko popravili tudi drugi in peti odstavek, tako da direktno 
več ne navajamo, da se občinski skupščini zniža oziroma zviša obveznost, ker 
se nam zdi, da republiška izobraževalna skupnost res ni mogla postavljati tega^ 
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direktnega kontakta v svojem besedilu, ampak to le opišemo, da se šteje, da 
so izpolnjeni pogoji, kadar je to in to narejeno. Vsebinsko se torej to IV. po- 
glavje v ničemer ne spreminja. Postaja samo jasnejše in bolj nedvoumno. 

Ker je bilo v odboru postavljeno tudi vprašanje kvantifikacije, bi lahko 
povedal, da je bila le-ta narejena, najbrž pa je težko povedati številko za vsako 
občino. Lahko pa, če želite, povem, v kakšnem razmerju se povečuje po tem 
odloku obveznost občin in republiške izobraževalne skupnosti nasproti letu 
1968. 

Po določilih tega sklepa, če bo tako sprejet, kot je predložen, bi v občini 
Črnomelj morali zagotoviti za osnovno šolstvo 35 %> več kot lansko leto, tudi 
republika bi morala dati 35 % več; v Dravogradu je to razmerje 74 za občinska 
sredstva in 214 za republiko. V Laškem je indeks 107 za občino, proti 350 za 
republiko, v Lenartu 100 :133, v Ljutomeru 111 : 199 za republiko, v Mozirju 
106 : 228, v Ormožu 100 : 129, v Ribnici 137 za občino in 168 za republiko, v 
Sevnici 131 : 165, v Šentjurju je indeks 100, tako da je v občini toliko kot lan- 
sko leto, za republiko pa indeks 147, v Radljah 121 : 172, v Slovenskih Konjicah 
128 : 167, v Ajdovščini 169 : 127, v Grosupljem 161 : 109. V Lendavi ni primer- 
ljivega indeksa, ker je Lendava dala lansko leto tako majhna sredstva za šol- 
stvo, da se le-ta seveda izredno povečujejo, vendar se povečuje tudi udeležba 
republike na indeks 117. V Sežani bi morala občina povečati sredstva za 43°/», 
torej na indeks 143, republika pa na 128, v Tolminu je indeks 179 : 139, v Gor- 
nji Radgoni 124 : 130, v Hrastniku, ki letos na novo vstopa kot dotirana občina, 
po teh sklepih, ni primerljivih podatkov, v Ilirski Bistrici je indeks 229 : 69, to 
je občina, ki je tudi doslej izredno malo dajala za šolstvo, v Litiji 144 : 170, 
v Logatcu 120 :132, v Metliki ni primerljiv podatek, ker Metlika za osnovno 
dejavnost ni dajala doslej nič, letos bi morala dati 40 mio 700 000 starih dinar- 
jev, v Ravnah prav tako ni primerljivo, ker prvič vstopajo kot dotirana občina, 
v Slovenj Gradcu se obveznost občine povišuje na indeks 115, republike na 298, 
v Slovenski Bistrici indeks 189 : 108, v Šmarju 204 : 157, v Idriji 144 : 258, v 
Trebnjem 141 : 135, v Brežicah 140 : 119, v Cerknici 210 : 83, v Kočevju 123 : 173, 
v Krškem 124 : 197, v Murski Soboti 151 : 99, v Novem mestu 122 : 220, v Ptuju 
129 :226; Velenje ni primerljivo, ker na novo vstopa med dotirane občine,-v 
Zagorju 127 :424 in v Žalcu 117 : 394. Vsi ti indeksi kažejo na to, da bi s tem 
sklepom seveda izvršili tiste spremembe, na katere smo v skupščini vseskozi 
opozarjali od junija lanskega leta naprej. Nekatere občine so za osnovno dejav- 
nost šolstva dajale od 0 pa prek 7 do 8'"/o- proračuna, druge pa prek 56°/#. 
To je zdaj prvo izenačenje, ki pa še nikakor ni dokončno, ker bi sedaj ponekod 
tako močno zarezalo v ostalo potrošnjo, da bi bilo neizvedljivo. Seveda je ta 
sklep izdelan na podlagi razpoložljivih sredstev, kar odbor pravilno kritizira. 
Vi veste, da je republiška izobraževalna skupnost predlagala za dopolnilna 
sredstva 9 milijard starih dinarjev, da pa so bila na zahtevo gospodarskega 
zbora potem znižana na 7 milijard in pol starih dinarjev, kar pomeni seveda 
nujno zaostritev med samimi dotiranimi temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi 
oziroma občinami. Ker položaja ni možno rešiti s 7 milijardami in pol starih 
dinarjev dopolnilnih sredstev, je republiška izobraževalna skupnost morala iz 
obratnih sredstev povišati dopolnilna sredstva na. 8 milijard starih dinarjev. 
Ker pa so po tem sklepu predvidena dopolnilna sredstva v višini 8 milijard in 
pol starih dinarjev, je torej treba dobiti dodatnih sredstev še za 500 milijonov 
starih dinarjev. Opozarjam, da je pred vami tudi predlog sklepa, po katerem 
naj bi republiška skupščina zagotovila — to. je predlog odbora za prosveto in 
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kulturo — ta dodatna sredstva do višine 5 milijonov novih dinarjev. Kolikor 
bo ta sklep sprejet, potem umikam zadnji stavek šeste točke, ker republiška 
izobraževalna skupnost pravzaprav ni pristojna za to, preostala potrebna sred- 
stva naj bi zagotovila Skupščina SR Slovenije. Seveda pa je potem potrebno 
sprejeti ustrezni sklep na sami skupščini. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Polj anšek : Hvala lepa! Sklep sta hkrati s pred- 
logom odloka o soglasju k sklepu obravnavala tudi naš odbor za šolstvo in 
zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Želi predstavnik odbora 
za šolstvo še ustno pojasniti svoje stališče? (Ne želi.) Kot vidim, predstavnika 
zakonodajno-pravne komisije ni tukaj. 

Sklep je obravnaval tudi izvršni svet in o tem poslal skupščini svoje mne- 
nje, ki ste ga dobili danes na klopeh. V njem predlagam, da skupščina v odloku 
o soglasju posebej navede, da bo izvršni svet predlagal ukrepe za zagotovitev 
dodatnih dopolnilnih sredstev, vendar največ do višine 5 milijonov dinarjev. 
Tako lahko pričnemo z razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Uršič. 

Vlado Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ne 
morem si kaj, da bi se ne oglasil k tej razpravi iz preprostega razloga, ker sem 
bil že takrat, ko se je tukaj razpravljalo o proračunu, proti takemu načinu 
sprejemanja. Proti merilom, ki so pred nami, nimam popolnoma nič, ker je 
republiška izobraževalna skupnost naredila to, kar je pač zmogla. To je prak- 
tična posledica tistega dvoboja, ko smo se streljali s topovi, lesenimi in jekle- 
nimi, med našim in gospodarskim zborom. Posledice danes popravljamo. 

Vendar me zanima nekaj drugega. Govorim o poglavju pod IV pred!oga 
sklepa, ki je dvomljiv s:edaj, bilo pa je dvomljivo tudi prej, toda še enkrat, to 
ni stvar republiške izobraževalne skupnosti. Ko je odbor za šolstvo najprej 
dobil gradivo, je bilo pod IV navedeno, da v primeru, če posamezne občinske 
skupščine nimajo dovolj sredstev, da so preveč obremenjene s stroški za izobra- 
ževanje, jim bo dala ta sredstva republiška izobraževalna skupnost. Ta predlog, 
ki je bil, če se ne motim, pred mesecem in pol pred nami, smo na odboru za 
šo'stvo mi zavrnili. No, gradivo je bilo formulirano zopet v novi obliki in pred- 
loženo našemu odboru, dobili smo ga okrog 1. marca. Poglavje pod IV je ne- 
sprejemljivo in četudi ga je danes tovariš predsednik izvršnega odbora izobra- 
ževalne skupnosti SR Slovenije kvantificiral, je dvomljivo in to ne po krivdi 
izobraževalne skupnosti; seznanjen sem, da je bila ta zahteva po izračunih 
predložena republiškim organom že lanskega leta v juniju mesecu. Mi pa smo 
jih dobili servirane takole tu. V čem je bistvo teh podatkov? V tem, kar je bilo 
že sicer povedano: da manjka zaradi take ali drugačne utemeljitve v republi- 
škemu zboru milijarda in pol starih dinarjev. In če mi dovolite, da lovim besedo 
dr. Bračiča; ko je prej govoril o ukinitvi stomatološke šole v Mariboru, je ome- 
nil, da imamo opravka z živimi ljudmi; vendar, zapomnimo si, da imamo tudi 
tukaj opravka z živimi ljudmi. To prizadene vsa tista področja izobraževanja, 
za katera smo govorili, da so nacionalna in ne samo komunalna skrb. Zato se 
v nobenem primeru ne morem strinjati s tem sklepom in sem takrat glasoval 
in glasujem tudi danes proti njemu. Želel bi pa tudi povedati, da, če že pri- 
hajamo s takšnimi podatki, potem jih predložimo malo prej, to je preden občin- 
ske skupščine sprejmejo merila, ne proračune, merila; tudi v okviru republiških 
organov naj se tale stvar prej prouči, tako da bo gradivo, ki je predloženo 
poslancem, kolikor toliko prečiščeno in ne zagonetno. 

15* 
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Vem tudi to, da je republiška izobraževalna skupnost sprejela odločitev, 
da se dopolnilna sredstva znižajo za 6 %> v primeru, če ima neka občina nad 
20 000 prebivalcev, oziroma za 12 %, če jih ima nad 25 000 oziroma 250 dinarjev 
čiste potrošnje na prebivalca. Poglejte, ti podatki so bili nekje drugje drugače 
prikazani, govorilo se je o 4'/», o 5 fl/»: o različnih odstotkih in zelo na pamet 
se govori, ker se prej tega ne prouči; če bi bilo to prej proučeno in dokazano 
tudi kje drugje, predvsem v gospodarskem zboru, potem prav gotovo do tega 
ne bi prišlo in smatram, da bi morali prenehati s to prakso, s takšnim načinom. 
Delajmo čevlje tako velike, kakršno imamo nogo, ne pa kolikor imamo usnja. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Tovariš Kejžar želi be- 
sedo, prosim. 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Imel bi samo dve pripombi. Ena se nanaša na način obravnave tega gradiva. 
Menim, da je absolutno nedopustno in nemogoče še naprej trpeti prakso, da 
o takšnem dokumentu, katerega značaj je razdeljevanje 80 milijonov ali po sta- 
rem 8 milijard dinarjev, razpravljamo na osnovi nekih, ne povsem precizno 
formuliranih zakonskih členih, kar dokazujejo naknadni popravki formulacij, 
torej ne da bi imeli pred seboj en številčni podatek, kaj to pomeni za posamezne 
občine, kakšna razmerja ustvarja. Zato ni opravičila, ker časa, kapacitet in spo- 
sobnosti je v ustreznih organih za to dovolj in mislim, da ni nobenega razloga, 
da ne bi mogel ta zbor dobiti na razpolago določnejših številk, kakšen je prak- 
tični učinek teh določb v posameznih občinah. 

To govorim toliko bolj prepričano, ker sem tudi kot član republiške izobra- 
ževalne skupnosti doživel to, da so nam predložili osnutek odloka, o katerem 
naj bi sklepali in kakršen je bil z večino glasov izglasovan, neposredno pred 
zasedanjem na mizo, kljub temu, da se je razpravljalo o tem prej več mesecev, 
da je bilo o tem več različnih osnutkov, ki pa so bili nazadnje bistveno spre- 
menjeni s tem omenjenim IV. poglavjem. 

Glede IV. poglavja pa samo to: ne morem ničesar reči o praktičnih učinkih, 
ker za to niso na razpolago podatki. Vendar nekaj je iz vseh teh določil po- 
vsem jasno: 

1. da se IV. poglavje sprejema zaradi tega, da se kompenzira negativni uči- 
nek zmanjšanja republiških sredstev za dotiranje tistih občinskih skupščin, ki 
same ne morejo financirati šolstva. 

2. Iz 2. alinee točke IV. je bolj ali manj razvidno, da se s tem negirajo 
kakršnikoli poskusi, — kaj posebno objektivno vrednotenje oziroma objektivno 
določanje prispevkov, ki naj jih posamezne občine dajejo za osnovno izobra- 
ževanje ni bilo doseženo — in se ponovno uvaja že nekaj let edini zveličavni 
kriterij planske potrošnje. 

Kdor je poprej imel določen položaj v tej potrošnji, mu je zagotovljena še 
naprej, kdor bi si s kakršnimkoli učinkovanjem teh instrumentov svoj položaj 
lahko relativno izboljšal, pa se mu to odvzema, ne glede na to, kakšna je abso- 
lutna vrednost, kajti odvzema se prav tako tistemu, ki ima 200 dinarjev pro- 
računske potrošnje na prebivalca, kot tistemu, ki ima 290 dinarjev. Mislim, da 
ta razlika pomeni v slovenski občini z 20 000 prebivalci 180 starih milijonov 
in vsakdo si lahko predstavlja, koliko to za proračun občine pomeni. 

Še nekaj bi rad povedal: menim, da je, kot sem že prej rekel, očiten 
namen tega odloka, da kompenzira tisto zmanjšanje, ki je bilo gotovo bolj ali 
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manj utemeljeno, toda ceho za to ne bo plačala vsa slovenska skupnost, ampak 
jo bodo plačale samo tiste občine, ki imajo v svoji preostali proračunski potrošnji 
med 200 in 300 dinarjev na prebivalca, se pravi, relativno nerazvite občine; 
plačale jo bodo v tolikšnem razmerju, kolikor bi svoj relativni položaj v pri- 
hodnjem letu izboljšale, popolnoma nič pa v odvisnosti od tega, kakšen je njihov 
absolutni položaj. S tem smo se postavili v situacijo, da s sprejemom takega 
odloka odločamo, da občini, ki je imela morda prej 190 dinarjev proračunske 
potrošnje na prebivalca, odmerjamo socialne podpore, ki je ne bodo mogli čisto 
nič povečati, zato da bomo rešili šolstvo. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljan š e k : Dalje prosim! Prosim, tovariš Ogrinc. 

Zlatko Ogrinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tudi jaz bi se želel oglasiti k IV. poglavju tega predloga. Pravzaprav sem imel 
namen, da dam amandma, pa izgleda, da tega ne morem in da ne bi dosti 
vplivalo. Amandma sem želel dati predvsem v tem smislu, da bi besedilo toliko 
spremenili, da bi določili minimalno potrošnjo. Le-ta naj bi bila, kot je bilo že 
dogovorjeno na začetku razprave pred meseci, 230 dinarjev na prebivalca v 
občini. 

Ker pa tega kot izgleda ne bo mogoče predlagati, bi želel kljub temu nekaj 
povedati o vzrokih, zakaj, recimo, je neka občina nerazvita, zakaj ima nizko 
proračunsko potrošnjo. Poglejmo to v primeru občine Radlje. V naši občini 
letno posekamo 120 000 kubikov lesa, to je verjetno največ, kolikor kjerkoli 
kakšna občina na našem območju poseka lesa. Od tega predela občina v primarni 
predelavi šarilo eno tretjino, v detajlni obdelavi pa mogoče desetino tega. To 
pomeni, da je predelovalna industrija nerazvita in se vse to lesno bogastvo 
odteka drugam. Na našem območju imamo več kot eno tretjino proizvodnje 
električne energije v Sloveniji. Skupne službe, skupno upravo imamo v Mari- 
boru in zaradi tega mnogo manj zaposlenih v občini, kot bi jih lahko imeli, 
če ne bi imeli skupne uprave. Imamo skupno službo lesne industrije in gozdar- 
stva v Mariboru in v Slovenjem Gradcu, kar znižuje na našem območju število 
zaposlenih, ki ne bi ustvarjali samo proračunskega dohodka, ampak trošili sred- 
stva v naši občini in tudi s tem večali občinski proračun. Torej zaradi integracij 
v preteklih letih in prepričanja, da so lahko te službe cenejše, če so koncentri- 
rane, je danes položaj občine vedno slabši. V enakem položaju se bodo v kratkem 
znašli vsi tisti železarji, ki težijo k integraciji, ker se bo kapital stekal tja, kjer 
bodo skupne službe vključno s tistim delom sredstev, ki se lahko uporabljajo za 
razširjeno reprodukcijo, to je sklad skupnih rezerv gospodarskih organizacij. Ta 
sklad je namreč po sedanji zakonodaji last tiste občine, kjer je sedež podjetja. 
Naša občina samo zaradi treh dravskih elektrarn zgubi letno okrog 50 milijonov 
dinarjev teh sredstev, zaradi lesne industrije in gozdnega gospodarstva pa 
nadaljnjih 30, to je skupaj 80 milijonov dinarjev sredstev, ki bi jih lahko vložili 
v neko nadaljnjo razširjeno reprodukcijo obstoječih ali pa novih zmogljivosti. 
Torej, zaradi tega je neka občina lahko revna, kar je seveda navidezna rev- 
ščina zaradi sistema; prav zato se mi zdi, da je nenormalno, da republiška izo- 
braževalna skupnost prva prihaja z nekimi merili o tem, koliko rabi kakšna 
občina, saj niso predhodniki, kakršnikoli so bili, uspeli v tolikih letih po vojni 
tega proučiti in ugotoviti, kakšna je minimalna osnovna potrošnja v neki občini. 

Poleg tega se mi ne zdi normalno tako veliko število dopolnjevanih občin. 
Zdaj sem poslušal ta seznam, mislim, da jih je okoli 30. To pomeni, da vsako leto 
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njihovo število raste in verjetno bodo v nekaj, letih le še velike občine lahko same 
financirale svoje dejavnosti. 

Kljub temu bi prebral to, kar sem mislil predlagati kot spremembo sklepa: 
Na podlagi 285., 286. in 287. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije dajem 
k sklepu o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev te- 
meljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969 naslednji amandma: K poglavju 
IV, tpčka 1, se na koncu prvega odstavka črta besedilo »Ono iz leta 1968« 
in nadomesti z naslednjim besedilom: »230 dinarjev na prebivalca«. 

Poleg utemeljitev, ki sem jih prej povedal, bi želel še to povedati, da bi z 
določitvijo vsaj te minimalne stopnje bile delno odpravljene različne oblike 
financiranja vzgoje in izobraževanja s sredstvi občin, kar seveda še zdaleč ni 
tako, kot bi mi želeli. Poleg tega bi realizirali tudi sklepe slovenske skupščine 
posebej republiškega zbora, ki je operiral tudi s številkami, da je 230 dinarjev 
nekakšna spodnja meja in potem določil tudi neko zgornjo mejo. Če je republiški 
zbor razpravljal in sprejel priporočilo o tem, je prav gotovo zboru to gradivo 
nekdo predlagal in zato to ni bilo neproučeno in se sprašujem, zakaj tega zdaj, 
ko je položaj nekaterih občin izredno problematičen, ne uporabljamo. 

Poleg tega pa v skladu z 285. členom poslovnika naše skupščine predlagam, 
da se na osnovi tega amandmaja, ki ga dajem, nastale obveznosti poravnajo iz 
rezerve republiškega proračuna. 

Za dodatek bi omenil samo še dve, tri stvari, ki pa seveda predstavljajo bolj 
specifičnost'kot neko normalno potrošnjo v občini. Naša občina kot obmejna 
občina ima nekatere stike na področju telesnovzgojne pa tudi kulturne dejav- 
nosti, ki se vsako leto bolj razvijajo' s sosednjo Avstrijo, kar terja tudi večja 
sredstva. Poleg tega živi, posebno na pohorskem predelu, mnogo kmetov-borcev, 
ki uživajo na podlagi davčne politike, ki jo v Sloveniji zastopamo, tudi dolo- 
čene olajšave in tudi s tem se manjša dotok sredstev v občinski proračun. 

In na koncu naj omenim, da imamo zaradi obmejnega področja, kajti naša 
občina leži po dolgem ob meji, tudi veliko večje stroške z vzdrževanjem postaj 
ljudske milice, kot jih imajo nekatere druge občine z eno takšno postajo, ki je 
v središču, dočim imamo pri nas tri. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Besedo želi tovariš Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Kvantifikacija mi 
sicer ni poznana in je jasno, da jo še ni; verjetno je res najustrezneje, da najprej 
pogledamo, koliko je denarja. Kljub temu pa moram priznati, čeprav sem sicer 
bolj pesimistične narave, da so vendarle ta merila prvi korak k nadaljnjemu 
razreševanju gmotnih problemov šolstva v Sloveniji. To je treba priznati, kot 
tudi. to, da ni bilo verjetno prej niti takega koraka. Republiška izobraževalna 
skupnost je s tem dovolj1 jasno prezentirala pereče vprašanje občinskih prora- 
čunov in s tem prikazala slovenski naciji vsaj to, da je treba poleg šolstva 
urediti še občinske proračune. In če to ne bo rešeno letos, bo v naslednjem letu 
gotovo velik problem, zato naj republiški organi že pred koncem leta predlože 
ustrezne rešitve. 

K IV. poglavju tega sklepa. Čeprav ne poznam kvantifikacije in ne vem 
koga naj prizadene, bi rekel, da bi smeli bolj obremenjevati občino takrat, kadar 
bi njena proračunska potrošnja porasla nad republiško poprečje. Vem, da je 
naša občina zelo »bogata« in je na 48. mestu v republiki med 60 občinami. 
Potrošnja, v lanskem letu je bila 226,16 dinarja, letos bo predvidoma 235 dinar- 
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jev. Zdi se mi pravično, da bi republiško poprečje služilo za to, da bi povsod 
dosegli tisto, čemur pravimo, da je materialni minimum v osnovnem šolstvu. 
Do te meje ne bi smeli odvzemati, nad njo pa bi se dalo. To je eno. Drugič, tudi 
ne vem, od kje izhaja merilo 20 000 prebivalcev. Pravim pa, da s tem podpi- 
ramo manjše občine, čeprav se mi zdi, da smo celo jesen govorili, da jih imamo 
preveč v Sloveniji; zdajle jih pa lepo podpiramo, da jih bo še več, kar pa ni 
prav. Ne poznam utemeljitve republiškega sekretariata za finance, ki je menda 
to predlagal; za primer pa naj navedem Gornjo Radgono, ki se je tako potego- 
vala za prebivalca več, da bi imela še enega poslanca, sedaj pa bo izgubila 
6 odstotkov dopolnilnih sredstev in bo tako ta poslanec vreden kar 12 milijonov 
dinarjev. 

Opozoril bi še na eno. Ta izraz »dopolnjevanje« me moti. Razumem, da se 
sredstva prilivajo, ne bi pa tako striktno takoj postavil vprašanja, ali je prav, 
da dopolnjujemo v tolikšni meri; jaz pravim, da bo šele takrat prav, ko bomo 
povsod dopolnjevali, ker bomo takrat čutili, da je osnovno šolstvo nacionalni 
problem. To pa hkrati ne pomeni, da je vsaka občina, ki dobi sredstva v ta 
namen, revna občina. Toda ob svojih dajatvah družbi ostane sama na takem 
nivoju, da del teh sredstev, ki jih daje, dobi vrnjenih. Nekatere verjetno več, 
nekatere manj, skoraj pa sem prepričan, da vsaka od teh dopolnjevanih občin 
v bistvu svoja sredstva dobiva nazaj, ena vsa, druga morda malo več ali celo 
manj, kot daje, kar pa ni bistveno; bistveno je, da se ta sredstva tako prelivajo 
na osnovi solidarnosti in tu vidim garancijo, da bodo v prihodnje ta sredstva za 
prelivanje veliko večja in da bodo omogočala dejansko še hitrejše niveliranje 
delovnih pogojev osnovnih šol. 

Če bi mi znali odgovoriti še na naslednje, kar je sicer izven te razprave: 
prispevek za sklad skupne porabe nima s tem sicer nobene zveze, povezan pa 
je z izobraževanjem v šolah pri gospodarskih organizacijah. Vemo, da je bil 
prispevek 2,5 % za izobraževanje ukinjen in v ta namen lahko dajo gospodarske 
organizacije le iz sklada skupne porabe, ki pa je obremenjen z 8% republiškim 
prispevkom; se pravi, da smo malo zavrli tudi financiranje šol v gospodarskih 
organizacijah, čeprav smo jim to naložili v letošnjem letu; 1 milijardo 100 tisoč 
starih dinarjev ima republiška izobraževalna skupnost za te namene, druga 
sredstva imajo pa gospodarske organizacije. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala, tovariš Plut želi besedo. 

Ciril Plut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Začetek 
današnje razprave o teh merilih je bil takšen, da sem bil kar v strahu, da enotnih 
osnov meril ne bomo izglasovali. 2e vsa leta nazaj smo ugotavljali težave v 
financiranju šolstva po posameznih občinah, ravno tako pa tudi v republiki in 
smo pričakovali, da bomo v republiškem merilu nekaj skupnega pripravili in 
uredili tako, da ne bomo več prosili za to dejavnost, ki je uzakonjena, ampak 
da bo potrebno denar dati iz republiškega proračuna in tudi iz občinskih 
proračunov. In zaradi tega je prav, da je republiška izobraževalna skupnost 
izdelala takšne enotne osnove meril, ampak pri tem se je znašla v položaju, 
ki ga poznamo. Vemo, da se je ob sprejemanju republiškega proračuna znižala 
vsota za šolstvo za 15 milijonov dinarjev, kar sta, po mojem, naredila dva pred- 
sednika občin na tistem posvetu pred sprejetjem proračuna in je potem izvršni 
svet ponoči zasedal. Če se je takrat dalo to čez noč tako hitro urediti, smo pa 
ugotovili, takoj pozneje in to tudi danes ugotavljamo, da je potrebno ta denar 
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dobiti nekje drugje. Prosvetnim delavcem smo obljubili tisto poprečje osebnih 
dohodkov, o katerih danes govorimo, da niso stvarni, da niso resnični, da jih 
statistika prikazuje še drugače in da bo potrebno dati še več sredstev za to, 
ampak stanje je v letu 1969 takšno, kakršno je, in zato kaže sprejeti merila, 
kakršna je predlagala republiška izobraževalna skupnost. Če pa morda kdo od 
nas ah kdo drug ve za neka druga, boljša merila, s katerimi bi se v letošnjem 
letu to uredilo, sem pa prvi zanje. Zares pomeni IV. točka neke vrste prehod — 
izračuni so sedaj narejeni, prihodnji teden pa bodo občine z republiško izobra- 
ževalno skupnostjo, teden dni kasneje pa temeljne izobraževalne skupnosti, skle- 
nile pogodbe. Po mojem je potrebno to čimprej urediti, saj smo že skoraj 
v aprilu — republiški proračun je že zdavnaj sprejet —, občine pa čakajo in ne 
vedo, kdaj bomo merila sprejeli. Zato se strinjam in podpiram merila in mislim, 
da je potrebno merila v celoti sprejeti takšna, kakršna So. Iz današnje seje ne 
smemo oditi, dokler teh meril ne bomo sprejeli, ker bi sicer odločitve o finan- 
ciranju šolstva preložili morda še za tri mesece. 

Sedaj bi nekaj predlagal še k II. poglavju, številka 2, to so materialni izdatki. 
Za le-te je predviden porast 6®/« od njihove realizacije v letu 1968. Čeprav ne 
vem, ali je bil moj predlog, ki sem ga dal na republiški izobraževalni skupnosti, 
sprejet, morda bi me tudi predsednik izvršnega odbora popravil, predlagam, 
da mi ne bi upoštevali realizacije leta 1968 povečane za 6 '°/o, ampak morda 
celotno slovensko realizacijo za materialne izdatke v šolstvu, kar naj bi repu- 
bliška izobraževalna skupnost zopet na podlagi nekih meril procentualno pri- 
znala temeljnim izobraževalnim skupnostim. Sicer bodo prišle v kritični položaj 
ravno tiste občine, kjer je bila realizacija proračunskih sredstev glede mate- 
rialnih izdatkov v letu 1968 manjša, ali pa nekje tudi presežena. 20 %, o katerih 
govori ta izračun, pri nekaterih, kot slišim, predstavlja 16«/o in bo torej teh 
sredstev dovolj, pri nekaterih pa jih bo premalo, ker so jih porabili 30 °/o. 
Predlagal bi, da se, ne morda v letošnjem letu, ampak kasneje napravi analizo 
in izračuna, kaj predstavlja teh 20 % sredstev za materialne izdatke. Vemo, da 
so za novo šolo režijski stroški mnogo večji kot pa pri starih šolah. Prosil pa bi, 
da se pri teh izračunih ravnatelje, ki po zakonu morajo biti, iz teh 20 a/o 
izvzame in jih šteje med učno-vzgojno osebje. 

Predlog, da se 7 °/o sredstev nameni za B program, je tudi težko letos upošte- 
vati,, ker je .dejavnost B programa različno obsežena v posameznih občinah. 
Zato ugotavljamo, da bo nekje teh 7 <Vo dovolj, pri nekaterih občinah pa bo teh 
sredstev zelo primanjkovalo. V takih primerih naj ne bi temeljne izobraževalne 
skupnosti tega B programa ukinjale, saj krčili ga bomo prav gotovo; dogovoriti 
se je treba in tudi v časopisju objaviti, da se da prvenstveno teh 7 °/» sredstev 
za učno-vzgojno osebje v vseh dejavnostih B programa. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovariš Plut. Še kdo želi 
razpravljati? Prosim, tovariš Kar lin. 

Janez Kar lin : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Samo drobna 
pripomba k točki VI. in VII. in k izračunu, o katerem je bilo prav zdaj govora. 
Gre za teh 20 % sredstev, ki bi se naj namenili na osnovi izračuna bruto do- 
hodkov pedagoškega kadra za vodilno, tehnično in administrativno osebje. 
Popolnoma se strinjam z mislijo, ki je bila prej izrečena, da dejansko ravnatelja 
ne moremo šteti v to vrsto, ker je njegova naloga prvenstveno pedagoška. 
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Drugič, na današnje poslansko vprašanje tovariša Feldina je dr. Bračič 
odgovoril, da se pripravljajo predlogi za ureditev, poenostavitev, racionalizacijo 
in pocenitev finančnega poslovanja šol. Absolutno se strinjam, da to področje 
uredimo in racionaliziramo, da zmanjšamo administracijo in računovodske posle 
na šolah, ker le-ti ne samo bremenijo proračun, ampak obremenjujejo tudi 
ravnatelja kot pedagoškega vodjo. Vendar je bilo takrat pojasnjeno, da bo 
to pripravljeno v tem koledarskem letu in da bomo lahko šele leta 1970 prešli 
na novi način; v tem letu pa bo delo, potekalo tako kot doslej, to se pravi, da 
bomo letos imeli toliko računovodij, toliko tajnikov, kot smo jih imeli prejšnje 
leto in je zato nemogoče, da imamo v ta namen manj sredstev. Po izračunu, 
ki so ga pri nas izdelali, je le za redke šole teh 20!% dovolj in smatram, da bi 
bilo popolnoma napačno, da bi ob tem, ko urejamo osebne prejemke peda- 
goškega osebja, na drugi strani morali zmanjševati prejemke predvsem tehnič- 
nega osebja, ki je silno slabo plačano, pa tudi administrativnega, da o ravna- 
teljih tu ne govorim. Zato še enkrat poudarjam, čeprav je izračun tu narejen 
samo za dopolnjevane občine, da so tudi v ostalih temeljnih izobraževalnih skup- 
nostih izračunavali na osnovi teh meril in izgleda, da bo to prizadejalo vse slo- 
venske temeljne izobraževalne skupnosti in s tem tudi večino slovenskih šol, 
ki bodo v veliki zagati, kako zdaj to vprašanje na pameten način in v redu 
rešiti, ali zato, da ostanejo sredstva za administrativno, tehnično in vodilno 
osebje enaka, znižati prejemke pedagoškega osebja, ali pri prvih povečati, pa 
pri drugih potem ostati na istem ali celo zmanjšati, kar pa, še enkrat povem, 
ne bi bilo prav. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Mislim,- da je nesporno, 
da kaže o teh 20 °/o resno razmišljati in ugotoviti, kje presegamo, kje ne pre- 
segamo in zavoljo česa presegamo te odstotke. Pritisk republiške izobraževalne 
skupnosti na teh 20 ®/o za materialne izdatke je pravzaprav posledica naših 
naporov po racionalizaciji, učinkovitosti in tako dalje. Ne rečem, da je vselej 
in v vsakem primeru upravičeno vztrajati na teh 20 '"/o, samo hkrati je res, da 
kaže nenehoma razmišljati, kako bi manj potrošili za tako imenovane mate- 
rialne stroške, predvsem pa je treba dati temeljiteje pod lupo, kaj so ti mate- 
rialni stroški. Ponekod je to funkcionalni, logični in nujini sestavni del peda- 
goškega procesa. In če je to res, potem se mi zdi, da o tem ne kaže razpravljati. 
Narobe, kaže zastaviti vso avtoriteto, da ta sredstva spravimo skupaj, ker sicer 
bo znova učinek šolskega dela slabši. Povsod tam, kjer pa gre, kot smo že daneS 
govorili, za vodenje dokumentacije, administracije, knjigovodstva in vse drugo, 
pa moramo vršiti pritisk za poenotenje, poenostavljanje, večjo učinkovitost ob 
manjših stroških; tu bodimo kar lepo prisotni in vztrajni, ker bomo s tem dodali 
k naporom gospodarstva naš skromni delež. Le-to kaže s prstom na vso našo 
potrošnjo in zato bomo, kot morajo oni zaradi tržnih načel in odnosov, tudi mi 
zaradi moralne in materialne odgovornosti prav tako narediti vse, da bomo 
manj trošili za tisto, kar ni bistveno nujno za naš pedagoški proces oziroma 
pedagoško delo. Toliko lastnih misli v zvezi s temi 20 fl/o. 

Mislim, da se je javil predsednik izvršnega odbora tovariš Zaje, ki želi 
pojasniti sicer odprta vprašanja, ki so bila sprožena v razpravi. 

Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Niti 
najmanj ne mislim ugovarjati posameznim tovarišem poslancem, ki so izrazili 
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tukaj, ali pa ob drugi priliki, najrazličnejše kritične pripombe na ta sistem, 
ki je predložen. Povedal sem, da je to začetek izravnave in seveda v enem 
letu ni mogoče enostavno postaviti vse občine na skupni imenovalec. Povedal 
sem, da zaradi tega, ker ni neka občinska skupščina doslej dala ničesar za 
osnovno šolstva, druga pa tja do 56 % svojega proračuna, v enem letu ni mogoče 
narediti popolno izenačitev. Kajti kljub temu, da so recimo neke občine dale 
8 ®/o ali pa 7 fl/o proračunskih sredstev za šolstvo lansko leto, so pa te iste občine, 
na primer konkretno Metlika, že desetletja raziskovale samoprispevek, dale 
bgromna sredstva za šolske investicije. Anuitete kažejo, da je bila tu vendarle 
prisotna skrb in je zdaj nemogoče enostavno zamižati pred tem in reči, to nas 
nič ne briga, naj pokrijejo občine anuitete za šolstvo, kakor vedo in znajo, saj 
vsi dajemo enako. Tega ni mogoče tako enostavno reševati. Življenje ni tako 
in je treba upoštevati vse objektivne pogoje, v katerih neka občina in občani 
živijo. Na drugi strani pa vemo, da mnoge nedopolnjevane temeljne izobraže- 
valne skupnosti z nižjim prispevkom, kot 3,62 ®/o, ustvarjajo višji standard, kot 
pa ga lahko v teh prej omenjenih občinah, mislim konkretno Ljubljano itd. 
Tako da popolnega izenačenja ni. Popolno izenačenje smo pravzaprav predložili 
oktobra meseca, ko smo predlagali 45 % iz proračuna vsake občinske skupščine, 
pri tem pa naj bi se upoštevale tudi anuitete za šolstvo. Seveda pa smo opozorili, 
da je potrebno za to 87 milijonov dinarjev dopolnilnih sredstev in da je kljub 
temu še vedno 12 občin, ki tega ne bodo mogle narediti. Predlagali smo tudi, 
da bi sekretariat za finance izdelal ustrezno analizo. To ni bilo narejeno, še 
celo dalj nazaj bom šel. Junija meseca, ko smo vam predložili prvo gradivo, smo 
povsem nedvoumno napisali, da je potrebno v letu 1969 — in to smo napisali 
junija 1968 — če hočemo obremenitve občin zadržati na ravni 1968, preskrbeti 
145 milijonov dinarjev dopolnilnih sredstev. Prav tako smo takrat napisali, da 
bi bilo potrebno napraviti na eni strani oceno ekonomske zmogljivosti občin, 
oceno, koliko lahko na osnovi v republiki dogovorjene obremenitve občana, 
delovnih organizacij itd. neka občina zbere za vso potrošnjo, za vso infra- 
strukturo in na drugi strani analizo, kaj je ta občina po zakonu dolžna finan- 
cirati. Na tej osnovi naj se potem za vse uporabnike proračunov izdelajo enaka 
merila, kot jih ima danes šolstvo in enaki izračuni tudi za javno upravo, za 
malico, za sodstvo, za socialne podpore, za Zvezo borcev, za komunalne, investi- 
cije in tako dalje. Dokler ima samo eno področje izračune, ne vemo, kaj se 
dogaja drugje in jasno je, da tega republiška izobraževalna skupnost ne more 
delati. Sicer določene stvari vemo in vemo, na primer, da ima neka obmejna 
občina ravno toliko občinskih uslužbencev, kot jih ima občina Ljubljana-Center. 
Samo, mi se ne spuščamo v presojo, ali jih rabi ali ne, ker nismo za to poklicani. 
Mi res ne vemo, kaj tej občini nalaga zakon o zaščiti državne meje, o pre- 
hodih itd. 

Skratka, tudi drugi organi v republiki se bodo morali tega resno lotiti in 
upoštevati opozorila, ki kar naprej prihajajo in so neprestano na dnevnem 
redu. Sele takrat, ko bomo lahko imeli vse izračune za posamezne občinske 
skupščine pred seboj, bo ta skupščina lahko ugotavljala, ali je možno v takšni 
višini obremeniti občine za šolstvo ali ne. Zelo nam je žal, da imamo sedaj le 
75 milijonov dinarjev dopolnilnih sredstev, dodali smo še 5 milijonov, vemo 
pa, da z 80 milijoni ne pridemo nikakor skozi, razen če rečemo, da v nekaterih 
občinah prosvetni delavci ne bodo dosegli kriterijev oziroma dogovorov, ki so 
bili v republiki sprejeti. 
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Torej opozarjamo, da se je s takšnimi strukturnimi spremembami potrošnje 
v občinah možno ustaviti na 85 milijonih dinarjev. Če pa zahtevamo potrošnjo 
230 din na prebivalca, potem se lahko ustavimo šele na 93 milijonih dinarjev, 
to je 9 milijard 300 milijonov starih dinarjev. Če hočemo pa vsem občinam 
dopolnjevati na lansko višino proračunskih sredstev, potem rabimo 97 mili- 
jonov dinarjev. Poleg tega ta številka 230 dinarjev ni niti najmanj proučena, to 
si upam izjaviti. Na čem sploh sloni, kaj pomeni poprečno 230 dinarjev potrošnje 
na prebivalca, če ugotavljamo, da sd med občinami povsem neprimerljive 
razlike? In če sem že malo zloben, žalostno zloben, moram reči, kaj imajo občine, 
kjer je bilo veliko prebivalstva v NOB, sedaj pa morajo one plačevati dotacijo 
oziroma razliko borcem! Tiste, ki jih niso imele, so pa oproščene te dajatve. 
Ali je to stvar občine ali republike, ali so se ti borci borili za občino ali za 
slovenski narod? Kaj ima občina Sevnica s tem, da gre glavna železniška 
proga Ljubljana—Beograd skozi njo? Saj bi šla lahko drugje, ampak občina 
mora plačevati prehode skozi njeno ozemlje. 

Brez konkretnega dela tudi drugih organov, ki bi na eni strani zaračunali 
ustrezne obremenitve, na drugi pa zmogljivosti občine, ne bomo imeli čiste slike. 
Zato ponovno plediram v imenu republiške izobraževalne skupnosti, da se ti 
izračuni do jeseni naredijo, da ne bo zopet samo šolstvo prišlo z izračuni, vsi 
drugi pa ne bodo odkrili svojih kart. 

Z zavlačevanjem vseh teh stvari, z izračunavanjem, kaj pomeni 3,2 "J/o, 60 %, 
s pogovori z občinami itd., se je pa zgodilo, da smo dobili izračune republiškega 
sekretariata za finance isti dan, ko smo imeli skupščino republiške izobraževalne 
skupnosti. Zato niti svoji skupščini nismo mogli dati kvantifikacije, zato je 
nismo mogli prej poslati tudi tej skupščini. Samo vsem skupaj nam teče voda 
v grlo, začasnega financiranja je namreč z marcem konec. Če ne sprejmemo 
določenih kriterijev za razdelitev dopolnilnih sredstev, mora republiška izobra- 
ževalna skupnost ustaviti nakazovanje teh sredstev in potem smo seveda, mislim 
v zelo jasni politični situaciji. 

Ob vsem tem moram seveda še opozoriti, da bomo morali tudi pri 85 mili- 
jonih dinarjev dopolnilnih sredstev za 3 %> znižati dogovorjene kriterije v repu- 
bliki, znižati torej za 3% poprečne osebne dohodke, 1050, 1200, 1250 in 1600 
dinarjev, ker jih enostavno ni mogoče pokriti. Pokriti pa jih ni mogoče zato, 
ker se je povečal obseg dejavnosti nasproti letu 1968 za 6 %>. Kajti več novih 
oddelkov je ponekod po zakonu itd. itd. Tega pa seveda mi junija 1968 nismo 
mogli izračunati, ker so ti novi oddelki nastali šele oktobra 1968. 

Taka je situacija, zato ne mislim niti najmanj ugovarjati tovarišem, ki 
čisto upravičeno dajejo kritične predloge. Poskušal sem samo pojasniti, v kakšni 
situaciji je republiška izobraževalna skupnost, da je to prvi korak k usklajevanju 
in da bomo imeli še dovolj dela, da bo ta sistem končno res deloval čim bolje. 
Sedaj pa smo v takšnem položaju, da vendarle prosim, da te kriterije sprejmete, 
da ne bi zabredli v še večje težave. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Prosim, tovariš Činč. 

Ludvik Činč: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tovariši po- 
slanci. Ugovarjam samo na besedilo četrte točke na strani dve, kjer se govori, 
đa se, sredstva za dodatne, izobraževalne dejavnosti priznavajo v višini stroškov 
v letu 1968, vendar največ do 7 "/o od skupnih sredstev, navedenih v prvi in 
drugi točki. 
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Dajem konkreten predlog, naj se ta točka glasi takole: »Sredstva za dodatno 
izobraževalno dejavnost se priznajo v višini 7 'fl/» od skupnih sredstev pod prvim 
in drugim poglavjem. Hvala lepa! 

\ 
Predsednik Miloš Polj anšek : Še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 

Priznati moram, da me je pojasnilo predsednika izvršnega odbora republiške 
izobraževalne skupnosti nekoliko presenetilo. Dejstvo, da kljub temu, da se 
po predlogu izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dodatno določi 5 milijonov 
oziroma pol milijarde dinarjev republiški izobraževalni skupnosti, ne bomo 
dosegli minimuma osebnih dohodkov, zagotovljenih v sprejetem sanacijskem 
programu, v resnici terja politično oceno. Ne vem, če lahko, ne da bi se resno 
zamislili v to, izglasujemo predloženi dokument. Sam pri sebi vendarle mislim, 
da bi moral tisti, ki neposredno izvaja in uveljavlja sanacijski program, pove- 
dati, ali v resnici ni moč tudi teh 3 zagotoviti in za toliko povečati dodatna 
sredstva, ki jih bo treba tako ali drugače zagotoviti republiški izobraževalni 
skupnosti. Postavljam to vprašanje članu izvršnega sveta, ker mislim, da je 
najbolje, da nam to on pojasni, kolikor tega ne bi pojasnil tudi predsednik 
izvršnega odbora izobraževalne skupnosti. 

Tovariš Zaje, prosim. 

Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po- 
vedal sem, da nastaja ta deficit v višini 3 %> zato, ker se je povečal obseg šolske 
dejavnosti zaradi novih oddelkov, večjega števila prvih razredov in tako dalje. 
S predsedniki temeljnih izobraževalnih skupnosti smo se o tem problemu pogo- 
varjali, oni so, verjetno vsaj z ožjim krogom prosvetnih delavcev tudi govorih, 
jaz sam sem bil tudi v nekaterih temeljnih izobraževalnih skupnostih, in moram 
reči, da prosvetni delavci ne delajo iz tega sedaj problem, čeprav to je. Prosvetni 
delavci vendarle vidijo, da je bil nek premik, napor narejen, pričakujejo edino 
to, in mislim povsem upravičeno, da bi v primeru, če bo dotok sredstev v repu- 
bliško izobraževalno skupnost v redu, ali celo nad predvidevanji, pozneje tudi 
še te 3 10/» pokrili. Samo treba je računati s tem, da bodo vedno nastajala manjša 
nesoglasja, kajti naši izračuni bodo morah biti vedno izdelam že v maju oziroma 
juniju mesecu in najkasneje septembra predloženi skupščini. Poleg tega smo 
zelo jasno povedali, da gre povečana dejavnost povsod na račun zaposlenih na 
tem področju, to je prosvetnih delavcev, ki to tudi vedo. Ce bodo naši dohodki 
presegli pričakovanja, bomo te 3 °/o lahko v celoti pokrili, sicer pa bomo iskali 
druge možne rešitve, o katerih pa zdaj ne bi rad govoril, ker je zelo težko 
razpravljati o tem, do kakšne mere še lahko republiška izobraževalna skupnost 
zajame obratnih sredstev. O tem se bo treba sporazumeti in na drug način 
zagotoviti za januar 1969 premostitev v primeru, če bi pregloboko posegli v 
obratna sredstva. Na vsak način trenutno stanje ne bo povzročilo večjih pro- 
blemov. Sami bomo morali najti sporazum in ustrezne rešitve s prosvetnimi 
delavci. To prevzemamo, ne da bi delali iz tega ponovne probleme. Verjetno bo 
rešitev taka, da bomo šli še nadalje v obratna sredstva. 

Predsednik Miloš Poljan šek: Naj povem, da sem sicer hvaležen za 
pojasnilo, da pa me v resnici v ničemer ne prepriča. Prepuščam republiški izo- 
braževalni skupnosti, da se direktno dogovarja s prosvetnimi delavci in jih 
prepričuje. Mene bolj zaskrbljuje prisotna soodvisnost med stroški za delo 
prosvetnih delavcev na eni strani in stimulacijo teh prosvetnih delavcev na 
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drugi strani, ali da sem konkretnejši: več bomo imeli nepismenih, manj bo 
problemov v šolstvu, v končni, najbolj drastični konsekvenci. S tem se pa, 
moram priznati, ne morem strinjati. Stvar naše ocene je, kakšne so možnosti 
in gibljemo se v okvirih teh možnosti, nikakor pa ne, da postavljamo v sood- 
visnost omenjeni dve stvari, da kolikor bolj bomo delali, za čim doslednejše 
uveljavljanje šolskih obveznosti, manjši bodo naši osebni dohodki. 

Mislim, da je ta relacija nesprejemljiva. Nekoliko me pomirja pripravljenost 
in dobra volja republiške izobraževalne skupnosti, da prebrodi tudi to težavo 
in odpravi kislo jabolko. Kot sistem pa je zame takšna soodvisnost nesprejem- 
ljiva in mislim, da ga kaže čimprej odpraviti oziroma zavreči. Potrebno je — 
samo improviziram — tako stimulirati naše prosvetne delavce, da bodo za čim 
boljše delo, čim boljše nagrajeni,- ne pa da je to ravno narobe. 

Samo toliko, strinjam pa se s tem, da je zelo napačno danes področje šolstva 
kot najbolj prodorno oziroma najbolj izostreno konico porivati naprej, ko želimo 
ugotoviti, kako je z gospodarjenjem v naših občinah in da smo na čelu boja, ko 
ugotavljamo, do kakšne mere so oziroma niso občine enakomerno obremenjene. 
Tukaj gre vendarle še za soodgovornost vseh drugih dejavnosti, ki bi prav tako 
morale biti, če še ne bolj poklicane, da natančneje, bolj pošteno in bolj objektivno 
ugotavljajo vse obveznosti občine, kar pa ima neposreden odmev in vpliv na 
zagotavljanje sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim. 

Tovariš Kejžar se ponovno javlja. Prosim. 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ob dejstvu, ki nam je bilo zdajle prezentirano, mislim, bi bilo treba pogledati še 
nekaj drugega. Tovariš Zaje nas je seznanil s tem, da se je obseg šolskega dela 
lansko leto povečal za 6i0/o. Za to so ta zbor in očitno tudi drugi organi izvedeli 
zdajle. Šolska organizacija se ne menja kadar koli, ampak v začetku šolskega 
leta. Vsako leto 15. oktobra se ugotavlja organizacija šolske mreže. Če računamo 
šest tednov časa za obdelavo, kar bi normalno moralo biti zadosti, se pravi, da 
bi ustrezni organi, ustrezne službe morale vsaj 1. decembra imeti podatke o 
obsegu osnovnošolske mreže v Sloveniji. Ce bi to bilo, potem bi bih ti podatki 
prisotni v razpravi od vsega začetka. Prepričan sem, da bi proračunska raz- 
prava za leto 1969 v republiški skupščini izgledala drugače, če bi bil znan ta 
podatek o šolski mreži, ko se je za 6 %> povečala. Kdo je za to odgovoren, ne 
bom zdajle tu ugotavljal, ali gre na račun republiškega sekretariata za pro- 
sveto in kulturo ali republiške izobraževalne skupnosti; dejstvo je, če bi ta 
podatek bil prej znan, bi vse razprave izgledale drugače. Tako pa izvemo za 
to zdaj, tako rekoč pod tekstom in lahko naredimo samo še to, kar je napravil 
tovariš Zaje, da izrazimo svoje prepričanje, da prosvetni delavci vendarle ne 
bodo delali težav, če bodo ob tiste 3 %>. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, tovariš Činč. 

Ludvik Cinč: Tovariš predsednik. Zdaj vidim, da ni nikdar dobro 
prehitro zaključiti. Da ne bi zavlačeval, vsaj nekaj moram povedati k temu, 
kar sem predlagal v zvezi s 7 %> za dopolnilno dejavnost. Namreč, če ostane 
napisano tako, kot je sedaj, se to lahko razume na dva načina. Tisti, ki lani 
za tako imenovani B program niso potrošili 7 %, tudi letos ne bodo dobili več 
kot lani. S tem v zvezi popravljam svoj predlog tako, da le-ti dobijo letos tistih 
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7 %. Za tiste, ki pa so že lani potrošili za to dejavnost nad 7 "/o, pa naj bi bilo 
neko poprečje ali nek začetek pri 7'%, tako kot je tu predlagano. Glede izjave 
tovariša predsednika izvršnega odbora izobraževalnih skupnosti, da prosvetni 
delavci na terenu ne delajo težav, opozarjam, da je to zelo relativno. Kaj pa 
pravzaprav prosvetni delavci zunaj vedo o tem? Sam sem predsednik temeljne 
izobraževalne skupnosti in dobro vem, da ljudje na moji šoli nič ne vedo o 
tej stvari niti v občinskem merilu, ker jim do sedaj nisem mogel zagotoviti 
nekih številk, ki naj bi bile realizacija tega, kar smo govorili, pisali, po televi- 
ziji kazali itd. Kaj se bo zgodilo, bomo šele videli, samo, žal, verjetno ne bomo 
vsi takrat tukaj sedeli, čutili pa bomo neko moralno odgovornost, da danes v 
tej razpravi nismo bili dovolj aktivni. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Tovariš Cinč, samo sledeče 
moram pojasniti: teksta ne moremo popravljati, nimamo te pravice, lahko samo 
sprejmemo ali zavrnemo dokument, ničesar drugega; toliko v pojasnilo, da se 
ne bi trudili s tem, kako bi ga spreminjali. 

Ludvik Cinč (iz klopi): V redu. 

Predsednik Miloš Poljanšek : Prosim, tovariš Vodopivec. 

Milenko Vodopivec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! To sporočilo predsednika republiške izobraževalne skupnosti je naravnost 
treščilo med nas, vsaj jaz imam občutek, da nas je vse silno iznenadilo. Vpra- 
šujem, če je to v redu in prav do prosvetnih delavcev, ki so toliko let morali 
razumeti težave na vseh koncih in krajih, da so letos ta poprečja osebnih do- 
hodkov, za kakršne sedaj še vsi ne vedo, pa bodo počasi zvedeli, precej drugačna 
od tistih, za kakršna se borimo, da bi jih imeli. Zato mislim, da bi bilo treba to 
na kakršenkoli način rešiti, da se stališča, ki so bila izglasovana in tolikokrat 
potrjena, res ne bi spremenila. Od poprečnih osebnih dohodkov v višini 1050, 
1200, 1320 in 1600 dinarjev po mojem ne bi smeli odstopiti niti za odstotek. 
Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Prosim, tovarišica Ko- 
dričeva. 

Zofka Kodrič: Spodbudila me je izjava tovariša Zajca, da prosvetni 
delavci ne bodo reagirali na zmanjšanje sredstev za 3 %. Skupščina izobraže- 
valne skupnosti Ptuj, ki je zasedala v preteklem tednu, se že s tisto obvezno 
3!% rezervo ni strinjala in je odločno protestirala proti njej z utemeljitvijo, da 
cene nenehno rastejo, prosvetni delavci pa itak capljajo, kot je znano, že nekaj 
let za osebnimi prejemki drugih delavcev. Po današnji izjavi tovariša Zajca 
bi bilo zmanjšanje dejansko 6 in ne samo 3%. V Ptuju odklanjajo obvezno 
rezervo ne samo zaradi zviševanja življenjskih stroškov. Načelno se sicer stri- 
njajo s tem, da se za nagrajevanje kvalitetnega dela nekaj prihranja, so pa 
proti temu, dokler potrebna merila niso izdelana in bi samo pavšalno lahko 
nekje na šoli ugotovili, kdo je dober delavec in kdo to ni. In če bodo slišali 
sedaj še ta novi podatek, da se odvzamejo še trije procenti od mase za osebne 
prejemke, potem dvomim, da se bodo s tem sprijaznili. Hvala lepa. 
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Predsednik Miloš Polj anšek : Hvala lepa. Prosim tovariš Meglič. 

Janez Meglic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Opozoril bi še na drugo dejstvo, da so namreč v mnogih občinskih skupščinah 
pri sestavljanju svojih proračunov pri določanju osebnih dohodkov v občin- 
skih upravah in v sodstvu računali na ta poprečja osebnih dohodkov za pro- 
svetne delavce in so v glavnem za te službe takšna poprečja v občinskih pro- 
računih zagotovljena. Torej, kolikor mi v šolstvu tega ne bomo dosegli, bo 
ponovno prišlo do razlik, kar bo, po mojem mnenju, povzročilo precej nepo- 
pravljive in verjetno tudi politično škodo, ki je dolgo ne bomo mogli popraviti. 
Zato predlagam, da bi naš zbor dal republiški izobraževalni skupnosti podporo 
z nekim sklepom ali z nekim priporočilom in trdno vztrajal na tem, da ta 
poprečja, ki so bila tolikokrat proklamirana v razdobju skoraj enega leta, letos 
v šolstvu tudi dosežemo. Hvala lepa. > 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovariš Meglič. Se kdo 
želi prosim besedo? Zeli morda predstavnik izvršnega sveta pojasniti vsaj za 
nas novo situacijo? 

Dr. Vladimir Bračič: Tovarišice in tovariši! Tovariš Zaje je po- 
vedal, da smo skupno z njimi izdelali vse te izračune za potrebna sredstva na 
osnovi podatkov, ki so nam bili prezentirani in ki so dejansko bili podatki za 
preteklo leto. Takrat niti republiška izobraževalna skupnosti niti mi nismo 
razpolagali z drugimi podatki in nismo vedeli, kakšen odstotek bo zahtevala 
tista povečana dejavnost, za katero smo pa sicer vedeli, da obstoja. Zato so 
vsi izračuni bili takrat delani na takšnih podatkih in seveda na tej osnovi izra- 
čunana tudi sredstva za osebne dohodke, po kriterijih in stališčih, ki so bila 
sprejeta. Tudi pri izračunih sredstev za dopolnjevanje so bili upoštevam ti 
podatki. K prvotno določeni vsoti 75 milijonov dinarjev je bilo naknadno do- 
dano še pet milijonov od republiške izobraževalne skupnosti, drugih pet mili- 
jonov bi naj zagotovila skupščina, tako da bi imeli za dopolnjevanje skupno 
85 milijonov dinarjev. Želel bi vas pa pri tem vendarle na nekaj opozoriti, o 
čemer sem že zadnjič govoril. Po nacionalni bilanci smo lansko leto potrošili 
za področje vzgoje in izobraževanja 601 milijon ali 60 starih milijard in nekaj 
dinarjev. Po letošnji nacionalni bilanci bi naj po kriterijih, kakršne smo uve- 
ljavili — višji osebni dohodki, šest odstotno zvišanje za materialne izdatke v 
primerjavi z realizacijo v lanskem letu, 7 °/o za tako imenovani B program — 
to znašalo 726 milijonov dinarjev. Ker pa vemo, da bodo nekatere občine 
morale dati in tudi dajejo za B program več, 15% in celo 30% sredstev za 
redno dejavnost, računamo, da bo ta številka v nacionalni bilanci ob koncu 
letošnjega leta okrog 780 milijonov. To pa pomeni nasproti lanskemu letu za 
27'% povečana vsa sredstva v republiki, potrošena na področju vzgoje in 
izobraževanja. 

V lanskem letu smo bili priča velikim razlikam v osebnih dohodkih. Zato 
smo tudi smatrali kot prvo in osnovno politično dolžnost, da te velike razlike 
izenačimo. V mesecih juniju in juliju lani smo imeli ponekod še poprečne 
osebne dohodke 650 dinarjev in zaradi tega so se prosvetni delavci v ptujski 
občini odločili za prekinitev dela. V neki drugi občini pa je bil takrat popreček 
950 dinarjev in celo nad tem. Z uveljavljanjem sprejetih stališč dejansko izena- 
čujemo osebne dohodke prosvetnim delavcem po vsej Sloveniji, kajti ni izgle- 
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dov, da bi katerakoli občina šla v realizaciji bistveno nad 1050, 1200, 1350 in 
1600 dinarjev, kar smo s temi kriteriji poskušali zagotoviti. To se pravi, da 
lahko potem nastajajo letos razlike največ za nekaj starih tisočakov med uči- 
telji v občinah, kjer so lansko leto imeli minimalne osebne dohodke, in v tistih 
občinah, kjer so imeli v lanskem letu maksimalne osebne dohodke. Pri tem 
pa bodo lahko letos celo za tisočaka ali dva na boljšem tisti, ki so lansko leto 
bili na dnu, in na slabšem tisti, ki so bili na vrhu. 

Menim, da smo s tem napravili velik in bistven korak in realizirali zahtevo 
prosvetnih delavcev, da se v nacionalnem merilu enako delo enako vrednoti. 
Dejstvo je, da se je povečevala vzgojno-izobraževalna dejavnost, da se je pove- 
čevala ponekod na podlagi predpisov, ki smo jih sprejemali, drugod zaradi 
večjega števila otrok, ponekod pa tudi zaradi težnje, da bi uresničili progre- 
sivna pedagoška načela, da naj bo v razredu manj učencev, ker je potem pouk 
kvalitetnejši, pa čeprav bi morda lahko še tudi eno leto vzdržali pri nekoliko 
večjem številu in to ne bi bila pedagoška katastrofa. O tem so na šolah in v 
občinah odločali sami, ne da bi bili dobili tudi predhodno odobrenje in soglasje 
tistega, ki naj bi zagotovil sredstva, pa naj je bila to občinska skupščina, temelj- 
na izobraževalna skupnost ali pa republiška skupščina, ki mora zagotoviti 
republiški izobraževalni skupnosti sredstva za dopolnjevanje. Do sedaj je tudi 
republiška izobraževalna skupnost smatrala, da so ta povečanja narejena več 
ali manj na lastno roko in da bo treba v medsebojnem dogovoru poiskati mož- 
nost, da se te stvari uredijo tako, kot je treba. Seveda se bodo morali pogo- 
voriti, kaj bodo naredili, tam, kjer za B program porabijo 15 in več odstotkov 
sredstev, prek dopolnjevanja pa jim je zagotovljenih le 7l0/o. Ali se bodo dogo- 
vorili, da bodo ta program krčili, ali bo občinska skupščina prispevala več 
sredstev aH se bodo dogovorili za kombinacijo in bodo tudi od neposrednega 
potrošnika zahtevali del povečanih dajatev s tem, da bodo npr. za prispevek za 
glasbeno šolo zahtevali več kot doslej, ali da bo delavska univerza svoje usluge 
zaračunavala nekoli višje in bo s tem dobila več lastno ustvarjenih sredstev, 
ne pa samo živela od dotacije. To so vprašanja, ki jih poraja letošnja situacija. 

Ko smo v izvršnem svetu razpravljali o teh sredstvih, je bilo izraženo 
mnenje in pripravljenost, da teh 5 milijonov, o katerih govori tudi ta dokument, 
zagotovimo. Ta sredstva pa je mogoče dobiti samo z rebalansom republiškega 
proračuna. Nekdo je omenil republiško proračunsko rezervo. Ta znaša sedaj 
na začetku leta 2,3 milijona dinarjev. Torej je manjša, kot je zahtevek, ki naj 
bi ga krili. Da bi bila republika brez tekoče proračunske rezerve, mislim ne 
bi bilo ustrezno zahtevati. 

Osebno moram reči, da trenutno ne vem, kje dobiti ta dodatna sredstva. 
Res pa je, da pomeni vsaka sprememba že sprejetih sklepov in stališč nova 
sredstva, ki jih mora republiška skupščina nekje najti. Tovariši, ki so spre- 
membe predlagali, niso izračunali, koliko milijonov to je. Toda po razgovorih, 
ki smo jih imeli, pomeni to približno, kar je že tovariš Zaje povedal, povečanje 
od 850 milijonov na 930 milijonov oziroma celo na 971 milijonov dinarjev. To 
se pravi, da bi morali po teh predlogih zagotoviti dodatno milijardo za to 
področje. Reči moram, da tudi sam ne vidim možnosti, da bi to lahko naredili. 
Povem lahko, da smo se dogovarjali o tem, kako bi bilo mogoče teh 5 milijo- 
nov dinarjev pokriti samo z rebalansom republiškega proračuna. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Se kdo? Prosim, tovariš Sti- 
plovšek ima besedo. 
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Dr. Miro Stiplovšek: Ob predlogu, ki ga je dal tovariš Zaje, da bi 
sredstva za kritje te razlike pri dopolnjevanju morda vzeli iz obratnih sredstev, 
sem hotel opozoriti na naslednje. Tovariš Zaje se bo verjetno spominjal, da smo 
leta in leta zbirali denar za obratna sredstva predvsem zato, da bi v začetku 
vsakega leta ne nastale komplikacije pri financiranju zavodov in sam sem več- 
krat opozarjal, da neredno nakazovanje denarja povzroča hude težave zavodom 
pri njihovem poslovanju. Spominjate se, da so bili včasih ti spori precej za- 
ostreni in opozarjam na problem, ki bi nastal, če bi ta obratna sredstva v 
letošnjem letu skoraj popolnoma osiromašili. Želel bi namreč opozoriti samo 
na to, kar je že tudi tovariš Žajc omenil, da bodo namreč ob novem letu nastali 
zaradi tega zelo hudi problemi in ne vem, kako jih bomo premostili. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovariš Stiplovšek. Še 
kdo želi besedo? (Ne.) Kolikor ne, zaključujem razpravo in dajem na glaso- 
vanje dopolnjeni predlog odloka o soglasju k merilom in pogojem za zagotav- 
ljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v 
letošnjem 1969. letu. Predvidoma bo odlok dopolnjen z naslednjim odstavkom 
k VI. členu, sedaj ga že lahko citiram, ker je ta predlog definitiven. Vi ga 
imate pred seboj, opozoril bi samo nanj. Besedilo se glasi: »Na predlog izvršnega 
sveta bo Skupščina SR Slovenije zagotovila za izvedbo sklepov o merilih in 
pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraže- 
valnim skupnostim v letu 1969 potrebna dodatna sredstva do višine 5 milijonov 
dinarjev.« 

Tako dopolnjen predlog odloka dajem na glasovanje. Torej, kdor je zanj, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel predlog odloka o soglasju 
k,merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim 
izobraževalnim skupnostim v letošnjem letu. O tem bom obvestil predsednika 
republiškega zbora, ki prav tako danes obravnava omenjeni dokument. 

Prehajamo na 8. t o č k o dnevnega reda, to je na razpravo in 
sklepanje o predlogu odloka o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skup- 
ščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Predlog odloka je zboru predložilo predsedstvo Skupščine SR Slovenije, 
ki predlaga, da vsi zbori ustanovijo skupno komisijo z nalogo, da pripravi 
spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije v skladu s spre- 
jetimi ustavnimi amandmaji. 

Dajem predlog odloka v razpravo. Zeli kdo o njem razpravljati? (Ne.) Kaže, 
da ne, zato zaključujem razpravo in.dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor 
je zanj, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo morda vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel predlog odloka o ustano- 
vitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za spremembe in 
dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Prehajam rta zadnjo, to je na 9. točko dnevnega reda, to je na 
razpravo in sklepanje o predlogu odloka o izvolitvi oziroma o imenovanju 
predsednika, podpredsednika, članov ter sekretarja skupne komisije vseh zborov 
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Skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Predlog odloka je predložila skupščinska komisija za volitve in imenovanja. 
Želi njen predstavnik še ustno obrazložiti ta predlog? (Ne želi.) Začenjam 
razpravo. Zeli morda kdo besedo? Ugotavljam, da se nihče ne javlja k razpravi, 
zato zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je 
zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je morda kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o izvolitvi oziroma imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in sekre- 
tarja skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za spremembe in 
dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 52. sejo prosvetno-kultur- 
nega zbora. Hvala lepa. 

(Seja je bila zaključena ob 16.35.) 



PROSVETNO -KULTUfiMl ZBOR 

53. seja 

(28. marca 1969) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.20. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci. Za- 
čenjam 53. sejo prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Za današnjo sejo so se opravičili poslanci Jože Grošelj, Vida Rojic, Milan 
Filipčič, Viktor Malovrh in Janez Karlin. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Preden preidemo na sklepanje o predloženem dnevnem redu, mi dovolite, 
da vas obvestim o noviteti, ki jo premore naša skupščina oziroma mala dvorana. 
Nuklearni inštitut »Jožef Štefan« je namreč v dogovoru z našo skupščino izdelal 
preizkusno elektronsko napravo digitalni računski stroj, s pomočjo katerega 
bomo lahko ugotavljali poleg običajnega javnega glasovanja tudi, koliko poslan- 
cev je glasovalo za nek predlog, koliko proti in koliko se jih je vzdržalo. S tem 
nam bo olajšano seštevanje, s katerim smo imeli, kakor veste, včasih tudi 
težave. 

Naj vas hkrati opozorim, da na skrajni levi in desni še nimamo potrebnih 
naprav za glasovanje, zato vas naprošam, da posedete v srednje tri vrste. Vsaka 
klop ima na spodnjem robu vrhnje plošče posebno pripravo-tipko, s katero 
lahko vsak poslanec tudi glasuje. Razumljivo je, da glasuje poslanec samo 
enkrat. Naprava je namreč tako prirejena, da v drugo ali v tretje ne bo več 
reagirala. S tem je tudi nam olajšano, da ne bi prišlo do pomote. 

Naj povem, kot sem že uvodoma omenil, da poleg naprave, ki jo bomo 
uporabljali, vendarle še velja po poslovniku javno glasovanje, in to z dvi- 
ganjem rok. 

Da bi bila uporaba seštevalne naprave vsakomur dovolj nazorna, bi za 
preizkus ugotovili kvorum seje. Prosim, če zdajle vsi pritisnete na tipko. (Po- 
slanci pritisnejo na tipke.) Sekretar zbora je povedal, da je 50 poslancev 
navzočih. Hvala lepa. 

Naj še povem, da za enkrat nimamo vidnega semaforja, zdaj ga ima pred 
sabo samo sekretar zbora. Kasneje, ko bodo naprave dopolnjene, bo nameščen 
tudi javni semafor, tako da boste lahko sproti tudi vi sami videli, kako poteka 
glasovanje. 
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Ker je poslanec Vlado Golob umaknil osnutek zakona o glasbenih šolah, 
predlagam, da za današnjo sejo spremenimo dnevni red, in sicer: 

1. odobritev zapisnika 52. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. zakonodajna politika republike; 
4. predlog zakona o revalorizaciji, koeficientih in osnovi za revalorizacijo 

sredstev delovnih organizacij določenih področij; 
5. predlog zakona o spremembi zakona o uporabi amortizacijskih sredstev 

delovnih organizacij določenih področij; 
6. predlog zakona o stopnji amortizacije osnovnih sredstev delovnih orga- 

nizacij določenih področij; 
7. predlog petletnega investicijskega programa za izgradnjo osnovnošolskega 

prostora v SR Sloveniji v letih 1969—1973; 
8. program izobraževalne skupnosti SR Slovenije; 
9. zaključni račun za leto 1968 in finančni načrt za leto 1969 izobraževalne 

skupnosti SR Slovenije. 
Ima kdo od navzočih poslancev k predlaganemu dnevnemu redu kakšno 

pripombo? (Ne.) Kaže, da ne; ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 52. seje prosvetno-kulturnega zbora. Ima kdo od navzočih poslancev kako 
pripombo? (Ne.) Ce nima, ugotavljam, da je zapisnik 52. seje prosvetno-kultur- 
nega zbora soglasno odobren, brez sprememb in dopolnitev. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Poslanec dr. Lev Premru je skupaj s poslancem gospodarskega zbora dr. 
Dragom Kolarjem na prejšnji seji prosvetno-kulturnega zbora zastavil vprašanje 
v zvezi 

— s padanjem deleža Slovenije pri sredstvih zveznega sklada za znanstveno 
delo ter stališčem izvršnega sveta do tega, 

— s programom sveta za koordinacijo znanstvenih dejavnosti in vplivom 
sklada Borisa Kidriča nanj, in 

— z racionalizacijo uporabljenih skupnih sredstev za financiranje razisko- 
valnih nalog. 

Izvršni svet me je obvestil, da bo na poslansko vprašanje odgovoril član 
izvršnega sveta dr. Ernest Petrič. 

Đr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na podlagi 23. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sta poslanec gospo- 
darskega zbora dr. Drago Kolar in poslanec tega zbora dr. Lev Premru zaprosila 
izvršni svet, da jima odgovori na naslednja vprašanja: 

1. Kako tolmači izvršni svet, da je delež Slovenije pri sredstvih iz zveznega 
fonda za znanstveno delo padel? 

2. Kaj je izvršni svet ukrenil, da bi se ustavilo padanje deleža naših razi- 
skovalnih organizacij pri zveznih sredstvih in kaj namerava še ukreniti? 

" 3. Ali predstavlja program znanstvenega sveta za koordinacijo znanstvenih 
dejavnosti v zadostnem obsegu usklajen interes vseh republik oziroma ali so 
slovenski predlogi za programiranje raziskovalnih nalog dovolj upoštevani? 
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Kako močan je vpliv sklada Borisa Kidriča, ki sofinancira večino nalog zveznega 
sklada na izbiro programa raziskovalnih nalog? 

4. Ali meni izvršni svet, da je zagotovljena racionalnost uporabe skupnih 
sredstev in ali financiranju raziskovalnih nalog odločajo izključno kriteriji, 
ki naj bi zagotovili smotrnost in kvaliteto izvedbe raziskovalnih nalog? 

Kot vidite, kar cela vrsta vprašanj, zato bo pa odgovor nekoliko daljši. 
V odgovoru na poslansko vprašanje moram najprej ugotoviti, da so navedbe 

poslancev o deležih Socialistične republike Slovenije iz sredstev zveznega fonda 
za financiranje znanstvene dejavnosti kar se tendenc v zadnjem času tiče, 
v bistvu točne. V ilustracijo naj navedem nekaj podatkov: 

Sredstva za raziskovalno dejavnost in investicije znanstvenih ustanov v 
Sloveniji iz zveznega fonda so se v letih 1960 do 1967 gibala med 13 % in 
16 '°/o sredstev fonda z rahlim trendom upadanja, tako da so ob koncu leta 1967 
znašala skupno za vsa ta leta na področju raziskovalnih nalog in projektov 
41 313 000 N din ali 11,77 %> in na področju investicij 23 240 000 N din ali 18,25 %, 
kar je skupaj 64 554 000 N din ali 13,49 % skupnih sredstev zveznega fonda. 

Sredstva fonda so bila v letih 1960 in 1967 trošena za raziskovanje in inve- 
sticije po posameznih republikah takole: Črna gora 0,76% sredstev fonda, 
Makedonija 2,53 %, Bosna in Hercegovina 9,76%, Slovenija 13,49%, Hrvatska 
21,32%, Srbija 38,55% sredstev zveznega fonda. Ocenjujemo, da je glede na 
razvitost, glede na kapacitete, glede na število raziskovalnih kadrov in tako 
dalje bil v tem obdobju položaj v bistvu normalen. 

V letu 1968 so bila s sklepom upravnega odbora zveznega fonda z dne 
20. 12. 1968 na osnovi razpisa za leto 1968 sredstva alocirana po republikah 
takole: SR Crna gora 0,99%, Makedonija 4,88 %, Bosma in Hercegovina 8,62%, 
Slovenija 9,58 %, Hrvatska 21,95%, Srbija 52,33 % sredstev zveznega fonda; 
ob tem pa je v zveznem fondu ostalo še 1,65 % nerazporejenih sredstev. 

V tem letu je torej zaznaven padec sredstev iz zveznega fonda, ki so name- 
njena znanstveni dejavnosti v SR Sloveniji, in sicer od prejšnjega poprečja 
13,49 % na sedanjih 9,58 %, obenem pa npr. zaznaven porast sredstev iz zveznega 
fonda, zlasti v SR Srbiji od prejšnjih 38,55 % na sedanjih 52,33%. 

Tak preliv je seveda vplival tudi na spremembo razmerij v celotni vsoti 
razdeljenih sredstev v letih 1960 do 1968, tako da je struktura razdeljenih 
sredstev 31. 12. 1968 izgledala takole: Crna gora 0,80%, Makedonija 2,97%, 
Bosna in Hercegovina 9,55 %, Slovenija 12,76%, Hrvatska 21,45%-, Srbija 
41,12 % sredstev zveznega fonda. Verjetno sta poslanca, ko sta stavila vprašanje, 
mislila na ta gibanja, ki sem jih skušal ilustrirati s konkretnimi pokazatelji. 

Ce vzamemo razmerje med družbenim proizvodom republike, to je, lahko 
bi rekli nekoliko poenostavljeno, med prispevkom neke republike v fond, in 
sredstvi, ki so bila realizirana za neko republiko iz zveznega fonda za finan- 
ciranje raziskovalnega dela, dobimo za Slovenijo procent 65, to se pravi, da je 
razmerje med prispevanimi in realiziranimi sredstvi iz zveznega fonda za nas 
v letu 1968 že precej neugodno. Položaj se nekoliko spremeni, če upoštevamo, 
da je eden izmed zveznih inštitutov, ki tu niso upoštevani, ljubljanski nuklearni 
inštitut Jožef Štefan, kar sliko sicer delno popravlja, vendar še zdaleč ne 
v celoti. 

Vzrokov za upadanje deleža SR Slovenije iz sredstev zveznega fonda je 
verjetno več. Po eni strani lahko ugotavljamo hitrejšo stopnjo razvoja razisko- 
valnih in znanstvenih kapacitet v ostalih republikah, kar je seveda normalno, 
hkrati pa lahko ugotavljamo, da zaradi ne dovolj izdelane metodologije in še 
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ne dovolj izoblikovanih in zlasti neuveljavljenih strokovnih in znanstvenih kri- 
terijev pri programiranju znanstvenega dela in konkretno pri razdeljevanju 
zveznih sredstev prihaja še vse preveč pogosto do uveljavljanja načela linearnega 
zniževanja v odnosu na postavljene zahteve, vsaj tako zatrjujejo predstavniki 
slovenskih raziskovalnih organizacij, ki kandidirajo pri zveznem fondu. To 
povzroča, kljub resnim vztrajnim in delno tudi uspešnim naporom zveznega 
sveta za koordinacijo znanstvene dejavnosti in zveznega fonda ter njunih orga- 
nov, da selekcija upoštevanih zahtevkov še vedno ni dovolj dosledna, tako 
da bi izpadli vsi projekti, ki ne ustrezajo strokovnim kriterijem, temveč je še 
prepogosto taka, da se reže sredstva celo ustreznim in nujnim projektom ozi- 
roma, da se vsakomur da nekaj. To pa ima seveda svoje negativne posledice. 

Težko bi bilo tudi trditi, da se sredstva zveznega fonda trenutno trošijo 
v skladu z nekim začrtanim programom, ampak se po naši oceni še vedno 
trošijo preveč v skladu s potrebami posameznih institucij. Ob tem pa so verjetno 
prisotni tudi neprincipialni pritiski na zvezni fond. 

Struktura razdeljenih sredstev v letu 1968 odraža verjetno tudi situacijo 
nezadostnega odziva na konkurs v Sloveniji. V izvršnem svetu smo mnenja, 
da so slovenske raziskovalne organizacije z odzivom na razpis pokazale pre- 
majhen interes kljub pismenemu in ustnemu alarmiranju prek republiškega 
Sekretariata za prosveto in kulturo, sklada Borisa Kidriča in zveze raziskovalnih 
organizacij Slovenije. Vendar pa smo tudi mnenja, da trajnejša rešitev ne 
obstoji v tem, da naše znanstvene ustanove povečujejo svoj pritisk na zvezni 
fond. Tak način reševanja bi neustrezen položaj le ohranjal. Nasprotno, rešitev 
je v tem, da se na osnovi medrepubliških dogovorov izdela taka metodologija 
razpisovanja in razdeljevanja sredstev zveznega fonda, ki bo uveljavila zares 
strokovne, smotrne, znanstvene in zlasti programske kriterije. 

Iščemo ustrezne rešitve, pri čemer so predstavniki Slovenije aktivni in 
nastopajo predvsem v naslednji smeri: Menimo, da je potrebno sredstva zvez- 
nega fonda usmeriti zgolj na nekatere ključne raziskave, tako imenovane makro- 
projekte, da je pa pri formiranju in financiranju teh makro-projektov in s tem 
pri razpolaganju sredstev zveznega fonda treba mnogo bolj kot doslej poudarjati 
vlogo republike. Pri tem naj dodam, da imamo za nenormalno, da se še vedno 
včasih skuša voditi neka posebna zvezna raziskovalna politika brez zadostne 
koordinacije z republikami, čeprav je vsakomur očitno dejstvo, da vsaka repu- 
blika sama najbolje pozna razmere in potrebe, tako po raziskovalnih projektih 
in nalogah, kot tudi po opremi, kadrih itd. Zato bo po naši oceni v najkrajšem 
obdobju potrebno razmišljati o vlogi, organizaciji in delovanju zveznega fonda 
in zveznega sveta za koordinacijo raziskovalnega dela. 

Izvršni svet meni, da je treba v zveznem fondu in v zveznem svetu za 
koordinacijo raziskovalnih dejavnosti uveljaviti in izvajati stališče, da so sred- 
stva zveznega fonda združena sredstva, ki jih je treba uporabljati na osnovi 
skupnega samoupravnega medrepubliškega dogovora, upoštevajoč skupne inte- 
rese vseh republik za skupne med republikami dogovorjene velike raziskovalne 
akcije. So pa tudi sredstva zveznega fonda danes v nesorazmerju z republiškimi 
sredstvi, saj za kar dobrih 40 % presegajo skupna sredstva vseh republiških 
in pokrajinskih fondov za znanost. Običajno se zahteva ob zveznih sredstvih 
tudi participacija republiških sredstev, običajno po načelu 50 : 50, in ker so ta 
zvezna sredstva trenutno tako nenormalno večja od republiških, je seveda 
v skrajni konsekvenci zelo malo, če sploh je kaj možnosti, ob teh sredstvih 
voditi neko raziskovalno politiko na področju republike. V tem smislu tudi ne 
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morem odgovoriti pozitivno na to, da bi bila vloga sklada Borisa Kidriča 
v danem položaju dovolj ustvarjalna in dovolj konkretna pri alokaciji sredstev 
zveznega fonda v naši republiki. 

Očitno je nadalje tudi, da bi obravnavanje zveznega fonda kot združenih 
skupnih sredstev v republiki za skupne obče jugoslovanske akcije in prenos 
dela teh sredstev direktno na republike, ob dosledni uveljavitvi strokovnih 
kriterijev šele omogočilo najbolj racionalno uporabo zveznih sredstev ob hkrat- 
nem upoštevanju skupnih interesov vseh republik; šele to bi prispevalo k stvarni 
integraciji in sodelovanju na področju raziskovalnega dela. Tako bi dobili eno 
integrirano politiko in ne dveh politik na področju raziskovalnega dela: politiko 
republiškega sklada in politiko zveznega sklada z njegovimi sredstvi. 

Prav tako menimo, da bi moral biti osnovni namen zveznih sredstev upo- 
števanje skupnih interesov republik in kritje samo tistih potreb znanstvene 
dejavnosti, ki so skupnega pomena, kajti šele na tak način in s takim tro- 
šenjem zveznih sredstev bi dejansko zagotovili funkcionalno medrepubliško 
koordinacijo, kateri so sredstva zveznega fonda namenjena. 

Ugotoviti moramo iz vsega povedanega, da sedanji program znanstvenega 
sveta za koordinacijo raziskovalnega dela in fonda torej še ne predstavlja v 
zadostnem obsegu usklajene interese vseh republik. Pri tem ne gre za neupo- 
števanje slovenskih predlogov za financiranje raziskovalnih nalog, temveč ver- 
jetno mnogo bolj za zaenkrat še nezadostno uveljavitev objektivne, nepri- 
stranske, strokovne in moderne metodologije ter programiranja v celotnem 
postopku zveznega sveta in zveznega fonda. Iz povedanega nadalje tudi izhaja, 
da moram na zadnji del vprašanja odgovoriti negativno; trenutno po mnenju 
izvršnega srveta še ni dovolj zagotovljena racionalnost pri delitvi sredstev zvez- 
nega fonda in pri financiranju raziskovalnih nalog; in, kot vse kaže, še niso 
dosledno uveljavljeni kriteriji smotrnosti in programiranja kljub, poudarjam, 
resnim naporom ^ fondu in zveznem svetu v to smer. 

Seveda bo mogoče adekvatno vlogo Slovenije pri razreševanju vseh nave- 
denih vprašanj zagotoviti samo na ta način, da se tudi v sami Sloveniji področje 
znanstvene dejavnosti racionalizira in organizira in da se jasneje poudarijo 
nekateri elementi smotrne nacionalne znanstvene politike in predvsem kriterij 
kvalitete. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali je poslanec dr. Premru zadovoljen 
z odgovorom, ali pa želi staviti še kakšno dodatno vprašanje? (Ne želi.) 

2e še kdo od poslancev zastaviti vprašanje? Prosim, poslanec Slavko Belak. 

Slavko Belak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Za razpravo o predlogu zakona o republiškem proračunu za leto 1969 na 49. seji 
našega zbora v 6. točki dnevnega reda so nam bili predloženi materiali, iz 
katerih je bilo pod zaporedno številko 031 razdelitve sredstev iz proračuna 
razvidno, da se sredstva skladov za pospeševanje kulturnih dejavnosti povečajo 
od lanskih 13 919 206 na 16 997 904 N din ali za 22 %>. Iz materialov komisije 
za gledališče pri upravnem odboru sklada pa je razvidno, da znašajo sredstva 
v letošnjem letu 16 843 865 N din ali samo 19% več. Prosvetno-kulturni zbor 
je na 49. seji soglasno sprejel in potrdil poročilo, ki sta ga predložila zbor 
za šolstvo in odbor za kulturne dejavnosti. Peti odstavek tega poročila se glasi: 

»Glede financiranja kulture sta odbora ugotovila, da' predloženi zakon o re- 
publiškem proračunu za prihodnje leto uresničuje prvo stopnjo sanacije gmot-* 
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nega položaja kulture, vendar samo za manjši del kulturnih dejavnosti, le za 
tako imenovane republiške kulturne institucije in akcije. Vsem drugim zavodom 
in akcijam, ki jih financirajo občine, mesto ali več ustanoviteljev skupaj, zaradi 
novih delitvenih razmerij med republiko in občinami pa grozi, da se njihov 
gmotni položaj v prihodnjem letu v primerjavi z letošnjim ne le ne bo izboljšal,, 
marveč se bo celo močno poslabšal. Tako se bodo neenakopravnosti in razlike 
povečale, nasprotja zaostrila, položaj v celoti pa zapletel do kritične meje. Zato 
sta odbora predložila, da je treba vsem kulturnim zavodom in akcijam v repu- 
bliki s samoupravnim dogovorom med ustanovitelji zagotoviti temeljno finan- 
ciranje pod enakimi pogoji, ne glede na to, kdo je ustanovitelj. Upravni odbor 
sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti pa naj s sredstvi, ki 
mu bodo ostala, ko bo po pravkar omenjenem dogovoru med ustanovitelji raz- 
poredil sredstva za temeljne dejavnosti zavodov, ki jim je ustanovitelj republika, 
dodatno financira delo zavodov in kulturne akcije na temelju javnih natečajev, 
pod enakimi pogoji glede na kvaliteto, pomembnost in izvirnost programov 
ter ne glede na ustanoviteljstvo in teritorialno razporeditev.« 

Na osnovi takega stališča prosvetno-kulturnega zbora je skupnost slovenskih 
dramskih gledališč izdelala predlog natečajnih kriterijev za gledališko področje, 
po katerih bi se za preostala sredstva sklada lahko enakopravno potegovala 
vsa gledališča. Predlog skupnosti, ki ga je v imenu vseh gledališč predložila 
upravnemu odboru sklada, je zajemal kvaliteto repertoarja in izvedb oziroma 
uprizoritev, pospeševanje domačih odrskih dramskih del, stimuliranje gledališč 
na področju pritegovanja mladine k predstavam in stimuliranje gostovanj. 

Upravni odbor sklada je načeloma kriterije pozdravil, vendar jih je na 
prvi seji, ko je globalno razpravljal o delitvi sredstev, obšel. To je lahko 
zaskrbljujoče, ker je bila s tem zavrnjena pobuda, po kateri bi sklad lahko 
prešel iz apriori začrtane delitve na delitev po kvalitetnih kriterijih, torej 
prešel k opravljanju svoje temeljne funkcije, to je k oblikovanju kulturne 
politike z metodo financiranja. 

Svet za znanost in kulturo skupščine občine Celje je upravnemu. odboru 
sklada in ustreznim republiškim organom poslal dodatne predloge, ki so zade- 
vali predvsem prispevek sklada pri gostovanjih. Svoje predloge je utemeljil na 
natečajnih pogojih sklada, ki med drugim obljubljajo podporo tudi za enako- 
mernejšo razporeditev kulturnih dobrin. Svoje predloge je utemeljeval z na- 
slednjimi dejstvi: celjska občina je namenila letos kulturi 10,4 fl/o proračunskih 
sredstev ah več kot 50 N din na prebivalca, vendar tako zagotavlja le 77 % 
sredstev, potrebnih za financiranje delovnih programov kulturnih ustanov, gle- 
dališču pa celo samo 69 '%>. Na tej osnovi in spričo dejstva, da poslanstvo celj- 
skega gledališča prerašča meje občine, ki ga edina financira, se je svet za 
znanost in kulturo skupščine občine Celje zavzel za to, da bi sklad pomagal 
reševati problem, ki je v utrjevanju eksistenčne osnove s strani same občine 
nerešljiv. 

Vprašujem: 
Prvič, kako je prišlo pri prenosu sredstev iz proračuna na republiški kul- 

turni sklad do izpada 154 039 novih dinarjev? 
Drugič, ali je katerikoli skupščinski organ zavrnil stališča prosvetno-kultur- 

nega zbora glede delitve povečanih sredstev za kulturo in s kakšno utemeljitvijo 
(odgovor, da ni kvantifikacije predlogov skupnosti gledališč, me ne zadovoljuje) 
oziroma, ali je katerikoli skupščinski organ priporočil upravnemu odboru sklada 
drugačno delitev? 
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Tretjič, ali lahko ostane občinska skupščina, ki je prevzela skrb za zago- 
tavljanje in vzbujanje kulturnih potreb na svojem območju, spričo obstoječe 
politike upravnega odbora sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti povsem 
neuslišana in brez pomoči osrednjega slovenskega kulturnega sklada? 

Četrtič, koliko občin daje enak ali večji prispevek iz proračuna za kulturo 
kot občinska skupščina Celje? 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ker ni predstavnika izvršnega sveta, 
da bi lahko na vprašanje že sedaj odgovoril, bom vprašanje v pismeni obliki 
posredoval izvršnemu svetu Slovenije. 

Besedo ima poslanka Marija Faganeli. 

Marija Faganeli: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Hada bi postavila poslansko vprašanje v zvezi s sredstvi delovnih organizacij 
za izobraževanje. Po dosedanjih predpisih so delovne organizacije lahko trošile 
za izobraževanje dva in pol procenta od bruto osebnih dohodkov, ne da bi bila 
ta sredstva obdavčena, in so se lahko knjižila na materialne izdatke. Glede na 
novi zakon o dohodku, ko je treba očistiti poslovne stroške, pa je izvršni svet 
razpravljal o tem, da bi odslej delovne organizacije trošile sredstva za izobra- 
ževanje iz sklada skupne porabe, toda le v višini ena in pol procenta od bruto 
osebnih dohodkov. 

Prvo vprašanje: Ali izvršni svet smatra, da je 1,5'"/« od bruto osebnih 
dohodkov gornja meja, do katere je družbeno še dopustno trošiti sredstva za 
izobraževanje v delovnih organizacijah? 

Drugo vprašanje: Ali ne bi kazalo ob proučitvi, če je ta odstotek res stimu- 
lativen za izobraževanje v delovnih organizacijah, oceniti tudi možnosti, da bi 
se oprostil prispevkov tudi del tistih sredstev, ki jih delovne organizacije 
namenjajo za kulturo, saj se le-ta nahaja v dokaj nezavidljivem položaju? 

In tretje vprašanje: Kako naj v letošnjem letu tiste delovne organizacije, 
ki nimajo skladov skupne porabe, imajo pa šole, za katere so sprejele 50 °/o 
sredstev od republiške izobraževalne skupnosti, zagotovijo preostali del sredstev 
vsaj za redno poslovanje teh šol? 

Predsednik Miloš Poljanšek: Želi še kdo zastaviti vprašanje? Po- 
slanec Vinko Dobnikar, prosim. 

Vinko Dobnikar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Moje vprašanje bo zelo kratko: 

Na 48. seji prosvetno-kulturnega zbora 19. novembra 1968 je iz mnenja 
našega zbora k osnutku skupščinskega akta o družbenoekonomskih izhodiščih 
za oblikovanje dohodkov in kritje potreb splošne porabe v letu 1969 razbrati 
tudi tole: 

Da bo omogočena načrtna dolgoročna sanacija na področju vzgoje in izo- 
braževanja, je treba opraviti kadrovsko in funkcionalno verifikacijo vseh kate- 
gorij šo.stva. Le-to je treba najprej uveljaviti na področju obvezne osnovne 
šole in s tem zagotoviti mladim generacijam čimbolj usklajene pogoje za 
izobraževanje. 

Vprašanje: Koliko so odgovorni dejavniki glede verifikacije vseh kategorij 
šolstva ali vsaj obveznega osnovnega šolstva zadeve obravnavali in pripravili, 



Prosvetno-kulturni zbor 

ter kdaj bo to zahtevno vprašanje prišlo v razpravo na sejo prosvetno-kultur- 
nega zbora? 

Za odgovor prosim na naši naslednji seji. 

Predsednik Miloš Poljanšek : Se kdo želi zastaviti kakšno vpra- 
šanje? (Ne.) Naj vas obvestim, da smo pred nekaj dnevi dobili vprašanje, ki ga 
je zastavil naš poslanec tovariš Vinko Kramar; izvršni svet bo nanj odgovoril 
na naslednji seji zbora, ki bo predvidoma 10. aprila. Tudi na ostala vprašanja 
bomo skušali dobiti odgovore na tej seji. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo o zako- 
nodajni politiki v republiki. 

Gradivo k tej točki dnevnega reda je predložila zakonodajno-pravna komi- 
sija Skupščine SR Slovenije. Zeli predstavnik te komisije še ustno obrazložiti 
gradivo? (Da.) Besedo ima predsednik zakonodajno-pravne komisije tovariš 
Janko Česriik. 

Janko Česnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da kot predstavnik zakonodajno-pravne komisije, to je predlaga- 
telja, usmerim vašo pozornost in upam, da tudi razpravo na bistvena izhodišča 
in probleme, ki so bili podlaga komisiji pri sestavi tez in osnutka resolucije. 

Mesto republiške zakonodaje v pravnem sistemu Jugoslavije je odraz sploš- 
nega položaja in splošnih funkcij, ki gredo republiki kot nacionalni državi in 
samoupravni skupnosti v okviru federativne skupnosti narodov in republik 
Jugoslavije. Republika je po ustavi državna socialistična demokratična skupnost, 
ki temelji na oblasti delovnega ljudstva in na samoupravljanju. Ustavna ure- 
ditev, sprejeta leta 1963, je bila. temeljno izhodišče naše zakonodajne dejavnosti 
v preteklem obdobju. Po teh ustavnih načelih se v federaciji kot v zvezni 
državi uresničujejo suverene pravice delovnih ljudi in narodov Jugoslavije le 
takrat, kadar je to v skupnem interesu tako določeno z zvezno ustavo. V vseh 
drugih odnosih pa se suverene pravice delovnih ljudi in narodov Jugoslavije 
uresničujejo v republikah. Tako lahko republika kot državna in samoupravna 
skupnost s svojo zakonodajo ureja vse družbene odnose, ki so skupnega pomena 
za politično, gospodarsko in kulturno življenje ter družbeni razvoj v republiki, 
izvzemši tiste zadeve, ki so po zvezni ustavi pravica in dolžnost federacije, 
ter zadeve, ki sodijo v samoupravno področje občin ter delovnih in drugih 
samoupravnih organizacij. 

Glede na to, da je republiška zakonodaja del enotnega pravnega sistema 
Jugoslavije, so njene splošne značilnosti praktično v veliki meri odvisne od 
strukture in koncepta zvezne zakonodaje. V dosedanji zakonodajni dejavnosti 
se je v številnih primerih izkazalo, da temeljna ustavna načela v razmerjih med 
zvezno in republiško zakonodajo v praksi niso bila dosledno izvedena. Številne 
analize o razmejitvi med zvezno in republiško zakonodajo so pokazale, da se 
zvezna zakonodaja v glavnem ni držala splošnih okvirov, ki so bili leta 1963 
postavljeni v zvezni ustavi. V naši zakonodajni dejavnosti smo zaznavali šte- 
vilne prekoračitve zakonodajnih pristojnosti federacije na škodo republik. Praksa 
nekdanjega centralističnega normiranja vseh družbenih odnosov je bila trdo- 
vratna in se razmere tudi več let po uveljavitvi nove ustave niso bistveno 
spremenile. Republiška zakonodaja je na številnih pomembnih področjih ostala 
okrnjena in utesnjena z neustreznimi zveznimi normami. Zvezna zakonodaja 
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je često posegala celo tako daleč, da je neposredno urejala vprašanja, katerih 
reševanje bi sicer sodilo v pristojnost občine ali samoupravnega odločanja 
delovnih in drugih samoupravnih organizacij. 

Na drugi strani pa so ostale številne pravne praznine na pomembnih pod- 
ročjih in nekatera sistemska vprašanja -niso bila pravno urejena ali pa so 
bila urejena pomanjkljivo. Poleg tega so se v našem pravnem sistemu opažale 
tudi notranje kontradikcije in nepopolnosti, kjer se pravna ureditev ni ustrezno 
usklajevala z družbenim razvojem. 

Navedene pomanjkljivosti pa niso le značilnost zvezne zakonodaje, temveč 
celotnega pravnega sistema, vključno z našo republiško zakonodajo. Tudi v repu- 
bliški zakonodaji, čeprav je po obsegu znatno ožja od zvezne in zato ne pred- 
stavlja celovitega sistema, imamo še ostanke ponekod tretiranega normiranja, 
drugod pa pravne praznine in nejasnosti, zlasti pa nestabilnost in pomanjkanje 
pravne varnosti. 

To stanje v našem celotnem pravnem sistemu je vzbudilo v gospodarskem 
in družbenem življenju res upravičene kritike in težnje po večji urejenosti, 
jasnosti in stabilnosti pravne ureditve. Družbena in gospodarska reforma sta 
še močneje opozorili na neskladnost med zakonodajo in novimi družbenimi 
potrebami. Hkrati so bili z dosedanjim razvojem družbenega, ekonomskega in 
političnega sistema uresničeni potrebni materialni in družbeni pogoji, ki omo- 
gočajo in terjajo globljo in popolnejšo' uskladitev pravnega sistema z ustavnimi 
načeli. Preoblikovanje in notranja utrditev pravnega sistema na načelih nove 
ustave sta tako postala nujna potreba naše družbe in bistven pogoj za nadaljnjo 
afirmacijo družbenih odnosov na samoupravnih temeljih. 

Ob čedalje očitnejši neustreznosti obstoječega pravnega sistema, zlasti pa 
ob analizah razmerij med zvezno in republiško zakonodajo, je bila že v pro- 
gramski osnovi za delo Skupščine SR Slovenije v novembru 1967 postavljena 
naloga, da je treba proučiti obstoječe zakonske predpise in jih prilagoditi 
sedanjim družbenim, političnim in ekonomskim odnosom, pri čemer je treba 
upoštevati tudi potrebo po ustreznejši obliki odnosov med zvezno in republiško 
zakonodajo. Poleg tega pa je treba pravne predpise, ki se nanašajo na temeljne 
pravne institucije, obdelati v posameznih sistematičnih celotah. 

Zakonodajno-pravna komisija naše skupščine je v uresničevanju te pro- 
gramske naloge neposredno sodelovala v pripravljanju gradiva, razčiščevanju 
posameznih vprašanj in oblikovanju stališč, zlasti glede razmerij med zvezno 
in republiško zakonodajo. Tako je aktivno spremljala pripravljanje tez za 
obravnavo osnov zakonodajne politike v federaciji ter sodelovala pri oblikovanju 
izhodišč resolucije o temeljih zakonodajne politike federacije, ki je bila v zvezni 
Skupščini sprejeta v juliju 1968. 

V razmerju do republike je resolucija sprejela načelo, da je treba dosled- 
neje uveljavljati ustavna načela v normativnih funkcijah federacije in republik, 
da bi bila popolneje uresničena ustavni položaj in vloga republik na področju 
urejanja družbenih odnosov. Hkrati se je skupščina s svojimi predstavniki v 
zvezni ustavni komisiji v povezanosti z ugotovitvami in stališči republiške komi- 
sije za ustavna vprašanja glede nujnih sprememb v zakonodajni pristojnosti 
federacije prizadevala za ustreznejše spremembe v zvezni ustavi. Ti napori so 
bili usmerjeni predvsem v sistemske spremembe zakonodajnih instrumentov 
federacije, ki zadevajo vlogo republike na področju zvezne popolne zakonodaje, 
zvezne temeljne zakonodaje na področju družbenoekonomskega in političnega 
sistema, funkcije zvezne splošne zakonodaje in normativnega urejanja na pod- 
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ročju financiranja družbeno-političnih skupnosti. Ta prizadevanja so bila uresni- 
čena s sprejetjem ustavnih amandmajev k zvezni ustavi v decembru 1968. 

Spremenjene družbene in politične okoliščine ter načelne rešitve, ki nepo- 
sredno spreminjajo vsebino in s tem v zvezi normativne funkcije ter dosledneje 
uveljavljajo izvirne pravice republike na zakonodajnem področju, postavljajo 
tako kot nujno družbeno nalogo uskladitev celotnega pravnega sistema z ustavo 
in z doseženo stopnjo družbenega in političnega razvoja. Da bi zvezna zakono- 
daja bolj popolno ugodila intencijam ustave ter gospodarske in družbene re- 
forme in uveljavila nov usklajen pravni sistem, si je zvezna skupščina v reso- 
luciji o temeljih zakonodajne politike federacije postavila načela za svojo bodočo 
zakonodajno dejavnost. Federacija si je tako zastavila nalogo, da opravi revizijo, 
racionalizacijo in kodifikacijo svoje zakonodaje. Vendar je po zadnjih ustavnih 
spremembah še bolj jasno, da na področju zakonodaje in graditve pravnega 
sistema narašča vloga in odgovornost republik. Zato se naloge, ki jih zastavlja 
uresničevanje ustavnih načel na področju zakonodaje, lahko uresničijo le v 
skupnih prizadevanjih federacije in republik. To pa zahteva ustrezno akcijo 
republiških skupščin, ki naj bi zagotovile, da bodo ta načela dosledno in popolno 
uveljavljena in da bodo hkrati postavljena načela za revizijo republiške zako- 
nodaje. Zato vse republike pripravljajo revizijo in sprejem aktov, ki določajo 
glavna načela zakonodajna politike v naslednjem obdobju, republika Srbija 
pa je tako resolucijo že sprejela. 

Z resolucijo o temeljih zakonodajne politike republike, ki jo predlagamo, 
naj bi republiška skupščina določila cilje in temeljna načela za svojo nadaljnjo 
zakonodajno dejavnost. Še posebej pa je definiranje republiške zakonodajne 
politike potrebno kot izhodišče za izvajanje obsežne revizije republiške zako- 
nodaje, Da bi lahko izoblikovali cilje in načela, ki naj jih postavi resolucija, 
je zakonodajno-pravna komisija predložila informativen prikaz pravne ureditve 
po posameznih področjih republiške zakonodaje ter teze za razpravo o zakono- 
dajni politiki republike z osnutkom resolucije. 

Vse to gradivo je komisija pripravila v sodelovanju s pravnim svetom pri 
izvršnem svetu. Skupščine SR Slovenije, sekretariatom izvršnega sveta za zako- 
nodajo, pravno fakulteto v Ljubljani, visoko šolo za sociologijo, politične vede 
in novinarstvo v Ljubljani ter z ustrezno službo v republiškem svetu Zveze 
sindikatov. Del gradiva, ki se nanaša na normativno funkcijo občine in njeno 
mesto v zakonodajni politiki, je bil pripravljen ob konzultaciji občinskih skup- 
ščin na področnih sestankih o tej problematiki in po anketi, v kateri so sode- 
lovale skoraj vse občinske skupščine. Tako pripravljeno gradivo z osnutkom 
resolucije je bilo hkrati s predložitvijo republiški skupščini poslano tudi vsem 
pravnim institucijam v republiki, tako ustavnemu sodišču, vrhovnemu sodišču, 
višjemu gospodarskemu sodišču, javnemu tožilstvu, pravobranilstvu, odvetniški 
zbornici, pravnemu svetu in drugim. Istočasno je bilo poslano tudi republiškim 
vodstvom družbeno-političnih organizacij, republiški gospodarski zbornici, vsem 
republiškim samoupravnim interesnim skupnostim in, seveda, občinskim skup- 
ščinam. 

Gradivo z osnutkom resolucije naj bi obravnavali vsi zbori Skupščine SR 
Slovenije ter svoja stališča, pripombe in mnenja posredovali zboroma, ki sta 
za sprejem resolucije pristojna, to je republiškemu in organizacijsko-političnemu 
zboru. Na ta način želimo doseči čimširšo izmenjavo stališč, da bi resolucija 
čimbolj ustrezno odrazila hotenja vseh zainteresiranih družbenih dejavnikov 
in jih hkrati vključila v odgovorno delo na zakonodajnem področju. Dosedaj 
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so v Skupščini SR Slovenije gradivo in osnutek resolucije obravnavali socialno- 
zdravstveni zbor, gospodarski zbor, republiški zbor in organizacij sko-politični 
zbor, nekateri odbori zborov delovnih skupnosti in vsi odbori republiškega 
zbora. Tehtne in koristne predloge odborov in ustanov bo komisija pri sestavi 
predloga resolucije upoštevala. Pogrešamo pa večji odziv občinskih skupščin, ki 
bi lahko pri obravnavi tega gradiva in pri sprejemu resolucije aktivneje in 
koristneje sodelovale; dosedaj nam je poslala svoje pripombe in mnenja samo 
občinska skupščina Ljubljana-Center. 

Ker je revizija republiške zakonodaje brez dvoma tesno povezana z revizijo 
zvezne zakonodaje oziroma je praktično tudi močno odvisna od njenega obsega, 
bo morala revizija republiške zakonodaje potekati vzporedno z revizijo zakono- 
daje v federaciji. V aktivnem sodelovanju z zvezno skupščino in zveznimi organi 
si bo republiška skupščina morala na splošno in v konkretnih primerih še 
posebno prizadevati, da bo federacija dosledno uresničila načela ustave in 
resolucije o temeljih zakonodajne politike federacije glede zvezne zakonodaje. 
Razdelitev zakonodajnih pristojnosti glede urejanja posameznih vprašanj ozi- 
roma razmerij je kljub sprejetim načelom v praksi še vedno zelo sporna zaradi 
različnega tolmačenja širših interesov in tega, kaj je v konkretnih primerih 
predstavljalo osnovo sistema in kaj ne. Ob tem je pomembna naloga revizije 
republiške zakonodaje pravna ureditev tistih področij, ki načelno sodijo v okvir 
stalno opredeljenih pravic in dolžnosti republike, so pa danes še pretežno 
urejena z zvezno zakonodajo. Po drugi strani pa bo treba revidirati republiški 
zakon tudi glede določb, ki urejajo vprašanja, za katera ni mogoče trditi, da so 
splošnega pomena za republiko, posegajo pa na področje samoupravnih pravic 
občin ter delovnih in drugih samoupravnih organizacij. 

Temeljna usmeritev revizije zakonodaje naj bi bila v tem, da bi na splošno 
zoževala področja normativne dejavnosti državnih organov in širila prostor 
za samostojno normativno dejavnost delovnih in drugih samoupravnih orga- 
nizacij. Kot smo pokazali v osnutku resolucije, morajo republiški zakoni in 
drugi pravni akti s svojo vsebino in samim obsegom podpirati nadaljnji razvoj 
samoupravljanja v občini ter zagotoviti pogoje, v katerih bodo uresničene z 
ustavo določene pravice in dolžnosti občin. Vpliv občin na formiranje republiške 
zakonodaje, ki je sicer že v sedanjem delovanju občin vedno občutnejši, pa je 
treba še nadalje krepiti. Prav tako moramo z zakonodajno dejavnostjo dosled- 
neje omogočati delovnim ljudem in samoupravnim organizacijam, da uresničijo 
svoje pravice in dolžnosti, katere po določbah ustave samostojno urejajo, hkrati 
pa je treba krepiti pravno varnost občanov ter zagotoviti njihove samoupravne 
in druge ustavne pravice. 

Za delo, ki ga bosta terjala revizija republiške zakonodaje in sodelovanje 
pri reviziji zvezne zakonodaje, bo treba sprejeti določene organizacijske ukrepe. 
Menimo, da je treba ustanoviti komisije za revizije zakonodaje posameznih pod- 
ročij. Te komisije naj bi pri izpolnjevanju svojih nalog tudi neposredno sode- 
lovale z ustreznimi komisijami v federaciji. Glede formiranja komisij za revizijo 
republiške zakonodaje obstaja več možnosti; menimo, da bi bilo treba izhajati 
iz načela, da je težišče zakonodajnega dela in revizije zakonodaje v skupščini. 
Skupščinska telesa že po obstoječi strukturi in delitvi dela pokrivajo vsa pod- 
ročja republiške zakonodaje; zato bi bilo- najbolj racionalno, da se tudi zako- 
nodajna revizija opre na že postavljene organizme in njihove redne funkcije. 

Tako bi bilo primerno sprejeti stališče, da republiške revizijske komisije 
za posamezna področja skupno ustanovijo pristojni odbori iz republiškega zbora 
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in odbori ustreznih zborov delovnih skupnosti. Sestava komisij bi morala biti 
taka, da bi omogočala vsestransko poglobljeno in konkretno delo. Poleg poslan- 
cev naj bi komisije sestavljali tudi pravni in drugi strokovnjaki na posameznih 
področjih. Komisije bi sodelovale tudi z občinami, z republiškimi upravnimi 
organi ter strokovnimi in drugimi organizacijami. Delo komisij pa bi usklajevala 
zakonodajno-pravna komisija, pri čemer bi se povezovala predvsem s sekre+ 
tariatom izvršnega sveta za zakonodajo, pravnim svetom in drugimi pravnimi 
institucijami. 

Revizija republiške zakonodaje predstavlja dolgoročno nalogo, ki se bo 
nepretrgoma uresničevala več let. To delo pa ni le pravne narave, ampak je 
hkrati in predvsem zelo pomembna politična naloga, ki bo terjala mnogo na- 
porov vseh skupščinskih teles:, izvršnega sveta in ostalih dejavnikov v zakono- 
dajnem procesu. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženo gradivo predstavlja pč oceni 
zborov in odborov, ki so ga doslej obravnavali, resen prispevek k skupnim 
prizadevanjem za doslednejše izvajanje načela ustavnosti in zakonitosti, za 
nadaljnjo ureditev pravnega sistema in njegovega usklajevanja s samoupravnim 
razvojem družbe, za stabilnost pravnega sistema kot prvega pogoja za nadaljnji 
razvoj samoupravnih odnosov in krepitev pravne varnosti občanov ter delovnih 
in drugih samoupravnih organizacij. Zato prosim poslance, da temeljito in 
vsestransko obravnavajo ter ocenijo predloženo gradivo in dajo k njemu svoje 
pripombe in predloge, ki jih bo komisija v kasnejšem postopku upoštevala, tako 
da bo končno besedilo resolucije čimbolj ustrezalo skupnim hotenjem in zastav- 
ljenim ciljem. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Predsedniku komisije Janku Česniku 
se zahvaljujem za izčrpen uvod. Naj vas opozorim, da ste prejeli tudi pripombe, 
ki so jih o zakonodajni politiki poslali ustavno sodišče SR Slovenije, vrhovno 
sodišče SR Slovenije, pravni svet izvršnega sveta, gospodarska zbornica SR 
Slovenije in občinska skupščina Ljubljana-Center. 

Gradivo in pripombe je obravnavala skupina poslancev našega zbora, 
sestavljena iz predsednikov in podpredsednikov vseh stalnih odborov, ter pred- 
ložila poročilo. Želi poročevalec poročilo še ustno dopolniti? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, poslanec dr. Miro Stiplovšek. 

Dr. M iro Stiplovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! 2e na seji skupine poslancev, ki je razpravljala o osnutku resolucije 
o temeljih zakonodajne politike republike, sem izrazil mnenje, da bi moral 
naš prosvetno-kulturni zbor še posebej opozoriti na odnos med zvezno in repu- 
bliško zakonodajo na področju prosvete in kulture. S tem, da imajo nekateri 
zvezni zakoni formalno splošni značaj, dejansko pa so temeljni zakon, je fede- 
racija prekoračila svoje pristojnosti pri urejanju področja prosvete in kulture 
in dejansko republiki onemogočila, da izvršuje svoje ustavne pravice na tem 
področju. Tak zakon je na primer zvezni splošni zakon o šolstvu. Spominjam se, 
da smo se zaradi prepodrobne ureditve posameznih vprašanj v Zveznih zakonih 
znašli pred nerešljivimi problemi v razpravah o zakonu v izobraževalnih skup- 
nostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja, prav tako pa je tudi pri zakonu 
o visokem šolstvu in še pri nekaterih drugih. 

Zvezna zakonodaja nas često sili v rešitve, ki našim slovenskim razmeram 
niso ustrezne, in že vnaprej vemo, da jih bomo morali v bližnji prihodnosti 



53. seja 255 

spreminjati in popravljati. Tudi bi naj nekateri zvezni zakoni, ki urejajo vpra- 
šanja za določena področja, kot je na primer zvezni zakon o delovnih razmerjih, 
upoštevali specifičnosti v posameznih panogah ali pa vsaj dopuščali možnosti, 
da1 se te rešujejo v posebnih zakonih. Spet imam v mislih konkreten problem 
glede urejanja delovnih razmerij na visokih šolah, za katerega smo v predlogu 
zakona o visokem šolstvu našli ustrezno rešitev, ki pa je nismo mogli uveljaviti 
zaradi zveznega zakona. 

Menim, da bo tedaj, ko bodo razmerja med zvezno in republiško zakonodajo 
prilagojena ustavnim pristojnostim med federacijo oziroma republikami, olaj- 
šano tudi delo zakonodajno-pravne komisije, ki je često tudi sama priznavala 
umestnost določenih zakonskih ureditev, morala pa jih je zavrniti zaradi zveznih 
zakonov. 

Opozoril bi rad še na to, naj bodo besedila zakonskih členov jasna, da tako 
ne bodo mogoče včasih tudi vsebinsko nasprotne razlage. Še mi je prezentna 
razprava o zakonu o arhivih in arhivski službi, ko smo tudi v Sloveniji posku- 
šali nekatere zadeve rešiti podobno kot na primer na Hrvaškem, pa smo dobili 
odgovor, da bi bila taka rešitev v nasprotju z zveznim zakonom o arhivih. Ob 
tem pa smo ugotovili, da so v nekaterih republikah obšli zvezno zakonodajo, da 
bi uveljavili svoje pristojnosti. Ta praksa je nevzdržna in ustvarja pravni 
nered. 

Menim, da bi ureditev navedenih vprašanj lahko tehtno prispevala k smo- 
trni zakonodajni politiki, izognili pa bi se tudi marsikateremu sporu o tem, ali 
so zakoni usklajeni z ustavo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Boris Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Najprej bi me 
zanimalo, kako je s sredstvi, ki jih bo terjala revizija republiške zakonodaje. 
V zadnjem odstavku poročila zakonodajno-pravne komisije je napisano, da bo 
to obsežno delo terjalo sodelovanje upravnih in drugih služb ter dodatne kadre. 
S tem so verjetno povezana tudi dodatna sredstva. Zato sprašujem, ali je to že 
upoštevano v letošnjih proračunskih sredstvih? Nerodno bi namreč bilo, če bi 
se pozneje pojavljali z rebalansi. 

Med komisijami za revizijo republiške zakonodaje je tudi komisija za 
področje prosvete, kulture in znanosti. Ker gre le za eno komisijo, menim, da 
bi ta morala imeti za posamezna področja svoje podkomisije. 

Na strani 3 pripomb, ki jih je dalo ustavno sodišče SR Slovenije, je rečeno, 
da se izvršilni predpisi k zakonom, ki jih izdajajo upravni organi, morajo ome- 
jiti le na izvršilno-tehnična vprašanja, ne smejo pa urejati materialno-,pravnih 
razmerij. Mislim, da je to treba posebej poudariti, ker imamo iz preteklih let 
nekaj dokazov, kako smo z izvršilnimi predpisi občutno posegli v materialno 
bazo občin in delovnih organizacij, ne da bi jih prej konzultirali. 

V gradivu je po mojem mnenju premalo poudarjena odgovornost za izvrše- 
vanje zakona. Še močneje pa pogrešam sankcije za to, če se zakon ne izvršuje; 
tega skoraj v nobenem zakonu ni. Prav zato se dogaja, da zakoni niso dovolj 
efektni. 

Strinjam se z ugotovitvijo, da često neurejeni konkretni primeri privedejo 
do tega, da zaradi njih spremenimo zakon oziroma, da zaradi enega primera 
tako popravimo zakon, da potem po nepotrebnem razburja in navsezadnje tudi 
prizadene druge. Takih konkretnih primerov imamo več tudi v zakonih, ki smo 
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jih mi sprejemali. Ker nismo bili kos ureditvam določenih stvari, smo jih zato 
želeli imeti urejene v zakonu. Pri tem pa smo večkrat prehitro ukrepali. 

Statutarno-pravna komisija skupščine Ljubljana-Center je poslala svoje 
mnenje in tam ugotovila, da je avtonomna normativna dejavnost občinskih skup- 
ščin dokaj šibka. V letih od 1960 do 1967 je bilo le 28 primerov ali 11,3%, ko 
je občina lahko samostojno odločila. To se pravi, da v 89 °/o odločajo drugi in 
da so skupščine občin samo še tehnični izvrševalci zakonov, ki so že sprejeti. 
Strinjam se s temi ugotovitvami in menim, da je treba tiste zakone, ki jih bomo 
v republiki sprejemali kot splošne zakone, določiti le v čistih okvirih, ki bodo 
omogočali tudi občinam še nekaj samostojnosti. 

V .peti točki mnenja statutarno-pravne komisije je rečeno, da je trofazni 
postopek nedvomno predpisan zato, da bi bil zakon solidno pripravljen, To 
pomeni, da se do sprejetja zakona načela, ki so bila sprejeta v prvi fazi, bistveno 
ne bi smela spremeniti do konca postopka, če ni za to upravičenih razlogov. 
Mi pa smo, kar spomnimo se zakona o prosvetno-pedagoški službi, v začetku 
postavili povsem druga načela od teh, ki jih bomo zdaj sprejeli v zaključni fazi. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Lojze Filipič. 

Lojze Filipič: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke, tovariši po- 
slanci! Predvsem želim izjaviti, da podpiram poročilo skupine poslancev, poleg 
tega pa želim izjaviti tudi pripombo k prvemu poglavju in dati nekaj predlogov 
za spremembe drugih poglavij. 

Pripomba k drugi točki prvega poglavja: po moji presoji je ocena pravnega 
stanja v republiki Sloveniji, kakor je formulirana v tem odstavku, prebenevo- 
lentna in prepozitivna, kajti po moji pameti je pravna situacija v republiki 
taka, da o pravnem redu praktično ni več mogoče govoriti; stanje je kaotično, 
zakonodaja neurejena, polna lukenj in praktično počne vsakdo, kar hoče; in 
vse, kar počne, lahko utemelji z zakonom ali pa s prazninami, o katerih je 
govora v tem odstavku. Glede spremembe tega odstavka nimam predloga — ni 
moja stvar, da to formuliram — izrecno pa izjavljam, da ne soglašam s tako 
oceno pravnega stanja v republiki. 

Imam pa predloge za nekatere spremembe v drugih poglavjih. V drugem 
poglavju (4. odstavek) je rečeno: ...»čim bolj dosledno uresničevanje načela 
ustavnosti in zakonitosti«. Ne samo, da ne soglašam s tem, ampak protestiram 
sploh proti možnosti, da se v resoluciji skupščine napiše beseda in pojem »čim 
bolj dosledno uresničevanje načela ustavnosti«. Ce kdo, potem moramo mi 
terjati popolno, absolutno uresničevanje načela ustavnosti1. Torej predlagam, da 
se ta odstavek v tem smislu spremeni. 

Tretje poglavje, točka 1, prvi odstavek: »Razmerja in vprašanja, ki naj se 
urejajo s predpisi, je potrebno vsestransko proučiti«. Tudi tu protestiram, kajti 
to določilo resolucije, prevedeno v prispodobo, se glasi približno takole: preden 
učenec lahko napiše domačo nalogo, naj se nauči pisati in naj vzame list papirja. 
Pa je treba materijo vsestransko preučiti, je vendarle vsakomur jasno; reso- 
lucija republiškega parlamenta ne more govoriti o abecedariju, o elementariki. 

Podobna je pripomba tudi na prvi odstavek na strani 3, kjer je rečeno, naj 
bodo predpisi racionalni, jasni in brez notranjih protislovij. Mislim, da je to 
žse na meji smešnosti. V parlamentarni resoluciji zapisati abecedo, da je enkrat 
ena ena, pomeni, da po tej logiki manjka samo še določilo, naj bo zakon sestav- 
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1 j en tako, da ima člene, ki naj bodo po vrsti od 1 do 100, ne pa od 101 do 55. 
Predlagam, da ta dva odstavka črtamo. 

Nadalje: 4. odstavek pravi: »Zakonodaja naj se izogiba pretiranega normi- 
ranja, naj ne ureja vseh podrobnosti in naj ne bo grajena na nezaupanju do 
občanov in njihovih organizacij«. Predvsem sodim, da je v tem odstavku kontra- 
dikcija, o kateri je v prvem odstavku na tej strani rečeno, naj bi je v zakonih 
ne bilo. Torej zakonodaja naj ne ureja vseh nadrobnosti in naj ne bo grajena 
na nezaupanju; seveda ne vseh nadrobnosti, marveč le tiste, ki so že oprede- 
ljene kot relacija splošnega družbenega pomena. Pri tem pa opozarjam, da je 
v teh nadrobnostih, v opredelitvi tega pojma velika nevarnost; in sicer nevar- 
nost, ki je omenjena že v prvem, prej kritiziranem odstavku, namreč, luknje 
v zakonih, nejasnosti v zakonih, skratka, tiste možnosti, ki omogočajo in narav- 
nost odpirajo vrata za zlorabe. 

Odstavek na naslednji strani se začenja: »Prenehati je treba s prakso pre- 
pogostega spreminjanja in nepotrebnega dopolnjevanja . ..« S tem je eo ipso 
povedano, da smo doslej po nepotrebnem spreminjali zakone, če je treba pre- 
nehati s prakso nepotrebnega dopolnjevanja predpisov. Če je to res, naj to 
ostane, če ni res, potem predlagam, da se izloči. 

Nadalje ugovarjam proti naslednjemu odstavku, ki pravi: »Sprejemanje 
zakonov po skrajšanem postopku naj bo omejeno na kar najmanjše število 
primerov.« Predlagam, da se to določilo v resoluciji spremeni tako, da je spre- 
jemanje zakonov po skrajšanem postopku praviloma prepovedano. 

Protestiram tudi proti: naslednjemu stavku, ki govori o tem, naj se učin- 
kovanje zakonskih določb za nazaj uporablja le kot izjemen ukrep. Sploh ne! 
Ustava pravi: ne! Kako potem pridemo v skupščinski resoluciji do takega pri- 
poročila? 

Zadnji odstavek točke 1 je odveč, ker je^vse to že povedano v poglavju 2. 
Ze to, da resolucija dvakrat govori o isti stvari, je v kontradikciji s priporo- 
čilom, ki je tudi v tej resoluciji, namreč, da naj bodo predpisi racionalni. Če naj 
bodo predpisi, naj bo racionalna tudi resolucija, ki govori o teh predpisih. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima predsednik zakonodajno- 
pravne komisije tovariš Janko Česnik. 

Jan k o Česnik : Lepo se zahvaljujem vsem poslancem, ki so sodelovali 
v razpravi in s tem pomagali pri nastajanju pomembnega dokumenta o zako- 
nodajni politiki in pripomogli, da se sprejme tak, kot mislimo, da je najboljši. 
Ob tem bi pa le dal nekaj pojasnil, ki so nujna, da se ne bi dosedanje delo in 
pa načrti za naprej na tem področju napačno razumeli. 

Poslancu Feldinu moram odgovoriti, da nismo predvideli nekih posebnih 
finančnih izdatkov za delo v komisijah, ker menimo, da bi bilo najbolje, če 
se te komisije vklopijo v skupščinsko delo. Pri tem bo seveda nekaj dodatnih 
stroškov za sestajanje, vendar je to do neke mere upoštevano že v funkcionalnih 
izdatkih republiške skupščine. 

Glede pripombe poslanca Feldina, da bi moral vsak zakon imeti konkretno 
navodilo, kdo naj bo odgovoren za to, da se zakon izvršuje, menim, da je to 
urejeno v obstoječih predpisih, tako v ustavi kot v drugih predpisih. To so 
upravni organi, to je izvršni svet kot politično izvršilni organ skupščine in, 
drugi, ki so odgovorni za izvrševanje zakonov in zakonitosti. 

17 
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Glede pripombe o sankcijah menim, da vsakega načela in določbe v zakonu 
ni mogoče sankcionirati. Za pomembnejše kršitve je seveda potrebno določiti 
bodisi sodne, bodisi upravno-kazenske sankcije, za vse druge eventualne kršitve,, 
ki spadajo v druga: območja pa to ni primerno. Zakonitost se tu ureja prek 
vseh obstoječih forumov, od rednih sodišč in upravnih organov do ustavnih 
sodišč, ki so poklicana, da rečejo končno besedo. 

Strinjam se s tem, da ni prav, če zapišemo v resolucijo, naj bosta zako- 
nitost in ustavnost čimbolj dosledno izvedena. To je pomotoma prišlo v osnutek 
ob ugotovitvi, da absolutne zakonitosti in ustavnosti pač ni mgoče zagotoviti. 
Naša skupščina sprejema tudi neustavne zakone in dokler niso razglašeni za 
protiustavne, so veljavni. Seveda pa je res, da v naši resoluciji ne smemo le 
težiti k čimvečji zakonitosti in ustavnosti, ampak si moramo dejansko priza- 
devati, da bo vse naše delo in poslovanje zakonito in v skladu z ustavo. 

Glede skrajšanega postopka pa je zadeva bistveno drugačna. Poslovnik sam 
omogoča, kot veste, redni postopek v treh fazah, skrajšani postopek v eni ali 
dveh fazah in izjemni hitri postopek. Iz poročila republiške skupščine za pre- 
teklo obdobje je razvidno, da je naša skupščina sprejela okrog 90 predpisov, 
vendar jih je od teh zelo malo sprejela po rednem postopku, ampak večino po 
skrajšanem postopku. Zato se nam zdi primerno, da v resoluciji sprejmemo 
načelo, naj bo takih primerov čimmanj. Da pa jih ne sme biti pa ne moremo 
napisati, ker že sam poslovnik tega ne dopušča. Sicer pa iz prakse tudi vidimo, 
da so posamezni predpisi tako malenkostni, preprosti in včasih tako enostavni, 
da jih najbrž nima smisla sprejemati v daljšem postopku. 

Tudi vprašanje retroaktivnosti je podano na isti način. Ni res, da ustava 
to prepoveduje. Ustava le določa, da načeloma ni mogoče sprejeti predpisa 
z veljavnostjo za nazaj, vendar pa je to ob izjemnih pogojih mogoče. Zato 
menimo, da bi veliko dosegli s tem, če bi te izjemne primere omejili na resnično 
izjemne in dopuščali retroaktivn^st samo takrat, ko gre za take zakone, ki 
veljajo za letno dobo oziroma za določen čas, pa jih iz določenih razlogov ni 
bilo mogoče pripraviti in sprejeti pred začetkom leta. 

Ce dovolite samo še kratko pojasnilo: prikaz pravnega stanja je namreč 
priložen le informativno. V njem niso navedena neka načela, ki naj bodo spre- 
jeta, ampak je prikazana le ureditev sedanjega stanja. Žal je prikaz tudi neko- 
liko nepopoln, toda v tako kratkem-času in ob tolikšnem delu ni bilo mogoče 
pripraviti boljšega. 

Predsednik Miloš Polj anšek : V današnji razpravi, ko govorimo o 
zakonodajni politiki, ne gre za kakršnokoli vsebinsko poseganje v naš dosedanji 
sistem predpisov; niti ne želimo z dokumenti, kakršni so danes v razpravi, 
prejudicirati, takšno ali drugačno stališče. Gre nam bolj za to, da sprejmemo 
resolucijo, ki nam vendarle na nek način začrtuje sistematično, resno obravnavo 
vseh zakonskih in drugih predpisov, da jih lahko postavimo na tisto osnovo, 
ki bo ustrezala vsem ustavnim spremembam, hkrati pa jih naredimo tako racio- 
nalne in toliko jasne, da nam bodo služili bolj kot so nam doslej številni drugi. 
Prav to, da enkrat v celoti ocenimo vse, kar imamo na voljo predpisov, in iz 
tega ustvarimo določeno prioritetno vrsto, mislim, da je tisto, kar nam je v 
dosedanji zakonodajni praksi tudi manjkalo. Mi smo sproti popravljali in po- 
pravljali in nazadnje smo prišli, kot je bilo danes že rečeno, do politične 
zmešnjave, da se malokdo, kolikor ni v resnici strokovno podkovan, še lahko 
znajde. 
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Moram ugotoviti, da je v razpravi padlo tudi nekaj vsebinskih pripomb, 
tako na primer glede prisilne uprave, ki za tistega, ki normalno deluje, ni 
treba. Samo tam, kjer stvari niso urejene in kjer ne želimo dovoljevati kakrš- 
negakoli nereda, kot na primer, če gre za šolski zavod, se poslužujemo, če je 
treba, tudi prisilne uprave. 

Glede sprememb v zakonu o prosvetno-pedagoški službi, menim, da ni bilo 
bistvenega izkrivljanja izhodišč, o kakršnih smo razpravljali v prvi fazi. Če pa so 
bile kakšne spremembe v samem predlogu zakona storjene, bomo pa o njih 
itak na prihodnji seji zbora tudi razpravljali. 

Mislim, da so vse lepotne in siceršnje vsebinske spremembe, ki jih je 
omenil poslanec Filipič, na mestu. Druga pa je zadeva glede hitrega oziroma 
skrajšanega postopka, glede retroaktivnosti in glede ustavnosti, Absolutno je 
težko doseči; v to nas je prepričal tudi tovariš. Česnik. Na mestu pa je neke 
vrste kritika sedanjega stanja, kakor je na to tovariš poslanec tudi opozoril. 

Mi ne bomo ustanavljali podkomisij, kot je predlagal poslanec Feldin, ker 
menimo, da naj bi stalni odbori poleg svojega ostalega dela imeli na skrbi tudi 
naloge, ki jih resolucija v svoji vsebini tudi nakazuje. Predlagam, da naš zbor 
ob zaključku razprave sprejme naslednje mnenje: 

1. Prosvetno-ku!turni zbor Skupščine SR Slovenije se strinja s predloženim 
osnutkom resolucije o temeljih zakonodajne politike republike in 

2. Zbor predlaga, da se pri sestavi predloga resolucije o temeljih zakono- 
dajne politike republike upoštevajo pripombe, ki jih je k osnutku resolucije 
sprejela skupina poslancev, kot tudi tiste, ki jih je sprejel zbor na svoji da- 
našnji seji. 

Se s takšnim mnenjem strinjate? Kdor je za takšno mnenje, naj prosim 
dvigne roko in hkrati tudi pritisne na tipko. (53 poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Torej smo soglasno sprejeli 
predlagano mnenje, ki ga bom posredoval predlagatelju osnutka resolucije in 
obema pristojnima zboroma. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o revalorizaciji, koeficientih in osnovi za revalorizacijo sredstev delovnih orga- 
nizacij določenih področij. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet s predlogom, da ga Skupščina SR 
Slovenije obravnava po skrajšanem postopku kot zakonski predlog, ker pred- 
stavlja le realizacijo pooblastil, ki jih imajo republike po zveznem zakonu. 
Izvršni svet je za svojega predstavnika določil dr. Vladimira Bračiča, repu- 
bliški sekretariat za finance pa tovarišico namestnico republiškega sekretarja 
Dragico Dekleva, ki bo imela uvodno besedo za vse tri zakone, ki si sledijo 
v naslednjih točkah dnevnega reda. Kolikor se navzoči poslanci s tem strinjajo, 
prosim tovarišico Deklevovo, da namesto predlagatelja zakona poda ustno ob- 
razložitev. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Zvezna skupščina je v letu 1966 sprejela zakona o revalorizaciji sredstev 
delovnih organizacij. Njegov namen je bil omogočiti delovnim organizacijam, 
da znova uskladijo knjigovodstveno vrednost svojih osnovnih sredstev in sred- 
stev skupne porabe s tržnimi vrednostmi. Za racionalno gospodarjenje delovnih 
organizacij je to pomemben zakon, saj je od njega odvisno ustrezno amorti- 
ziranje osnovnih sredstev, prav tako pa tudi višina obračunane amortizacije. 

17* 
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V praktično izvedbo tega zakona so se upravni organi vključili tako, da je 
bila v Beogradu ustanovljena zvezna komisija za izvajanje revalorizacije osnov- 
nih sredstev in sredstev skupne porabe gospodarskih organizacij, v naši repu- 
bliki pa s sklepom izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije republiška komisija 
za izvajanje revalorizacije osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe delovnih 
organizacij. Poleg sodelovanja z zvezno komisijo, zagotavljanja in koordiniranja 
izvajanja politike v zvezi z revalorizacijo v republiki ter še nekaterih drugih 
nalog je dobila ta komisija še svojo specifično nalogo. Zvezni zakon je namreč 
uredil samo revalorizacijo osnovnih sredstev v gospodarskih organizacijah, med- 
tem ko je za revalorizacijo osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe de- 
lovnih organizacij z ostalih področij družbenega delovanja, to je s področja 
izobraževanja in vzgoje, znanosti in kulture, socialnega varstva in organizacij 
s področja športa, določil, da se revalorizacija opravi po postopku in v roku, 
kakor to predpiše republika. 

Pri izdelavi predlogov predpisov, ki so vam danes predloženi, in tehničnih 
navodil za njihovo izvedbo so sodelovali predstavniki s posameznih področij 
zato, da bi bilo možno že v teku priprav predpisov upoštevati njihove eventualne 
posebnosti. To obsežno delo se je nekoliko zavleklo tudi zaradi razčiščevanja 
različnih stališč do nekaterih vprašanj, delno pa tudi zaradi tega, ker ni bilo 
takoj na voljo potrebnih finančnih sredstev in je bilo potrebno tistim, ki finan- 
cirajo posamezne dejavnosti, omogočiti, da se postopno vključijo v plačevanje 
zvišane amortizacije. 

Izvedba revalorizacije in poznejša obdelava njenih rezultatov bo izvedena 
časovno tako, da bodo pravočasno razpoložljivi podatki o nujno potrebnih spre- 
membah v pogledu financiranja v letu 1970. Spremembe bodo obsežnejše zlasti 
na področju vzgoje in izobraževanja. S ponovnim vrednotenjem poslovnih sred- 
stev na načelih, kot so uporabljena za delovne organizacije s področja gospo- 
darstva, bo končno odpravljen različni tretman vrednosti poslovnih sredstev, 
s katerimi upravljajo delovne organizacije s področja izven gospodarstva. Z 
ustrezno politiko amortizacijskih stopenj na revalorizirano vrednost poslovnih 
sredstev bodo dosegli realnejše formiranje lastne cene intelektualnih storitev, 
uslug in sploh dejavnosti teh delovnih organizacij in jim pri tem omogočili bolj 
ustrezno vključevanje v tržne pogoje gospodarjenja. 

Finančne posledice sprejetja predlaganih predpisov zaradi doslej pomanj- 
kljivih evidenc ni mogoče precizneje predvideti. Po zelo grobi oceni bodo zvišane 
obveznosti ustanoviteljev, zlasti občin, znašale najmanj okoli 30 milijonov di- 
narjev. Vpliv revalorizacije bo v bilanci obveznosti splošne porabe za leto 1970 
ustrezno upoštevan. Ne glede na finančne posledice pa s sprejetjem predlaganih 
predpisov ne moremo več odlašati. Tudi na teh področjih gospodarjenja z osnov- 
nimi sredstvi in sredstvi skupne porabe se moramo približati tržnim realnostim 
ter omogočiti delovnim organizacijam gospodarjenje s pozicij realnejših vred- 
nosti osnovnih sredstev. 

Hkrati sta pred vami tudi predlog zakona o stopnji amortizacijskih osnovnih 
sredstev delovnih organizacij določenih področij in predlog zakona o spremembi 
zakona o uporabi amortizacijskih sredstev delovnih organizacij delovnih pod- 
ročij, ki tvorita s prvim v nekem smislu celoto. Zakona namreč urejata obra- 
čunavanje amortizacije kakor tudi njeno uporabo v delovnih organizacijah dolo- 
čenih področij. Najpomembnejša določba v predlogu zakona o stopnjah amor- 
tizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij določenih področij je, da 
obračunavajo te organizacije amortizacijo v letu 1968 enako kot so jo obra- 
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čunavale v letu 1967, od prvega 1. 1969 dalje pa po stopnjah, ki so predpisane 
z zveznim zakonom o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih orga- 
nizacij. Zakon vsebuje za navedene delovne organizacije, ki ne dosegajo redno 
in trajno dohodka na način gospodarskega poslovanja, zelo pomembno poobla- 
stilo, da smejo znesek za leto 1969 obračunane amortizacije po potrebi zmanjšati 
na višino lanskega leta zneska obračunane amortizacije, kar naj pomaga pre- 
mostiti morebitne težave ustanoviteljev pri zagotavljanju sredstev za kritje 
povečane amortizacije. 

Predlog zakona ureja tudi uporabo amortizacijskih sredstev delovnih orga- 
nizacij s področja zdravstva in socialnega varstva, izobraževanja in vzgoje ter 
znanosti in kulture, medtem ko je bila enaka uporaba amortizacijskih sredstev 
delovnih organizacij s teh področij, ki redno in trajno dosegajo dohodek na 
način gospodarskega poslovanja, urejena že prej. 

Zakonodajno-pravna komisija SR Slovenije je obravnavala omenjeni pred- 
log zakona na svoji 148. seji in k predlogu zakona ni imela pripomb; predlagala 
pa je, naj bi predlagatelj v obrazložitvi zakona oziroma v kasnejši dopolnitvi 
te obrazložitve navedel razloge za retroaktivni učinek tega zakona. V zvezi 
s predlogom komisije pripominjamo, da retroaktivni učinek zakona ne bo imel 
nobenega vpliva na položaj delovnih organizacij v letu 1969, povezan pa je 
s predlogom zakona o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih orga- 
nizacij določenih področij, v katerem je določeno, da delovne organizacije s 
področja izobraževanja in vzgoje, znanosti in kulture ter socialnega varstva in 
športa obračunavajo amortizacijo od prvega januarja 1969 po stopnjah, pred- 
pisanih v zveznem zakonu o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih 
organizacij. 

V imenu predlagatelja izjavljam, da se z vsemi dopolnitvami odborov repu- 
bliškega in vašega zbora ter zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slo- 
venije v celoti strinjamo. Predlagam, da naštete zakone sprejmete in tako 
izpopolnite na tem področju manjkajoče predpise. 

Predsednik Miloš Polja rišek: Hvala lepa. Prekinjam sejo in od- 
rejam poluren odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.55 in se je nadaljevala ob 11.35.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo sejo. Preden vas se^ 
znanim, kdo vse je obravnaval gradivo pod 4. točko, naj vas zaprosim, da se 
opredelite glede predloga izvršnega sveta, da sprejmemo predloženi zakon po 
skrajšanem postopku kot zakonski predlog. Kdor je za to, naj dvigne roko in 
hkrati pritisne na gumb. (41 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Eden.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sklenil obravnavati predloženi zakon po skrajšanem 
postopku kot zakonski predlog. 

Zakonski predlog sta obravnavala skupina poslancev našega zbora in zako- 
nodajno-pravna komisija, ki sta zboru posredovala pismeni poročili. Želita 
morda poročevalca, tako poročevalec skupine poslancev kakor tudi poročevalec 
komisije še ustno obrazložiti poročili? Tovariš Kardelj želi besedo. Prosim. 

Bojan Kardelj: Smatram, da ni potrebna še posebna obrazložitev, 
ker ste jo dobili že pismeno. Rad bi izjavil samo v imenu skupine, da se stri- 
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njamo z amandmaji, ki jih je predložila zakonodajno-pravna komisija in da ne 
bi še ponovno prosil za besedo, to velja za vse tri, predlagane zakone. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Začenjam razpravo. Kdo 
želi prosim besedo? Tovariš Lojze Filipič. 

Lojze Filipič: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam amandma 
k 8. členu zakona o revalorizaciji, koeficientih in osnovi za revalorizacijo sred- 
stev delovnih organizacij določenih področij in sicer: da se v prvi vrsti tega 
člena datum »30. junija« spremeni v »15. septembra«. 

Utemeljujem: sklicujem se na drugi del zadnjega odstavka poročila sku- 
pine poslancev in ugotavljam, da je večina delovnih organizacij, ki jih pred- 
lagani zakon zadeva, to se pravi šole, kulturni zavodi itd., v maju in juniju 
najhuje obremenjenih; v šolah mature, sklepni izpiti, v gledališčih priprave na 
prihodnjo sezono itd. Tedaj velika dodatna obremenitev v času, ko že redno 
delo terja velik napor. Razen tega ima večina delovnih organizacij teh strok 
tako imenovano sezonsko ureditev dela, kar pomeni, da je v tem času praktično 
nemogoče oblikovati vse predpisane skupine, komisije in kar vse je za to 
potrebno. To je prva utemeljitev. 

Druga: v bistvu gre, kot smo slišali in vemo, samo za informativni namen 
teh računov. Revalorizacija v letošnjem letu nima za finančno stanje delovnih 
organizacij v šolstvu in kulturi praktično nikakršnih posledic. Edini namen je 
informacija o tem, koliko naj bi lahko za te namene drugo leto ustanovitelji 
prispevali. Sodim, da je dovolj, če ustanovitelji dobijo te podatke do 25. sep- 
tembra. S tem sodim, da je amandma utemeljen in prosim, da ga sprejmete. 

Poleg tega prosim za pravico, da smem izjaviti še svojo pripombo k poro- 
čilu skupine poslancev in sicer da poudarim pomislek, ki je izražen v zadnjem 
odstavku na prvi strani tega poročila, namreč pomislek nad upravičenostjo 
uveljavitve določbe prvega odstavka za nazaj. Utemeljujem svojo pripombo. Na 
seji skupine poslancev, ki je to priporočilo pripravila, nam je predstavnik pred- 
lagatelja pojasnil, da bi ta zakon moral biti sprejet že davno. Gre torej za 
odlašanje, za katerega ni kriva skupščina, marveč nekdo drug, popravljamo 
torej napako nekoga drugega, kršimo ustavo in uveljavljamo zakon za nazaj. 

Se eno pripombo želim izreči: glasoval bom za ta zakon kljub skepsi, da bi 
to za delovne organizacije v kulturi v bližnji bodočnosti pomenilo kakršnokoli 
bistveno izboljšanje. Bati se je namreč naslednjega: ustanovitelji kulturnih 
zavodov v tako imenovani provinci, kjer teža bremen pada na občine ali pa na 
mesta, kjer torej ne sodeluje republika, že sedaj z največjo težavo zmaguje 
daleč premajhne družbene prispevke za kulturne zavode. Po revalorizaciji 
osnovnih sredstev bomo dobili navidezne številke, kjer bo spet dana možnost 
finančnega in drugačnega manevriranja in utegne se zgoditi (sicer še ne v pri^ 
hodnjem letu), da se bo na škodo osebnih dohodkov in funkcionalne dejavnosti 
teh zavodov morala iz že sedaj premajhnih družbenih prispevkov obračunavati 
visoka amortizacija za revalorizirano stopnjo osnovnih sredstev. Tako utegne 
ta zakon v kulturnih dejavnostih, v zavodih za kulturo doseči obraten namen: 
ne izboljšanje, ampak poslabšanje položaja ljudi, ki v teh institucijah delajo. 
Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Najprej, kdo še želi be- 
sedo? Tovariš Feldin, prosim. 
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Boris Feldin: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Slišali smo, 
da je zakonodajno-pravna komisija predlagala dopolnitev k sedmemu členu, 
tako da; se lahko zmanjša predpisane odstotke v soglasju z ustanoviteljem, 
s čimer se je strinjal tudi predlagatelj. Hotel bi samo točneje pojasnilo v tem, 
da ne bi česa narobe razumel ali pa da mene ne bi kdo narobe razumel. Ali to 
pomeni, da mora imeti delovna organizacija soglasje ustanovitelja šele takrat, 
če zmanjša predpisane odstotke? To je eno. Ce pomeni to tako, potem je usta- 
novitelj dolžan, če delovna organizacija tega ne zmanjša, dodati sredstva za 
amortizacijo. Ker pa je ob obrazložitvi napisano, da to ne bo vplivalo na letoš- 
nja sredstva, potem to ne bo držalo. Ce se bo delovna organizacija odločila za 
zmanjšanje, potem bo soglasje ustanovitelj rad dal, saj bo verjetno za to za- 
interesiran, ker mu ne bo treba dati denarja, toda če se delovna organizacija 
ne odloči za zmanjšanje, pomeni, da ostane na tem, kar bo dobila po revalo- 
rizirani vrednosti in s tem bo zahtevala tudi tako amortizacijo od ustanovitelja. 
Ta pa tudi ne bo imel nobene možnosti, da bi takšno zahtevo zavrnil. 

V celoti podpiram amandma tovariša Filipiča glede roka, saj je 30. junij 
skrajno neprimeren. Celo pri 15. septembru bi malo dvomil, ker se začne šolsko 
leto in vse priprave z učnimi načrti ter organizacijo dela; pa če to res letos ne 
vpliva, bistveno mislim, da bi bil ustreznejši datum 30. oktober, to je pred 
zaključnim računom, da je za zaključni račun vse pripravljeno za naslednje 
leto. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Naj smatram tovariš Feldin 
to zadnje kot nov amandma? 

Boris Feldin (iz klopi): Prosim, da, do 30. oktobra. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Dalje prosim? Ce ni nikogar več, 
predlagam naslednji postopek: Da ne bi prekinjali seje ob vsakem od teh treh 
predlaganih zakonov, da predlagatelj pove svoje mnenje in da skupina poslan- 
cev, ki je obravnavala vse tri zakonske predpise, prav tako zavzame stališče 
do predlaganih amandmajev, predlagam, da glasujemo kasneje o vseh treh, da 
pa sedaj opravimo razpravo tako, da bo lahko skupina poslancev vse pripombe, 
ki bodo dane, obravnavala hkrati. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o uporabi amortizacijskih sredstev delovnih organizacij 
določenih področij. 

Tudi za ta zakon predlaga izvršni svet skrajšani postopek. Obrazložitev 
predstavnika izvršnega sveta tovarišice Deklevove smo slišali. Kdor je za skraj- 
šani postopek, ki ga predlaga izvršni svet, naj prosim dvigne roko in hkrati 
pritisne na tipko. (46 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo 
vzdržal? (Eden.) Ugotavljam, da je zbor sklenil obravnavati predloženi zakon 
po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. 

Zakonski predlog sta obravnavala skupina poslancev našega zbora in zako- 
nodajno-pravna komisija, ki sta zboru posredovali pismeni poročili. Želita 
poročevalca skupine poslancev oziroma komisije še ustno dopolniti svoji poro- 
čili? Ne želita. 

Začenjam razpravo. Kdo želi prosim besedo? (Nihče.) Kaže, da ne želi nihče 
poseči v razpravo in tako razpravo zaključujem. 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij določenih 
področij. 

Kot prejšnja dva, je tudi: ta predlog zakona predložil izvršni svet s pred- 
logom, da ga Skupščina SR Slovenije obravnava po skrajšanem postopku kot 
zakonski predlog, ker predstavlja le realizacijo pooblastil, ki jih imajo repu- 
blike po zveznem zakonu. 

Obrazložitev smo slišali. Dajem na glasovanje predlog izvršnega sveta, da 
sprejmemo predloženi zakon po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (47 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sklenil obravnavati predloženi zakon po skrajšanem 
postopku kot zakonski predlog. 

Zakonski predlog sta obravnavali tako skupina poslancev našega prosvetno- 
kulturnega zbora kot tudi zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 
Želita predstavnika dopolniti svoji pismeni poročili? Ne želita. 

Začenjam razpravo. Kdo se priglaša? Tovariš Feldin, prosim. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Tudi za drugi 
člen tega zakona velja isto vprašanje kot sem ga prej zastavil, kaj je s soglasjem 
ustanovitelja, kako to učinkuje, ne samo pri zmanjšanju stopenj, ampak tudi 
v primeru, če delovna organizacija ostane pri predpisanih stopnjah. Prav tako 
predlagam, naj bi začel veljati zakon od prvega januarja naslednjega leta, sicer 
bi lahko služba družbenega knjigovodstva že letos zahtevala obresti na poslovni 
sklad. Ker sledijo vse obveznosti in pravice iz tega zakona, bi torej pomenilo, 
da bi, če to učinkuje od 1. januarja 1969, obresti na poslovni sklad morale biti 
do danes, oziroma ločene od funkcionalnih izdatkov, o čemer je govoril tovariš 
Filipič. Prosil bi najprej pojasnila, da se ne bi po nepotrebnem lovili, ker nisem 
pravnik, pa ne vem točno, ali je to tako, kot jaz mislim, prav. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Dalje prosim, še kdo želi 
besedo? Ali bi lahko tovarišica Deklevova pojasnila? 

Dragica Dekleva (iz klopi): Prosim, če lahko kasneje odgovorim, 
da se dogovorim z izvršnim svetom. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo poseči v razpravo? Kaže, 
da ne. 

Zapiram razpravo, prekinjam sejo in prosim vse predsednike in podpred- 
sednike stalnih odborov, da se zberejo v sobi 209. Prav tako bomo prosili 
zakonodajno-pravno komisijo, da pove svoje mnenje o predlaganih amand- 
majih. Sejo skupine poslancev našega zbora naj vodi tovariš Bojan Kardelj. 

Do zaključka dela skupine poslancev naj bo odmor, prosim pa, da se ne 
oddaljujete predaleč od sejne dvorane, ker bi takoj, ko bo skupina poslancev 
končala delo, nadaljevali s sejo našega zbora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.55 in se je nadaljevala ob 12.40.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo sejo. Prosim predsednika 
skupine poslancev tovariša Bojana Kardelja, da poroča o delu skupine. 
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Bojan Kardelj: Tovariši poslanci! Skupina je proučila predložene 
amandmaje in pripombe, ki so bile dane v razpravi, in poslušala tudi tolma- 
čenja, ki so jih dali predstavniki republiškega sekretariata za finance in 
izvršnega sveta. Na podlagi teh medsebojnih izmenjavah stališč je skupina 
mnenja, naj ostane predlog zakona tak, kot je predložen in da se amandmaja 
tovariša Feldina oziroma tovariša Filipiča, naj bi se rok za izvedbo revalo- 
rizacije pomaknil na 15. september oziroma 30. oktober, zavrneta in ostane rok 
30. junij; namreč, če danes sprejmemo zakon, imajo delovne organizacije s tega 
področja čas opravljati dela, ki jim jih naročajo zakoni, še cel april, maj in julij, 
dočim bi v primeru, da bi ta rok premaknili na september oziroma celo okto- 
ber, to pomeni, da bo nemogoče nastopiti v jeseni, ko se začne proračunska 
razprava, z izračuni za potrebno amortizacijo v prihodnjem letu in bomo spet 
zamudili vlak. Drug razlog pri tem, ki pa ni tako bistven, je, da je republiški 
zbor zakone v predloženem besedilu že sprejel in bi bil v tem primeru potreben 
usklajevalni postopek; ker pa naša mandatna doba poteka, bi bilo v tem pri- 
meru Spet nevarno zakon sprejemati šele v jeseni, saj bi s tem odgodili možnosti 
za obračun amortizacije osnovnih sredstev na področju vzgoje, prosvete in kul- 
ture za naslednje leto in ne bi mogli nastopati z izračuni potrebnih sredstev 
v prihodnjem letu, zlasti še, ker misli izvršni svet predložiti osnutek bilance 
potrebnih sredstev za prihodnje leto še pred poletnimi počitnicami skupščine. 

Glede pomisleka, ki ga je tovariš Feldin podal k 7. členu, češ kaj, če 
delovne organizacije s tega področja ne bodo pristale na znižanje sredstev, 
ampak vztrajale na zakonskih določilih, je bilo pojasnjeno, da pravzaprav no- 
beden od teh treh zakonov ne zadeva zagotavljanja sredstev, ampak samo 
postopek za revalorfzacijo osnovnih sredstev in da delovne organizacije s pod- 
ročja vzgoje in kulture itak zdaj ne plačujejo in tudi potem ne bodo plačevale 
obresti na poslovni sklad in pa na osnovna sredstva, ker ta določila veljajo 
samo za gospodarske organizacije. Naj pojasnim, zakaj je naša skupina pred- 
lagala dodatek k 7. členu, da delovne organizacije lahko znižajo stopnjo amor- 
tizacije v sporazumu z ustanoviteljem. Namen tega dodatnega predloga je 
predvsem v tem, da ne bi delovne organizacije s tega področja v bodoče mogle 
iz sredstev, ki so namenjena za funkcionalne izdatke, in to je tudi amortizacija, 
prelivati ta sredstva na področje osebnih dohodkov, da bi se na ta način zago- 
tovili kar najbolj normalni funkcionalni oziroma materialni izdatki, ki jih 
zagotavlja tudi obračunana amortizacija. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Zeli predstavnik predlagatelja 
zavzeti stališče do tega mnenja? (Ne želi.) 

Ker skupina poslancev zavrača predloge za spremembo, sprašujem oba 
predlagatelja amandmajev, če vztrajata pri amandmajih, ker bi morali potem 
o njih glasovati. Tovariš Lojze Filipič ne vztraja pri amandmaju. Tovariš 
Feldin tudi ne. 

Tako lahko pristopimo h glasovanju in sicer: najprej o predlogu zakona 
o revalorizaciji, koeficientih in osnovi za revalorizacijo sredstev delovnih orga- 
nizacij določenih področij. Tu bomo najprej glasovali o dveh amandmajih. 
Najprej o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 10. členu. Kdor je za ta 
amandma, naj prosim dvigne roko. (45 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Dalje glasujemo o amandmaju skupine poslancev k 7. členu. Tovariš Bojan 
Kardelj je pojasnil, v čem je smisel. Kdor je za predlagani amandma, naj pro- 



266 Prosvetno-kulturni zbor 

sim dvigne roko. (45 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (1 poslanec.) Sprejet je tudi amandma skupine poslancev k 7. členu. 

Tako lahko glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlagani 
zakon, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Zakon je sprejet. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o spremembi zakona o uporabi 
amortizacijskih sredstev delovnih organizacij določenih področij. Tu je pred- 
ložen amandma k 2. členu; predlaga ga zakonodajno-pravna komisija. Kdor je 
za predloženi amandma, naj prosim, dvigne roko. (47 poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandma je sprejet. 

Sedaj lahko pristopimo h glasovanju o predlogu zakona v celoti. Kdor je 
za predloženi zakon, naj dvigne roko. (44 poslancev dvigne roko.) Kaže, da vsi 
ne uporabljajo tipke. Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Zakon 
je sprejet. 

Tako lahko glasujemo še o zadnjem zakonskem predlogu za te skupine, 
to je o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij določenih 
področij. Tu sta dva amandmaja, o katerih moramo glasovati. Najprej amandma 
skupine poslancev k 2. členu, ki dopolnjuje člen s tekstom »v soglasju z usta- 
noviteljem«. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim dvigne roko. (47 po- 
slancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Amandma k 2. členu je soglasno sprejet. 

Glasujemo o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 3. členu. Predlog 
je naslednji: Beseda »naslednji« se nadomesti z besedo »osmi«. Kdor je za 
predloženi amandma, naj prosim dvigne roko. (47 poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se kdo vzdržuje glasovanja? (Nihče.) Sprejet je tudi 
amandma zakonodajno-pravne komisije k 3. členu. 

Sedaj glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za zakon, naj dvigne 
roko. (47 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Zakon je soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na razpravo o pet- 
letnem investicijskem programu izgradnje osnovnošolskega prostora v SR Slo- 
veniji v letih 1969—1973, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obrav- 
navo republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 

Zeli predstavnik omenjenega sekretariata še ustno obrazložiti svoj pro- 
gram? (Da.) Besedo ima namestnik republiškega sekretarja za prosveto in 
kulturo tovariš Boris Lipužič. Prosim. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo predlaga pričujoči program grad- 
nje osnovnošolskega prostora in sicer za obdobje naslednjih pet let. Začeli naj 
bi ga uresničevati letos, ko beležimo stoletnico osemletne šolske obveznosti 
v Sloveniji. Predlog temelji na oceni stanja in potreb osnovnošolskega prostora 
v naši republiki. Ne želim iti v nadrobnosti, vendar naj v ponazoritev dejan- 
skega stanja povem, da je skoraj polovico vseh šol, ki so danes v rabi kot 
osnovne šole, zgrajenih v minulem stoletju ali pa še starejših, oziroma da je 
2/s takih, ki so bile zgrajene pred prvo svetovno vojno in dobre 3ft takih, ki sq 
jih postavili še pred osvoboditvijo. Uvedba osemletne šolske obveznosti točno 
pred sto leti pomeni zgolj začetek in solidno osnovo za razvoj šolstva na Slo- 
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venskem, toda s seboj nosi med drugim tudi to slabost, da je večji del osnovnih 
šol v naši republiki star, zastarel, nesodoben in nefunkcionalen. Spričo tega 
imamo v mnogih občinah še dandanes neprimerne osnovne šole, poleg tega pa 
šolskega prostora še marsikje primajkuje. Nič nenavadnega ni, da imamo še 
vedno dvoizmenski pouk, ponekod tudi troizmenskega, v dotrajanih stavbah 
ali v prostorih, ki niso bili zgrajeni v šolske namene. Se vedno je zelo veliko 
šol brez specializiranih učilnic, kabinetov, opreme za predmetni pouk, ustrezne 
osvetlitve, brez higienskih sanitarij itd. 4/s vseh osnovnih šol v naši republiki 
je brez telovadnic. Nič čudnega potemtakem, če tudi učni uspeh predvsem na 
teh šolah zaostaja, Se vedno je Vs vpisane osnovnošolske generacije, ki ne konča 
uspešno osmega razreda osnovne šole in zato ne more nadaljevati šolanja na 
srednji stopnji, ne more se izobraževati za poklice. 

Razlogov za to seveda ne moremo iskati zgolj v pomanjkanju šolskih pro- 
storov ali v zastarelosti šolskih poslopij. Vzroki za to so dosti bolj kompleksni. 
Vendar hkrati ni moč zanikati, da je prav neustreznost šolskih objektov eden 
temeljnih vzrokov, ki nam povzroča in hkrati stalno reproducira takšno stanje. 
Slovenija in Vojvodina imata zato z vidika starosti šolskih poslopij najbolj 
neugodno strukturo v Jugoslaviji. To spoznanje seveda ni novo. V naši repu- 
bliki si že nekaj let prizadevamo, da odpravimo te slabosti, da moderniziramo 
naše šolstvo, da sodobneje opremimo naše šole, da jih zgradimo povsod tam, 
kjer je to nujno potrebno, skratka, da rešimo problem, ki nam ostaja odprt že 
vse obdobje, odkar smo začeli oblikovati našo osnovno šolo. 

Razen zastarelosti in dotrajanosti je za osnovno šolstvo značilna tudi pre- 
natrpanost šol. V poprečju je pouk v osnovnih šolah še vedno v 1,5 izmenah, 
v večjih središčih pa pretežno v dveh izmenah, v nekaterih pa celo v treh 
izmenah. Pri tem pa~je potrebno upoštevati, da se v teh središčih čedalje moč- 
neje kaže potreba po varstvu, kar seveda še močneje terja hitro povečanje 
šolskega prostora. Zato je družbeni plan razvoja Socialistične republike Slo- 
venije zastavil nalogo, da je treba usmeriti naložbe v gradnjo osnovnih šol, 
zlasti v mestih in industrijskih središčih, tako da bi odpravili tretjo izmeno, 
preselili šole iz starih dotrajanih zgradb ali pa iz najetih nenamenskih pro- 
storov ter hitreje ustvarili pogoje za razširjeno varstveno dejavnost osnovnih 
šol in za celodnevni program bivanja vsaj manjšega dela učencev v osnovnih 
šolah. Tako zastavljeni cilji pa, kot se danes jasno kaže, ne bodo uresničeni. 
Po petih letih, to je v letih 1966—1970, bi naj po predvidevanju družbenega 
plana, zgradili 280 000 m2 osnovnošolskega prostora. V treh letih pa smo zgra- 
dili približno 100 000 m2, izpolnili smo torej le dobro tretjino predvidenega 
programa. Povsem očitno je, da v preostalih dveh letih izpolnjevanja srednje- 
ročnega načrta, to je letos in v prihodnjem letu, ne bomo zmogli zgraditi skoraj 
dvakrat toliko, kot v preteklih treh letih, se pravi uresničiti še preostali dve 
tretjini zastavljenega programa. Začetek akcije je bil sicer zelo spodbuden, 
zlasti akcija v letih 1965 in 1966. Tedaj je republika priskočila na pomoč pri 
gradnji osnovnošolskih stavb s 30 000 000 dinarjev. Njena pomoč v letu 1967 pa 
je že skopnela na 3 491 000 dinarjev, temu primerno je usahnila tudi aktivnost 
občin. Zato je v letu 1967 bilo zgrajenih skoraj polovico manj šol kot v letu 
1966. Obe izkušnji, dobra iž let 1965 in 1966 kot tudi slaba iz leta 1967, nazorno 
pričata, kakšen pomen ima delež republike pri gradnji osnovnih šol. Republiška 
pomoč je pomembna in učinkovita tako glede obsega investicij kot tudi glede 
racionalne gradnje. Z udeležbo sredstev republike je bilo mogoče začeti z orga- 
nizirano gradnjo, ki se odlikuje kot hitrejša, funkcionalnejša in cenejša. Ne da 
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bi kakorkoli znižali standard šolskih poslopij ali pa odstopili od temeljnih 
zahtev vzgojno-izobraževalnih nalog, nam je uspelo znižati stroške gradnje po 
pogodbah z izvajalci za 41 %■ v primerjavi s šolami, ki so bile grajene izven 
republiške akcije. Upoštevajoč dejanske stroške gradnje z vsemi prekoračitvami, 
pa je bila cena v poprečju celo za 45 % nižja. Naša akcija je tako dobila tudi 
najvišje jugoslovansko priznanje za dosežke v arhitekturi, plaketo »Borbe«. 
Zabeležili pa so jo tudi v tujini, zlasti v mednarodni organizaciji OECD, kjer 
so jo s priznanjem publicirali in jo prikazali kot primer učinkovite in racio- 
nalno organizirane gradnje. Takih uspehov ne bi bilo mogoče doseči, če repu- 
blika ne bi imela možnosti, da usmerja investicije na uspešnejši način gradnje. 
Tako usmerjanje pa so omogočila prav republiška sredstva za gradnjo, ki so 
jih dobili investitorji kot posojila, vendar le, če so bili objekti dejansko nujni, 
če so občine zagotovile lastno udeležbo in če so predvideli racionalno gradnjo. 
Vse te izkušnje upoštevamo tudi pri predloženi gradnji osnovnošolskega pro- 
stora v naslednjem petletnem obdobju. 

Pravzaprav predvidevamo načrtno sistematično gradnjo v dveh petletnih 
obdobjih v naslednjih desetih letih. Predloženi projekt obsega prvo etapo, 
obdobje 1969—1973, medtem ko bi se druga etapa podrobneje izdelala v času 
trajanja in izvajanja prve etape. Kaj bi s tem dosegli? Predvsem bi ustvarili 
v naslednjih desetih letih normalne pogoje za obvezno šolanje vseh učencev. 
Predvidevamo nadalje, da bi, seveda ob uvajanju drugih ukrepov, omogočili 
90% učencev, med 7. in 15. letom starosti, da uspešno končajo osnovno šolo. 
Odpravili bi večizmenski pouk in položili temelje za organizacijo celodnevnega 
vzgojno-izobraževalnega dela in za varstvo v osnovnih šolah. Da ne bi bil 
napak razumljen, naj vnovič poudarim, da nikakor s tem ne želimo trditi, da 
je vse to mogoče doseči zgolj z gradnjo ali tudi z modernizacijo osnovnih šol. 
To je torej le eden izmed ukrepov, potrebno pa bo izvršiti še niz drugih po- 
segov, zlasti za izboljšanje kadrovskega sestava in strokovne sposobnosti uči- 
teljev, za sodobnejši pouk in preciznejšo, smotrnejšo vsebino učnega programa, 
za racionalnejši sistem vzgoje in izobraževanja. Vsi ti ukrepi se pripravljajo ali 
že izvajajo vzporedno s predloženim projektom. Tako med drugim prosvetno- 
kulturni zbor še v tej sestavi lahko razpravlja o nekaterih takih in podobnih 
ukrepih, ki jih vsebuje na primer predlog zakona o prosvetno-pedagoški službi 
ali poročilo našega sekretariata o poteku racionalizacije na področju vzgoje in 
izobraževanja. Predloženi projekt je torej treba vrednotiti in ocenjevati kot 
sestavni del vseh teh naporov, vendar pa kot dejansko bistveni del. V tem 
smislu je torej pripravljen projekt za prvo petletno obdobje. 

Ali je projekt realen? Vsekakor je res, da je program izdelal republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo, vendar ga ni izdelal kabinetsko, neživljenj- 
sko nasprotno, projekt temelji na izdelanih in sprejetih programih izgradnje 
osnovnošolskega prostora v občinah. Večina občin že ima take programe. 
Najboljša verifikacija njihove realnosti je zagotovitev občin, da že na samem 
startu brez slehernih licitacij izražajo pripravljenost, da v poprečju prispevajo 
svoj delež v višini, ki predstavlja skoraj tretjino vseh stroškov. Obseg te akcije, 
ki se je začela že hkrati s tem projektom, se kaže tudi .v izredni pripravljenosti 
občanov, ki so prek izglasovanih samoprispevkov že izpričali svojo podporo 
celotni zamisli. Dolžnost republiške skupnosti, da podpre in usmeri to akcijo, 
je vsekakor na dlani. Prepričan sem, da tako čuti in misli tudi prosvetno- 
kulturni zbor naše skupščine. 
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Ostane še vprašanje, kakšen sklep naj bi bil rezultat današnje razprave? 
Naša želja kot predlagatelja bi seveda bila, da bi se čimprej sprejel predloženi 
program, tako da bi ga lahko nemudoma začeli uresničevati. Zavedamo pa se 
hkrati, da nemara ne bi bilo umestno, da skupščina v tem sestavu, tik pred 
volitvami, sprejema sklepe, ki bi zavezovali republiko za nekaj let naprej. Zato 
se pridružujemo predlogu odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora in 
tudi samega republiškega zbora, naj bi skupščina zadolžila pristojne skupščinske 
odbore, da v čim krajšem času proučijo možno obremenitev republiškega pro- 
računa v prihodnjih letih, da bi lahko Skupščina Socialistične republike Slo- 
venije še v letošnjem letu sprejela konkreten program izgradnje osnovnošolskega 
prostora, ki naj bi ga začeli uresničevati ob stoletnici osemletne šolske obvez- 
nosti na Slovenskem. Pri tem razumem, naj bi se sklep nanašal na odbore 
skupščine novega sklica, rok za sprejemanje pa naj bi bil v jeseni letošnjega 
leta. Priporočam, da prosvetno-kulturni zbor oceni tako predloženi projekt kot 
tudi stališča izvršnega sveta, ki so priložena temu gradivu in sprejme k temu 
ustrezen sklep. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovariš Lipužič. 
Gradivo je obravnaval tudi odbor našega zbora za šolstvo in predložil o 

tem poročilo. Želi poročevalec to poročilo še ustno dopolniti? Ne želi. Gradivo 
je obravnaval tudi izvršni svet, ki je o tem poslal skupščini svoja stališča; 
dobili smo jih v pismeni obliki. Zeli morda predstavnik izvršnega sveta še ustno 
dati svoje mnenje k omenjeni akciji? (Da.) Besedo ima član izvršnega sveta 
dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Iz formuliranih stališč je razvidno, da izvršni svet v celoti podpira 
akcijo in program, kakršnega je predložil republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo, ob dejstvu, da je ta program nastal na osnovi mnogih razprav in 
sprejetih obveznosti deset in sto tisočev. občanov naše republike, da je nastal 
v razpravah na občinskih skupščinah in mnogokrat na že dobro in solidno 
izdelanih programih razvoja osnovnega šolstva v občini. Izvršni svet je tudi 
mnenja, da akcija sama pomembno doprinaša k izboljšanju dela in uspehu 
osnovnega šolstva v bodoče in, da je zagotovitev ustreznega učnega prostora, 
sicer ne edini, vendar zelo pomemben pogoj. Zato je tudi menil, da se naša 
nacionalna skupnost kot celota ne more izogniti sodelovanju v tej akciji. Repu- 
bliška nacionalna skupnost naj bi prispevala^za uresničevanje tega programa 
določena sredstva, ki naj pomenijo prispevek skupnosti in hkrati stimulacijo 
naših občanov, ki že v tej akciji sodelujejo in tistih, ki bodo v prihodnje spre- 
jeli obveznosti. Kaže, da danes ni v Sloveniji občine, ki ne bi imela že izde- 
lanega ali v pripravi programa izgradnje osnovnih šol s konkretnimi obvez- 
nostmi za prihodnje. 

V dosedanjih razpravah o predloženem programu je bila dana pripomba 
predvsem na zadnji njegov odstavek, ki pravi, da se bo izvršni svet odločno 
zavzemal za to, da bo tudi republika v prihodnjih letih zagotavljala v ta namen 
vsako leto določena sredstva. V tem odstavku namreč ni napisano, da izvršni 
svet predlaga ali se obvezuje, da bo dal v tem in tem letu takšno in takšno 
vsoto. 

Menim, da je mogoče to akcijo primerjati.s poletom, kakršnega so pokazali 
naši delovni ljudje v letih 1945 in 1946, ko so gradili in obnavljali požgane in 
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poškodovane šole. Obveznost nacionalne skupnosti v tej akciji, ki bo izražena 
tudi v konkretnih številkah, naj zato sprejme skupščina kot najmerodajnejši 
forum. Izvršni svet se bo potem potrudil, da bo take sklepe izvršil, saj v načelu 
to akcijo podpira in ocenjuje kot nacionalno zelo pomembno. 

S tem predlaga izvršni svet skupščini, da podpre to akcijo in tudi mate- 
rialno zadolži nacionalno skupnost za sodelovanje. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Dalje prosim, kdo želi 
razpravljati! Tovariš Vodopivec, prosim. 

Milenko Vodopivec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Imam samo eno pripombo; namreč ko sem z zadovoljstvom pregledoval 
tale program, sem ugotovil napako pri podatkih za Ajdovščino, kjer so pred- 
videne tri novogradnje, ena adaptacija in ena dozidava. Samo toliko, hvala 
lepa! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Tovariš Stiplovšek, 
prosim. 

Dr. Miro Stiplovšek: Glede na to, da je predvidena še nova raz- 
prava o investicijskem programu v tem našem zboru, ne bi razpravljal tako, 
kot je napravil tovariš Vodopivec. Gre namreč za to, da tudi v Domžalah v 
zadnjem času potekajo razprave o uvedbi samoprispevka in so se v zvezi s tem 
tudi nekoliko spremenili programi izgradnje šol, vendar menim, da o teh spre- 
membah nima smisla govoriti, ker bo o tem razpravljal zbor v novem sestavu. 
Opozoril bi pa eno, da bi bilo prav to gradivo še nekoliko izpopolniti. Menim, 
da bi bilo potrebno poleg podatkov, kako je republika s svojimi sredstvi pospe- 
ševala izgradnjo osnovnošolskega prostora, dobiti tudi preg-ed naložb v šolstvo 
v tistih občinah, ki doslej kot nedotirane niso imele pravice do republiških 
sredstev. Samo podatek, da je bilo na primer v nekaj zadnjih letih vloženih 
v izgradnjo šol v domžalski občini približno 15 milijonov dinarjev, kar je sko- 
raj enoletni občinski proračun, kaže na velika prizadevanja nekaterih občin pri 
urejanju tega perečega problema. Sedaj so seveda njihovi proračuni obreme- 
njeni z anuitetami in novih sredstev ne bo mogoče več dobiti, čeprav imajo še 
nekaj silno perečih problemov. Po izčrpanih možnostih v proračunih se sedaj 
zatekajo k zbiranju novih sredstev s samoprispevki, pričakujejo pa seveda 
polno podporo republike. Menim, da bi morala biti tudi dosedanja vlaganja v 
izgradnjo osnovnošolskega prostora, poleg v gradivu navedenih kriterijev, s ka- 
terimi se strinjam, tudi eden, morda od dodatnih kriterijev pri dodeljevanju 
republiških sredstev upoštevajoč pri tem seveda, da imajo te občine še vedno 
zelo akutne probleme na tem področju. 

Opozoril bi morda še na to, da prikaz samoprispevkov občinskih skupščin 
za gradnjo osnovnih šol ne daje morda povsem pravne slike prizadevanj občin 
in občanov za ureditev tega vprašanja. V nekaterih občinah so npr. uvedli 
samoprispevke za urejanje raznih komunalnih problemov, zato pa so seveda 
razbremenili svoje proračune in lahko večja sredstva vlagali v izgradnjo osnov- 
nih šol. Želel bi, da se v tem smislu gradivo za prihodnjo sejo, ko bo zbor 
dokončno sklepal o tem investicijskem programu, dopolni. Takšno dodatno gra- 
divo bo tudi nekoliko pripomoglo k pravičnemu razdelievanju republiških 
sredstev, na katere občinske skupščine že nestrpno čakajo. Hvala. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Prosim, tovariš Uršič. 

Vlado Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pre- 
den bi nekaj vprašal, samo pripombo za tiste, ki obveščajo slovensko javnost. 
Če že pišejo »ob stoletnici šol«, naj napišejo »sto let sto šol«, ker bo sicer po- 
menilo, da bomo zgradili te šole leta 2069, kar pa takrat za slovenski narod 
najbrž ne bo noben problem. 

Menim, da je predloženi program dobro zasnovan. Če bi v predvidenem 
času vsaj 90 °/o gradenj izpolnili, bi bila to ena izmed redkih uspešnih akcij 
v Sloveniji. V zvezi s tem pa bi hotel vprašati naslednje: ali je mogoče za neka- 
tere občine, ki so naštete v programu in za katere je predvidena tudi njihova 
lastna udeležba, če se hočejo potegovati za republiške kredite, dobiti bančne 
kredite in sicer za vso lastno udeležbo? Ti krediti naj bi bili po nižji obrestni 
stopnji in na daljši rok, ne pa komercialni, ker sicer za dobršen del območij 
v Sloveniji ta program ni vzdržljiv. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Tovariš Feldin, prosim. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Glede na pojas- 
nilo tovariša Lipužiča, da bo program sprejet v jeseni, bi predlagal samo nekaj 
formalnih sprememb. Namesto investicijski program 1969—1973 naj bi rekli 
1970—1974, kar bo tudi realno. Ker verjetno letos kaj veliko sredstev ne bo 
vloženih v ta namen. Prav tako bi želel, da bi predlagatelj pri dopolnitvi gra- 
diva dobil realnejše podatke glede investicij v osnovno šolstvo v vseh občinah, 
realnejše tudi od tistih, ki so sedaj izpadle. Treba bi bilo računati tudi z real- 
nejšimi sredstvi. Predvidenih 400 milijonov dinarjev po oceni, da je stal doslej 
m2 šolskega prostora okoli 1200 dinarjev, kaže povečati na okoli 520 milijonov 
dinarjev za 350 000 m2, saj je potrebno računati vsaj 1500 dinarjev za m2 s po- 
polno opremo. S tem se pa seveda tudi razmerje med občinami in republiko 
spremeni. Ne mislim zdaj polemizirati, ali je pravilna predlagana vsota, ali tista, 
ki sem jo sam izračunal, želim samo opozoriti, da bi bilo treba zbrati bolj realne 
podatke, da nas ne bi potem kje kaj zanašalo. Poleg tega pa je treba upoštevati 
tudi prav s prej sprejetimi zakoni predpisano amortizacijo in jo morda nekje 
vračunati. Menim, da bi bilo potrebno pri prikazu obremenitve občin vsaj infor- 
mativno navesti tudi, kakšne so njihove dosedanje obveznosti iz anuitet. 

Glede kriterijev za pridobitev republiških sredstev bi se čisto strinjal 
z mnenjem odbora, da lastna udeležba v višini 50 ®/o ne bi bila za vse veljavna 
zahteva in je zato v samem predlogu tudi ne bi tako strogo postavili, ker je to 
po občinah zelo zelo različno. Tam, kjer so velike potrebe, pa majhne možnosti, 
bo verjetno morala-biti udeležba republike večja in narobe. To se pravi, da 
bi kriteriju narodnega dohodka dodali še kriterij bruto dohodka proračuna pri 
tem pa težili k temu, da odpravimo najprej tretjo potem pa drugo izmeno 
pouka, da bi izenačevanje v delu šol vendarle lahko čim hitreje uresničili. Take 
so moje pripombe in želel bi, če bi se upoštevale v naslednjem predlogu. V 
vsakem pogledu pa je potrebno podpreti tako celo akcijo kot tudi vsa priza- 
devanja republiškega sekretariata in vse akcije republiškega izvršnega sveta 
za potrebna sredstva, samo ne tako kot letos, ko smo prispevek v višini 3,5 mili- 
jarde starih dinarjev znižali na 1,5 milijarde. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali še kdo želi razpravljati. Če ne, 
dovolite, da tudi sam nekaj povem. Moj prispevek ne bo tako apriorno opti- 
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mističen, kot so bili nekateri diskutanti pred menoj. Zaradi izkušenj, kakršne 
imamo v tem dveletnem delu, sem bliže tistim, ki se zavzemajo za realističen 
pogled. Menim namreč, da smo v tem gradivu vendarle premalo kritično ocenili 
tretji odstavek, ki govori o tem, kako nismo v celoti realizirali našega družbenega 
plana v letih 1966. Mislim, da je to gradivo vendarle dolžno najprej jasno in 
nedvoumno pokazati vzroke za takšno zaostajanje. Sedaj pa brez tega začenjamo 
novo, zelo resno politično akcijo, ki ji dajemo izredno simpatičen naslov »za 
stoletnico obveznega slovenskega šolstva sto novih šol«. Bojim se, da nas prav 
to, da nismo sedaj v stanju oceniti, kaj je realno in kaj ne, oziroma nismo v sta- 
nju tudi s številčne plati zagotoviti takšne akcije, zadržuje na pol poti in prav 
lahko se zgodi, da zdrsnemo nazaj na sam začetek in znova ugotavljamo, kako 
nam tudi ta akcija ni uspela. Zaradi tega predlagam oziroma sugeriram predla- 
gatelju, da zelo temeljito oceni vzroke za tolikšno neizpolnjevanje družbenega 
plana, prav kar zadeva investicije v šolski prostor. Prav je, če vsestransko pro- 
učimo, kaj je realno možno v prihodnjih petih letih in kaj ne in da ob veliki 
pripravljenosti, kakršna je v občinah, izdiferenciramo vse te potrebe. Strinjam 
se s predhodnimi diskutanti, ki so govorili o različnih potrebah in različnih 
možnostih. Če je to res, potem je treba te potrebe diferencirati, saj poznamo 
primere, kjer so krvavo resne potrebe, materialne možnosti pa izredno skromne, 
pripravljenost velika, sredstev pa ni. Tu ne moremo po enakih načelih zbirati 
in deliti sredstva in tako a priori odkloniti možnost vsiem tistim, ki ne bi mogli 
zbrati potrebnih sredstev. 

Hkrati menim, da ni dovolj, da takšno akcijo sprožamo samo v naši skup- 
ščini in prek časopisja; pri tem naj pripomnim, da je bilo v našem časopisju 
vse objavljeno tako, kot da je že vrabec v žepu. V resnici pa šele gremo v raz- 
pravo o tem in treba bo veliko političnega dela, prepričevanja in veliko tehtnih 
argumentov, da. bomo takšen lep, optimističen program tudi uspeli realizirati. 
Zato je prav, če ob tej priliki povabimo v takšno politično akcijo tudi naše 
politične organizacije, ne nazadnje tudi samo Socialistično zvezo, ki bi morala 
biti nosilec takšne politične akcije, ker verjemite ali ne, vas; ni težko prepri- 
čevati o potrebnosti tega programa, ne bo> pa lahko prepričati tudi ostale. Mi 
sami sebe že lahko prepričamo in smo v glavnem že prepričam, gre pa tu tudi 
za prepričevanje vseh ostalih dejavnikov, kar je nujno, če bomo hoteli izpeljati 
tudi finančno plat akcije. 

Zato menim, da je potrebna takšna odločitev nas vseh v skupščini, pred- 
vsem še republiškega in v nemajhni meri gospodarskega zbora, ker investicija 
v šolskih prostorih ni samo kulturno dejanje, ampak celo zelo resno, pretehtano 
gospodarsko dejanje ali lepše rečeno, gospodarska investicija v kadre. 

In še nekaj. Sama finančna strategija bo morala biti takšna, da ne bo 
dovoljevala prevelikih nihanj, kot smo to doživljali v prejšnjih letih. Namreč, 
da planiramo velika sredstva za daljše obdobje, da smo zadovoljni, kadar 
razpravljamo o družbeni investicijski orientaciji v naslednjih letih, kasneje 
pa se ta sredstva zaradi teh ali onih vzrokov in razlogov zmanjšujejo, skratka, 
sredstva nihajo in nazadnje bomo znova ugotovili neuspeh, kljub zelo lepi, 
pošteni in zaradi nuje sproženi akciji. 

Sam, kot rečeno, podpiram to akcijo in želim sestavljalcem gradiva, da 
bodo čimbolj argumentirali tako dosedanje neuspehe kot potrebe, da bomo 
lahko prav z argumenti prepričali ne samo nas, ampak vse, ki bodo odločali 
in soodločali o tej nemajhni akciji in o sredstvih, s katerimi jo bomo potem tudi 
v resnici lahko izpeljali. Hvala lepa. 
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Še kdo želi besedo? Tovarišica Kornhauserjeva, prosim! 

Dr. Aleksandra Kornhauser: K tej razpravi se ne oglašam le 
zato, da bi podprla akcijo, pa tudi ne samo zato, da bi dala priznanje doseda- 
njemu delu pri načrtvovanju ekonomične gradnje, čeprav se mi zdi, da je tako 
priznanje treba tudi enkrat povedati, saj smo drugače bolj navajeni zmerjati 
naše forume z birokrati; prav je povedati, da je bila ta akcija doslej zelo dobro 
izpeljana in da pričakujemo, naj bi tako šlo tudi naprej. 

Na dvoje bi rada opozorila. Prvo, da bi se morala vzporedno z načrtovanjem 
povečanja šolskega prostora predvidevati tudi sredstva za povečano dejavnost, 
to je sredstva, ki bodo potrebna, da bo ves ta novi razširjeni prostor ustrezno 
funkcioniral. Velika nevarnost se namreč skriva v tem, da bomo odpirali soraz- 
merno lepe nove objekte in pričakovali, naj bi s sedanjimi sredstvi pokrivali 
tudi njihovo funkcioniranje, to pa bi pomenilo na eni strani obogatitev področja 
izobraževanja in vzgoje z novimi prostori, na drugi strani pa siromašenje 
osnovne dejavnosti. Torej plediram, da bi paralelno predvidevali, odkod pre- 
skrbeti sredstva za funkcioniranje novih šol. 

Drugo, pravzaprav glavno, kar me je spodbudilo, da sem se oglasila k tej 
razpravi, je pa zadnja tabela, ki smo jo dobili k temu gradivu. Kot poslanec 
Ljubljane zardevam ob pogledu nanjo, saj nobena ljubljanskih občin ni sprožila 
samoprispevka. Moram povedati, da sem iz gradiva spoznala, da bi, razen redkih 
izjem pretežno na Gorenjskem, lahko skoraj vsem razvitim področjem v Sloveniji 
očitali isto, medtem ko nerazvita področja pridno zbirajo samoprispevke v ta 
namen. Smatram, da je pojav simptomatičen in da bi ga bilo treba upoštevati 
pri odmeri sredstev. Zato se pridružujem izvajanju tovariša Feldina in tovariša 
predsednika, da tistih 50 «/o ne kaže ohraniti kot edini kriterij za pridobitev 
republiških kreditov, ampak da je treba poiskati tudi druge, med katerimi 
naj se na prvem mestu upošteva lastna pripravljenost občin za reševanje pro- 
blemov, seveda upoštevaje njihove ekonomske možnosti. Zaradi tega plediram, 
da bi izdelali precizne kriterije, ki bi vse to upoštevali in dali kredit nekomu 
morda že pri 10 °/o lastne udeležbe, drugod pa bi bilo treba oceniti, zakaj ni 
interesa za uvedbo kakršnegakoli samoprispevka, čeprav gre za tista področja, 
ki bi ga med vsemi najlaže dala. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Dalje, še kdo želi poseči 
v razpravo. Kaže, da ne. 

Zapiram razpravo in predlagam, da sprejme naš zbor naslednji sklep: 
1. Ugotovljeno je, da so potrebe po osnovnošolskem prostoru v Sloveniji 

pereče, da v realizaciji programa, začrtanega v družbenem planu razvoja SR 
Slovenije v letih 1966—1970, resno zaostajamo in da je zato potrebno pristopiti 
k pospešeni izgradnji osnovnošolskega prostora. 

2. Predlog za uresničitev takšnega programa in njegovo finančno konstruk- 
cijo pripravi izvršni svet in ga predloži Skupščini SR Slovenije. 

Dajem prečitani sklep na glasovanje. Kdor je za takšen sklep, naj prosim 
dvigne roko. (44 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pro- 
grama izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1969, ki ga je Skupščini 
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SR Slovenije predložila v soglasje skupščina izobraževalne skupnosti SR Slo- 
venije. 

Zeli predstavnik skupnosti ustno obrazložiti program za letošnje leto? (Ne.) 
Program republiške izobraževalne skupnosti in predlog odloka o soglasju 

k temu programu, ki ga je predložil zbor republiškega zbora za prosveto in. 
kulturo, sta obravnavala odbor našega zbora za šolstvo in zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta o tem predložila poročili. Želita poročevalca odbora oziroma 
komisije še ustno obrazložiti svoji poročili? (Ne.) 

Program je obravnaval tudi izvršni svet in o tem posredoval Skupščini SR 
Slovenije mnenje, ki ste ga dobili danes na klopeh. 

Odpiram razpravo. Kdo želi besedo? Priglaša se tovariš Feldin. Prosim. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Ne bi se rad 
tu aboniral, ampak kljub temu, če nima nihče pripombe, bi prosil, če bi se dalo 
v program dodati še nekaj o delovni obveznosti učnega osebja. Republiška izo- 
braževalna skupnost je o tem v svojih »Informacijah« nekaj izdala, tudi »Občan« 
je o tem pisal, pa bi bilo morda dobro, da bi to vnesla republiška izobraževalna 
skupnost v svoj program za to leto. Tako bi se proučile in razčistile tiste razlike 
v učni in delovni obveznosti v šolah, čeprav ne vem ali je to čisto stvar same 
republiške izobraževalne skupnosti, ne pa tudi strokovnih inštitutov ali orga- 
nizacij. Mislim pa, da je republiška izobraževalna skupnost ena izmed prvih, 
ki bi lahko vsaj začela delo okoli tega, ob tem pa povezala vse tiste, ki lahko pri 
takem delu pomagajo. Ker bi takšna raziskava prispevala k bolj poštenemu 
odnosu med prosvetnimi delavci in družbo, sem za to, da se ta stvar čimprej 
temeljito in pošteno reši. Ne plediram za nobeno rešitev, ki je zdaj v modi, 
ampak za takšno, za katero se bomo odločili šele na podlagi predlagane raziskave. 
Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Dalje, kdo želi še poseči 
v razpravo? Kaže, da nihče. 

Zapiram razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k pro- 
gramu izobraževalne skupnosti SR Slovenije. Kdo je za to, da sprejmemo pred- 
log? (40 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal" 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k pro- 
gramu izobraževalne skupnosti SR Slovenije za letošnje leto. 

Prehajamo na zadnjo, to je na 9. točko dnevnega reda, to je na 
razpravo o zaključnem računu za leto 1968 in finančnem načrtu za leto 1969 
izobraževalne skupnosti SR Slovenije. 

Gradivo je prav tako predložila skupščina republiške izobraževalne skup- 
nosti. Zeli njen predstavnik dati še ustno utemeljitev? (Da.) Besedo ima tovariš 
Ludvik Zaje, predsednik izvršnega odbora izobraževalne skupnosti SR Slovenije. 

Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! K 
zaključnemu računu ne bi imel dodati česa novega, kar že ni v obrazložitvi. 
Morda bi odgovarjal na vprašanja, če bo potrebno. 

Rad pa bi opozoril na nekatere tendence, na politiko, ki je razvidna iz 
finančnega načrta. Finančni načrt za letošnje leto izkazuje pri osnovnih dejav- 
nostih izobraževanja izredno visok odstotek povečanja. Razumljivo je, da ta 
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visoki odstotek povečanja samo potrjuje, kako je materialni položaj šolstva vsa 
ta leta zaostajal in njen standard ni bil v skladu s tem, kar je sprejela kot svoje 
izhodišče skupščina. Povečanje je dokaz, da smo začeli sanirati materialni položaj 
šolstva, pri čemer seveda vsi vemo, da v letošnjem letu predvsem saniramo 
osebne dohodke in v mnogo manjši meri ostala vprašanja. 

Finančni načrt prav tako dokazuje, da je republiška izobraževalna skupnost 
uresničila tisto obveznost, ki jo je dala ob proračunski razpravi, to se pravi, 
da je določila iz mase sredstev najmanj toliko, kot je naročila republiška skup- 
ščina, tako Za dopolnilna sredstva kot za investicije oziroma, da je ta sredstva 
celo povečala; ob predvidenih 75 milijonov dinarjev dopolnilnih sredstev vidite 
izkazanih v finančnem načrtu 80 milijonov dinarjev od predvidenih 10 milijonov 
dinarjev, za investicijsko dejavnost pa 6 milijonov dinarjev. Prav tako je 
republiška izobraževalna skupnost v finančni načrt vključila vse nove obvez- 
nosti, ki so bile sprejete v tej skupščini, to je financiranje celotne prosvetno- 
pedagoške službe, financiranje celotnega srednjega šolstva, sofinanciranje šol 
pri delovnih organizacijah v višini 11 milijonov dinarjev, financiranje razlike 
pri osebnih dohodkih v posebnih šolah, medtem ko ni razvidna iz samega 
finančnega načrta vključitev financiranja strokovnega izpopolnjevanja učiteljev. 
Ta postavka v finančnem načrtu ni posebej izkazana zaradi tega, ker še ni 
izdelan program strokovnega izpopolnjevanja in so ta sredstva še vedno v neraz- 
porejenih ali obratnih sredstvih. Ko bo ta program izdelan, bo seveda možno 
določiti točno finančno postavko za njegovo pokritje. 

Poleg tega republiška izobraževalna skupnost s finančnim načrtom tudi 
nadaljuje tisto politiko, ki si jo je zastavila ob sami ustanovitvi, to se pravi, 
da čedalje hitreje uresničuje svojo štipendijsko politiko in na splošno dviga 
sredstva za materialno izboljšanje položaja učencev, dijakov in študentov, torej 
ne samo prosvetnega osebja. 

Spomnil bi rad skupščino na to, da je v letu 1967 bilo namenjenih za šti- 
pendije in posojila skupno samo 3 000 000 dinarjev, v letošnjem letu pa 8 752 000 
dinarjev; to se pravi, da se ta sredstva strmo povišujejo in da bomo lahko letos 
razpisali okrog 500 novih štipendij in dvignili število posojil za študente na 
nad 1500. Približujemo se torej dokaj hitro uresničitvi tistega našega stališča, 
da bi moral vsak nadarjeni slovenski učenec, ne glede na to, iz katerih krajev 
in s kakšnih socialnih razmer izhaja, imeti odprto možnost šolanja. Zato seveda 
v letošnjem finančnem načrtu tudi v skladu s priporočilom našega zbora prvič 
namenjamo sredstva za srednješolske dijaške domove v višini 2 milijonov di- 
narjev, ki naj prav tako delujejo selektivno, se pravi, omogočijo znižanje oskrb- 
nega dne, oskrbnih stroškov, predvsem za učence, ki se s svojim uspehom izka- 
žejo kot izredno vestni in žive v težkih socialnih razmerah ter tiste učence, 
ki se v šole vključujejo iz oddaljenih predelov. 

Republiška izobraževalna skupnost prav tako povečuje obratna sredstva, in 
sicer zelo visoko in izloča tudi rezervo, v znesku, ki je v finančnem načrtu 
navedena. Moram opozoriti, da rezervo prenašamo iz leta 1968 in jo ustvarjamo 
v letu 1969. Republiška izobraževalna skupnost je namreč v skladu z zakonom 
dolžna toliko časa formirati vsako leto rezervo, najmanj 1'% od svojih sredstev, 
da ta rezervna sredstva dosežejo 5fl/o celotnega zneska, s katerim razpolaga, 
potem pa ta obveznost preneha. Politiko povečevanja obratnih sredstva in pa 
izločanje rezerve vodimo zaradi tega, ker poznamo težave v prvih treh mesecih 
vsakega finančnega leta. Čeprav smo letos prav tako prenesli nad milijardo 
dinarjev Obratnih sredstev, se je vendar dogodilo, da smo zaradi vključevanja 

18« 
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financiranja vseh srednjih šol lahko nakazali vsem izobraževalnim zavodom- 
v januarju slamo 80 % lanske dvanajstine, da smo v februarju lahko nakazali 
samo 100'% lanske dvanajstine in da se zato do danes, do konca marca, še 
vedno ne pozna ničesar od tega, kar je pravzaprav bilo v tej skupščini sprejeto 
in v finančnem načrtu republike urejeno. Sredstva se seveda dotekajo po svoji 
logiki in zaradi tega mislimo, da je nujno izločati dovolj močna obratna 
sredstva, da bi se taka situacija naslednja leta ne ponavljala več. 

Iz vsega tega, kar sem povedal, mislim, da je razvidna politika republiške 
izobraževalne skupnosti, da je razvidno, da spoštuje obveznosti, ki jih je pred 
to skupščino sprejela in zato vas prosim, da bi finančni načrt vzeli v obravnavo 
z razumevanjem. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Gradivo je obravnaval odbor 
našega zbora za šolstvo in o tem predložil pismeno poročilo. Želi morda poroče- 
valec dati še ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima tovariš Vute. 

Miroslav Vute: Tovariši! Odbor želi opozoriti na tretji odstavek 
v svojem poročilu, ki ga želi umakniti. Pri razpravi je bil izražen dvom v real- 
nost predvidenih sredstev iz republiškega davka od prometa blaga na drobno. 
Spregledali smo, da se letos stopnja republiškega davka od prometa blaga 
na drobno zvišuje od 2na 3,5'% in ob tem, da je 70 !°/o tega namenjena za 
izobraževanje, je realno računati, da bodo sredstva realizirana. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Gradivo je obravnaval tudi 
izvršni svet in nam o tem posredoval mnenje, ki ste ga dobili danes na klopeh. 

Odpiram razpravo. Kdo želi poseči v razpravo? (Nihče.) Ker ni nikogar, 
lahko razpravo zaprem. 

Mi o samem gradivu ne glasujemo, ker smo ga dobili samo v obravnavo. 
Tako smo dnevni red današnje seje izčrpali in zaključujem 53. sejo pro- 

svetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

(Seja je bila zaključena ob 13.45.) 



I ORGANIZACIJSKO - POLITIČNI ZBOR 

59. seja 

(27. marca 1969) 

Predsedovala: Vera Kolarič, 
predsednik organizacij sko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci, pričenjam 
59. sejo organizacij sko-političnega zbora Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije. Odsotnost z današnje seje so opravičili naslednji poslanci: Marjan Jenko, 
Tone Kropušek, Vlado Mišica, Ivan Lekše, Drago Zabavnik, Zdenko Roter in 
inž. Ljudmila Krese, nekoliko kasneje pa se bodo seje udeležili: Brane Vipotnik 
in Mirko Žlender. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. Za današnjo sejo predlagam tale dnevni 
red: 

1. odobritev zapisnika 58. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. poročilo in predlogi začasne komisije izvršnega sveta Skupščine Socia- 

listične republike Slovenije za proučitev organizacije republiške uprave; 
4. problematika inšpekcijskih služb v SR Sloveniji; 
5. predlog za izdajo zakona o organizaciji inšpekcijskih služb; 
6. zakonodajna politika republike; 
7. osnutek zakona o pooblastitvi občinskih skupščin, da določijo pristojnost 

občinskih organov za opravljanje zadev, ki so določene z republiškimi predpisi; 
8. predlog zakona o pravosodnem izpitu; 
9. predlog odloka o spremembi odloka o finančnem programu za financi- 

ranje nadaljevanja graditve infekcijske klinike v Ljubljani; 
10. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o finančnem pro- 

gramu za financiranje nadaljevanja graditve objekta agronomskega oddelka 
biotehnične fakultete v Ljubljani. 

S tem spreminjam predlog dnevnega reda, ki ste ga prejeli s sklicem tako, 
da danes ne bomo obravnavali osnutka zakona o varnosti cestnega prometa. 
Ker zvezna skupščina še ni obravnavala sprememb temeljnega zakona o varnosti 
cestnega prometa, naša zakonodajno-pravna komisija osnutka republiškega za- 
kona v podrobnostih ni obravnavala. Zato predlagam, da tudi mi obravnavo 
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tega zakona odložimo. Vprašam poslance, če ima še kdo kakšen dodatni ali spre- 
minjevalni predlog k dnevnemu redu? (Nihče.) Ker ni nobene pripombe na 
predlagani dnevni red, ugotavljam, da je sprejet. 

Seji prisostvuje dr. Viktor Damjan, republiški sekretar za pravosodje in 
občo upravo, obveščena pa sem, da bo seji prisostvoval tudi Boris Lipužič, na- 
mestnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. K posameznim točkam 
dnevnega reda pa smo povabili tudi Vladimira Zupančiča, predsednika odbora 
republiškega zbora za organizacijsko-politična vprašanja; akademika prof. dr. 
Lada Vavpetiča, ravnatelja inštituta za javno upravo in delovna razmerja: Silva 
Sivica, direktorja višje upravne šole v Ljubljani; predstavnika komisije izvrš- 
nega sveta za proučitev organizacije republiške uprave in predstavnika zakono- 
dajno-pravne komisije. Vse povabljene predstavnike toplo pozdravljam in jih 
vabim, da sodelujejo pri obravnavi vprašanj, ki jih imamo na dnevnem redu 
današnjega zasedanja. 

Preden preidemo na dnevni red, mi dovolite, da vas obvestim, da je nu- 
klearni inštitut Jožef Štefan v dogovoru s sekretariatom naše skupščine izdelal 
preizkusno elektronsko napravo za štetje glasov, ki naj bi zborom, ki imajo 
seje v tej dvorani, olajšala seštevanje glasov pri glasovanju. To napravo bomo 
pri glasovanju danes že lahko preizkusili. Naprava je hiter digitalni elektronski 
računalnik, ki šteje in sešteva oddane glasove. Razen v skrajni levi in v skrajni 
desni vrsti poslanskih klopi so vsa ostala mesta, to so srednje tri vrste, oprem- 
ljena s posebnimi tipkami, ki so pritrjene na spodnji rob vrhnje plošče klopi 
na desni strani vsakega sedeža. Verjetno ste to vsi, ko ste se vsedli v klopi, 
sami opazili. 

Kadar je naprava aktivirana, je na moj poziv mogoče poleg glasovanja 
z dviganjem rok za »da«, »proti« in »vzdržanih« hkrati pritisniti tudi na tipko 
seštevalne naprave, ki v delcu sekunde siešteje zbrane glasove pri posameznih 
glasovanjih. 

Pri tem pa opozarjam, da kljub uporabi seštevalne naprave ostaja kot 
temeljno glasovanje še vedno glasovanje z dviganjem rok, ker je to tako 
predvideno, po našem poslovniku. Elektronska seštevalrua naprava služi samo 
za hitro seštevanje oddanih glasov in za ugotavljanje glasovanja. Prav tako 
pa opozarjam, da je registriranje oddanega glasu s pomočjo seštevalne naprave 
samo enkratno, kar pomeni, da more poslanec med enim glasovanjem oddati 
samo en glas in sicer ga odda ob prvem pritisku na tipko, nadaljnjega aktivi- 
ranja tipke naprava ne registrira. Da bo uporaba seštevalne naprave vsakemu 
dovolj nazorna, bomo za preizkus ugotovili navzočnost poslancev na današnji 
seji. 

Prosim sekretarja zbora, da aktivira seštevalno napravo. Poslance pa prosim, 
da pritisnejo na tipko, ki jo imajo na desni strani sedeža. (Poslanci pritisnejo 
na gumbe.) Hvala. Prosim, tovariš sekretar, da ugotovite število navzočih. 

Sekretar Janez Lukač: Seštevalna naprava kaže 48. 

Predsednik Vera Kolarič: Navzočih je 48 poslancev. Torej smo 
sklepčni. Upam, da bo pri prihodnjih glasovanjih naprava delovala. 

Prehajam na 1.točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
58. seje zbora. Zeli kdo predlagati kake spremembe ali dopolnitve k zapisniku? 
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(Nihče.) Ker ni nobenih pripomb, ugotavljam, da je zapisnik 58. seje zbora 
sprejet. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Poslanec Janko Šabec je na prejšnji seji zbora postavil poslansko vprašanje 
ali. so zagotovljena zadostna sredstva za izvedbo volitev poslancev v republiško 
in zvezno skupščino. Na vprašanje bo odgovoril dr. Viktor Damjan, republiški 
sekretar za pravosodje in občo upravo. 

Dr. Viktor Damjan: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Poslanec tovariš Janko Šabec je dne 20. marca postavil izvršnemu 
svetu vprašanje v zvezi s financiranjem volitev v skupščine družbeno-političnih 
skupnosti. Vprašanje se glasi takole: 

Medtem ko so v teku postopki za izvolitev predstavniških organov vseh 
družbeno-političnih skupnosti, občinske volilne komisije, ki izvajajo neposredne 
naloge glede volitev, nimajo na razpolago dovolj denarja, da bi bile te volitve 
nemoteno, redno in točno opravljene. Zlasti ni znano, kako bo s plačili stroškov 
za volitve v republiško in zvezno skupščino. Da se ne bi ponovila praksa iz pre- 
teklosti, ko je republiški in zvezni organ po končanih volitvah pavšalno določil 
količino stroškov, ki ni zadostovala niti za plačilo stroškov volilnih odborov, 
predlagam, da se tokrat to vprašanje pravočasno uredi. Na volitvah leta 1967 
je volilna komisija občine Ilirska Bistrica prejela za vse stroške za izvedbo 
volitev v republiško skupščino 50 000 S din. 2e tedaj so znašali stroški več kot 
800 000 S dinarjev, ki pa so šli zaradi takih postopkov v breme proračuna občine. 
Zaradi precej okrnjenih občinskih proračunov v tem letu občinske skupščine 
ne bodo zmogle plačevati obveznosti republike in federacije. Končno mora tudi 
nositi vsaka družbeno-politična skupnost svoje obveznosti. Sodim, da ni mogoče 
govoriti o razdelitvi stroškov na tri dele. Ker bodo gotovo stroški za volitve 
poslancev, tako za republiško kot za zvezno skupščino presegli stroške za volitve 
občinskih skupščin. Občinska skupščina Ilirska Bistrica je samo za stroške 
volitev v občinsko skupščino določila v proračunu 1 milijon starih dinarjev.« 

Na to vprašanje dajem naslednji odgovor: Sistem financiranja stroškov 
volitev poslancev v republiško in zvezno skupščino je urejen z določbami 2. in 
3. odstavka 44. člena zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije ter 
z določbami 2. in 3. odstavka 46. člena zakona o volitvah zveznih poslancev. 
S citiranim predpisom je določeno, da se sredstva za delo volilnih organov, za 
volilni material in druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil za volitve 
republiških poslancev dodelijo občinam po enotnih merilih, ki jih za vsake 
splošne volitve določi republiška volilna komisija. Sredstva za volitve zveznih 
poslancev pa se dodelijo republikam po enotnih merilih, ki jih za splošne volitve 
določi zvezna volilna komisija; sredstva za volitve zveznih poslancev, ki jih 
zvezna volilna komisija dodeli republikam, razporedi nato republiška volilna 
komisija med volilne enote za volitve zveznih poslancev. 

Tak sistem financiranja volitev je uzakonjen že od leta 1963. Prejšnji sistem 
plačevanja dejanskih stroškov po računih občinskih volilnih komisij se je izkazal 
kot zelo nepraktičen, zamuden in dostikrat nepravičen. 

Volilna opravila za volitve v občinske skupščine ter v republiško in zvezno 
skupščino se s seboj zelo prepletajo in je včasih težko ugotavljati, koliko stroškov 
nastane med volilnim opravilom za posamezno skupščino. Na zborih volivcev 
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se npr. obravnava in sklepa o predlogih kandidatur za občinske odbornike ter 
za republiške in zvezne poslance. Iz teh razlogov je do neke mere sprejemljivo 
merilo, da se stroški delijo po načelu tretjin, čeprav tudi to ni povsem natančno. 

Osnova za financiranje stroškov volitev poslancev in odbornikov v skup- 
ščine družbeno-političnih skupnosti so sredstva, ki so zagotovljena v te namene 
v proračunih posameznih družbeno-političnih skupnosti. Skupščina SR Slovenije 
je v proračunu za leto 1969 predvidela za kritje stroškov volitev republiških 
poslancev 700 000 N din. Za izvedbo volitev poslancev v zvezno skupščino je 
republiška volilna komisija dobila od zvezne volilne komisije doslej 250 000 N din 
ali 25 000 na eno zvezno volilno enoto. Republiška volilna komisija je v pismu 
zvezni volilni komisiji z dne 17. marca 1969 opozorila le to, da je znesek 
25 000 N din na eno zvezno volilno enoto premajhen. 

Opozorila je zvezno volilno komisijo na vrsto stroškov, ki jih federacija pri 
svojih izračunih ni upoštevala. Republiška volilna komisija je poslala zvezni 
volilni komisiji predračun za izvedbo volitev zveznih poslancev Socialistične 
republike Slovenije, v katerem zahteva za potrebe občinskih volilnih komisij 
in za potrebe republiške volilne komisije 400 000 N din. 

V skladu s 44. členom zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije 
je republiška volilna komisija izdelala enotna merila za delitev sredstev za 
kritje stroškov volitev republiških poslancev v letu 1969. Z okrožnico z dne 
17. marca 1969 je poslala ta merila v razpravo vsem občinskim volilnim komi- 
sijam. Merila slonijo na enotnih podatkih za vse občine in so izdelana tako, da 
je na podlagi teh podatkov poiskana udeležba posamezne občine v skupnih 
stroških za izvedbo volitev v S^veniji. Predlog meril, ki je izdelan v skladu 
z določbami republiškega in zveznega volilnega zakona, je bil v večini občinskih 
volilnih komisij ocenjen zelo pozitivno. 

Menimo, da bodo sredstva, ki so na razpolago za financiranje volitev po- 
slancev v republiško skupščino, skoraj zadostovala za pokritje ene tretjine vseh 
stroškov, nastalih v zvezi z volitvami, pri čemer so mišljena sredstva za de!o 
organov za izvedbo volitev, ne pa tudi za delo kandidacijskih konferenc, katerih 
stroške krije Socialistična zveza in način njihovega kritja ni urejen z zakonom 
o volitvah. 

Začasno kritje stroškov za volitve republiških in zveznih poslancev bo 
urejeno z akontacijami. Akontacije bodo različne, v sorazmerju z višino sredstev, 
ki jih bo posamezna občinska volilna komisija prejela na podlagi meril. 

Občinska volilna komisija v Ilirski Bistrici je udeležena v vseh sredstvih 
za izvedbo volitev poslancev z 1,43 °/o, tako za volitve republiških kot zveznih 
poslancev. 

Sredstva za izvedbo volitev v republiško skupščino se bodo delila vsaki 
občinski volilni komisiji neposredno, sredstva za izvedbo volitev v zvezno skup- 
ščino pa se bodo dodeljevala pristojni občinski volilni komisiji na sedežu zvezne 
volilne enote. Hvala lepa! 

Predsednik Vera Kolarič: Vprašam tovariša poslanca, če želi posta- 
viti dodatno vprašanje? 

Janko Šabec (iz klopi): Zanima me, koliko znaša v skupnem znesku 
1,43 fl/o. 

Dr. Viktor Damjan: Približno 8680 N din. 
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Predsednik Vera Kolarič : Želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? 
Besedo ima poslanec dr. Vanek Šiftar. 

Dr. Vanek Šiftar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Želim 
postaviti dve poslanski vprašanji. 

Prvo vprašanje se glasi: Kje so vzroki, da še ni bil predložen osnutek 
zakona o učencih v gospodarstvu, oziroma zakon o strokovnem izobraževanju 
po končani šolski obveznosti. 

To svoje vprašanje utemeljujem z naslednjim: Na eni izmed sej našega 
zbora je bilo to vprašanje postavljeno in je bilo sklenjeno, da bomo o tej pro- 
blematiki na neki seji razpravljali. Med tem časom, ko ni prišlo do razprave 
v našem zboru, je prosvetno-kulturni zbor republiške skupščine o tem raz- 
pravljal in 24. septembra leta 1968 sprejel predlog za izdajo zakona in določil, 
da mora biti do 31. oktobra leta 1968 predložen osnutek zakona. Sedaj je že 
konec marca, a meni ni znano, da bi bil ta osnutek predložen. Vprašanje je 
aktualno in interesira številne delovne organizacije in občine. Glede tega imam 
posredna in neposredna opozorila iz Murske Sobote, Maribora, Ptuja in Celja. 
S tem utemeljujem svoje vprašanje. 

Drugo vprašanje se tiče volitev v organe upravljanja v delovnih organi- 
zacijah. V 13. amandmaju, ki smo ga nedavno sprejeli k ustavi Socialistične 
republike Slovenije, je določeno, da delovni ljudje v delovni organizaciji dolo- 
čajo organe upravljanja, njihovo delovno področje in čas, za katerega se ti 
organi volijo ter pogoj in način njihove izvolitve oziroma razrešitve. S tem 
določilom, ki je istovetno s 15. amandmajem zvezne ustave se seveda postavlja 
vprašanje veljavnosti nekaterih določb temeljnega zakona o volitvah delavskih 
svetov, in drugih organov upravljanja v delovnih organizacijah in skladno s tem 
tudi, kaj bo urejeval republiški zakon. 

Danes v delovnih organizacijah praktično razpisujejo in opravljajo volitve 
po starih določilih, to se pravi, ne da bi se upošteval 13. oziroma 15. amandma. 
Celo smo lahko zasledili v eni izmed zadnjih številk Gospodarskega vestnika, 
da daje navodila absolutno po starem. Med drugim navaja, da se delavski svet 
voli za dve leti, polovico delavskega sveta za eno leto in tako dalje. Tako daje 
nekdo navodila čisto v nasprotju s tem, kar je bil smisel ustavnih sprememb. 

Sprašujem, ali se pripravlja kakšno pojasnilo delovnim organizacijam, kako 
ravnati sedaj v zvezi s 13. amandmajem, ki smo ga sprejeli k ustavi Socialistične 
republike Slovenije. 

Prosim in predlagam, da mi na prvo vprašanje odgovori izvršni svet Socia- 
listične republike Slovenije, na drugo pa pristojni upravni organ. Kolikor ne 
rtiorem danes dobiti odgovora, prosim, da se odgovor na poslanski vprašanji 
objavi, kajti to ne zanima samo mene, ampak številne občane. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Naši seji prisostvuje tudi 
član izvršnega sveta dr. Ernest Petrič. Vprašam ga, ali bi lahko na prvo vpra- 
šanje že danes odgovoril? 

Dr. Ernest Petrič: Tovarišica predsednica, tovariši poslanci! Glede 
na to, da je današnja seja tudi predzadnja, bom skušal vsaj v grobem zadovoljiti 
interes poslanca. Kolikor pa bo hotel imeti preciznejši odgovor, bo to mogel 
dobiti na zadnji seji. 
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Glede njegovega prvega vprašanja bi lahko rekel, da ni nekih globljih vzro- 
kov ali zadržkov, da omenjeni osnutek zakona še ni bil predložen in ni bila 
o njem povedena razprava. Vendar je materija o tem dokaj kompleksna, ker 
gre pravzaprav za celoten splet vprašanj o izobraževanju mladine po končani 
osemletki. Pri tem gre za problematiko učencev v gospodarstvu, kot tudi za 
celo vrsto drugih oblik poklicnega izobraževanja vse do izobraževanja za potrebe 
kmetijstva in tako dalje. Zato so tu številna zelo odprta vprašanja, od nerazči- 
ščene situacije okrog potrebnih profilov, do nomenklature poklicev in tako 
naprej. To vse skupaj povzroča vrsto težkih strokovnih vprašanj, o katerih je 
potrebno zavzeti precej jasna stališča. Dodatno kar stvar komplicira, oziroma 
jo je kompliciralo v nekem določenem obdobju, je bilo tudi dejstvo, da je bilo 
precej divergenc med stališčem sekretariata za kulturo in prosveto ter njegovimi 
službami na eni strani in med ustreznimi organi republiške gospodarske zbornice. 
Predvsem odbor za obrtništvo gospodarske zbornice je imel o nekaterih vpra- 
šanjih drugačne, lahko bi rekel, bolj praktične poglede. Tem pogledom je bilo 
tudi zelo blizu stališče izvršnega sveta. Med tem pa je republiški sekretariat za 
kulturo in prosveto imel globalno vzeto v prvi fazi nekoliko bolj principialen 
pristop. Te različne poglede je bilo potrebno usklajevati. Zato je iskanje skupnih, 
dogovorjenih rešitev zavleklo urejanje in pripravljanje osnutka zakona. To 
so glavni vzroki, mislim pa, da bi bilo koristno, če bi bolj natančen odgovor 
dali poslancu pismeno na prihodnji seji, tako kot poslanec zahteva. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Glede pismenega odgovora je 
tovariš poslanec že povedal svojo željo, da želi, da bi odgovor bil objavljen. 
Drugo vprašanje bom pa posredovala zakonodajno-pravni komisiji. 

Dr. Vanek Šiftar: Predvsem želim, da se objavi odgovor, ali je te- 
meljni zakon v skladu z ustavo. 

Predsednik Vera Kolarič: No, potem bom pa zakonodajno-pravni ko- 
misiji posredovala željo poslanca, da se odgovor objavi. Zeli še kdo postaviti 
poslansko vprašanje? Ker nihče ne želi, zaključujem to točko dnevnega reda. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na poročilo in predloge 
začasne komisije izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za proučitev organiza- 
cije republiške uprave, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika za našo sejo določil dr. Viktorja 
Damjana, republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo. Besedo ima 
dr. Viktor Damjan. 

Dr. Viktor Damjan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! Junija leta 1967 je izvršni svet na pobudo republiške skupščine ime- 
noval začasno komisijo za proučitev položaja, delovanja in organizacije repu- 
bliške uprave v pogojih samoupravljanja. V komisijo, ki ji je predsedoval pod- 
predsednik izvršnega sveta tovariš dr. France Hočevar, so bili imenovani pozna- 
valci vprašanja uprave, bodisi da sodelujejo praktično na upravnem področju, 
bodisi, da se s temi vprašanji ukvarjajo strokovno in znanstveno. 

Komisija je dobila nalogo, da pretrese stanje republiške uprave predvsem 
glede njene funkcionalnosti, njenega delovanja v pogojih nastajanja in rasti 
posameznih samoupravnih skupnosti, skladov, zavodov in drugih samoupravnih 
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organizmov na posameznih upravnih področjih. Pregledala naj bi metodologijo 
tega področja, kadrovsko zasedbo in vse ostale pogoje, ki vplivajo na njeno 
funkcioniranje in organizacijo ter predložila poročilo o stanju republiške uprave, 
kakor tudi predloge za ukrepe, s katerimi naj bi se uprava modernizirala in 
prilagodila funkcionalnim potrebam samoupravne družbe. 

Komisija je stala pred zahtevno nalogo, kako naj se loti tega problema? 
Vloga, funkcija in pristojnost republiške uprave namreč niso dovolj proučene 
in ni podana njena notranja usklajenost. Takoj na začetku svojega dela je 
komisija morala ugotoviti, da glede funkcionalnosti in modernizacije, kakor tudi 
usklajevanja s samoupravnim razvojem naše družbe, doslej javne uprave pri 
nas, skoraj nismo proučevali niti s strokovnega niti z znanstvenega stališča, 
čeprav vse sodobno razvite družbe posvečajo temu veliko pozornost. 

Teh vprašanj smo se lotevali v preteklosti zelo prakticistično, največkrat 
s parcialnimi reorganizacijami. To pa ni dalo ustreznih rezultatov, ker je 
nismo proučevali kompleksno, zlasti ne z vidika organizacije in funkcioniranja 
republiške uprave, in zlasti ne v luči potreb in uskladitve z razvojem samo- 
upravljanja v naši družbi. 

Zaradi pomanjkanja strokovne pomoči in ustreznega gradiva si je komisija 
pomagala tako, da so posamezni člani, ki dobro poznajo in obvladajo posamezna 
področja uprave, sami obdelali delovanje in organizacijo javne uprave na 
področju urbanizma, cestnega gospodarstva, cestnega prometa, vodnega gospo- 
darstva, zdravstva in šolstva. 

Na podlagi tega je komisija dobila nekatere podatke na najbolj zapletenih 
področjih in prišla do splošnih ugotovitev glede stanja in odprtih vprašanj na 
področju javne uprave. Čeprav se je komisija omejila na proučitev samo neka- 
terih bistvenih vprašanj, je trajalo njeno delo skoraj eno leto, pri čemer se je 
sestala 9-krat na plenarnih sejah. 

Nimam namena ponavljati vseh ugotovitev, do katerih je prišla komisija, 
ker ste prejeli poročilo komisije z nekaterimi prilogami. Dovolite mi, da pouda- 
rim samo nekaj bistvenih okoliščin in stališč. 

S širokim uvajanjem različnih samoupravnih organizmov so se samoupravne 
in državne funkcije močno razvejale in nastajajo nova razmerja ter odnosi med 
temi organizmi in Skupščino SR Slovenije. Nedvomno gre tu za vprašanja 
načelnega značaja, ki zahtevajo dolgoročnejše proučevanje in vsebujejo številne 
dileme, ki nimajo samo strokovnega, ampak tudi sistemski značaj, npr. kakšna 
je vloga republiške uprave na tistih upravnih področjih, na katerih so orga- 
nizmi družbenega upravljanja, to je na področju družbenih služb, zavodov, 
skladov, skupnosti in podobno. Kadar so upravne funkcije prenesene na ome- 
njene organizme, nastopa dilema, kako naj republiški upravni organi skrbijo 
za izvajanje skupščinske politike in v kakšnem obsegu. Nastopa pa tudi vpra- 
šanje, če republiški upravni organi opravljajo svojo funkcijo na celotnem pod- 
ročju, ali so številni samoupravni organizmi vselej smotrno urejeni in usklajeni, 
in ali se hkrati ne krnijo suverene pravice republiške skupščine oziroma, ali 
se ne ustvarja na nekaterih področjih dvotirnost. Prav tako prihaja do izraza 
vprašanje, ali ožje interesne skupnosti v svojem razvoju integrirajo v republiško 
skupščino in ali se razvijajo po poteh specifičnega usmerjanja? Dalje nastopa 
vprašanje, kako se tretira samoupravnost na nivoju komune in na nivoju repu- 
blike in končno, ali naj se republiška skupščina kot najvišji organ samouprav- 
ljanja v republiki ukvarja le s pomembnimi problemi javnega življenja in 



284 Organizacij sko-političnl zbor 

nacionalne politike, medtem ko naj različni samoupravni organizmi obravnavajo 
konkretna in specifična vprašanja s posameznih področij? 

Verjetno takšne spremembe ne bi zoževale osnov socialistične demokracije, 
ampak bi bile le njena nadaljnja razširitev, konkretizacija in specifikacija v 
tistem smislu, kot nam ga narekuje dnevna samoupravna praksa. Tudi repu- 
bliška uprava bi na ta način prišla vse bolj do izraza, kot to nakazuje naša 
ustava. Zato menim, da je te stvari treba obravnavati z družbeno-političnih 
izhodišč, ker gre za politične odločitve in probleme, ki niso samo strokovne 
narave. 

Cim pestrejša je neka družbena skupnost, tem pomembnejša je strokovna 
funkcija uprave kot specializiranega strokovnega aparata, ki mora reševati 
vsebolj strokovno zahtevna vprašanja, ki jih narekujejo sodobno življenje in 
sodobni družbeni razvoj. Tako imenovana klasična uprava, ki je opravljala 
naloge v zvezi z izvrševanjem zakonov, pravnim odločanjem in nadzorstvom nad 
zakonitostjo poslovanja, je dobila še nove naloge ter skrb za samoupravljanje in 
človeka, za samoupravljanje družbenega življenja na določenih področjih, ana- 
liziranje pojavov ter pripravo predlogov za usmerjanje in tudi za formiranje 
družbene politike. 

Komisija seveda ni mogla vse pojave in probleme do konca razjasniti in 
dati nanje končne odgovore in rešitve. Ona nanje le opozarja in sicer zato, 
da bi bili pri delu pristojnih skupščinskih teles bolj prisotni in sproti upoštevani 
ter zato, da bi spoznali nujnost, da se mora tudi pri nas neka služba sistematično 
ukvarjati s proučevanjem teh vprašanj. Komisija pa je razen tega bila mnenja, 
da je možno in potrebno takoj podvzeti nekaj ukrepov, ki bi prispevali k izbolj- 
šanju stanja v javni upravi in k povečanju njene uspešnosti in učinkovitosti. 
Komisija je pregledala celotno organizacijo republiške uprave ter zbrala podatke, 
mnenja in predloge vseh republiških upravnih organov o potrebah morebitne 
reorganizacije. Vse to je zatem proučila z gledišča racionalnejše organizacije 
republiške uprave, integracije njenih posameznih služb, večje storilnosti, stro- 
kovnosti in učinkovitosti. Na podlagi vsega tega je komisija prišla do spoznanja, 
da so sicer v republiški upravi možne takojšnje majhne spremembe in izboljšave. 
Nekatere od teh komisija navaja v svojem poročilu na strani 11 do 15. Večja 
reorganizacija republiške uprave pa v tem trenutku ne bi bila koristna, ker 
niso preučena vprašanja, od katerih bi bil odvisen njihov smisel in uspeh. Zato 
komisija takšno reorganizacijo odločno odsvetuje. 

Vsa ta vprašanja je potrebno še naprej proučevati v nekem strokovnem 
telesu, ki naj se ustanovi za ta namen. 

Komisija je proučevala tudi povezanost ter vpliv notranjih odnosov v uprav- 
nih organih in pravic samoupravljanja delovnih ljudi, zaposlenih v upravi, na 
izvrševanje službenih nalog upravnih organov. 

Čeprav samoupravljanje delovnih ljudi v upravnih organih temeljni zvezni 
in republiški zakon omejujeta v glavnem na delitev sredstev in delitev osebnih 
dohodkov, na notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest ter na delovna 
razmerja v teh organih, se tudi izvajanje tako omejenega samoupravljanja tiče 
širše družbene skupnosti in ne samo delovnih ljudi, zaposlenih v samoupravnih 
organih. Zato je večina članov komisije menila, da je potrebno predpise, ki 
urejajo ta vprašanja, izpopolniti v tem smislu, da se bolj določno razmejijo 
pristojnosti glede urejanja teh vprašanj. 

Po sedanjih predpisih odloča o sistemizaciji delovnih mest v upravnih 
organih delovna skupnost v soglasju s predstojnikom. Očitno je, da struktura 
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in kvalifikacija delavcev v upravi v največji meri zanima skupščino in njen 
politično izvršilni organ, saj uprava izvaja njeno politiko in njene naloge. 
Zato bi bilo potrebno omogočiti izvršnemu svetu oziroma občinski skupščini, 
da lahko določi splošne pogoje oziroma načela za sistemizacijo delovnih mest 
v upravi, po potrebi pa tudi kadrovsko strukturo njenih vodilnih in strokovnih 
delavcev. Iz istih razlogov je potrebno dati izvršnemu svetu oziroma občinskim 
skupščinam pooblastila, da lahko določijo splošna načela za formiranje in delitev 
osebnih dohodkov v upravi, kar naj služi kot opora za izdelavo samoupravnih 
aktov delovnih skupnosti. 

Komisija je sodila, da bi morala biti vloga delovne skupnosti v upravnih 
organih usmerjena predvsem na izdajanje splošnih aktov, s katerimi se urejajo 
razna notranja vprašanja, na sprejem finančnega načrta in zaključnega računa 
ter na uporabo sredstev sklada skupne porabe. Predstojnik, ki odgovarja za delo 
upravnega organa, pa naj bi sprejemal konkretne odločitve na podlagi zakonov 
in drugih predpisov ter na podlagi splošnih aktov delovne skupnosti. Tako bi 
bile zavarovane samoupravljalske pravice delovne skupnosti, obenem pa bi bila 
■dosežena učinkovita organizacija dela, vodenje in odgovornost, brez česar si ne 
moremo zamisliti učinkovite uprave. Komisija predlaga, naj bi v bodoče o iz- 
ključitvi delavca iz delovne skupnosti odločalo disciplinsko sodišče namesto 
delovne skupnosti in bi bilo v tem smislu potrebno spremeniti ustrezni člen 
zakona. 

Končno je komisija menila, naj bi določbe zakona o samoupravljanju de- 
lovnih ljudi v upravnih organih veljale za vse upravne organe v republiki. 
Občinske skupščine pa naj bi s svojimi odloki uredile tista vprašanja, ki so 
specifična za občinsko upravo, na primer razmerje med tajnikom občinske 
skupščine in načelniki oddelkov, načela za delitev dohodkov v občinski upravi 
in podobno. Komisija se je dobro zavedala, da pri urejanju notranjih razmerij 
in samoupravljanja v upravi ne gre za enostavna vprašanja, saj so bila prav- 
zaprav to edina vprašanja, glede katerih v komisiji niso bila dosežena enotna 
stališča, kljub temu pa jih komisija ni mogla obiti in prihaja s predlogi za 
njihovo delno preureditev in izpopolnitev, ker meni, da so tudi ta vprašanja 
tesno povezana z učinkovitim delovanjem javne uprave. 

Prizadevanja prejšnjih let za boljše delovanje naše uprave so bila vsekakor 
nezadostna in pomanjkljivo zastavljena. Zlasti je bilo zanemarjeno temeljno 
področje modernizacije delovnih metod. Delovnih metod v upravi, tako v občin- 
ski, kot v republiški, ni še nihče doslej sistematično obravnaval. Nihče jih ni 
analiziral s sodobnim znanstvenim načinom proučevanja dela, ampak so se te 
razvijale nezadovoljivo in počasi, po skromnih individualnih iniciativah. 

Področje delovnih metod obsega številne sestavine od načrtovanja orga- 
niziranja, operativnega vodenja (vodstvenih metod, kar je bistveni element 
vsake uprave) in kontrole rezultatov do vprašanj delovne tehnologije, metodike 
konceptnega, skupinskega in individualnega dela delovnih sredstev, mehaniza- 
cije, avtomatizacije in podobno. Zanemarjanje tega področja pomeni spuščanje 
iz rok osnovnega orodja za delo. Da bi se to področje kontinuirano proučevalo, 
je izvršni svet ustanovil pri sebi urad za organizacijo, metodo in tehniko delo- 
vanja javne uprave, ki bo iskal najbolj optimalne oblike in načine za nadaljnjo 
rast naše uprave. 

Kakor veste, ta urad že dela. Nedvomno bo k modernizaciji uprave pri- 
pomogla mehanografija, predvsem pa novo ustanovljeni elektronski operativni 
center. 
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Pri proučevanju republiške uprave pa so se poleg nekaterih vprašanj, ki 
so omenjena v gradivu, pokazala tudi vprašanja na področju notranjih odnosov, 
to je o sistemizaciji delovnih mest v upravnih organih, o delitvi osebnih dohod- 
kov, urejanje delovnih razmerij in o strokovnem izobraževanju. 

Razvoj moderne družbe postaja vedno bolj odvisen od znanja, sposobnosti, 
spretnosti in izkušenosti zaposlenih ljudi in zato moramo temu ustrezno posvetiti 
skrb za kadre upravnih, pa tudi drugih državnih organov. Gre za vprašanje pri- 
pravniške dobe, strokovnih izpitov in drugih oblik izobraževanja strokovnih 
delavcev v upravnih organih. 

Pomembno pa je zlasti vprašanje sistema šol, iz katerih prihaja največ 
kandidatov za delovna mesta v upravnih organih. V zvezi s tem je izvršni svet 
že sprejel uredbo o sprejemanju pripravnikov na delo, o pripravniški dobi, 
strokovnih izpitih in drugih oblikah strokovnega izobraževanja delavcev v 
upravnih organih v socialistični republiki Sloveniji. 

S to uredbo se želi uveljaviti enotno politiko sprejemanja in izobraževanja 
kadrov. Menimo, da moramo pri ureditvi pripravništva izhajati predvsem iz 
odgovora na vprašanje, kakšne profile strokovnih kadrov potrebuje uprava 
v današnjem sistemu družbenega samoupravljanja. Menimo, da prav sistem 
družbenega samoupravljanja terja širšo upravno-politično razgledanost in globlje 
upravno znanje konceptnega strokovnega delavca v upravi. Uredba, ki jo je 
pripravil republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo, je izdana na pod- 
lagi zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih ter usklajena 
z republiškim in zveznim zakonom o obveznem sprejemanju pripravnikov in 
urejanju pripravništva v delovnih organizacijah. 

Poseben problem so dohodki republiških upravnih organov. Pravzaprav je 
to problem, ki zadeva materialni položaj družbenih služb oziroma delitev po 
delu v neblagovni proizvodnji. Dosedanja praksa v sferi blagovne proizvodnje 
zlasti v območju družbene superstrukture ni uspela v javni upravi najti in 
uveljaviti taka merila za delitev po delu, ki so značilna za blagovno proiz- 
vodnjo. Ker ne moremo na tem področju uporabiti ta merila, kakor tudi ne 
staro in preživelo proračunsko tehniko, je potrebno ustvariti specifičen sistem, 
ki bo vseboval več različnih družbeno koordinacijskih in konvencijskih ele- 
mentov. 

Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo je za'leto 1969 predlagal 
nekatere konkretnejše kriterije, ki naj bi jih uporabili za formiranje sredstev 
za delo v republiških upravnih organih in za sistem nagrajevanja delavcev. 
Sredstva naj bi se določila na podlagi količnikov za ustrezne kategorije delovnih 
mest v republiški upravi, ki jih izračunavajo glede na poprečje osebnih do- 
hodkov delovnih ljudi v Socialistični republiki Sloveniji. Pri tem pa se število 
delavcev, ki jih potrebujejo republiški upravni organi, določa s sistemizacijo. 

V teku je tudi razgovor z republiškim odborom Zveze sindikatov, ki naj 
zajame načela za družbeno vrednotenje dela ter sistem oblikovanja dohodka 
v republiških upravnih organih. K takšnemu pristopu nas je silila okoliščina, 
da delo republiških organov ni bilo doslej ustrezno vrednoteno in sistem obli- 
kovanja dohodka ni ustrezal načelu nagrajevanja po delu. Čeprav zakon o 
sredstvih za delo upravnih organov določa, da dobivajo upravni organi sredstva 
za redno dejavnost glede na dosežene delovne uspehe in so ta odvisna od zahtev- 
nosti in obsega njihovih nalog ter od njihove vloge v razvijanju družbene pro- 
duktivnosti dela in socialističnih družbenih odnosov, se te zakonske določbe 
v praksi žal niso izvajale. 
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Sredstva so namreč bila v zadnjih letih dodeljevana po tehnično prora- 
čunskih merilih, ne da bi se pri tem razpravljalo o obsegu nalog uprave in ne 
da bi se dohodki upravnih delavcev uskladili z dohodki ustreznih poklicev v 
drugih organih in organizacijah državne uprave. 

Odhajanje strokovnih kadrov iz republiške uprave postaja resen problem. 
Kajti ti se zaradi nizkih osebnih dohodkov in pa zaradi znatnih razlik v osebnih 
dohodkih delavcev v posameznih republiških upravnih organih zaposlujejo rajši 
v drugih delovnih organizacijah. 

Vzporedno s proučevanjem republiške uprave pa je naš sekretariat obravr 

naval tudi nekatere probleme organizacije občinske uprave. Gre namreč za 
takšna družbena področja, ki so po svoji naravi širšega pomena in se ne 
tičejo le prebivalcev občine ter bi jih bilo treba enotno in smotrno obravnavati 
v republiki. Na drugi strani pa ne bi smeli obravnavati organizacije in dela 
republiške uprave povsem ločeno od nekaterih vprašanj v občinski upravi, saj 
je delo obeh prav močno povezano. 

Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo proučuje problematiko 
občinske uprave s sodelovanjem občin in je to gradivo že poslano vsem občin- 
skim skupščinam v proučitev in mnenje. Končno je treba še omeniti, da smo 
izdelali in poslali občinskim skupščinam predlog o formiranju dokumentacijskih 
služb, ki naj bi bile organizirane tako, da bodo lahko služile vsem predstav- 
niškim, upravnim in drugim družbenim organom v občini. 

Ne glede na organizacijske predloge, ki so navedeni v gradivu, pa se pri- 
stopa k organizaciji republiške uprave tudi na drugih področjih, na primer 
k organizaciji davčne službe, k organizaciji inšpekcijskih služb in, prosvetno 
pedagoške službe. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Pri organizaciji republiške uprave so še 
mnoga odprta vprašanja, katerih reševanje bo terjalo daljši čas, kar bo seveda 
zahtevalo tudi večje napore za njihovo realizacijo. Ta naloga je naša skupna 
naloga, naloga vseh republiških upravnih organov ter institucij in jo bomo 
lahko uspešno izvedli le z vašo vsestransko podporo in z vašim sodelovanjem. 
Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolar ič : Hvala! Poročilo je obravnaval tudi odbor 
za vprašanje javne uprave in splošne varnosti našega zbora. Poročilo tega 
odbora ste prejeli s sklicem za današnjo sejo. Vprašam poročevalca odbora 
tovariša Raua, če želi besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo, kdo želi besedo. K besedi se je priglasil prof. Šivic, 
direktor višje upravne šole v Ljubljani. 

Prof. Silvo Si vic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Organizacija uprave v takšnih ali drugačnih upravnih organih ali enotah 
je gotovo pomembna za njeno racionalnost in funkcionalnost. Toda če vzamemo 
vulgaren primer, da imate za določeno delo na razpolago 30 delavcev, ki niso 
dovolj strokovno usposobljeni, potem jih lahko premeščate v take ali drugačne 
skupine ali organe, pa ne boste nikoli dosegli kvalitetnega dela. 

Kot že večkrat je tudi v današnjem gradivu rečeno, da je primerna stro- 
kovnost in upravna usposobljenost delavcev prvi pogoj za dobro funkcioniranje 
uprave. Primerna izobrazba je potrebna že pred vstopom na delo, potem pa je 
potrebno nenehno nadaljnje usposabljanje, ne samo za novince in pripravnike, 
temveč za vsakega upravnega delavca, od najnižjega pa do najvišjega položaja. 
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V zvezi s tem imajo določene težave v vseh razvitih in razvijajočih se de- 
želah. To je bilo jasno ugotovljeno v organizaciji združenih narodov, ki je lani 
v avgustu v Ženevi priredila 12-dnevni študijski seminar o problemih usposab- 
ljanja upravnih delavcev v državni in ostali javni upravi. Kot udeleženec tega 
seminarja sem se lahko prepričal, da smo žal ena izmed redkih držav, v katerih 
ni nekega centralnega organa, ki bi trajno skrbel za usposabljanje upravnih 
delavcev. 

Nekatere razvite dežele in nekatere države v razvoju imajo v državni upravi 
ali vsaj zelo blizu nje nek organ, ki skrbi za sistematično usposabljanje upravnih 
uslužbencev različnih smeri pred nastopom službe in med službovanjem. Ta 
organ določa pedagoške zavode, ki so nosilci rednega izobraževanja. Ta organ 
določa organizacije, ki so nosilci dopolnilnega usposabljanja na raznih nivojih. 
Odobrava in koordinira učne programe dopolnilnega usposabljanja, vodi evi- 
denco in uspehe vsega usposabljanja ter ukrepa ali vsaj vpliva na izločanje 
upravnih kadrov, ki se v določenem obdobju ne udeležijo seminarjev in tečajev 
ali drugih oblik dopolnilnega usposabljanja. 

Tak organ stalno skrbi za dopolnilno* usposabljanje upravnih delavcev, ki 
so na referentskih in višjih mestih, in še posebej vodilnih upravnih funkcio- 
narjev. Ne moremo trditi, da pri nas ni prizadevanj za usposabljanje upravnih 
delavcev. Kot primer naj navedem, da je samo višja upravna šola v Ljubljani 
priredila v zadnjih 5 letih nešteto uspešnih tečajev, vključno z elektronskimi, 
skozi katere je šlo več kot 4000 upravnih delavcev iz javne in deloma poslovne 
uprave. V njenem teoretičnem in praktičnem pedagoškem delu sodeluje 76 peda- 
gogov in strokovnjakov iz prakse. Vendar ima dopolnilno usposabljanje danes 
tudi pri višji upravni šoli in tudi pri drugih zavodih to hibo, da je nesiste- 
matično, da je na prostovoljni podlagi, kar se tiče udeležbe in da ni stimulirano. 

Druga hiba je ta, da se v prirejanje kvalitetnih, pa tudi nekvalitetnih te- 
čajev mešajo razne nepoklicane in nikomur odgovorne institucije, ki iščejo s 
tem samo zaslužek in ne skrbe dovolj za kvalitetno usposabljanje. 

V tem oziru zaostaja uprava za gospodarstvom. Na primer republiška gospo- 
darska zbornica je že ustanovila poseben svet za koordinacijo dopolnilnega 
usposabljanja gospodarskih kadrov. Postavila je svoj načrt in program, določila 
nosilce dopolnilnega usposabljanja ter odobrava programe usposabljanja itd. Za 
državno upravo imamo sicer uredbo o pripravnikih in o strokovnih izpitih, 
vendar pa je to samo en korak. Tudi za strokovne izpite je upravnim delavcem 
potrebna pomoč s tečaji in seminarji. Še več, v upravi dela večina delavcev, 
ki nimajo upravne izobrazbe. To so tehniki, inženirji, zdravniki in drugi poklici 
ter absolventi raznih nižjih in srednjih šol, ki nimajo nobenega upravnega 
znanja niti glede na metode dela, upravni postopek, organizacijo dela ter pisar- 
niškega poslovanja, niti v odnosu do strank niti glede strokovnega dela za 
politično-izvršilne in predstavniške organe itd. Vsem tem je nujno potrebno 
dopolnilno upravno usposabljanje. 

In dalje, naš samoupravni sistem se stalno razvija, razvijajo se samoupravni 
odnosi, modernizira se tehnika in metoda dela, prihajajo novi predpisi itd. 
Upravnim delavcem je treba nuditi možnost, da vse to spoznajo in se izpopolnijo. 
In končno, zelo pomembna je usposobljenost vodilnih upravnih delavcev, naj- 
višjih upravnih funkcionarjev, ki bi morali obvladati, ali pa vsaj poznati 
upravno vodstvene funkcije in svoje pristojnosti, saj je od njih v glavnem od- 
visno delo uprave. 
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Dvomim, da bomo izdatno izboljšali delo v upravi, dokler ne bomo s kakšnim 
predpisom uredili tudi sistema, stalnega dopolnilnega usposabljanja upravnih 
delavcev na različnih službenih položajih, tako kot to delajo v razvitih državah. 
Samo za primer navajam, da je zvezni izvršni svet izdal uredbo o dopolnilnem 
usposabljanju pomožnih pisarniških uslužbencev na večmesečnih tečajih. Moje 
mnenje je, če je tak predpis potreben za pisarniške delavce, je to toliko bolj 
potrebno za referente, šefe in predstojnike, če hočemo doseči kvalitetno upravo, 
saj je ravno od njih odvisno funkcioniranje uprave. Zato predlagam, da se 
proučijo naslednja vprašanja: 

Ustanovi naj se organ ali neka komisija v republiki, ki bi proučila uvedbo 
sistema dopolnilnega usposabljanja vseh vrst in strok upravnih delavcev v 
državni in drugi javni upravi. 

Ta organ naj prouči tudi možnost, da se s predpisom uredi tak sistem 
usposabljanja. 

Ustanovi naj se taka komisija, ki bi bila pristojna koordinirati vsa priza- 
devanja dopolnilnega usposabljanja za javno upravo, določiti nosilce posameznih 
vrst dopolnilnega usposabljanja, koordinirati ali tudi odobravati programe posa- 
meznih vrst dopolnilnega usposabljanja in nadzorovati dopolnilno usposabljanje 
upravnih delavcev. 

Na koncu naj povem samo še dve misli, ki sicer nista popolnoma v zvezi 
s tem. 

Prvič, mislim, da nimamo več tistega obdobja, ko smo morali marsikoga 
prositi, da se vključi v delo v državni upravi ali v zavodih, kajti tudi osebni 
dohodki v upravi so se že nekoliko približali onim v gospodarstvu. Zato je 
možno zahtevati danes od upravnih delavcev večjo usposobljenost. Drugič, 
mislim, da bo treba spremeniti način kadrovanja, kajti za nekoliko višje delovno 
mesto navadno iščemo nekoga od zunaj pa četudi je začetnik in brez prakse. 
Začetnik, tudi če ima fakulteto, naj začne kot pripravnik, napreduje za refe- 
renta itd. Na višja delovna mesta pa naj pridejo praviloma tisti referenti 
v upravi, ki so se že izkazali z uspešnim delom. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa, tovariš profesor. Besedo ima 
poslanec Mirko Zlender. Prosim. 

Mirko Zlender: Tovarišica predsednik, tovariši poslanci. Jaz se 
opravičujem, ker nisem niti podkovan v tej materiji, niti mi čas ne dopušča, 
da bi lahko kompleksno in studiozno obdelal to vprašanje. Poskušal bom bolj 
s praktičnih stališč opozoriti na neke probleme, ki so v tem materialu naka- 
zani, pri čemer izražam stališče, da bi bilo treba na tem področju vendarle 
enkrat nekaj ukreniti. 

Vprašanje uprave je odprto že vrsto let. O njem se je razpravljalo tu v tej 
skupščini in v raznih političnih forumih, zlasti pa v raznih strokovnih službah. 
Osebno moram na žalost ugotoviti, da te razprave niso prinesle nekega bistve- 
nega premika. Ko človek gleda ta material, se z njim strinja, kolikor so 
nakazani problemi, ki so odprti in ki zahtevajo resno diskusijo. Mislim pa, 
da manjka nek zaključek v tej smeri, kaj bi bilo potrebno storiti za razrešitev 
teh problemov, ki so zelo pestro nakazani. Jaz se v celoti strinjam s stališčem 
tovariša dr. Damjana,»da najbrž,uprava ni tisto.področje, kjer bi lahko vsako 
leto nestudiozno in zelo hitro eksperimentirali. Mislim, da je tragičen podatek 
v tem gradivu, da je bilo v Sloveniji toliko reorganizacij upravne službe, da 
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danes več noben republiški organ, nobena institucija ne ve, koliko je bilo v 
teh 20 letih reorganizacij na področju uprave. Mislim, da je dinamičnost teh 
reorganizacij v bistvu dosti pripomogla k razvrednotenju dela uprave in nje- 
nega položaja, zato ker se je to spreminjalo po nekih nagibih in sugestijah, ki 
niso bali strokovno utemeljeni. 

Sodim, da lahko predloženi material služi kot neko izhodišče za delo 
tistih služb, ki se bodo morale s tem problemom ukvarjati. Vendar bom opozo- 
ril oziroma podčrtal nekatere zadeve, ki so v materialu sicer že nakazane, ki 
pa so po moji sodbi kardinalnega pomena. 

Mislim, da ne bomo mogli postaviti ustrezne upravne službe, dokler ne 
odgovorimo na vprašanje, kakšen je odnos med upravo in predstavniškimi 
organi in samoupravnimi skupnostmi, ki so se v zadnjih 10 letih precej razvile. 
V celoti sprejemam tisto ustavno koncepcijo, ki pravi, da je upravni organ 
samostojen, da je odgovoren za izvajanje svoje politike predstavniškemu organu, 
da uprava izvršuje zakone ter izvaja politiko, ki jo predstavniški organ spre- 
jema. Ta koncepcija pa vsebuje tudi stališče, da predstavniški organ ni samo 
oblastni organ, pač pa tudi predstavnik samoupravno organizirane družbe. 

Vprašanje je, ali je to že danes resnično uveljavljeno? Iz nekaterih prime- 
rov sklepam, da temu ni tako. Naj enega navedem. Kako lahko sekretariat za 
šolstvo odgovarja, tako kot je v ustavi zapisano, za izvajanje politike predstav- 
niškega organa in za izvajanje zakonov na tem področju, če se je poleg tega 
republiškega sekretariata formirala posebna upravna služba v okviru repu- 
bliške izobraževalne skupnosti, ki po vseh zakonitih predpisih samostojno izvaja 
politiko na področju šolstva. Takih primerov imamo na področju vseh družbe- 
nih služb zelo veliko. Ingerenca republiške skupščine kot predstavniškega orga- 
na je ostala le še nad tistimi sekretariati, ki so še najbolj državnotvorni, to 
je sekretariat za notranje zadeve, sekretariat za finance in mogoče še kakšen 
drug. Vse ostalo se je v bistvu zreduciralo oziroma preusmerjalo na področje 
samoupravljanja in sedaj se zastavlja kardinalno vprašanje, kakšen je odnos 
republiških upravnih služb do teh samoupravnih skupnosti? In dalje, ali je 
točna ustavna dispozicija, da je upravni organ tisti, ki izvršuje zakone, ki 
izvršuje politiko, če nima nobene pristojnosti in če nima tudi praktično nobe- 
nega denarja. Osebno mislim, da je to eno izmed osnovnih vprašanj. Izogibati 
se temu vprašanju in iskati neke nedoločene rešitve, nas bo, po moji sodbi, 
pripeljalo do tega, da bomo po obdobju pol leta ali v enem letu po reorgani- 
zaciji ponovno morali ugotoviti, da ta zadeva ni urejena. Zato podčrtujem 
tisti del tega materiala, ki na ta problem opozarja in mislim, da gre tu res 
za izhodiščno vprašanje. 

Drug problem, ki je tudi načelne narave, pa je problem samoupravljanja 
v družbenih službah. Tu prihaja na videz do določene kolizije med upravno 
službo in med samoupravnimi organi v delu javne uprave. Mislim, da to niso 
problemi, ki bi jih človek lahko z eno besedo odslovil kot vprašanja, ki so 
drugotnega pomena. Nasprotno, sodim, da bi to vprašanje bilo potrebno enkrat 
zelo realno oceniti brez bojazni, da bi imeli neke etatistične predsodke, če 
bomo stvari postavili tako, da se bo ohranil sistem samoupravljanja, vendar se 
bo njegov obseg določil tako, kot ga predvideva ustava, ki pravi, da je treba 
z zakonom predpisati način delovanja samoupravnih organov v tistih službah, 
ki imajo za družbo širši pomen. 

Uprava je taka dejavnost, za katero mora družba kazati interes in postaviti 
principe, po katerih lahko taka služba dela. Mislim, da so v veljavnem zakonu 
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o samoupravljanju v javnih službah absurdi. Upam si celo trditi, da se ne da 
zagovarjati stališča, da je svet delovne skupnosti tisti organ, ki naj določa 
sistemizacijo javne uprave. 

Delavci v javni upravi izvršujejo zakone, izvršujejo politiko, ki jo določi 
in kreira predstavniški organ. Zato ne more svet delovne skupnosti ali pa nek 
delovni kolektiv, ki opravlja javne funkcije, določati, kakšne ljudi in s kakšno 
izobrazbo ter koliko teh ljudi taka služba rabi. Iz prakse lahko povem, da so 
na svetu delovne skupnosti nekega sodišča sklenili odpustiti dva sodnika, da 
bi imeli več osebnega dohodka za tiste, ki bodo ostali v tej delovni skupnosti. 
Mislim, da če je zakonska dispozicija takšna, da se lahko do takšnih absurdov 
pride, potem najbrž v tem zakonu nekaj ni v redu. Prav tako so mi znani 
primeri, ko so poskušali na svetu delovnega kolektiva odsloviti ljudi z visoko 
kvalifikacijo, češ da porabijo prevelik del sredstev za osebne dohodke. Zago- 
tavljam vam, da ne pretiravam in to lahko dokumentiram. Mislim, če je zakon- 
ska ureditev stvari tako postavila, potem je tu nek defekt in verjetno ta defekt 
dosti bolj škodi našemu samoupravnemu sistemu na področju javnih služb, 
kot pa da bi ga afirmiral. Zato sodim, da moramo urediti samoupravljanje 
na področju javnih in družbenih služb tako, da ga postavimo v realne dimen- 
zije, kot jih zahteva obseg in način dela take dejavnosti. 

Potem je tu še en problem. To je vprašanje, ali je res javna uprava, gra- 
dirana po stopnjah na občinsko, republiško in zvezno. Mislim, da je za moderno 
državo predvsem karakteristična učinkovita uprava. Taka uprava mora delati 
po nekih enotnih predpisih in po enotnih kriterijih. Mi imamo sicer upravni 
postopek in zvezne zakone, imamo pa tudi stihijo v organizaciji upravnih 
služb. Ce bi nekdo začel temeljito študirati in bi napravil komparativno 
oceno, kot je bila napravljena na inšpekcijskih službah, kjer imamo 150 organi- 
zacijskih oblik inšpekcijskih služb v Sloveniji, bi najbrž prišli še do bolj 
porazne statistike in še do bolj porazne slike, da imamo na področju javne 
uprave, od občine pa do republike, nešteto organizacijskih oblik, nešteto, raznih 
rešitev, ki hromijo njeno učinkovito povezanost in funkcioniranje. Zato sodim, 
da bi bilo treba resno proučiti ah ni potrebno v Sloveniji, oziroma sploh v 
našem družbenem sistemu določiti neka izhodišča in principe, po katerih mora 
delovati uprava kot služba, ki opravlja zadeve javnega pomena. Ne gre za for- 
malno predpisovanje tega, kakšna naj bo uprava v tej ali oni občini, pač pa 
za neka temeljna izhodišča, ki bi verjetno morala biti glede organizacije uprave 
v Sloveniji enotna. 

Podpiram izhodišča, ki so v predloženem gradivu in zagovarjam stališče, 
da pri tem ne smemo hiteti in je treba vse natančno proučiti. Sele ko bomo 
te stvari skrbno obdelali, se bomo lahko odločili za posamezne oblike organi- 
zacije uprave. Preden pa začnemo s tem delom, moramo rešiti še nekatera 
politična in sistemska vprašanja. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? K 
besedi se je priglasil prof. dr. Lado Vavpetič. 

Prof. dr. Lado Vavpetič: Tovarišica predsednik, spoštovani tovariši. 
Nisem mislil govoriti, toda to, kar sem slišal, ko sem prišel v ta zbor, me 
je spodbudilo k temu, da spregovorim o nekaterih stvareh. Opravičujem se 
zaradi tega, ker vem, da ni prav, če človek improvizira v takem zboru. Toda 
toliko sem že stvar preštudiral, da si upam na nekatere okolnosti opozoriti. 

19« 
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Zelo pozdravljam študijo, ki je bila pripravljena in mislim, da bi brez 
nje ne mogli naprej. Vendar je bilo napravljenih že zelo veliko študij, ki pa 
niso dovolj znane. Sploh lahko ugotovimo neko posebnost, da naši operativni 
strokovnjaki premalo berejo oziroma za branje nimajo časa. Mislim, da je za 
to več vzrokov. Prvič, preveliko je literature in je ljudje ne obvladajo. Drugič, 
nimamo niti ene organizacije, ki bi to literaturo vrednotila, čeprav vemo, da 
se veliko piše zato, da se nekaj zasluži. Tretjič, ugotavljamo, da so pri našem 
delovnem tempu operativni strokovnjaki preobremenjeni z delom, to pa pred- 
vsem zaradi tega, ker je delo nepravilno organizirano. 

Rad bi tudi opozoril na enega izmed bistvenih problemov, s katerim se bo 
morala ukvarjati vsebina bodočega zakona, namreč na to, da moramo delovne 
metode prilagoditi modernim možnostim, in sacer modernim možnostim, ki so 
po svetu v upravi že uveljavljene, predvsem pa uporabi kibernetskih sistemov 
in mehanografskih naprav. Za nas to ni pesem bodočnosti. Že imamo v javni 
upravi na razpolago kibernetski sistem in ga je treba le pričeti uporabljati. 
Že v začetku smo opozorili na to, da so za uporabo kibernetskega sistema po- 
trebne priprave, ki trajajo navadno več kot 5 let. Mislim, da je prva stvar, ki jo 
moramo opraviti, ta, da začnemo izkoriščati možnosti, ki jih imamo in, da na 
ta način pristopimo k bistvenemu koraku, ki je potreben za to, da se racionalno 
organizira funkcioniranje javne uprave. 

Pri tem je realen cilj, da javno upravo razbremenimo tako, da naj rutinska 
dela opravljajo stroji in se visoko kvalificirani in višje kvalificirani upravni 
strokovnjaki posvetijo predvsem konceptnemu delu. To je tistemu delu, kjer 
je študij potreben, in tistemu delu, kjer brez literature ter temeljite informacije 
ni mogoče delati, in tistemu delu, ki bo pravzaprav šele privedlo do obvladanja 
upravnih problemov. Mi danes — bodimo čisto odkriti — upravnih problemov, 
ki v Jugoslaviji so, ne obvladamo. Obvladamo samo del upravnih problemov. 
Morda obvladamo do neke meje upravno-pravno delovanje, vendar imamo poleg 
tega še polno drugih problemov, ki jih ne rešujemo. V svetu obstojajo neka- 
tere dileme, zlasti glede nadzora. To vprašanje obsega najprej samo zakonitost, 
nato pa tudi pravilnost, smotrnost, ustreznost in tako naprej. In kaj je pra- 
vilnost in kaj je smotrnost in kaj je ustreznost? Tu pridejo do< izraza znanstveni 
aspekti in dosežki s področja sociologije, socialne psihologije, ekonomike, orga- 
nizacijske vede, etike in seveda do neke meje tudi filozofije. Za pravilno funk- 
cioniranje dela javne uprave pa je pomembna tudi pravilna izbira sistema elek- 
tronskih aparatur. Skladno s tem moramo opozoriti na to, da so v Sloveniji 
nevarne tendence pri nabavi mehanografskih aparatur. Marsikatera občina se 
zavzema za tako imenovane Adrema stroje. Vendar opozarjam na to, da te 
stroje po svetu opuščajo zaradi tega, ker so enostranski, ker niso uporabljivi za 
univerzalne sisteme in ker teh aparatur, ki so sorazmerno drage, ni mogoče 
vključiti kot delovne enote v univerzalne sisteme. Danes izdelujejo drugačne 
operativne enote za dislocirane organe, ki jih je možno povezovati s centralnim 
sistemom, kar je dosti bolj gospodarno. 

Naj opozorim še na vprašanje dokumentacijske službe v javni upravi. 
V našem inštitutu smo napravili obsežno študijo o tem. Ta študija leži pri 

nas neizkoriščena. Pri tem pa moram opozoriti, da je problem dokumentacijske 
službe v javni upravi drugačen kot je problem te službe recimo na področju . 
znanstvenega dela in na področju tehničnega dela. Tu gre za to, da mi razne 
podatke zbiramo kampanjsko in jih iščemo od časa do časa ter nesistema- 
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tično. Zaradi tega so ti podatki dokaj nezanesljivi in jih ni mogoče ponovno 
uporabljati, kar seveda vpliva tudi na kvaliteto dela v javni upravi. 

Nadalje želim opozoriti na problem, ki ga je že omenil tovariš dr. Silvo 
Sivic. To je vprašanje o izobraževanju. Želim opozoriti na to, da smo na 
pravni fakulteti napravili točne programe in točne študijske sisteme za tri vrste 
študija: za dopolnilno izobraževanje, za uvodno izobraževanje strokovnjakov z 
drugih področij v problematiki na področju družbenih ved in za podiplomsko 
izobraževanje, ki ima pri nas velik praktičen pomen in ne samo pomen za 
organizacijo znanstvenega dela. 

O teh stvareh smo pisali, vendar jih nismo uveljavili. Zakaj jih niso 
izkoriščali niti študentje niti interesenti v javnih službah? Predvsem zaradi 
tega, ker ni stimulacije za tiste, ki tako višjo izobrazbo dosežejo. Kakšen smisel 
bo imel postdiplomski študij, ki traja recimo dve leti, če nimajo tisti, ki tak 
študij opravijo, prednosti pri določenih delovnih mestih. Na drugi strani imamo 
pojav, da morajo obvladati upravne posle ljudje, ki so visoko izobraženi na 
drugih področjih kot so inženirji, veterinarji, zdravniki in tako naprej. To 
so načeloma vestni ljudje, ki pa lahko nimajo posluha niti znanja za upravno 
ukrepanje. Zato moramo s predpisi urediti upravno usposabljanje teh strokov- 
njakov. Naj opozorim tudi na problem premalo ali neustrezno izobraženih de- 
lavcev v upravi. To ni le strokovni, ampak tudi in predvsem socialni problem. 
To stanje je znano tudi drugod po svetu, pri nas pa ga moramo urejati še bolj 
občutljivo, saj ne moremo ljudi kar naenkrat odpuščati z dela, še posebej, 
če nimajo drugih primernih kvalifikacij. 

Prav tako bi rad opozoril še na neke organizacijske probleme, ki so sicer 
v poročilu omenjeni, vendar jih je treba rešiti radikalno. Gre za to, da imamo 
na področju javne uprave opravka ne samo z družbenim podcenjevanjem, pač 
pa z njeno dezintegracijo. Marsikatero stvar, ki je po svojem bistvu upravna, 
opravljajo organizacije, ki niso upravno strokovne. Te stvari do neke meje 
zavirajo uspešno delo javne uprave in njen razvoj. Poleg tega mislim, da se bo 
treba odločiti predvsem o vprašanju, ali je res potrebno, da imamo poleg uprav- 
nega organizma še posebni strokovni organizem v izvršnem svetu, v republiški 
skupščini, v gospodarski zbornici, v sindikatih ter končno še v političnih organi- 
zacijah? Ali nista tukaj potrebna povezanost in sodelovanje? Ali nismo morda 
upravni mehanizem atomizirali? Sodim, da je ta atomizacija tista, ki nas 
mora privesti k spoznanju, da je potrebno, sicer specialno strokovno znanje 
za opravljanje določenih strokovnih zadev, da pa samo specialno strokovno zna- 
nje lahko silno škodi in zavira razvoj, če iz njega ne raste potreba po sintezi 
in sodelovanju raznih strokovnjakov. 

Glede samoupravljanja v javni upravi želim opozoriti, da najbrž izhajamo 
iz napačne osnove, ko govorimo o samoupravni javni upravi. Pri samoupravni 
javni upravi je treba določiti predvsem predmet samouprave. Predvsem tam 
ni mogoče ničesar samoupravljati, kjer gre za očitne resnice, kot je dvakrat 
dva štiri. Večina vprašanj v javni upravi je strokovnih in jih samoupravni 
organi ne morejo raziskovati, temveč je treba sprejeti tisto rešitev, ki 
je znanstveno in strokovno upravičena. Na drugi strani gre velikokrat za to, 
da so zlasti določeni problemi specifični in da je treba predvsem faktološko ana- 
lizirati elemente posamezne situacije. Pri tem moramo upoštevati, da ni po- 
glavitna naloga javne uprave, da odloča o javnih vprašanjih, ampak da daje 
organom, ki odločajo> to je predvsem skupščinam, potrebno gradivo. 
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Končno tudi jaz menim, da je treba vse to gradivo, ki je bilo pripravljeno, 
uporabiti in napraviti študijo, ki bo predvsem ugotovila vse probleme in po- 
iskala rešitve, za vsako področje posebej približno tako kot je bilo naprav- 
ljeno pri inšpekcijskih službah. Mislim, da je treba vse to gradivo zbrati in 
ga predati znanstveni organizaciji, ki bi se morala tej nalogi posvetiti z naj- 
različnejših aspektov. Pri tem pridejo v poštev politični, gospodarski, moralni, 
socialno-psihološki in organizacijski aspekti. Mislim, da je to nujno, poleg tega 
pa je treba sproti storiti vse, kar zahteva možnost uporabe kibernetskega 
sistema. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo o tej točki dnevnega reda. Ker nihče ni nasprotoval 
predlogom, ki sta jih v svojem poročilu predlagala zboru odbor za organiza- 
cijsko-politična vprašanja republiškega zbora in odbor za vprašanja javne 
uprave in splošne varnosti našega zbora, predlagam, da naš zbor sprejme na- 
slednje sklepe: 

1. V prihodnjih dveh letih naj se uveljavijo le najnujnejše spremembe zako- 
nov in drugih predpisov glede organizacije in poslovanja upravnih organov, 
razen predpisov glede organizacije inšpekcijskih služb, kar naj bi bilo urejeno 
v letu 1969 s celotnim organizacijskim zakonom za vse inšpekcije. V omenje- 
nem obdobju pa naj se opravi raziskava o funkciji, položaju in nalogah upravnih 
organov v samoupravnem sistemu in v strokovnih institucijah izdelajo predlogi 
za racionalizacijo, ki naj bodo kasneje v organih skupščine in v drugih priza- 
detih ustanovah strokovno in politično ovrednoteni. 

2. Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo naj izdela osnutek 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji republiške uprave 
ter osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravljanju 
delovnih ljudi, zaposlenih v upravnih organih. Pri izdelavi osnutka naj se 
upošteva predloge, ki jih vsebuje poročilo začasne komisije, in izhodišča za 
organizacijo inšpekcijskih služb v Sloveniji, ki jih vsebuje predlog za izdajo 
zakona o organizaciji inšpekcijskih služb v Sloveniji. 

3. Republiški sekretariat za pravosodje in oboo upravo naj izdela informa- 
cijo o problemih v občinskih upravnih organih ter skladno s tem predloge in 
izhodišča za organizacijo občinskih upravnih organov. Obenem naj izdela tudi 
osnutek splošnih meril za nagrajevanje delovnih mest v upravnih organih 
in predloži skladno s tem morebitne predloge za spremembe temeljnega zakona 
o sredstvih za delo v upravnih organih. 

4. Uveljavi naj se predlog republiškega izvršnega sveta glede pripravništva 
in strokovnega izobraževanja upravnih delavcev ter ustanovi ustrezna služba 
za pospeševanje organizacije in metod dela v javni upravi. 

Poleg tega pa predlagam, da se proučijo predlogi, ki so bili dani v današ- 
nji razpravi, predvsem pa predlogi profesorja Sivica, prof. Vavpetiča in tovariša 
Žlendra. 

Sedaj moramo glasovati. Pri tem bomo preizkusili našo napravo. Prosim, 
kdor je za predlagani sklep, naj dvigne roko in pritisne tipko, ko se bo prižgala 
zelena luč. Kdor je proti, naj prosim dvigne roko in pritisne na tipko, ko se 
bo prižgala rdeča luč. Kdor se je vzdržal, naj prosim dvigne roko in pritisne 
na tipko, ko se bo prižgala rumena luč. 
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(Predsednica izvede glasovanje.) Ugotavljam, da je organizacijsko-politični 
zbor predlog sklepa sprejel s 45 glasovi. Nihče ni bil proti in nihče se ni 
vzdržal. 

Tovariši poslanci in tovarišice poslanke, predlagam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.45 in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci, nadalju- 
jemo s sejo in prehajamo' na 4. točko dnevnega reda, to je na pro- 
blematiko inšpekcijskih služb v SR Sloveniji. 

To točko- dnevnega reda smo, kot veste, že imeli na prejšnji seji našega 
zbora, vendar smo jo morali prekiniti, ker nam je zmanjkalo časa. 

Kot veste, je organizacijsko-politični zbor že v februarju leta 1964 razprav- 
ljal o problematiki inšpekcijskih služb v Sloveniji, in ob tej priliki tudi sprejel 
stališča glede razvoja in dela inšpekcijskih služb'. Ze v teh stališčih je bila 
poudarjena zahteva po učinkovitem nadzoru, ki naj ga izvajajo inšpekcijske 
službe. V zvezi s tem je bila poudarjena tudi vloga inšpekcijskih služb pri 
varovanju pravic občanov in interesov družbene skupnosti, zaradi česar je 
družbena skupnost na kvalitetnem delu teh služb še posebej zainteresirana. 
Izvršnemu svetu je bilo naročeno, da organizira in aktivno spremlja delovanje 
inšpekcijskih služb, občinskim skupščinam pa je bilo priporočeno, naj zagotav- 
ljajo učinkovito delovanje inšpekcijskih služb, popravijo neustrezno kvalifika- 
cijsko strukturo delavcev in postavijo inšpekcijo na vseh področjih tako, kot 
jih zahtevajo zakoni. Pristojni odbori našega zbora so o tem že večkrat razprav- 
ljali, zlasti pa o začasnih ukrepih, ki jih je izvršni svet sprejel glede nekaterih 
inšpekcijskih služb. Kljub takim prizadevanjem pa so še vedno prihajala opo- 
zorila o tem, da so inšpekcijske službe neučinkovite. Zaradi tega smo, kot veste, 
tudi v programski osnovi Skupščine SR Slovenije predvideli proučitev položaja, 
vloge ter delovanja inšpekcijskih služb. Ta zahteva pa se je nato realizirala v 
programu dela našega in republiškega zbora. 

Skupščina SR Slovenije je pri inštitutu za javno upravo in delovna raz- 
merja naročila raziskavo, ki obsega tri dele, ki ste jih zaradi obsežnosti prejeli 
v povzetku. Poleg teh gradiv ste prejeli k tej točki še razmišljanja o možnosti 
rešitev glede problema inšpekcijskih služb. 

Uvodno obrazložitev k tej točki bo podal akademik prof. dr. Lado Vavpetič, 
ravnatelj inštituta za javno upravo in delovna razmerja. 

Tovariš profesor, dajem vam besedo. 

Dr. Lado Vavpetič: Spoštovana tovarišica predsednik, spoštovani 
tovariši poslanci. Zahvaljujem se za veliko čast, ki me je doletela s tem, da 
lahko opravljam eno od skupščinskih funkcij, poročevalca, čeprav mislim, da 
sem lahko samo strokovni referent v tej stvari, glede na to, da vodim inštitut, 
ki je izdelal to študijo. Ne mislim ponavljati ugotovitev študije, ker jo gotovo 
poznate, vendar bi rad opozoril na glavni problem in na glavno uporabljeno 
metodo, ko smo poskušali celoten problem raziskati. 

Predvsem mislim, da v današnji razpravi ni potrebno obravnavati vseh po- 
drobnih problemov, ki se tukaj pojavljajo, kajti gre za obravnavanje osnovnega 
vprašanja, namreč če je načelno tak predlog zakona upravičen ali ni upravičen. 
Podrobnosti bo mogoče obravnavati šele potem, ko se bodo posamezna stališča. 
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izkristalizirala. V tej zvezi bi rad opozoril na to', da seveda tudi posamezna 
podrobnost lahko pomeni načelno rešitev, vendar pa mislim, da so odločilna 
samo tista načelna vprašanja, ki pravzaprav zadevajo celotni sistem organizma,, 
ki velja v naši družbi. Zato se ne bom ukvarjal s podrobnostmi in niti nisem 
prepričan o tem, da bi danes že mogla biti koristna razprava o tej ali drugi 
mo'žnosti, ki se ponuja glede rešitve podrobnih vprašanj. In vendar mislim, da 
je treba v metodološkem pogledu opozoriti na nekatere stvari, ki bi sicer lahko- 
privedle do zmot. Predvsem študija, ki smo jo pripravili, že po svojem obsegu 
kaže na to, da ne gre za neko kabinetno obravnavo, za neko abstraktno ugotav- 
ljanje nekih obstoječih ali pa neobstoječih dejstev, temveč gre faktično za zelo 
podrobno in natančno faktološko razpravo. Kot je metoda dela našega inštituta 
nasploh, smo tudi tu poskušali dobiti čim bolj natančno sliko tega področja 
in izluščiti bistvene probleme, na katere zadevajo operativni organi pri oprav- 
ljanju nadzora. 

Zaradi tega niso stališča o tem, kakšno je stanje, stališča inštituta, temveč 
so stališča bodisi občinskih inšpektorjev raznih služb, zlasti tistih služb, ki se 
ukvarjajo s strokovno-raziskovalnim delom in s preventivnim delom; poleg 
tega pa so zlasti prišla do izraza nekatera stališča delovnih organizacij in sicer 
izkušnje, ki jih imajo delovne organizacije v zvezi z ukrepanji inšpektorjev. 
Tako mislim, je razprava v faktološkem pogledu dokumentirana, čeprav so 
seveda ugotovitve takšne, da jih ne moremo posplošiti za celotno področje 
Slovenije. Vendar so vse te ugotovitve takšne, da imajo določen splošen pomen, 
to se pravi pomen, ki velja za velik del območja Slovenije, za velik del občin 
in. za velik del delovnih organizacij. 

Nismo pa ugotovitev po občinah kvantificirali. Vendar pa kvantifikacija 
v tem primeru najbrž ne bi bistveno pripomogla k pravilnemu reševanju zaradi 
tega, ker je problem treba rešiti ne glede na to, v kolikem številu občin se 
pojavlja. Proti takšni študiji bi se lahko ugovarjalo to, da poskuša predvsem 
z organizacijskimi prijemi reševati problem. Mislim, da bi takšno stališče bilo 
napačno zaradi tega, ker poskuša študija poiskati rešitve v organizacijskem 
pogledu, zlasti v funkcionalnem pogledu predvsem glede vprašanj, ki so izredno 
pomembna, to je glede vprašanja izobraženosti tistih, ki opravljajo inšpekcijsko 
službo, dalje glede financiranja in glede pooblastitve, ki jih imajo inšpektorji. 
Seveda pa so organizacijski problemi izrednega pomena zaradi tega, ker je 
stanje takšno, kakršno je. Iz dosedaj ugotovljenega stanja moramo ugotoviti, 
da je neučinkovitost dela inšpekcij v veliki meri rezultat organizacijske razbi- 
tosti, organizacijske raznovrstnosti in organizacijske neusklajenosti, ki obstoja 
na področju inšpekcijske službe, sicer ne bi bilo mogoče, da imamo v Sloveniji 
450 inšpektorjev in nad 300 inšpekcijskih služb in vse te faktično delujejo tako, 
da njihovega učinka ni opaziti. 

Mnogokrat moramo reči, da so na nekaterih mestih inšpekcijske službe 
organizirane tako, da jih opravljajo ljudje, ki za to niso sposobni. Zaradi tega 
so organizacijski problemi pomembni. Pil organizacijskih problemih se pred- 
vsem pojavlja pomislek, češ da predlagana organizacija ruši komunalni sistem. 
Ker je to eden od očitkov, ki je bil izrečen in ker je bil ta očitek predložen 
h gradivu, mislim, da se je treba predvsem ukvarjati s tem vprašanjem. 

Pri inšpekcijah.gre za specifičen način nadzorovanja tega, kako se uveljav- 
ljeni zakoni strinjajo ali pa ne strinjajo z dejanskim stanjem, torej z vsebino 
družbenih odnosov, ki na določenem področju nastajajo v realnem življenju. To 
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je v bistvu pomen tega, če govorimo o tem, da pregledujemo, kako se izvršujejo 
zakoni. 

Smatra se, da je inšpekcijska služba ena od tistih služb, ki se ukvarjajo z 
izvrševanjem zakonov, s problemom, kako se izvršujejo zakoni in mislim, da 
je to pravilno. Če pa govorimo o tej stvari, potem lahko govorimo o vpraša- 
nju izvrševanja republiških zakonov in zveznih zakonov in če govorimo o nad- 
zoru, o tem, kako se republiški in zvezni zakoni izvršujejo, potem je čisto jasno, 
da gre za funkcijo, ki ima splošen pomen za republiko, kolikor nima celo 
splošnega pomena za federacijo. V tem pogledu je seveda težko govoriti o tem, 
da gre tukaj za neko občinsko pristojnost, ki jo moramo v celoti prepustiti 
občinskim organom. Seveda je jasno, da v našem mehanizmu državnih organov 
ne more obstajati neka organizacija izven občine, ki bi se ukvarjala z izvrše- 
vanjem zakona. Vendar izvrševanje zakonov, ki se izvršuje s strani občinskih 
organov, ni le izključno vprašanje občine, temveč je vprašanje, ki ima za celotno 
republiko splošen pocmen. 

Zaradi tega mislim, da o inšpekcijski službi ni mogoče govoriti niti kot 
o občinski službi, niti kot o republiški službi, temveč o posebni strokovni službi 
na območju celotne republike, ki mora biti organizirana ustrezalo bistvu teh 
funkcij. To je tudi izhodišče za koncept, ki ga imamo. Bistvo funkcije inšpek- 
cijske službe je v tem, da se rešujejo funkcionalni problemi inšpekcije izključno 
samo skladno za veljavnimi družbenimi načeli, to se pravi izključna samo v 
horizontalni liniji v tesni funkcionalni povezanosti vseh tistih lokalnih organov, 
ki imajo kakšno vlogo pri reševanju takšnega vprašanja, kot je vprašanje 
nadzora nad izvrševanjem zakonov v občini. To pa seveda ne pomeni, da bi 
glede ostalih upravnih vprašanj posamezna inšpekcijska. služba ne mogla biti 
povezana v celoto, na celotnem območju republike. To je tudi edini smisel tega 
predloga, ki je pred vami. Gre za to, da se ustvari neka celota inšpekcijske službe 
na posameznem strokovnem področju, ki naj bo organizirana tako na terenu, 
kakor tudi v republiškem merilu in kjer naj bodo odprte vse možnosti. Repu- 
bliški organi naj imajo predvsem tisto funkcijo, ki zagotavlja učinkovitost 
organizacije inšpekcijske službe. Imajo naj nadzor nad izvrševanjem inšpek- 
cijskega nadzora, imajo naj organizacijsko vodstvo in imajo naj tudi možnost 
reševanja finančnih in personalnih vprašanj. Operativno delo inšpekcijskih 
organov pa naj bo opravljeno ob stalnem sodelovanju lokalnih enot in lokalnih 
organov, predvsem občin in ostalih organov. To je prvo vprašanje, na katero 
smo želeli opozoriti. 

Drugo' vprašanje, ki je pomembno, je to, ali dejansko načenjamo obstoječi 
komunalni sistem. V tej zvezi bi rad opozoril, da bi tudi v primeru, če ne bi 
bila inšpekcijska služba popolnoma lokalna služba, torej služba občin, ne prišli 
do nobene kolizije z dosedanjim pravnim stanjem. Bistvo inšpekcijske službe je 
v tem, da je upravičena nastopati kot posebna organizirana enota tedaj, kadar 
je za nadzor nad izvrševanjem zakonov potrebna določena posebna strokovna 
usposobljenost, kadar gre za izvrševanje zakonov na določenem strokovnem 
področju. Zato je potrebno posebno strokovno znanje. Ce gre za izvrševanje 
zakona na področju zdravstva, na področju veterine, na področju industrije, na 
področju elektroindustrije, na področju rudarstva, na področju parnih kotlov, 
na področju gradbeništva lahko le strokovnjak, ki pozna pravilno elemente 
posameznega pojava predvidi eventualne nasledke, če bi se pojav določeno 
razširil in dosledno uveljavil v praksi. Zaradi tega sodimo, da je inšpekcijski 
nadzor poseben primer nadzora in sicer tisti primer, ki zahteva posebno orga- 
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nizirano službo. Na drugi stani v tej zvezi poudarjam to, kar je morda premalo 
poudarjeno, da je ena od bistvenih nalog splošnih upravnih organov, da se 
ukvarjajo z nadzorom nad tem, kako se zakoni izvršujejo. 

Ta nadzor ne bo ohranjeval samo dosedanje vloge splošnega upravnega 
organa tam, kjer za ugotovitev dejanskega stanja in za pravilno analizo dejan- 
skega stanja ni potrebno posebno strokovno znanje. Mislim pa, da je treba 
organizacijo splošnih upravnih organov ohraniti in tej nalogi še bolj prilagoditi, 
kakor je bila struktura splošnih upravnih organov do sedaj. Stojimo na stališču, 
da je treba na področju inšpekcij priti do tiste organizacije, do katere prihaja 
tudi na drugih področjih, namreč, da se vprašanjem ugotavljanja dejanskega 
stanja, vprašanjem opazovanja dejanskega stanja in zlasti tudi vprašanjem 
začasnega ukrepanja, posveti takšna posebna pozornost, ki bo omogočila, da 
bodo vse ugotovitve čim bolj strokovno zanesljive in tudi zanesljive v družbeno- 
političnem pogledu, da pa je vprašanje korektivnih akcij, to se pravi odstra- 
njevanje tega, kar je ugotovljeno kot nepravilno, zadeva, ki v načelu pripada 
tistim, ki se imajo sploh ukvarjati z vprašanjem pravne pravilnosti in pravne 
nepravilnosti. Rad bi vas opozoril na pomembnost tega stališča. Kdor hoče 
izvesti neko korektivno akcijo, mora vedeti, da ne gre za obravnavanje materije, 
temveč da mora nujno posegati v pomembne družbene odnose, v pomembne 
pravne situacije, ki so do neke mere varovane z veljavnimi pravnimi predpisi. 

Kolektivna akcija gre predvsem glede na zakoniti način in uveljavljanje 
zakonitosti tudi v upravi v dveh smereh, v materialni smeri in v procesualni 
smeri. Za pravično ugotovitev in zaradi velike pravno-moralne in politične od- 
govornosti morajo biti organizirani posebni organi, ki morajo imeti svoje funk- 
cionalne metode. Vse to pri inšpekcijskih organih, ki ponavadi niso upravni 
organi in ki tudi ni treba, da bi bili upravni sitrokovnjaki, ni prvenstvenega 
pomena. Prvenstvenega pomena je strokovno znanje inšpekcijskega organa, da 
pravilno ugotovi značaj pojava in tako ugotovljene okolnosti predloži tistemu, 
ki mora o tem odločati. To je bistveno. Mi smo mnenja, da bi komunalni sistem 
rušili, če bi pravico, odločanja spremenili in jo odvzeli upravnim organom. Jasno 
pa je, da je prvostopni organ v odločanju, vedno občinski upravni organ. 

Rad bi opozoril na to, da razlog za svojevrstno organizacijo inšpekcijske 
službe ni akademski, temveč da so pomembni stvarni razlogi, ki zahtevajo 
določeno neodvisnost inšpekcijskih organov. Tu bi rad opozoril še na to, da 
razbitost inšpekcijskih organov po občinah ovira dvig strokovnosti, da finančna 
razbitost inšpekcijskih služb ovira učinkovito financiranje inšpekcijske službe, 
ki zahteva čisto drugačne prijeme, kot velja to za upravne organe. Čeprav se 
često trdi, da to ni pomembno, pa nam prav naše ugotovitve kažejo, da so to 
zelo pomembna vprašanja. Druga stvar, ki je važna, je ta, da stoji predlog na 
načelu, da je treba v trdno funkcionalno enoto povezati vse tiste organe in 
vse tiste organizacije, ki so po naravi stvari takšne, da pri nadzoru morajo 
sodelovati, če naj bo družbeni sistem učinkovit. 

Prav inšpekcijski organi morajo biti tisti, ki morajo zasledovati dogajanja 
na terenu in sporočati, da nekaj ni v redu. Rad bi opozoril na to, da se tej 
funkciji po- svetu daje največja pozornost, mi pa v tem pogledu nimamo zadosti 
organizirano službo, saj niti delovne organizacije, ki imajo nalogo, da se 
ukvarjajo z določenimi vprašanji na terenu, ne sporočajo' pristojnim organom, 
če opazijo nekaj nezakonitega, pa se njih neposredno ta nezakonitost ne tiče. 
Vemo, da se na zborih volivcev in krajevnih skupnostih redko pojavljajo pri- 
meri, o katerih bi bilo potrebno izvesti postopek. Na drugi strani pa mislim, da 
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funkcija ni v celoti izvedena tako dosledno kot bi morala biti, da bi organ., ki 
bi te nepravilnosti opažal, lahko tudi dovolj zgodaj ukrepal. Seveda opazoval- 
nemu organu ni mogoče dati pravice do kakršnekoli intervencije. Tudi sindikati 
in razne organizacije bi se morali ukvarjati s tem, da bi ugotovili, kaj je 
nepravilnega, vendar se s tem ne ukvarjajo. Samo na nekaj bi rad opozoril. 
Čudim se, kako je mogoče, da je pri nas problem tako imenovanih črnih gradenj 
takšen, da se vsak poseg v te črne gradnje lahko izvrši šele tedaj, kadar se mora 
zaradi posega v črno gradnjo napraviti gospodarska škoda. Do teh stvari ne bi 
smelo priti, če bi imeli opazovalno službo organizirano tako, da bi se takoj 
v začetku lahko ugotovilo, kaj se dogaja na terenu. Seveda je to tudi stvar 
državljanov samih. Toda za privzgojo tega občutka je treba ne samo veliko 
sredstev, temveč tudi veliko časa. Zaradi tega mora biti organizacija teh organov, 
ki imajo nalogo signalizirati nepravilnosti, takšna, da lahko inšpekcijski organi 
iščejo pomoči in podatke pri teh organih; na drugi strani pa je nujna tesna 
povezava med inšpekcijskimi organi in med organi, ki odločajo. Nadalje je nujna 
tesna povezava med organi, ki odločajo in med sodiščem, ki presoja pravilnost 
odločanja in končno posebna povezanost mora biti podana tudi nasproti stro- 
kovnim organizacijam, ki so opremljene tako, da lahko izvršijo tudi razne 
komplicirane strokovne raziskave in da izvršijo tudi laboratorijske poskuse. 

Na to vprašanje posebej opozarjam zaradi tega, ker se v gradivu pojavlja 
trditev, da so inšpekcijske službe neučinkovite zaradi tega, ker se spuščajo v 
majhne stvari, velike stvari pa puščajo ob strani. Dejansko to mnenje obstaja 
in dejansko je to mnenje tudi v neki meri upravičeno. Opravičuje pa se tako 
stanje s tem, da inšpekcijski organi niso opremljeni in da nimajo denarja, da 
bi lahko naročali posebne storitve. Resnica je, da ni mogoče tem pomislekom 
ugovarjati, dejstvo pa je, da je sodelovanje inšpekcijskih organov z raziskoval- 
nimi organizacijami zadeva, ki mora biti izvedena zaradi tega, ker bomo sicer 
stalno prihajali do upravičenega očitka, češ da inšpekcijski organi faktično 
rešujejo le drobna in nepomembna vprašanja. 

Naravno je, da inšpekcijski organi ne morejo biti opremljeni s takimi apa- 
raturami, in da to tudi -ni potrebno in da bi pomenilo to zapravljanje časa. Stro- 
kovne raziskovalne organizacije, zlasti zdravstveni zavodi, veterinarski zavodi, 
urbanistične organizacije, projektivni zavodi itd. so organizacije, ki so v tej 
smeri usposobljene, jasno pa je, da moramo doseči takšno finančno stanje 
inšpekcijskih organov, da bodo lahko izvršili svojo dolžnost, da se v vsakem 
primeru, ki ga sami ne morejo rešiti, obvezno obrnejo na zavod za raziskavo 
pri organizaciji, ki je za to sposobna. 

Kar zadeva vertikalne odnose, sem že povedal, da mislim, da mora biti 
organizacija funkcioniranja inšpekcijskih služb izvedena predvsem na samem 
terenu, pri čemer mora biti dana elastična možnost, da se lahko organizira 
posamezne inšpekcijske službe za posamezno občino, za več občin, pa tudi za 
celo republiko. Ta stvar ni težko rešljiva, če se ustvari homogena organizacijska 
celota za posamezno vrsto inšpekcijske službe. Kar zadeva inšpekcijske službe 
same, obstaja mnenje, da bi bilo pametno organizirati enoten organ za vse 
inšpekcijske službe. Mi smo odločni nasprotniki tega mnenja in sicer zaradi 
tega, ker je bistvo vsake inšpekcijske službe v tem, da gre pri njih za strokovne 
posebnosti. In če gre za strokovne posebnosti, morajo biti izbrane tiste organiza- 
cijske oblike, ki omogočajo, da pridejo te strokovne posebnosti v celoti do 
izraza. Združevanje vseh inšpekcijskih služb v eno službo pomeni samo vzdr- 
ževanje organizacije za nadziranje, ne upoštevajo se pa tiste specifične poseb- 
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nosti, ki morajo priti do izraza, kadar poskušamo organizirati strokovno ute- 
meljen nadzor. Zaradi tega stojimo na stališču, da je organizacijske službe treba 
organizirati po resornem sistemu, da je treba posamezne inšpekcijske službe 
povezati s skupnim koordinacijskim organom, ki naj bi bil po predlogu orga- 
niziran pri izvršnem svetu. Izrecno poudarjam, da mesto koordinacijskega 
organa ni bistveno. Mi smo ta predlog stavili zaradi tega, ker menimo, da je 
tudi pri inšpekciji pomemben politični aspekt, in da je reševanje političnih aspek- 
tov najbolj primerno organizirano tedaj, kadar je dana pristojnost za to reše- 
vanje politično-izvršilnemu organu in sicer najvišjemu politično-izvršilnemu 
organu, ker je sicer podana nevarnost, da se vidi potreba po političnih rešitvah 
tam, kjer ne gre za politične rešitve. Vendar sodimo, da je bistvo koordinacije 
inšpekcijskih organov v tem, da naj bodo v koordinacijskem organu zastopane 
tiste službe, ki so dejansko skupne za vse inšpekcije. Tu gre recimo za pravno 
službo, gre recimo za konjunkturno službo itd., eventualno tudi za organiza- 
cijsko službo in seveda ni nobenega pomisleka, če bi se ta služba organizirala 
v okviru upravnega organizma samega. 

Iz tega, kar sem do sedaj povedal, izhaja, da trdno stojimo na stališču, da 
je inšpekcijska služba državna funkcija, oziroma da je funkcija, ki jo morajo 
opravljati take splošne družbene organizacije kot so občine, republike in zveza 
in zato opravljanje inšpekcijske službe, pri kateri gre za uresničevanje zakonov, 
ne more biti prepuščeno posameznim posebnim delovnim organizacijam. To 
zaradi tega, ker se s tem na eni strani lahko v rokah delovne organizacije 
koncentrirajo številne funkcije in se ustvarja monopolni položaj operativne 
organizacije, kar gotovo ni zdravo, na drugi strani pa je težko dati v roke nedr- 
žavnim organizacijam tako pomembno funkcijo kakor je funkcija nadzora glede 
izvrševanja zakonov. 

Ta izredno pomembna funkcija je tista, ki v veliki meri tudi posega v 
pravno situacijo, v kateri je posamezna delovna organizacija stranka. Mi ne 
moremo mimo tega, da bi inšpekcijski organ ne imel potrebe po nekih nujnih 
začasnih in varnostnih ukrepih, pa tudi do mandatnega kaznovanja, kajti bistvo 
inšpekcijske službe je v tem, da hitro ukrepa. Mi nismo tega mnenja, da 
inšpekcijski organi delijo pravico, smo pa mnenja, da inšpekcijski organi morajo 
imeti funkcijo, da lahko zadržijo nevarnosti in da storijo vse, da bi do še večjih 
nevarnosti ne prišlo in zato stojimo na stališču, da je treba inšpekcijskim orga- 
nom ohraniti to funkcijo, ki jo imajo glede začasnih in varstvenih ukrepov, proti 
katerim naj gre pritožba na redne organe. Zakaj smo za mandatne kazni, tudi 
za zelo ostre kazni? Zaradi tega, ker mandatna kazen nima nobenega učinka, če 
bi kaznovani menil, da se mu je storila kakršnakoli pravna krivica. On se lahko 
upre in mandatna kazen izgubi vsako veljavo, ko se uvede redni postopek. 
Glede na to ni nobene pravne ovire, da se tudi mandatna kazen ne ohrani 
pri inšpekcijskih organih. 

Kar zadeva notranjo organizacijo, smo mnenja, da je treba v notranji orga- 
nizaciji nekatere stvari spremeniti in sicer zaradi tega, ker so inšpekcijski organi 
nasproti resornim organom danes popolnoma nesamostojni. Oni niti ne progra- 
mirajo svojega dela sami, nimajo svojega lastnega osebja, nimajo svojih lastnih 
finančnih sredstev, temveč se godi vse to v okviru pravnega organa. Stojimo na 
stališču, da morajo biti med resornim organom in inšpekcijskim organom tesne 
vezi, vendar ne takšne, da bi'jemale inšpekcijskim organom vsako samostojnost. 
Zato stojimo na stališču, da morajo resorni organi nasproti inšpekcijskim or- 
ganom imeti pomembne pravice, morajo imeti pravice postavljati predloge glede 
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personalne strukture, morejo stavljati predloge glede programov, imeti pravico 
do določenega nadzora in podobno, vendar pa je treba ohraniti tiste lastnosti, ki 
inšpekcijski organ sploh še ohranjuje kot organ. Mislim, da je nadaljnje vpra- 
šanje, ki je zelo pomembno, vprašanje odnosov inšpekcijskih organov do resor- 
nih organov. Resorni organi mnogokrat na raznih strokovnih področjih rešujejo 
izredno pomembna vprašanja. Pri tem pa inšpektorati nimajo možnosti niti 
pravice, da bi bili v teh vprašanjih konzultirani. Mislim, da je po naravi stvari 
treba ustvariti možnost, da so inšpekcijski organi konzultirani takrat, kadar 
gre za reševanje takšnih strokovnih vprašanj, ki so splošnega pomena. 

Kar zadeva funkcionalna vprašanja, bi se z njimi, ker vas gotovo že dolgo 
zadržujem, ne ukvarjal preveč, vendar bi rad opozoril na to, da so funkcionalna 
vprašanja izredno pomembna zaradi tega, ker gre pri inšpekcijskem delu za 
izredno sestavljeno in zoprno delo. izredno sestavljeno je zaradi tega, ker 
zahteva tri vrste znanja, zahteva na eni strani poznavanje strokovnih proble- 
mov, na drugi strani vsaj osnovno poznavanje družbene, javne problematike in 
upravne problematike in končno znanje metodologije nadzorovanja. 

Pri tako sestavljenem delu je seveda vprašljivo, kako pridobiti strokov- 
njake, ki bi meli takšno strokovno znanje in ki bi bili tudi voljni to delo 
prevzeti. To delo je zoprno zaradi tega, ker je po današnji mentaliteti inšpektor 
vedno tisti, ki bi ga ne bilo treba. Ne bilo bi ga treba, če bi bilo vse v redu 
Dejansko pa je on tisti, ki ma neprijetno funkcijo, da mora ugotavljati to, 
kar ni v redu. 

Vse to kaže, da morajo biti mesta v inšpekcijskih organizacijah različno 
vrednotena glede na stopnjo izobraženosti in glede na odgovornost dela, vendar 
so vsa ta mesta med tistimi, ki morajo biti najvišje ocenjena. To je prvo vpra- 
šanje. Drugo vprašanje je, kako se ugotavlja učinkovitost inšpekcijske službe. 
Pri tem moramo predvsem vzeti kot kriterij to, kaj so inšpektorji. Inšpektor 
mora biti pri svojem delu hiter in učinkovit. To pa zahteva od inšpektorja 
predvsem veliko požrtvovalnosti, veliko zavzetosti, veliko lojalnosti in zaradi 
tega mora biti sistem nagrajevanja takšen, da to upošteva. Zaradi tega je res, 
da je delo inšpektorjev drago. Programiranje inšpekcijskega dela mora biti zelo 
podrobno in prilagojeno posebnostim posamezne politično-teritorialne enote. Vse 
to stroške veča, vendar le s takim programiranjem lahko planiramo vse tiste 
akcije, ki so potrebne za to, da bi do nezakonitosti ne prišlo oziroma, da bi 
nezakonitosti prišle na dan. 

Zato se moramo pri financiranju inšpektoratov dokopati do spoznanja, da 
je za učinkovito inšpekcijsko službo potrebnih več vrst dohodkov. Ne samo 
proračunski dohodki republike ter proračunski dohodki občine, temveč tudi 
posebni viri dohodkov, ki izhajajo iz bistva inšpekcijske službe same so po- 
trebni. Sem spadajo tisti viri, ki so mogoči zaradi tega, ker delovne organizacije 
in posamezniki potrebujejo inšpekcijsko službo in morajo zato nositi del stro- 
škov, po drugi strani pa morajo tudi kršilci zakonitosti nositi stroške inšpek- 
cijskega organa, ki je v postopku sodeloval. 

O vseh drugih vprašanjih v tem elaboratu ne bi želel razpravljati, sem 
pa pripravljen, seveda če bi posamezni tovariši poslanci želeli, na vsa vprašanja 
odgovoriti in dati pojasnila. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišu profesorju se zahvaljujem za 
uvodno obrazložitev. Tovarišice in tovariši poslanci, dovolite mi, da dam na- 
slednji predlog: Ker 5. točka izhaja pravzaprav iz 4. točke, predlagam, da pri 
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obravnavi združimo 4. in 5. točko, to je predlog za izdajo zakona o orga- 
nizaciji inšpekcijskih služb v SR Sloveniji, katerega izdajo predlagata odbor 
za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora in odbor za vprašanja 
javne uprave in splošne varnosti našega zbora. Prepričana sem, da se strinjate 
s tem predlogom. 

Gradivo in predlog za izdajo zakona o organizaciji inšpekcijskih služb je 
bilo poslano tudi v obravnavo izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. Prav 
tako je bilo gradivo, kot tudi predlog za izdajo zakona obravnavano v odborih, 
naknadno pa ste še dobili dve skici, ki prikazujeta predlagano organizacijo 
inšpekcijskih služb in dodatno poročilo odbora za vprašanje javne uprave in 
splošne varnosti našega zbora. Vprašam poročevalca našega odbora tovariša 
dr. Branka Furlana, če želi besedo? (Da.) Prosim. 

Dr. Branko Furlan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci. Organizacijsko-politični zbor že drugič razpravlja o splošni problema- 
tiki inšpekcijskih služb v SR Sloveniji. Kot je tovarišica predsednica uvodoma 
povedala, je zbor že leta 1964 obravnaval problematiko inšpekcij. Tedanja raz- 
prava je pokazala, da inšpekcijske službe dobivajo v razvitem sistemu samo- 
upravljanja vse večjo vlogo v varovanju pravic občanov in interesu družbene 
skupnosti. Zato je zbor občinskim skupščinam in takratnim obstoječim okraj- 
nim skupščinam priporočil, naj odpravljajo slabosti, ki zavirajo učinkovito 
delovanje inšpekcijskih služb. Ugotovil je namreč, da je kvalifikacijska struk- 
tura inšpektorjev neustrezna, da mnoga delovna mesta inšpektorjev sploh niso 
zasedena, da inšpektorji niso primerno' nagrajevani in da je treba inšpektorje 
strokovno in družbeno uveljaviti kot samostojne upravne organe. Zbor je 
tedaj zahteval, da se določijo takšne oblike organizacij inšpekcijskih služb, 
ki bodo zagotavljale večjo samostojnost teh služb, kvalitetnejši nadzor, boljše 
sodelovanje med inšpekcijskimi službami ter specializacijo in racionalizacijo 
njihovega poslovanja. Ne bom našteval vseh drugih ugotovitev stališč in zahtev, 
temveč bom v nadaljnjem svojem izvajanju izhajal iz tistih, ki so še danes 
aktualne. Od tedaj je namreč preteklo že precej let. V tem času smo dosegli 
velik napredk na vseh področjih družbenih dejavnosti. Organizacijo in delo 
upravnih organov družbeno-političnih skupnosti smo stalno prilagojevali stop- 
nji našega družbenega in gospodarskega sistema. Po odpravi okrajev je bilo 
treba izboljšati vse občinske službe, med temi zlasti inšpekcijske. Priznati 
moramo, da je bil na tem področju dosežen določen napredek. To pa ne velja 
za vse občine, niti za vse službe. Pri inšpekcijskih službah še vedno ugotav- 
ljamo več ali manj znane pomanjkljivosti v njihovem delovanju, neustrezno 
kvalifikacijsko strukturo, pomanjkanje kadrov, neustrezno nagrajevanje, težave 
glede financiranja, pomanjkljivo medsebojno sodelovanje posameznih služb, za- 
postavljanje ali podcenjevanje teh služb, določeni krajevni vplivi na delo ali 
nedelo inšpektorjev, obremenjevanje inšpektorjev z drugimi nalogami, neza- 
konito opravljanje inšpekcijskih funkcij s strani določenih zavodov in podobno. 
Te pomanjkljivosti predstavljajo največjo oviro za uspešnost dela inšpekcij. 
Osebno se ne strinjam s trditvami nekaterih tovarišev, da so za takšno stanje 
krive občine, ker bi sicer lahko isto trdili za republiške organe. Čeprav ne 
predstavljajo samo organizacije inšpekcijskih služb bistveni element v njiho- 
vem funkcioniranju, je nedvomno zelo važna sedanja neenotna organizacija, 
ki je verjetno eden glavnih vzrokov premajhne uspešnosti in učinkovitosti teh 
služb. Odbor za vprašanja javne uprave in splošne varnosti našega zbora je 
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večkrat razpravljal o teh vprašanjih. Proučitev problematike inšpekcijskih 
služb je bila predvidena tudi v programu našega in republiškega zbora. Osred- 
nje vprašanje, ki bi ga morali končno rešiti, je bilo, kako zagotoviti učinkovito 
inšpekcijsko službo, ki bo zagotavljala spoštovanje in izvrševanje zakonov in 
drugih predpisov ter varstvo drugih pravic in koristi družbene skupnosti. V 
vseh dosedanjih razpravah se je prepletal spopad med ustaljenimi navadami, 
naziranji in organizacijo, v kateri je inšpekcijska služba sestavni del službe 
resornega upravnega organa, brez katere ta organ ne bi mogel uspešno oprav- 
ljati svojih nalog, ter upravičeno težnjo in zahtevo po osamosvojitvi inšpekcij- 
skih služb, njihovih koncentracij in specializacij, kar bi omogočilo organizirano, 
nepretrgano in sinhronizirano delovanje teh služb. Predlog za izdajo zakona o 
organizaciji inšpekcijskih služb, ki je danes pred nami, je do neke mere kom- 
promis med navedenimi stališči in verjetno prav zaradi tega povzroča nekatere 
nejasnosti in dvome glede načel, na katerih naj bi poznejši zakonski osnutek 
temeljil. Podrobnosti o tem izhajajo iz obeh poročil, zlasti pa iz dodatnega 
poročila, kakor tudi iz poročila zakonodajno-pravne komisije. 

Obsežno gradivo o organizaciji in delu inšpekcijskih služb, katerega smo 
prejeli v povzetkih, je pripravil inštitut za javno upravo in delovna razmerja 
pravne fakultete v Ljubljani. Iz gradiva izhaja, da je v naši samoupravni družbi 
organiziran nadzor potreben, treba pa se je odločiti, v kakšni meri se mora ta 
nadzor, zlasti inšpekcija, razvijati ter kakšne organizacijske oblike in funkcio- 
nalna načela so v naši samoupravni družbi dopustna. 

Omenil sem nasprotujoče si interese in težnje, ki se pojavljajo glede same 
organizacije inšpekcijskih služb. Tudi glede vloge inšpekcijskih služb oziroma 
družbenega nadzora se kažejo razlike med splošnimi družbenimi interesi na 
eni strani in težnjami različnih strokovnih področij posameznih družbenih 
skupnosti, delovnih organizacij in posameznikov na drugi. Zaključki študije 
inštituta za javno upravo in delovna razmerja so pokazali, da so inšpekcijske 
službe posebni upravni organi i;n so glede svoje organizacijske strukture in 
delovanja podvrženi načelom upravne stroke. Prav tako je razvidno-, da so 
inšpekcijske službe potrebne na najrazličnejših področjih in da je njihovo delo 
zelo različno. Zato je potrebno, da opravljajo te službe strokovnjaki različnih 
družbenih in drugih dejavnosti, ki morajo stalno spremljati vse dosežke eko- 
nomskega in družbenega razvoja. Iz dosedanjih razprav v skupščinskih orga- 
nih, posvetov s predstavniki občinskih upravnih organov, z inšpektorji samimi 
in s predstavnjikil občinskih skupščin izhajai dokaj enotna ugotovitev, da 
sedanja različnost pravne ureditve organizacij inšpekcijskih služb ovira učin- 
kovitost njihovega delovanja. Specifičnost posameznih strokovnih področij pa 
obenem zahteva, da se v okviru temeljnih načel ohrani, samostojnost pri orga- 
nizaciji posameznih vrst inšpekcijskih služb. Predlog za izdajo zakona o orga- 
nizaciji inšpekcijskih služb v SR Sloveniji sloni prav na teh izhodiščih. Ta 
namreč postavlja temelje za vse inšpekcijske službe, obenem pa predstavlja 
okvir za samostojno ureditev inšpekcij na posameznem strokovnem področju. 
Ob tem je treba še povedati, da so teoretično možne različne rešitve. Po dose- 
danjih razpravah in predlogih tako organi in organizacije, kakor tudi občani 
pričakujejo, da bo naša skupščina v lastni pristojnosti le našla najzadovoljivejšo 
rešitev. Nadaljnje odlaganje tega vprašanja bi še povečalo dosedanjo dezorgani- 
zacijo in negotovost. Pred nami je torej težka naloga. V predlogu za izdajo 
zakona postavljena načela vzbujajo določene dvorile in pomisleke. Takšni dvomi 
in pomisleki so bili izraženi na seji zakonodajno-pravne komisije ter so razvidni 
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iz prejetega poročila komisije in jih tu ne bom ponavljal. Ko je odbor ponovno 
razpravljal o našem predlogu za izdajo enotnega zakona o. organizaciji inšpek- 
cijskih služb in o pripombah zakonodajno-pravne komisije, smo se znašli pred 
alternativo, ali naj vztrajamo pri svojem predlogu ali pa naj predlog umak- 
nemo v zameno', da se celotno vprašanje ponovno prouči in da počakamo na 
spremembe zveznih predpisov, ki urejajo delovanje inšpekcij. Kot je iz dodat- 
nega poročila razvidno, smo se odločili, da vztrajamo pri svojem mnenju. Če ga 
bodo poslanci na današnji seji sprejeli, bomo razpravo in odločanje o posamez- 
nih skupnih načelih, vsebovanih v predlogu, odložili, v naslednji fazi postopka 
pa bomo obravnavali osnutek zakona. Ta naj bo namreč izdelan tako, da bodo 
v njem izdelana vsa dosedaj izražena mnenja in pripombe, to se pravi, da bo 
izdelan z različnimi variantami povsod tam, kjer so postavljena nasprotujoča 
si načela in kjer so možne različne rešitve. Menili smo, da bo tak zakonski 
osnutek omogočil lažjo odločitev, ker bomo medtem že lahko razčistili, določena 
načelna vprašanja, glede katerih imamo danes še različna stališča. Naj na koncu 
še omenim, da je republiški zbor kljub obstoječim dilemam skupni predlog za 
izdajo zakona že sprejel. 

Tovarišice in tovariši poslanci., prosim, da izrazite svoja mnenja, predloge in 
stadišča o vprašanju organizacije in delovanja inšpekcijskih služb, kakor tudi 
k predloženemu predlogu za izdajo zakona. Le tako bomo lahko prišli do bolj 
opredeljenih in jasnejših stališč glede tega družbeno-poli.tičnega perečega vpra- 
šanja. Pri tem pa želim poudariti, da ne bomo smeli več samo kritizirati obsto- 
ječega stanja, obenem pa odlagati v nedogled njegovo sistematično reševanje. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Povedala sem že, da je bilo 
izvršnemu svetu poslano gradivo o problematiki inšpekcijskih služb v SR 
Sloveniji, kakor tudi predlog za izdajo zakona o organizaciji inšpekcijskih služb 
v SR Sloveniji. Zeli morda predstavnik izvršnega sveta besedo? (Ne.) Predlog 
za izdajo zakona je obravnavala tudi zakonodajneupravna komisija skupščine 
SR Slovenije. Pismeno poročilo ste prejeli s sklicem za današnjo sejo. Zeli 
morda predstavnik komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo o obeh točkah dnevnega reda. Prosim, kdo> želi besedo? 
K besedi se je priglasil tovariš Ivan Rau. 

Ivan Rau: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Mislim, 
da je bilo k temu problemu, ki ga imamo danes na dnevnem redu, mnogo 
povedanega. Posebno v zadnjem času smo imeli tudi. intenzivna posvetovanja 
o tej problematiki, prav tako je naš odbor dvakrat razpravljal o tem in smo si 
tam že mnogokrat povedali, pa smo verjetno že izčrpali svoje misli in pro- 
bleme, š katerimi smo se srečali pri proučevanju tega gradiva. Jaz bi se pri 
svoji razpravi omejil samo na en primer, na katerega smo tudi opozorili na 
posvetovanju, ki ga je organiziral inštitut, ž namenom, da se to vprašanje 
prouči na nivoju občin. V gradivu je posebej nakazan problem pooblastil, ki 
bi jih naj inšpektorji v bodočem sistemu imeli, pri čemer se inšpektorjem odreka 
korektivna akcija, to se pravi, da še zreducira njihovo delovanje na opazovalno 
funkcijo. Gradivo namreč izhaja s stališča, da inšpektorji niso v glavnem stro- 
kovnjaki, oziroma naj ne bi imeli tolikšnih pooblastil, da bi lahko tudi na 
podlagi svojih ugotovitev meritorno odločali o krivdi oziroma o dejanjih, ki 
bi sledila taki njihovi odločitvi, kajti taka odločitev bi lahko imela za posamezno 
delovno organizacijo daljnosežne posledice, zato se naj tako odločanje prepusti 
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splošnim upravnim organom. Mislim, da bo taka delitev — govorim predvsem 
iz prakse — težko izvedljiva, kajti na nivoju občin nekih takih splošnih upravnih 
organov nimamo več in je danes bilo že ugotovljeno v razpravi o problematiki 
republiške uprave prav to, da se je z razvojem samoupravnega sistema tudi 
znatno spremenila vloga in pomen upravnih služb oziroma državne uprave 
kot celote. Mislim, da bi morali sestavljala. osnutka zakona temu vprašanju 
posvetiti posebno pozornost in najti v tem problemu tako rešitev, ki bo spre- 
jemljiva in ki. bo tudi izvedljiva. Mislim pa, da je posledica takega gledanja na 
ta problem tudi v tem, da inšpektorji niso bili usposobljeni za upravno delova- 
nje in jasno, da je to tudi povzročalo določene negativnosti v njihovem ukre- 
panju z določenimi posledicami, vendar smo danes že slišali., da bi se morali 
inšpektorji poleg strokovne in splošne strokovnosti nujno usposobiti še na 
področju upravnega delovanja. Potem bi verjetno bilo tudi pričakovati, da bi 
inšpektor imel v upravnem postopku širša pooblastila, kot jih predlog pred- 
videva. 

Pojavlja se poleg inšpekcijskega delovanja še problem upravnega nadzora 
na vseh nivojih, tako na občinskem kot na republiškem, za katerega pa sploh 
nimamo izdelanega sistema in proučenih metod in mislim, da bi tudi o uprav- 
nem nadzoru bilo treba v tem zakonu, ki ga naj bi sprejeli, nekaj povedati. 

S to svojo razpravo sem hotel opozoriti na enega izmed problemov, o kate- 
rem smo razpravljali in govorili z željo, da sestavljalec osnutka zakona to stvar 
vzame še posebej v pretres in skuša najti tako rešitev, ki bo ustrezna dejan- 
skemu stanju in tudi pogojem dela inšpekcijskih služb. Ostalih spornih proble- 
mov. ki izhajajo iz gradiva, se ne bi dotikal, ker so že v poročilu našega odbora 
nakazani in se strinjam z mnenjem odbora, da bi moral sestavljalec osnutka 
zakona predvideti v vseh tistih stvareh, kjer si še nismo enotni, tudi možne 
variantne rešitve, kajti šele s soočenjem takih variantnih rešitev bo možno 
najti najustreznejše rešitve. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš Ivan Krajnčič. 

Ivan Krajnčič: Tovarišica predsednik, tovariši, in tovarišice poslanci. 
V pregledu problemov, ki jih je treba rešiti pri urejanju inšpekcijskih služb 
in predlogov za možne rešitve, je poglavje, v katerem so navedeni tudi primeri, 
ko nadzor nad zakonitostjo ni potreben. Tu so očitno mišljena tudi nekatera 
pomembnejša področja družbenih služb. Verjetno je avtor obšel to vprašanje 
zaradi načela racionalnosti v organizaciji družbenih služb in zaradi tega, da bi se 
izognili predimenzionalnosti v tej organizaciji. Vendar mislim, da bi bilo treba 
tudi delovne organizacije tega področja enako obravnavati. Na tem področju 
družbenih služb je potrebna inšpekcijska služba. Jasno pa je, da je treba pri 
tem upoštevati specifične pogoje dejavnosti ter najti ustrezne oblike in vsebino 
organizacije inšpekcije na področju družbenih služb. Vendar je to stvar podrob- 
nejšega proučevanja dejanskih potreb in možnosti. To potrebo poudarjam zlasti 
zaradi tega, ker imajo delovne organizacije na področju družbenih služb enak 
položaj in tudi enak pomen, kot vse druge delovne organizacije. Funkcije 
inšpekcije na tem področju ne morejo nadomestiti niti uprava niti strokovne 
službe. Zaradi tega menim, da bi bilo treba pri izdaji zakona o inšpekcijskih 
službah razmišljati tudi o tem problemu. 

20 
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Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? Besedo 
ima poslanec Stevo Eberl. 

Stevo Eberl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
V svojem prispevku bi se rad dotaknil samo vprašanja organizacijskih oblik, 
kot jih predlaga gradivo o organizaciji inšpekcijskih služb. O tem smo na 
terenu že dosti razpravljali in imamo glede predvidene organizacije inšpekcij- 
skih služb določene pomisleke. Predlog novih organizacijskih oblik izhaja 
namreč s predpostavk, da je inšpekcijski nadzor v občinah organiziran v raz- 
ličnih in v strokovno dvomljivih oblikah, in da obstoja kompromisna rešitev v 
obliki medobčinskih inšpekcij, inšpekcijske posle pa opravljajo razni poobla- 
ščeni zavodi in da je zaradi večje zagotovitve samostojnosti in strokovnosti 
inšpekcijskega nadzora potrebno organizirati ta nadzor v republiških upravnih 
organih. Na terenu pa naj bi se ustanovile republiške izpostave v občini ali 
pa za območje več občin. Res je, da so inšpekcije organizirane v različnih 
organizacijskih oblikah, vprašanje pa je ali so res te oblike razlog, da inšpek- 
cijske službe niso ravno najbolj učinkovite. Tugi pri ostalih upravnih organih 
poznamo različne oblike po posameznih občinah in različno organizirano ostale 
upravne organe in je torej organizacija inšpekcijskih služb posledica stanja, 
kakršno je v vseh upravnih organih. Gre za pomanjkanje organizacijskih pred- 
pisov in je sploh vprašanje, ali je možno zagotoviti enotno organizacijo občin- 
skih upravnih organov v Sloveniji. Komisija, ki se s temi vprašanji ukvarja, 
je prišla do zaključka, da je to nemogoče, in da se ne da urediti popolnoma 
enotna organizacija vseh upravnih organov v občinah v Sloveniij in prav tako 
se postavlja vprašanje ali je možno enotno organizirati vse inšpekcijske službe 
v Sloveniji. 

Nadalje je vprašanje samostojnosti inšpekcijskih služb v občinah. Dosti 
se govori o tem, da inšpekcijske službe niso samostojne in da so na inšpekcijske 
službe razni pritiski. Iz prakse vem, da mogoče pride večkrat do določenih 
pritiskov na inšpektorje, vendar je to v tako zelo malo primerih, da bi po 
mojem lahko ta razlog popolnoma zanemarili, vsaj kolikor poznam občine na 
štajerskem območju. Nadalje navajamo razlog lokalnih interesov. Ne vem, če 
je res, da imamo- tu čisto ločene interese. Eno so zvezni interesi, drugo so> 
republiški interesi, končno pa so še lokalni ali občinski interesi, kajti če bi 
vse stvari tako obravnavali, potem bi prišli do logičnega zaključka, da moramo 
v občinah imeti vrsto uprav, da bi izvajale vse predpise, ki so republiške ali 
zvezne narave in da bi lokalni predpisi izvajali samo občinski in upravni organi. 
Mislim, da je interes občin tudi v tem, da se izvajajo republiški in zvezni 
predpisi in teh interesov ne moremo deliti na občinske, republiške in zvezne. 
Nadalje je treba povedati še to, da je problem učinkovitosti inšpektorjev v 
tem, da je učinkovitost inšpekcijskega nadzora prepuščena inšpektorju, kot 
osebi, njegovi vestnosti in prizadevnosti, kako bo nek posel opravljal. V sedanji 
situaciji, ko imamo inšpekcije organizirane na občinski ravni, imamo vsaj neke 
vrste nadzora, kako inšpektorji svoje delo opravljajo, kar so organizirani v 
določeni organizacijski enoti, poleg tega je tu republiški inšpektor, ki nadzira 
strokovnost in delo občinskega inšpektorja in ne navsezadnje tudi pritisk jav- 
nosti, kot so zbori volivcev, občinske skupščine in razni sveti v skupščini. Jav- 
nost je zelo občutljiva za napake, ki se na terenu pojavljajo in vsekakor po- 
menijo obliko informiranja inšpektorja o njih in neko obliko pritiska, da se 
določeno stanje popravi. Po predlagani organizaciji pa bi ti inšpektorji bili, 
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kot republiški inšpektorji, sicer s sedeži v nekaterih občinah, vendar ostaja 
resna bojazen, da bi te oblike nadzora nad delovanjem samih inšpektorjev 
odpadle, ker bi bil inšpektor neposredno podrejen samo določenemu funkcio- 
narju v republiškem upravnem organu. Ze sedaj je opaziti, da občinske inšpek- 
cije formirajo inšpekcije v enotnem upravnem organu ne glede na to, ali so 
občinski upravni organi organizirani po funkcionalnem ali pa po resornem 
principu. Praktični razlogi so privedli do tega. da se inšpekcije formirajo v 
posebnem organu. Ti razlogi so predvsem v tem, da gre večkrat za koordinirano 
delo več vrst delovnih inšpekcij, da je za določeno upravno opravilo potrebno 
sodelovanje dveh ali pa več inšpektorjev. 

Gre še za pravno pomoč, ki jo lahko nudi delavec v takem organu z 
upravno-pravnim znanjem, česar inšpektorji, ki sd področni strokovnjaki, 
navadno nimajo. Končno pa je tu še vrsta računovodskih oziroma administra- 
tivnih in tehničnih pomožnih služb, tako da bi že iz teh praktičnih razlogov, 
po mojem mnenju, morale biti te inšpekcije organizirane v posebne organe, ker 
po drugi strani, tak organ lahko tudi odgovarja za svoje delo javnosti in pa 
ostalim samoupravnim organom. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Prosim, želi, še kdo besedo? 
Besedo ima poslanec Flori j an Jančič. 

Florijan Jančič: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Samo dve načelni, pripombi imam v tej zvezi in sicer prvo, da v orga- 
nizaciji in delovanju inšpekcijskih služb obstojajo nekatere pomanjkljivosti, 
zaradi katerih bi bilo utemeljeno storiti določene ukrepe. Mislim pa, da pri 
reševanju te problematike ne bi smeli iti v ekstremizem, zato menim in pred- 
lagam, da bi, preden se lotimo kakršnekoli bistvene spremembe v organizaciji 
te službe, naredili praktičen preizkus v nekaterih občinah, za določen čas glede 
delovanja teh služb po zamišljenem in izdelanem konceptu. Drugo vprašanje, 
na kakšnem nivoju naj bodo organizirane inšpekcijske službe, mislim, da ne 
bi smelo biti odvisno od določenih ambicij, ampak predvsem in izključno od 
potreb službe. Kakršnakoli drugačna oblika organizacije v tej službi bi po- 
vzročila, vsaj po mojem mnenju, velike neutemeljene in nepotrebne finančne 
izdatke ali pa ponovno neučinkovitost. Končno mislim, da bi morali pristojni 
republiški organi posvečati več pozornosti usklajevanju dela inšpektorjev, 
njihovemu strokovnemu usposabljanju, organiziranju skupnih akcij, politiki dela 
in sploh vnesti v to področje občutek organiziranosti. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Želi še kdo razpravljati? Prosim, k besedi 
se je priglasil prof. dr. Lado Vavpetič. 

Prof. dr. Lado Vavpetič: Ne bom vas zamujal, tovariši poslanci, 
mislim pa, da bi bilo treba odpraviti nesporazume. Predlog ne zagovarja po- 
trebo po reorganizaciji inšpekcije kot potrebo, naj bo inšpekcija republiška ali 
pa občinska. Mislim, da sem izrecno povedal, da gre predlog za tem, da naj bo 
inšpekcija homogeno organizirana za celotno republiko na posameznem stro- 
kovnem področju. Torej ne gre ne za republiško ne za občinsko inšpekcijo, 
ampak gre za homogeno organizacijo, pri kateri naj bodo tiste funkcije, ki so 
za teren pomembne v občini, v republiki pa tiste funkcije, ki so za organizacijo 

20* 
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homogene službe potrebne. Na drugi strani bi rad opozoril na to, da je tovariš 
Krajnčič najbrž nepravilno razumel tisti odstavek, ki govori v referatu o 
tem, da inšpekcije danes ni. Mi smo želeli ugotoviti samo to, kako pomembna 
so področja inšpekcij, kjer jih danes ni, s tem pa smo povedali, da menimo, 
da so nujne potrebne inšpekcije na teh področjih. 

Kar zadeva pripombo tovariša poslanca Raua, mislim, da je točna, ker 
izhaja iz načela, da je normalno uprava koncentrirana, to pa seveda ne pomeni, 
da bi morala biti znotraj te horizontalne koncentrirane uprave podeljena po 
referatih in mislim, da naj bo tudi v koncentrirani upravi strokovni referent 
tisti, ki je sposoben, da odloča o teh vprašanjih, ki jih bo sprožila inšpekcija. 

Predsednik Vera K o 1 a r i č : Prosim, kdo še želi besedo? Ce nihče, 
potem zaključujem razpravo in predlagam našemu zboru, da sprejme sklep, 
ki ga je predlagal odbor za vprašanja javne uprave in splošne varnosti našega 
zbora in sicer: 

1. da je zakon o organizaciji inšpekcijskih služb v SR Sloveniji potreben; 
2. da se pri pripravi, osnutka upošteva vsa načela, izražena v predlogu za 

izdajo zakona, kot v poročilih odbora, v poročilih zakonodajno-pravne komi- 
sije in v današnji razpravi, zato pa naj bo zakonski osnutek izdelan z različnimi 
variantami povsod tam, kjer so postavljena nasprotujoča si načela, kakor tudi 
tam, kjer so možne različne rešitve; 

3. zakonski osnutek naj pripravi republiški sekretariat za pravosodje in 
občo upravo v sodelovanju z inštitutom za javno upravo in delovna razmerja. 

Pri pripravi osnutka zakona naj bodo za mnenje vprašane vse občinske 
skupščine v Sloveniji. 

Prehajam h glasovanju. Glasovali bomo na isti način kot prej in prosim, 
kdor je za takšen sklep, naj dvigne roko in pritisne na tipko-, ko se bo prižgala 
zelena luč. Kdor je proti, naj prosim dvigne roko in pritisne na tipko, ko se bo 
prižgala rdeča luč. Kdor se je vzdržal, naj prosim dvigne roko in pritisne na 
tipko, ko se bo prižgala rumena luč. 

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor predlog sklepa sprejel in 
sicer je za predlog glasovalo 44 navzočih poslancev, proti ni nihče, vzdržal se ni 
nihče. Hvala lepa. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na razpravo o zako- 
nodajni politiki republike. 

Za to točko ste prejeli osnutek resolucije o temeljih zakonodajne politike 
republike in teze za razpravo o zakonodajni politiki republike s prilogami, ki 
jih je pripravila zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Ustno 
obrazložitev bo dal predsednik zakonodajno-pravne komisije, tovariš Janko 
Cesnik. 

Janko Cesnik: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dovolite mi, da kot predstavnik predlagatelja usmerim vašo pozornost, in 
upam tudi razpravo, na bistvena izhodišča in probleme, ki so bili podlaga komi- 
siji pri sestavi tez in osnutka resolucije. Mesto republiške zakonodaje v uprav- 
nem sistemu Jugoslavije, je odraz splošnega položaja in splošnih funkcij, ki 
gredo republiki, kot nacionalni državni in samoupravni, skupnosti v okviru 
federativne skupnosti narodov in republike Jugoslavije. Republika je po ustavi 
državna socialistična demokratična skupnost, ki temelji na oblasti delovnega 
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ljudstva in na samoupravljanju. Ustavna ureditev, sprejeta v letu 1963, je bila 
temeljno izhodišče naše zakonodajne dejavnosti v preteklem obdobju. Po 
temeljnih ustavnih načelih se v federaciji, kot zvezni državi, ureničujejo pravice 
delovnih ljudi in narodov Jugoslavije le takrat, kadar je to v skupnem interesu, 
tako določeno z zvezno ustavo. V vseh drugih odnosih pa se suverene pravice 
delovnih ljudi in narodov Jugoslavije uresničujejo v republikah. Tako repu- 
blika, kot državna in samoupravna skupnost, lahko s svojo zakonodajo ureja 
vse družbene odnose, ki so skupnega pomena za politično, gospodarsko in 
kulturno življenje ter družbeni razvoj v republiki, izvzemši tiste zadeve, ki so 
po zvezni ustavi pravice in dolžnosti federacije ter zadeve, ki sodijo v samo- 
upravno področje občin ter delovnih in drugih samoupravnih organizacij. 
Glede na to, da je republiška zakonodaja del enotnega pravnega sistema Jugo- 
slavije, so njene splošne značilnosti praktično v veliki meri odvisne od struk- 
ture in koncepta zvezne zakonodaje. V dosedanji zakonodajni dejavnosti se je 
v številnih primerih izkazalo, da temeljna ustavna načela v razmerjih med 
zvezno in republiško zakonodajo v praksi niso bila dosledno uresničena. Številne 
analize o razmejitvi med zvezno in republiško zakonodajo so pokazale, da se 
zvezna zakonodaja v glavnem ni držala splošnih okvirjev, ki so bili leta 1963 
postavljeni v zvezni ustavil. V naši zakonodajni dejavnosti smo zaznamovali 
številne prekoračitve zakonodajnih pristojnosti federacije na škodo republike. 
Praksa nekdanjega centralističnega normiranja vseh družbenih odnosov je bila 
trdovratna in se razmere tudi še več let po uveljavitvi nove ustave niso, 
bistveno spremenile. Republiška zakonodaja je na številnih pomembnih pod- 
ročjih ostala okrnjena in utesnjena z neustreznimi zveznimi normami. 

Zvezina zakonodaja je često posegla celo tako daleč, da je neposredno ure- 
jala vprašanja, katerih reševanje bi sicer sodilo v pristojnost občine ali samo- 
upravno odločanje delovnih in drugih samoupravnih organizacij. Na drugi strani 
pa so ostajale pravne praznine na pomembnih področjih in nekatera v resnici 
sistemska in bistvena vprašanja niso bila pravno urejena ali pa so bila urejena 
zelo pomanjkljivo. Poleg tega so v našem pravnem sistemu opazne notranje 
kontradikcije in nepopolnosti, ker se pravna ureditev ni ustrezno usklajevala z 
družbenim sistemom in razvojem. Navedene pomanjkljivosti pa niso le značil- 
nosti zvezne zakonodaje, temveč celotnega pravnega sistema, vključno z repu- 
bliško zakonodajo. Tudi v republiški zakonodaji, čeprav je po obsegu znatno 
ožja od zvezne in zato ne predstavlja celovitega sistema, imamo še ostanke 
ponekod pretiranega normiranja, drugod pnavne praznine in nejasnosti, zlasti 
pa nestabilnosti in pomanjkanje pravne varnosti. Tp stanje v našem celotnem 
pravnem sistemu je vzbudilo v gospodarskem in družbenem življenju kritike in 
težnje po večji urejenosti, jasnosti in stabilnosti pravne ureditve. Družbena 
in gospodarska reforma sta še močneje opozorili na neskladnost med zakonodajo 
in novimi družbenimi potrebami. Hkrati so bili z dosedanjim razvojem družbe- 
nega, ekonomskega in političnega sistema uresničeni družbeni pogoji, ki omo- 
gočajo in terjajo globljo in popolnejšo uskladitev pravnega sistema z ustavnimi 
načeli. Preoblikovanje in notranja ustalitev pravnega sistema na načelu ustave 
sta tako postala nujna potreba naše družbe, bistven pogoj za nadaljnjo afirma- 
cijo družbenih odnosov na samoupravnih temeljih. Ob čedalje očitnejši neustrez- 
nosti obstoječega pravnega sistema, zlasti pa ob analizah isn razmerij med 
zvezno in republiško zakonodajo, je bila že v programski osnovi dela Skupščine 
SR Slovenije v novembru 1967 postavljena naloga, da je treba proučiti obsto- 
ječe zakonske predpise in jih prilagoditi sedanjim družbeno-politionim in eko- 
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nomskim odnosom, pri čemer je upoštevana tudi potreba po ustreznejši ureditvi 
odnosa med zvezno in republiško zakonodajo. Poleg tega je treba vse pravne 
predpise, ki se nanašajo na temeljne pravne institucije, obdelati v posameznih 
sistematičnih celotah. Zakonodajno-pravna komisija naše skupščine je v uresni- 
čevanju te programske naloge neposredno sodelovala v pripravljanju gradiva 
razčiščevanja posameznih vprašanj in oblikovanju stališč zlasti, glede razmerij 
med zvezno in republiško zakonodajo. Tako je aktivno spremljala pripravljanje 
tez za obravnavo osnov zakonodajne politike federacije ter sodelovala pri obli- 
kovanju izhodišč resolucije o temeljih zakonodajne politike federacije, ki je 
bila v zvezni skupščini sprejeta v juliju 1968. 

V razmerju do republike je resolucija sprejela načelo, da je treba dosled- 
nejše uveljaviti ustavna načela o normativnih funkcijah federacije in republik, 
da bi bila pri tem uresničena ustavni položaj in vloga republik na področju 
urejanja družbenih odnosov. Hkrati si je skupščina s svojimi predstavniki v 
zvezni ustavni komisiji v povezanosti z ugotovitvami in stališči republiške ko- 
misije za ustavna vprašanja, glede nujnih sprememb v zakonodajni pristoj- 
nosti federacije, prizadevala za ustrezne spremembe v zvezni ustavi. Ti napori 
so bili usmerjeni predvsem v sistemske spremembe zakonodajnih instrumentov 
federacije, ki zadevajo vlogo republike na področju zvezne popolne zakonodaje, 
omejitev zvezne temeljne zakonodaje, na področju družbenoekonomskega in 
političnega sistema, funkcije zvezne splošne zakonodaje in normativnega ure- 
janja na področju financiranja družbeno-političnih skupnosti. 

Ta prizadevanja so bila uresničena s sprejetjem ustavnih amandmajev v 
zvezni ustavi v decembru 1968. Spremenjene družbene in politične okoliščine 
ter načelne rešitve, ki v ustavi neposredno spreminjajo vsebino in obseg zvezne 
normativne funkcije ter doslednejše uveljavljajo izvirne pravice republike na 
zakonodajnem področju, ustvarjajo kot nujno družbeno nalogo uskladitev celot- 
nega pravnega sistema z ustavo in doseženo stopnjo družbeno-političnega raz- 
voja. Da bi zvezna zakonodaja bolj popolno izrazila intencijo ustave ter gospo- 
darske in družbene reforme in uveljavila nov usklajen pravni sistem, si je 
zvezna skupščina v resoluciji v temeljih zakonodajne politike federacije posta- 
vila načela za svojo bodoče zakonodajno dejavnost. 

Federacija si je tako postavila nalogo, da opravi revizijo, racionalizacijo in 
kodifikacijo svoje zakonodaje, vendar je po zadnjih ustavnih spremembah še 
bolj jasno, da na področju zakonodaje in ureditve pravnega sistema narašča 
vloga in odgovornost republik. Zato se naloge, ki jih zastavlja vključevanje 
ustavnih načel na področju zakonodaje, lahko uresničijo le v skupnih prizade- 
vanjih republike in federacije. To pa zahteva ustrezno akcijo republiških skup- 
ščin, ki naj bi zagotovila, da bodo ta načela dosledno in popolno uveljavljena 
in da bodo hkrati postavljena načela za revizijo republiške zakonodaje. Zato 
vse republike pripravljajo revizijo in sprejem aktov, ki določajo glavna načela 
zakonodajne politike v naslednjem obdobju, republika Srbija pa je tako reso- 
lucijo že sprejela. Z resolucijo o temeljih zakonodajne politike republike naj bi 
naša skupščina določila cilje in temeljna načela za svojo nadaljnjo zakonodajno 
dejavnost. Se posebej pa je definiranje republiške zakonodajne politike potrebno 
kot izhodišče za izvajanje obsežne revizije republiške zakonodaje. Da bi lahko 
izoblikovali cilje in načela, ki naj jih postavi resolucija, je zakonodajno-pravna 
komisija predložila informativen prikaz pravne ureditve po posameznih pod- 
ročjih republiške zakonodaje ter teze za razpravo o zakonodajni politiki repu- 
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blike z osnutkom resolucije. Vse to gradivo je komisija pripravila v sodelovanju 
s pravnim svetom pri izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, sekretariatom 
izvršnega sveta za zakonodajo, pravno fakulteto v Ljubljani, visoko šolo za 
sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani ter z ustrezno službo 
v republiškem svetu Zveze sindikatov. 

Del gradiva, ki se nanaša na normativno funkcijo občine v celotni zako- 
nodajni politiki, je bil pripravljen po konzultaciji občinskih skupščin na pod- 
ročnih sestankih o tej problematiki in na podlagi ankete, v kateri so sodelovale 
skoraj vse občinske skupščine. Tako pripravljeno gradivo z osnutkom resolucije 
je bilo hkrati s predložitvijo republiški skupščini poslano tudi vsem pravnim 
institucijam v republiki, tako ustavnemu sodišču SR Slovenije, vrhovnemu sodi- 
šču SR Slovenije, višjemu gospodarskemu sodišču SR Slovenije, republiškemu 
javnemu tožilstvu, republiškemu javnemu pravobranilstvu, odvetniški zbornici, 
pravnemu svetu, pravni fakulteti in drugim, sočasno pa tudi vsem republiškim 
vodstvom družbeno-politlčnih organizacij, republiški gospodarski zbornici, vsem 
republiškim samoupravnim interesnim skupnostim in občinskim skupščinam. 

Gradivo z osnutkom resolucije naj bi obravnavali vsi zbori Skupščine SR 
Slovenije ter svoja stališča, pripombe in mnenje posredovali zboroma, ki sta 
za sprejem resolucije pristojna, to je republiškemu in vašemu zboru. Tako 
želimo doseči čim širšo izmenjavo stališč, da bi resolucija lahko čimbolj ustrezno 
uveljavila hotenja vseh zainteresiranih družbenih dejavnikov in jih hkrati 
tudi vključila v odgovorno delo na zakonodajnem področju. V skupščini sta 
gradiva in osnutek resolucije obravnavala socialno-zdravstveni zbor in gospo- 
darski zbor, nekateri odbori zbora delovnih skupnosti in komisije in odbori 
republiškega zbora. 

Tehtne in koristne predloge zbora in odborov ter institucij, ki so nam bili 
predloženi v gradivu, bo komisija pri sestavi, predloga resolucije upoštevala. 
Pogrešamo pa večji odziv občinskih skupščin, ki bi pri obravnavi gradiva in 
sprejema resolucije lahko aktivneje in bolj koristno sodelovale. Dosedaj smo 
sprejeli, predloge in stališča samo občinske skupščine Ljubljana-Center. Ker je 
revizija republiške zakonodaje nedvomno tesno povezana z revizijo zvezne zako- 
nodaje in je praktično tudi močno odvisna od njenega obsega, bo marala revizija 
republiške zakonodaje potekati vzporedno z revizijo zakonodaje v federaciji. V 
aktivnem sodelovanju z zvezno skupščino in zveznimi organi si bo republiška 
skupščina morala nasploh in v konkretnih primerih še posebej prizadevati, da 
bo federacija dosledno uresničila načela ustave in resolucije o temeljih zako- 
nodajne politike federacije glede zvezne zakonodaje. Razdelitev zakonodajnih 
pristojnosti glede urejanja posameznih vprašanj oziroma razmerij je kljub spre- 
jetim načelom v federaciji še vedno zelo sporno zaradi različnega tolmačenja 
širših interesov in tega, kaj v konkretnih primerih predstavlja osnovo sistema 
in kaj ne. Ob tem je pomembna naloga revizije republiške zakonodaje. Pravna 
ureditev tistih področij, ki načelno sodijo v okvir ustavno opredeljenih pravic 
in dolžnosti republike, je danes še pretežno urejena z zvezno zakonodajo. Po 
drugi strani pa bo treba revidirati republiške zakone tudi glede določb, ki 
urejajo* vprašanja, za katera ni mogoče trditi, da so splošnega pomena za repu- 
bliko, posegajo pa na področja samoupravnih pravic občin in delovnih in dru- 
gih samoupravnih organizacij. 

Temeljna usmeritev revizije zakonodaje je v tem, da bi na splošno zoževala 
področje normativne dejavnosti državnih organov in širila prostor za samostojno 
normativno dejavnost delovnih in drugih samoupravnih organizacij, kar smo 
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nakazali v osnutku resolucije. Republiški zakoni in drugi pravni akti s svojo 
vsebino iin samim obsegom morajo podpirati nadaljnji razvoj samoupravljanja 
v občini ter zagotoviti pogoje, v katerih bodo lahko uresničene z ustavo dolo- 
čene pravice in dolžnosti občin. Vpliv občin na formiranje republiške zakono- 
daje, ki je že v dosedanjem sodelovanju občin še očitnejši, pa je treba še 
nadalje krepiti. Prav tako moramo zakonodajno dejavnost dosledneje omogočati 
delovnim in drugim samoupravnim organizacijam, da uresničijo svoje pravice 
in dolžnosti, hkrati pa je treba krepiti pravno varnost občanov ter zagotoviti 
njihove samoupravne in druge osnovne pravioe. 

Za delo ob reviziji republiške zakonodaje in za sodelovanje pri reviziji 
zvezne zakonodaje je potrebno sprejeti določene organizacijske ukrepe. Me- 
nimo, da je treba ustanoviti komisije za revizijo zakonodaje po posameznih 
področjih. Te komisije naj .bi pri izpopolnjevanju svojih nalog neposredno sode- 
lovale z ustreznimi komisijami v federaciji. 

Glede formiranja komisij za revizijo republiške zakonodaje pa je več mož- 
nosti. Menimo, da bi bilo možno izhajati iz načela, da je težišče zakonodajnega 
dela in tudi revizije zakonodaje v sami skupščini. Skupščinska telesa že po 
obstoječi strukturi in delitvi dela praktično pokrivajo vsa področja republiške 
zakonodaje in bi bi.lo najbolj racionalno, da se tudi ta revizija opre na že 
postavljene organizme in njihove redne funkcije. Zato bi bilo primerno sprejeti 
stališče, da republiške revizijske komisije za posamezna področja skupno usta- 
novijo pristojni odbori, republiškega zbora in odbori ustreznih zborov delovnih 
skupnosti. Sestava komisij bi morala biti taka, da bi omogočala vsestransko po- 
globljenost in kvaliteto dela. Poleg poslancev naj bi komisijo sestavljali tudi 
pravni in drugi strokovnjaki na posameznih področjih. Komisije bi sodelovale 
tudi z občinami, z republiškimi upravnimi organi ter strokovnimi in drugimi 
organizacijami. Delo teh komisij bi usklajevala zakon oda jno-pravna komisija, 
pri čemer, bi se povezovala predvsem s predlagatelji, sekretariatom izvršnega 
sveta za zakonodajo, pravnim svetom ter drugimi pravnimi institucijami v 
republiki. 

Revizija republiške zakonodaje predstavlja dolgoročno nalogo, ki se bo 
nepretrgoma uresničevala več let. To delo pa ni le pravne narave, temveč je 
hkrati in predvsem zelo pomembna politična naloga, ki bo terjala mnogo napo- 
rov vseh skupščinskih teles, izvršnega sveta in ostalih dejavnikov v zakono- 
dajnih procesih. 

Tovarišice in tovariši poslanci. Predloženo gradivo predstavlja po oceni 
odborov in zborov, ki so ga že doslej obravnavali, resen prispevek k skupnim 
prizadevanjem za doslednejšo izvajanje načela ustavnosti in zakonitosti, za 
nadaljnjo graditev pravnega sistema na nivoju usklajevanja s samoupravnim 
razvojem družbe, za stabilnost pravnega sistema kot pogoja za nadaljnji razvoj 
samoupravnih odnosov in za krepitev državne varnosti občanov ter delovnih 
in drugih samoupravnih organizacij. Zato prosim poslance za temeljito in vse- 
stransko obravnavanje ter za oceno predloženega gradiva, da dajo o njem svoje 
pripombe s predlogi in mnenji, na podlagi katerih bomo pripravili besedilo 
resolucije, ki jo boste obravnavali na eni izmed prihodnjih sej. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovariš Česnik, hvala lepa. Osnutek reso- 
lucije je obravnaval odbor za splošna vprašanja družbeno-političnega sistema. 
Poročilo odbora ste že prejeli. Prav tako ste prejeli pripombe in mnenja, ki so 
jih poslali ustavno sodišče SR Slovenije, vrhovno sodišče SR Slovenije, pravni 
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svet izvršnega sveta, gospodarska zbornica SR Slovenije in skupščina občine 
Ljubi jana-Center ter načrt za organizacijo in programiranje revizije republiške 
zakonodaje, ki ga je pripravila zakonodajno-pravna komisija. Danes ste prejeli 
na klopi pismo predsednika izvršnega sveta, iz katerega izhaja, da izvršni svet 
k osnutku resolucije nima pripomb. Vprašam predstavnika odbora za splošna 
vprašanja družbeno-političnega sistema, če želi besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. K besedi se je priglasil dr. Vanek Šiftar. 

Dr. Vanek Šiftar: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši. Ma- 
terial, ki je pred nami, je bil na široko obravnavan, vendar se mi zdi, da bi bilo 
prav, če bi. o njem, predvsem v tistem delu, ki govori o delovnih organizacijah 
in delovnih skupnostih, tudi spregovorile delovne organizacije, kajti gre za 
njihovo originarno samoupravno pravico, ki se naj ureja s tem dokumentom. 
Prvo, kar bi želel pripomniti, je to, kar je večkrat dejal tovariš Cesnik, da ta 
dokument uvaja v naše življenje več sigurnosti v ustavnost in zakonitost, to 
pa bi dopolnil, da s tem praktično začenjamo res močneje utrjevati materialno 
zakonitost in ne samo formalno, kakor se je večkrat pri nas dogajalo. Moje 
misli in pripombe k osnutku resolucije pravzaprav izhajajo iz temeljnih načel 
ustave in predvsem iz 9. člena zvezne ustave. Vprašujem se namreč, komu je 
namenjena ta resolucija in koga obvezuje. 

Prvo tako vprašanje se mi je zastavilo v drugem poglavju prvega odstavka 
v tretji alinei. Govorimo o krepitvi odgovornosti, o doslednem izvajanju za- 
konov. Meni se zdi, da moramo poudariti, da gre za krepitev odgovornosti vseh, 
ne pa brezimno. Naslednje vprašanje je, komu se obračamo in komu je reso- 
lucija namenjena. To vprašanje se mi. poraja v zvezi z drugim poglavjem, 5. 
alinee, s 3. poglavjem, točka 3 na strani 4. V pravkar navedenih stavkih se 
osnutek obrača delovnim organizacijam in ob tem se vprašam, ali nismo po- 
mešali pravne osebe, delovne organizacije in človeka, iz katerega izhajajo te- 
meljna načela. Meni se zdi, da se obračam k človeku, ki izvršuje svoje samo- 
upravne pravice v okviru osebe, ki jo tvori delovna organizacija. Smisel na- 
daljnjega samoupravljalnega razvoja je v deetatizaciji, to se pravi v aktiviranju 
osnovne pravice, ki jo človek v socialistični demokraciji ima, to je samouprav- 
ljanje. Mislim, da bi bilo zelo umestno, da se obračamo k delovni skupnosti, 
tedaj, kadar mora ta delovna skupnost nekaj urejati, ne pa k pravni osebi. 
Kajti s tem praktično odstopamo od tega, kar smo že sprejeli. Tu bi želel opo- 
zoriti na naše ugotovitve in skleipe o uveljavljanju temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih. V tem dokumentu, ki je objavljen v Uradnem listu SRS, št. 20/68, 
se v točki 1. sklepa obračamo na delovno skupnost in ne na delovno organiza- 
cijo. Njej nalagamo, kaj naj samoupravno ureja in kakšne medsebojne odnose 
ureja, v pravkar navedenih stavkih osnutka resolucije pa se obračamo nasprotno 
k delovni organizaciji. Mislim, da je v tem delu osnutek naše resolucije deloma 
v nasprotju tudi z zvezno resolucijo. V zvezni resoluciji O' temeljih zakonodajne 
politike federacije, ki je objavljena v 23. številki Uradnega lista SFRJ za leto 
1968, je prav posebej poudarjeno, da mora pravni sistem zagotoviti, da delovne 
in interesne skupnosti prvenstveno in avtonomno urejajo svoja notranja raz- 
merja. 

Podoben primer, vendar nedosledno izveden, je v nekaterih členih temelj- 
nega zakona o delovnih razmerjih, dosledno pa je izveden v XV. amandmaju 
zvezne ustave in XIII. amandmaju republiške ustave. Zato predlagam, da se v 
primerih, kadar gre za samoupravno urejanje, obrnemo k človeku, k delovni 
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skupnosti, kadar pa gre za neko pravico, za katero hočemo poudariti, naj jo 
izvršuje pravna oseba, pa se obrnimo k njej. Taiko mislim zelo konkretno npr. 
v točki 3. osnutka, v prvi alinei, v predzadnjem stavku, tam je zapisano: »Zakon 
mora omogočiit delovnim organizacijam . . .«. Meni se zdi, da je to nemogoče. 
Verjetno bi bilo bolje, da bi rekli: »Pravni sistem mora zagotoviti«, nikakor 
pa ne samo zakon, kajti samoupravljanje je del sistema. 

Naslednje vprašanje je, kdo naj kaj uredi. Poraja se dvom ali je res zako- 
nodaja za to pristojna, ali pa je to skupščina. Zato mislim, da je v tretjem 
poglavju, med splošnimi načeli, tam, kjer govorimo o zakonodaji, konkretno 
določeno, da je skupščina tista, ki se zaveže rešiti posamezna vprašanja, na 
katera resolucija opozarja. Poudarjam, da morajo biti naši splošni akti jasni. 
Zakaj ne bi poudarili, da zavezuje ta resolucija, recimo, odbornika ali poslanca. 
Naj volivec ve, kdo je odgovoren čeprav ne izključujem možnosti, da bi ustvarili 
skupščino samoupravljalcev v nekem združenem podjetju. 

Naslednje vprašanje, ki se mi je porodilo v zvezi s točko 4. na strani 5, v 
četrti alinei. Tukaj se zavzemamo, in mislim, da je to nekaj povsem novega za 
to, da je treba omogočiti avtonomno reguliranje odnosov znotraj samoupravnih 
skupnosti. To je nekaj novega. S tem v zvezi pa menim, če hočemo biti dosledni, 
tedaj bi morali v prvem poglavju v točki 1, v prvi alinei reči, da je treba to 
njim tudi zagotoviti, ne samo<, da o tem govorimo v že omenjeni točki na stra- 
ni 5. Nadaljnje vprašanje, ki se je danes posredno pojavilo, je, da je naša današ- 
nja razprava nekak uvod v resoluciji, zato se mi, zdi, da bi morali poudariti, 
da ni nujno samo sodelovanje pri sestavi nekih splošnih aktov organov, ki jih 
izvršujejo, temveč tudi tistih, ki so s tem prizadeti in s tem v zvezi se mi zdi, 
da tudi. ne bi zavrgli mnenja, ki ga je dalo ustavno sodišče SR Slovenije in 
vrhovno sodišče SR Slovenije, po katerem bi bilo umestno zagotoviti, da bi se 
osnutki posameznih splošnih aktov bolj kot doslej objavljali. S tem apeliram 
na uveljavljanje ustavne pravice, ki jo po 34. členu zvezne ustave ima občan 
na zboru volivcev. 

V točki 4., v drugem odstavku, na strani 6, je govora o komisijah, ki naj 
delujejo pri reviziji. Zdi se mi, da bi bilo prav, da se na nek način obrnemo 
k občinskim skupščinam in delovnim organizacijam, da delovne skupnosti, po- 
novno oživijo svoje statutarne komisije in prav tako tudi občinske skupščine. 
Tako bi dosegli to, kar je bilo že rečeno in je tudi i.z gradiva, ki spremlja ta 
osnutek resolucije, razvidno, da zakonodaja in revizija raste tudi neposredno 
s terena navzgor. V zvezi s tem podpiram predlog, ki ga je dala statutarno- 
pravna komisija skupščine občine Ljubljana-Center z dne 25. 3. 1969, predvsem 
predlog, ki ga daje k točki 2, na strani 3 k osnutku resolucije. 

Kot zaključek naj se zavzamem še za to, da naj bo vsak predpis napisan 
v pravilni slovenščini. Tako mislim, da bi bilo težko razumeti, vzemimo izraz, 
ki je uporabljen v prvem poglavju, pod točko 3, da je treba zakonodajo globlje 
uskladiti. Ne vem, kako se da nekaj globlje uskladiti in podobno. Mislim, da 
je prav, če tudi na tem področju gojimo naš jezik in ga pravilno uporabljamo. 
Hvala lepa za pozornost. 

Predsednik Vera KoHarič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, potem 
zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje. Glede na predloženo gradivo, 
obrazložitev predsednika zakonodajno-pravne komisije in današnjo razpravo 
dajem na glasovanje naslednji sklep: 
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1. Osnutek resolucije o temeljih zakonodajne politike republike se sprejme. 
2. Predlog resolucije o temeljih zakonodajne politike republike pripravi 

zakonodaj no-pravna komisija, ki mora pri pripravi predloga resolucije upo- 
števati pripombe, izhajajoče iz poročila odbora za vprašanja družbeno-poli.tič- 
nega sistema, pripombe, dane na današnji seji zbora kot tudi ostale pripombe 
organov in organizacij, ki so nam bile predložene. 

Kdor je za takšen sklep, naj prosim dvigne roko in pritisne na tipko, ko 
se bo prižgala zelena luč. (46 poslancev dvigne roko.) Kdor je proti, naj prosim 
dvigne roko' in pritisne na tipko, ko se bo prižgala rdeča luč. (Nihče.) Kdor se 
je vzdržal, naj prosim dvigne roko in pritisne na tipko, ko se bo prižgala rumena 
luč. (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor predlog sklepa sprejel, in 
sicer je zanj glasovalo 46 navzočih poslancev, proti nihče, vzdržan eden. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o pooblastitvi občinskih skupščin, da določijo pristojnost občinskih organov za 
opravljanje zadev, ki so določene z republiškimi predpisi, ki sta ga Skupščini 
SR Slovenije predložila odbor za organizacijsko-politična vprašanja republi- 
škega zbora in odbor za komunalni sistem organizacijsko^političnega zbora. 

Predstavnik predlagateljev je poslanec Janko Sabec. Zeli morda besedo? 
(Ne.) Predlagatelja predlagata, da pristojna zbora Skupščine SR Slovenije 
obravnavata zakonski osnutek po skrajšanem postopku kot zakonski predlog, 
ker gre za kratek, enostaven zakon, glede katerega so občinske skupščine in 
pristojna odbora republiškega in organizacijsko-političnega zbora že večkrat 
postavljali zahtevo po njegovem sprejetju. Dajem na glasovanje predlog, po 
katerem naj bi zbor obravnaval osnutek zakona po skrajšanem postopku kot 
zakonski predlog in ne glede na roke. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko in pritisne na tipko, ko se 
prižge zelena luč. (45 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog sprejel. 
Danes ste prejeli na klopi pismo predsednika izvršnega sveta, iz katerega 

sledi, da izvršni svet k predlaganemu zakonu nima pripomb. 
Zakonski predlog je obravnavala zakonodaj no-pravna komisija. Pismeno 

poročilo komisije ste prejeli. Zeli predstavnik komisije morda besedo? (Ne.) 
Danes ste prejeli na klopi pripombe statularno-pravne komisije skupščine 
občine Ljubljana-Center. Prosim predstavnika predlagatelja, da pove stališče do 
tega predloga. 

Janko Sabec: Predlagatelj zakona, to je odbor za komunalni sistem 
našega zbora, o stališču statutarne komisije skupščine občine Ljubljana-Center 
ni razpravljal, vendar kot njegov predstavnik lahko izjavim, glede na razprave, 
ki so se vodile v odboru glede izdaje tega zakona, kakor tudi razprave v zakono- 
dajno-pravni komisiji, da so stališča statutarne komisije občine Ljubljana-Cen- 
ter nesprejemljiva. Predlog, da bi se ne smelo urediti pristojnost skupščine, 
svetov in upravnih organov občinskih skupščin s splošnim, aktom, temveč s 
statutarnim, ni sprejemljiv zaradi tega, ker je materija, ki jo zakon prepušča 
občinskim skupščinam, več ali manj notranja ureditev dela in pristojnosti orga- 
nov in ne občine kot take, zato' ne sodi v statut, niti v drug statutarni akt. 
Glede ostalih predlogov, ki jih komisija občine Ljubljana-Center predlaga, 
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menim, da so v celoti, vsebovane s strani našega odbora v i. in 2. točki in jih 
ne mislim ponovno ponavljati, ker so že pismeno navedene. Končno naj ome- 
nim še to, da je predlog zakona, o katerem bomo danes glasovali, tudi usklajen 
z zakonom, ki ga je izdala zvezna skupščina. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kol ari č : Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) Ce nihče, prehajamo na glasovanje. Najprej moramo glasovati 
o amandmaju, ki ga je dala k prvemu odstavku 1. člena zakonodajno-pravna. 
komisija in ki je razviden iz njenega pismenega poročila. 

Kdor je za amandma zakonodajno-pravne komisije k 1. členu, naj prosim, 
dvigne roko in pritisne na tipko. Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor sprejel amandma zakonodajno-pravne 
komisije s 40 glasovi, proti ni glasoval nihče, in tudi vzdržal se ni nihče. 

Prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 
zakona v celoti, naj prosim dvigne roko in pritisne na tipko. Hvala. Kdor je 
proti naj pritisne na tipko. Kdor se je vzdržal, naj prosim pritisne na tipko. 

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor predlog zakona o poobla- 
stitvi občinskih skupščin, da določijo pristojnost občinskih organov za oprav- 
ljanje zadev, ki so določene z republiškimi predpisi sprejel z 39 glasovi, proti 
ni glasoval nihče in tudi vzdržal se ni nihče. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o pravosodnem izpitu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil odbor za notra- 
njepolitična vprašanja in narodno obrambo republiškega zbora in pri katerega 
izdelavi je sodeloval odbor za pravosodje in pravice občanov našega zbora. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) Želi morda besedo predstavnik 
izvršnega sveta? (Ne.) Želi morda besedo predstavnik republiškega sekre- 
tariata za pravosodje in občo upravo. (Ne.) Zakonski predlog je obravnavala 
tudi. zakonodajno-pravna komisija. Želi morda predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Potem prehajam na 
glasovanje. 

Najprej moramo glasovati o amandmajih, ki jih je dala zakonodajno-pravna 
komisija k 2., 10., 11., 14. in 17. členu in ki so razvidni iz poročila, ki ga i,mate 
v gradivu za današnjo sejo. Kdor je za te amandmaje, naj prosim dvigne roko. 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) Za amandmaje je gla- 
sovalo 39 poslancev, proti nihče, vzdržan en glas. 

Prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim dvigne roko. Je kdo proti,? Se je kdo vzdržal? 

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor predlog zakona o pravo- 
sodnem izpitu sprejel. Zanj je glasovalo 41 poslancev, proti nihče, vzdržal se 
ni nihče. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
spremembi odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja gra- 
ditve infekcijske klinike v Ljubljani, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 

Predlagatelj je za svojega predstavnika določil Zoro Tomič, članico izvrš- 
nega sveta. Ali želi morda besedo*? (Ne.) 
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Predlog odloka je obravnaval tudi odbor za družbenoekonomski sistem 
in proračun. Pismeno poročilo odbora ste prejeli. Zeli poročevalec, poslanec 
Alfonz Naberžnik besedo? (Ne.) Predlog odloka je obravnavala tudi zakono- 
dajno-pravna komisija, katere pismeno poročilo ste prav tako prejeli kot gra- 
divo za današnjo sejo. Zeli morda predstavnik te komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, prehajam na 
glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. Je kdo proti? 
Se je kdo vzdržal? 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor predlog odloka o spremembi 
odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve infekcijske 
klinike v Ljubljani sprejel. Zanj je glasovalo 43 poslancev, proti nihče, vzdržan 
nihče. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja graditve objekta agronomskega oddelka biotehniške fakultete v 
Ljubljani, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Predlagatelj je za svojega predstavnika določil dr. Ernesta Petriča, člana 
izvršnega sveta. Zeli morda besedo? (Ne.) Predlog odloka je obravnaval tudi 
odbor za družbenoekonomski sistem in proračun. Pismeno poročilo sta že prejeli. 
Zeli poročevalec odbora besedo? (Ne.) Predlog je obravnavala tudi zakonodajno- 
pravna komisija. Zeli predstavnik komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati. Prosim. 

Mirko Zlender : V prejšnjem odloku je bilo rečeno, da so sredstva 
zagotovljena, sedaj pa piše, da bodo zagotovljena. To pa je bistvena razlika. 

Predsednik Vera Kolarič: Zeli še kdo postaviti vprašanje? (Ne.) Ce 
ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim dvigne roko. (42 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.). 

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor predlog odloka o spre- 
membah in dopolnitvah odloka o finančnem programu za financiranje nadalje- 
vanja graditve objekta agronomskega oddelka biotehniške fakultete v Ljub- 
ljani sprejel in sicer je zanj glasovalo 42 poslancev, proti nihče, vzdržan eden. 

S tem je dnevni red 59. seje izčrpan in zaključujem sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 13.50.) 
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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 argu- 
mentov, so v prilogah označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je 
poročilo pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila. 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Milan Kristan, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

Na osnovi 23. in 24. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije postavljam 
zavodu za gospodarsko planiranje naslednje vprašanje: 

Kakor mi je znano, je bil že izdelan osnutek temeljnega zakona o pri- 
pravah za izdajo razvojnih načrtov delovnih organizacij in družbeno-političnih 
skupnosti za čas od 1971. do 1975. leta. 

Po informaciji — bilten ZIS št. 407 z dne 6. 2. 1969 — je osnutek obrav- 
navala komisija za gospodarstvo zveznega izvršnega sveta 4. januarja 1969; v 
dnevnem časopisju pa je bilo objavljeno, da je osnutek obravnavala tudi komi- 
sija zvezne konference SZDL. 

Informacija v biltenu navaja, da bi morali sprejeti srednjeročni načrt fede- 
racije do 30. junija 1970. 

Glede na navedeno postavljam naslednja vprašanja: 
1. Ali je gradivo, ki ga je obravnavala komisija za gospodarstvo zveznega 

izvršnega sveta, smatrati kot osnutek ali predlog za izdajo zakona? 
2. Ali je realno predvidevati sprejetje srednjeročnega načrta federacije do 

30. junija prihodnjega leta, če niso prediskutirana v javni razpravi niti načela 
temeljnega zakona, tj. sistem planiranja niti še dana v javno razpravo? 

3. Kakšna je situacija v Sloveniji v zvezi: 
— s predvidenim zakonom o planiranju in 
— z izdelavo srednjeročnega programa republike? 
4. Kaj meni zavod za gospodarsko planiranje pokreniti, da bi se dela na 

izdelavi intenzivirala in da bi se doseglo čimbolj konstruktivno sodelovanje 
vseh dejavnikov pri izdelavi sistema planiranja (družbenega usmerjanja), kakor 
tudi pri izdelavi samega plana. 

5. Kakšne so realne možnosti, da bi srednjeročni plan, če bi veljal že za 
leto 1971, bil že usmerjen k dosegi važnejših postavk koncepta razvoja in če 
upoštevamo, da je možno pričakovati polno angažiranje vseh akterjev razvoja 
le v pogojih večje pravne, sistemske (instrumenti formiranja in delitve) in 
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ekonomske stabilnosti kar pomeni, da bi delovne organizacije morale že v prvi 
polovici prihodnjega leta imeti osnovne elemente, na katerih bi bazirale v pri- 
hodnjem obdobju njihove srednjeročne poslovne, predvsem pa investicijske 
odločitve. 

Drugo vprašanje 

Na osnovi 23. in 24. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije postavljam 
izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje vprašanje: 

V biltenu zveznega izvršnega sveta št. 407 z dne 6. februarja 1969 je v 
obvestilu o seji zveznega izvršnega sveta z dne 29. januarja 1969 rečeno tudi 
naslednje: 

»Da bi se uredil način najemanja tujih kreditov iz naslova meddržavnih 
sporazumov, za najemanje katerih je nujna garancija federacije, je zvezni 
izvršni svet izdal odlok o merilih in načinu za izbiro projektov, ki pridejo 
v poštev za tuje kreditiranje ob garanciji federacije. Po tem odloku bo zvezni 
izvršni svet predlagal, naj se garancija daje le za tiste projekte, če so pred- 
hodno usklajeni kompleksni razvojni programi, in če bi z njihovim uresničenjem 
dosegli največji učinek zmogljivosti in povečali izvoz. Prav tako je nujno, da 
je usklajeno tudi financiranje takih projektov. V odloku je natančneje rečeno, 
da je treba uskladiti razvojno politiko in delitev dela na podlagi dogovorov 
med sorodnimi proizvodnimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi grupa- 
cijami. Pri tem je mišljeno, da take projekte podpreta s stališča interesov celot- 
nega gospodarstva zvezna gospodarska zbornica in zvezni planski organi.« 

Na osnovi tega prosim, da izvršni svet ali drug republiški organ, ki ga določi 
izvršni svet, odgovori na naslednje vprašanje: 

1. Ali obstoja v Sloveniji informativna služba, ki zagotavlja sistematično 
spremljanje in pregled med meddržavnimi sporazumi, po katerih je najemanje 
tujih kreditov vezano na garancijo federacije? 

2. Ali meni izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da je takšna služba v Slo- 
veniji potrebna in če je, kako naj bi bila organizirana? 

3. Ali obstojajo s strani slovenskega gospodarstva že zahteve, ki se vklju- 
čujejo v pogoje odloka in za kakšne projekte gre? 

4. Ali je po načelih odloka zagotovljeno v praktsi sodelovanje republiških 
gospodarskih zbornic in republiških planskih organov?« 

Tretje vprašanje 

Na osnovi 23. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije prosim, da mi izvršni 
svet odgovori na naslednje vprašanje: 

V biltenu zveznega izvršnega sveta z dne 13. 2. 1969 je bila objavljena 
informacija o seji zvezne komisije za jedrsko energijo, na kateri so obravnavali 
predlog srednjeročnega programa raziskovalnega in razvojnega dela na področju 
jedrske energetike v SFRJ. 

Iz informacije sledi, da je zvezna komisija izhajala pri izdelavi programa 
od pripomb k preliminarnemu programu ter sk.epov pristojnih zainteresiranih 
teles ter širših posvetov, med drugim tudi z republiškimi izvršnimi sveti. 

Ker razpolagamo v Sloveniij z ustreznimi strokovnimi kadri in razisko- 
valnimi zavodi, poleg tega pa smo zainteresirani tako na geoloških raziskovanjih 
kakor tudi na izdelavi opreme za jedrsko energetiko ter končno na izgradnji 
ustreznih jedrsko energetskih instalacijah, prosim, da mi izvršni svet odgovori 
na naslednja vprašanja: 
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— Koliko vključuje navedeni srednjeročni program tudi interese Slove- 
nije, predvsem pa ali program vključuje: 

— geološka raziskovanja vezana na uran za področje Slovenije; 
—- tehnologijo urana in njegove proizvodnje; 
—■ tehnološka raziskovanja na področju reaktorske tehnike; 
— razvojno-tehnološki del jedrskih energetskih instalacij; 
— Ker naj bi program financirale tudi same gospodarske organizacije, 

zvezni sklad pa naj bi le participiral pri financiranju raziskav — se postavlja 
vprašanje ali je finančni program za Slovenijo izdelan in kakšen odnos imajo 
gospodarske organizacije do programa in sofinanciranja. 

Cene Matičič, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

Iz decembrskega sporočila francoskega dnevnika »Le monde^ povzemam 
naslednje: 

1. Sporazumno med ZN in zveznim izvršnim svetom je bil gospod Per 
Haekkerup, bivši zunanji minister kraljevine Danske, imenovan za generalnega 
direktorja obsežnega tridesetletnega projekta izgradnje in urbanizacije 1500 km 
dolge jadranske obale od Splita do albanske meje. 

2. Osnovni cilji tega širokega projekta, v katerega bo investiranih 70 mili- 
jonov dolarjev, so v izgradnji hotelskih in drugih rekreacijskih postaj in naselij 
z okoli 600 000 novih posteljnih kapacitet. 

Naloga gospoda Per Haekkerupa naj bi bila predvsem v naslednjem: 
1. Iskanje in angažiranje zahodnega privatnega, polprivatnega in javnega 

kapitala v daljnoročno izgradnjo omenjenega projekta. 
2. Sodelovanje z zveznim izvršnim sivetom in drugimi odgovornimi orga- 

nizmi, ter pomoč v iskanju takih oblik, ki bi omogočale tujemu kapitalu ne 
samo 49 %, pač pa tudi 50 in večodstotno participacijo, kar je po obstoječih 
zakonih o udeležbi tujega kapitala v jugoslovanskih projektih nemogoče. 

3. Načrt za ureditev izgradnje novih počitniških naselij in že omenjenih 
posteljnih kapacitet je prepuščen poljskemu arhitektu Adolfu Cibrowskemu, ki 
se je proslavil z načrti za rekonstrukcijo Varšave in Skopja. 

V zvezi s temi novicami, ki so bile v naših listih komajda omenjene, vas 
prosim, tovariš predsednik, da posredujete izvršnemu svetu naše skupščine 
naslednje poslansko vprašanje: 

1. Do katere pripravljalne stopnje je omenjeni projekt že pripravljen ozi- 
roma realiziran? 

2. Ali so prizadevanja turističnih in drugih lokalnih faktorjev vzdolž slo- 
venske obale o izgradnji manjkajočih posteljnih in počitniških kapacitet inte- 
gralni del tega projekta? 

Drugo vprašanje 

Russellovo mednarodno razsodišče za ugotavljanje resnice o zločinih v Viet- 
namu ali kjerkoli drugje je na svojem prvem zasedanju v Londonu sprejelo 
statutarno obveznost, da zaščiti vsakega svojega člana, ki bi bil podvržen diskri- 
minaciji zaradi razkrivanja resnice o Vietnamu, oziroma kjerkoli drugje. 
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Poznano je nadalje, da je vrsta uglednih znanstvenikov in javnih družbenih 
delavcev, ki sodelujejo v delu tega razsodišča, podvržena javnemu ali pa prikri- 
temu nasprotovanju ter s tem v zvezi tudi najhujšim grožnjam, ki se jih 
anonimne sile oziroma posamezniki poslužujejo. 

SFRj in s tem tudi SR Slovenija imata čast, da je njen državljan tovariš 
dr. Vladimir Dedijer eden stalnih predsednikov tega mednarodnega razsodišča. 

Ker so podobne — tudi grožnje s smrtjo — v obdobju od 1966 pa do danes 
bile nemalokrat naslovljene na njegovo ime, vas prosim, spoštovani tovariš 
predsednik, da posredujete sekretarju za notranje zadeve naslednje poslansko 
vprašanje: 

1. Ali so sekretarju grozilne akcije teh anonimnih sil in posameznikov — 
o tem so bih poslanci obširneje seznanjeni v javnem vprašanju Tribune in 
iniciativnega odbora za podporo mednarodnemu razsodišču za vojne zločine 
v Vietnamu — poznane in kaj je bilo v zvezi s tem podvzetega in storjenega? 

2. Ali je statutarna obveznost, ki jo je sprejelo Russellovo razsodišče o 
zaščiti članov tega sodišča, ki bi bih podvrženi diskriminaciji zaradi razkrivanja 
resnice v Vietnamu oziroma kjerkoli drugje, obvezna, ali vsaj z nedvoumnimi 
simpatijami pravno spoštovana obveznost tudi za naše varnostne organe? 

Ivan Kreft, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

Vljudno prosim, da posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
naslednje poslansko vprašanje: 

Glede na to, da sta zvezni izvršni svet in izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije na svojih sejah že večkrat razpravljala o vprašanju državnega kapitala, 
so stališča znana in ni nobene ovire za razpravo v republiškem in gospodarskem 
zboru naše skupščine, saj je republiški zbor že izglasoval, da se razprava o tem 
vprašanju postavi kot posebna točka na dnevni red ene izmed njegovih sej. 

Na dnevnem redu sej zveznega in slovenskega izvršnega srveta je bilo tudi 
vprašanje razvoja manj razvitih območij, tako da bi bilo možno razpravljati 
tudi o tem vprašanju, saj je povezano s prvim. 

Niso pa še znana stališča o tretjem vprašanju tega ciklusa, ki zadeva sred- 
stva iz »Kontraparta« v znesku okoli 700 milijonov dolarjev. 

Da bi vsaj delno razčistili tudi to zadevo, postavljam naslednje vprašanje: 
1. Koliko sredstev iz «Kontraparta«, kdaj in v kaj je bilo naloženih v naši 

republiki? 
2. Kakšna je učinkovitost teh vlaganj v naši republiki, saj ne gre, da bi bil 

tako velik kapital izgubljen ali zamrznjen, temveč mora biti gospodarno naložen 
in se mora vračati? 

Drugo vprašanje 

1. Ali bo izvršni svet sprejel pobudo svojega ekonomskega sveta, o kateri 
je pisalo »Delo« z dne 5. februarja 1969 v uvodniku. Ekonomski svet namreč 
predlaga, naj bi naš najvišji predstavniški forum — republiška skupščina -— 
razpravljal o razvoju manj razvitih območij. Slovenija je — tako ugotavlja 
»Delo« — kot ena od republik, ki dajejo pomoč, zainteresirana, da bi bili učinki 

ai 
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pomoči čim večji, da bi prizadeta območja svojo zaostalost uspešno premagovala 
in se čimprej postavila na lastne noge? 

2. Ali je upravičeno tarnanje, da na manj razvitih območjih v Jugoslaviji 
ni bilo posebno veliko storjenega, ko je vendar znano, da prispeva Slovenija 
skoraj eno petino v proračun federacije za skupne potrebe. S temi in drugimi 
skupnimi sredstvi pa se gradijo tudi tovarne na manj razvitih območjih, od 
katerih eno so te dni morali zapreti, ker je od ustanovitve leta 1954 poslovala 
z izgubo, čeprav so v njo vložili težke milijarde? 

Jože Pacek, 
poslanec republiškega zbora 

Zvezni zbor zvezne skupščine je na svojem zasedanju dne 12. 2. 1969 med 
drugim sprejel po hitrem postopku zakon, s katerim naj bi se zagotovila dolo- 
čena kreditna sredstva za obnovo v potresu porušenih objektov v SR Crni 
gori. Po tem zakonu naj bi poslovne banke iz svojih hranilnih vlog izločile 
določena sredstva za kreditiranje te obnove. Daleč sem od tega, da bi nasprotoval 
principu solidarnosti in vzajemne pomoči, za katero vemo, da je bila v tem 
primeru preveč dolgo odlašana, vendar se mi zastavlja vprašanje, ali je ta ukrep, 
ki je bil poleg tega sprejet že po hitrem postopku, dejansko ustrezen za reše- 
vanje vprašanj, ki jih je treba reševati po principu solidarnosti, zlasti še, ker 
smatram, da je zelo destimulativen za hranilno službo. V tej zvezi postavljam 
našemu izvršnemu svetu naslednja vprašanja: 

1. Kakšna sredstva morajo poslovne banke v SR Sloveniji izločiti za kredi- 
tiranje obnove od potresa porušenih objektov v SR Črni gori? 

2. Kako se bo tak zakonski ukrep odrazil na sposobnost bančnega kre- 
ditiranja slovenskega gospodarstva? 

3. Ali ne bo ta zvezni zakon vplival na pogodbene odnose, ki jih imajo 
poslovne banke z nosilci hranilnih vlog v tem smislu, da bodo te morale znižati 
obrestno mero pri vezanih hranilnih vlogah, od katerih plačujejo 8 %> obresti. 
Kot je znano, jamči za varnost naložb občanov Slovenije neposredno država. 

4. Ali je imel izvršni svet sploh možnost povedati svoje stališče k temu 
zakonu? 

Miroslav Kambič, 
poslanec republiškega zbora 

Med proračunsko razpravo v preteklem in letošnjem letu je bilo sproženo 
vprašanje o izplačevanju osebnih dohodkov v republiških organih, kateri se 
izplačujejo za naprej. V večini občin se osebni dohodek izplačuje za nazaj. Ker 
pa do danes v republiških organih ni bilo glede tega nič storjenega, so se začele 
v nekaterih občinah pojavljati zahteve po ponovnem izplačevanju osebnega 
dohodka za naprej, kar pa menim, da ne bi bilo opravičljivo. 

V republiških upravnih organih se je pristopilo k usklajevanju osebnih 
dohodkov med posameznimi sekretariati tako, da bi za enako delo prejemali 
delavci tudi enako nagrado. Med občinami pa obstojajo pri nagrajevanju v 
upravnih in pravosodnih organih velike razlike in prejemajo delavci za enako 
delo pod enakimi delovnimi pogoji različen osebni dohodek. Višina osebnih 
dohodkov je največkrat odvisna od materialne moči in proračunskega potenciala 
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posamezne občine; velikokrat pa tudi od razpoloženja posamezne občinske skup- 
ščine do določenih služb. 

V tej zvezi postavljam v smislu 23. in 24. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije izvršnemu svetu naslednji vprašanji: 

1. Kdaj namerava izvršni svet SR Slovenije uresničiti že večkrat načeto 
vprašanje, da bi morali tudi v republiških upravnih in izvršnih organih preiti 
na plačevanje mesečnih osebnih dohodkov za nazaj? 

2. Kdaj namerava izvršni svet sprejeti ustrezne ukrepe, da bi se nagraje- 
vanje pravosodnih in upravnih delavcev v občinah poenotilo, tako kot je bilo to 
storjeno za prosvetne delavce v SR Sloveniji? 

Janko Kosovel, 
poslanec republiškega zbora 

Prosim vas tovariš predsednik, da v smislu našega poslovnika sporočite 
izvršnemu svetu, da odgovori na naslednji seji republiškega zbora na naslednje 
poslansko vprašanje: 

1. Kaj je izvršni svet Skupščine SR Slovenije podvzel spričo tega, da je 
bila vas Podraga v moji volilni enoti dne 21.—24. t. m. žrtev elementarne nesreče 
zaradi zemeljskega plazu, ki je neposredno ogrozil vas in povzročil škodo, oce- 
njeno na 5 milijonov N din? 

2. Kaj je izvršni svet podvzel, da se prepreči nesreča in še večja škoda, 
če se neposredno ne odklonijo vzroki zasipanja dela vasi in plodnih površin? 

3. Kako namerava izvršni svet rešiti povračilo že nastale škode po zemelj- 
skem plazu in stroškov dosedanjih ukrepov občinskega štaba za elementarne 
in druge nezgode, ki je s svojo akcijo preprečil še večjo škodo. 

Rado Pušenjak, 
poslanec republiškega zbora 

2e pred 6 meseci je začel veljati temeljni zakon o ugotavljanju in delitvi 
dohodka v delovnih organizacijah. Na podlagi tega zakona naj bi se pričele 
odpravljati še vedno zelo velike razlike pri dohodkih in pri osebnih dohodkih, 
ki ne temeljijo na rezultatih dela. Delavci z nizkim osebnim dohodkom so videli 
v tej zakonski osnovi tudi konkretizacijo smernic CK ZKJ. 

Prosim, tovariš predsednik, da posredujete izvršnemu svetu SR Slovenije 
naslednje poslansko vprašanje: 

1. če obstoja resen namen uvesti v Sloveniji družbeno dogovarjanje med 
asociacijami delovnih organizacij, sindikati in izvršilnimi organi družbeno-poli- 
tičnih skupnosti glede pridobivanja in delitve dohodka in osebnih dohodkov 
delavcev; 

2. če tak namen obstoja, prosim izvršni svet SR Slovenije, da se izjavi, 
kakšen ima program za izvedbo te zelo važne a hkrati delikatne naloge. 

Karel Forte, 
poslanec republiškega zbora 

Na podlagi 23. in 24. člena poslovnika vas prosim, da posredujete izvršnemu 
svetu naše skupščine naslednje vprašanje: 

21* 
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V zadnjih mesecih je pojav zviševanja cen povzročil v naši javnosti vzne- 
mirjenje. Po podatkih, ki smo jih prejeli poslanci, so v drugi polovici lanskega 
leta začele cene naraščati in je to trajalo do konca leta. V letošnjem januarju 
je povečanje od decembra za 1,3 % in presega tolerančno mejo 1 %. Nadalje je 
ugotovljeno, da je v letošnjem januarju, v odnosu na januar lanskega leta, 
povprečna podražitev za 5,7% in da so cene v povprečju za 4% višje od 
lanskoletnega poprečja. Po nekaterih podatkih je v vsej državi manjša podra- 
žitev kot pri nas v Sloveniji. S tem v zvezi je potrebno dodati, da so bili živ- 
ljenjski stroški v Sloveniji v letu 1968 za 5,4% višji, kakor so bili v letu 
1967, medtem, ko je primerjava za isto obdobje v vsej Jugoslaviji pokazala 
porast življenjskih stroškov le za 5%, torej manj kot v Sloveniji. O vzrokih za 
porast cen so bile dane s strani predstavnikov zveznega izvršnega sveta, zvezne 
zbornice in sindikatov različne ooene. Prav tako je z oceno posledic in ukrepov 
zveznega izvršnega sveta, ki so najavljeni v zvezi s tem. 

Pri tem je nujno upoštevati, da je javnost vedno dobro seznanjena z gi- 
banjem cen in reagira na vsako tendenco zviševanja in je tak potek nujno 
obravnavati tako z ekonomskega kot političnega vidika. 

Prosim izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da mi v smislu 25. člena 
poslovnika odgovori: 

1. Kakšna je njegova ocena o vzrokih podražitev v zadnjem času, posebej, 
zakaj so podražitve večje v Sloveniji? 

2. Kakšni ukrepi so bili podvzeti v Sloveniji proti neupravičenim in neute- 
meljenim podražitvam, ali je bil izvršni svet konzultiran v zvezi z ukrepi, ki 
jih je pripravil zvezni izvršni svet in kakšno je njegovo stališče do predlaganih 
ukrepov? 

Viktor Seitl, 
poslanec republiškega zbora 

V dnevniku »Delo« smo zasledili 26. 2. 1969 v rubriki pisma bralcev pismo 
pod naslovom »Končno je naš sin umrl«, v katerem prizadeta mati opisuje potek 
zdravljenja in odnos zdravstvene službe do bolnika. O podobnem problemu je 
pisal tudi »Večer« 14. 2. 1969, tak primer je bil v Slovenskih goricah. Tudi 
osebno poznam nekatere primere, lahko bi rekel, primere neresnega zdravljenja 
bolnikov. Mnenja sem, da se tudi samoupravna družba ne more samoupravno 
dogovarjati o tem, kako bo zdravila bolnika, zato postavljam republiškemu 
sekretarju za zdravstvo in socialno varstvo naslednje poslansko vprašanje. 

  Kaj je že bilo storjenega v zvezi z znanimi dogodki? Ce še ni bilo stor- 
jenega ničesar, kdaj in kaj nameravate v zvezi s to problematiko ukreniti? 

Inž. Zvone Pelikan 
poslanec republiškega zbora 

V skupščinskem aktu »Sklepi in priporočila v zvezi z nekaterimi problemi 
kmetijstva v Sloveniji«, ki sta ga konec leta 1968 sprejela republiški in gospo- 
darski zbor Skupščine SR Slovenije, je republiškemu sekretariatu za gospo- 
darstvo naložena naloga, da prouči ustreznost zakona o blagovnem prometu 
s kmetijskimi pridelki s stališča njegovega vpliva na dolgoročno organizirano 
kooperacijsko proizvodnjo, stabilnost odkupnih in maloprodajnih cen in za 
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razvoj in učinkovitost kmetijske pospeševalne službe ter predlaga ustrezne 
spremembe. 

V zvezi s tem prosim republiškega sekretarja za gospodarstvo, da mi odgo- 
vori na naslednji vprašanji: 

1. Kaj je bilo že storjenega v zvezi s to nalogo? 
2. Ali vam je znano, da so trgovska podjetja na podeželju pričela s prodajo 

umetnih gnojil, zaščitnih sredstev ter s sklepanjem pogodb za odkup nekaterih 
interesantnih kmetijskih pridelkov? 

Ob taki situaciji kmetijske zadruge in kombinati nimajo več interesa za 
izvajanje kooperacije in za vzdrževanje pospeševalne službe. 

Franci Kolar, 
poslanec republiškega zbora 

Prosim izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da mi odgovori na naslednje 
poslansko vprašanje: 

— Ali so Slovenskemu narodnemu gledališču zagotovljena finančna sredstva 
za osebne dohodke? 

— Če ta sredstva niso v celoti zagotovljena, kaj bodo pristojni organi Skup- 
ščine SR Slovenije in mesta Ljubljane storili, da se zagotovi ustrezno in konti- 
nuirano financiranje in sofinanciranje te najpomembnejše gledališke hiše? 

Stane Simšič, 
poslanec gospodarskega zbora 

Z zakonom o prispevkih za obnovo in graditev Skopja Ur. 1. SFRJ 51/64 so 
predpisani prispevki, ki so jih delovne organizacije dolžne plačevati. 

V 2. členu citiranega zakona so uporabniku družbenega premoženja dolžni 
plačevati tudi 2% prispevek od sredstev namenjenih za investicije. 

Po tem zakonu, ki je bil objavljen v zgoraj citiranem Uradnem listu 30. 12. 
1964 in se je začel uporabljati 1. 1. 1965, so bili zavezanci dolžni plačati prispevek 
tudi na sredstva po zaključnem računu za 1. 1964. 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakon o prispevkih za obnovo in 
graditev Skopja, ki je bil objavljen 11. 12. 1968 (Ur. 1. SFRJ 51/68) in se upo- 
rablja od 1. 1. 1969 dalje, pa je obveznost iz 2. člena prenehala veljati. 

Delovne organizacije — zavezanci prispevka iz 2. člena v prvem odstavku 
imenovanega zakona (Ur. 1. SFRJ 51/64) pa so po naknadnem tolmačenju SDK — 
Glasnik SDK, št. 5—6/1969, str. 199 — tudi na sredstva za sklade delovnih orga- 
nizacij po zaključnem računu za leto 1968 dolžne plačati 2°/o prispevek. 

Ker gre po mojem mnenju za različno in nelogično interpretacijo zakona, 
prosim izvršni svet SR Slovenije za naslednja pojasnila: 

1. Ali so delovne organizacije tudi v letu 1969 na sredstva po zaključnem 
računu za leto 1968 dolžne plačati 2 !% prispevek? 

2. Kolikšna so skupaj zbrana sredstva iz SR Slovenije in koliko s področja 
cele Jugoslavije ter kako se ta sredstva koristijo in za kakšne namene? 

3. Po nekaterih informacijah so zbrana sredstva za obnovo in graditev 
Skopja že presegla s programom planirani znesek. Če je to res, me zanima, kaj 
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je ukrenjeno s strani pristojnih republiških organov, da bi obveznost zbiranja 
sredstev tudi z drugih naslovov (izplačanih osebnih dohodkov) prenehala takoj 
in šele konec leta 1969. 

Mara P e 1 c-č e f e r i n , 
poslanec gospodarskega zbora 

V resoluciji o gospodarski politiki in ukrepih za nadaljnje uresničevanje 
družbenega plana za razvoj Jugoslavije od leta 1966—1970, ki sta jo sprejela 
zvezni in gospodarski zbor zvezne skupščine 15. novembra 1968. je v poglavju 
»razširjena reprodukcija« med drugim rečeno: 

»Razvoj sistema razširjene reprodukcije naj omogoči nadaljnje bistveno 
zmanjšanje vpliva izven gospodarskih faktorjev na akumulacijo oziroma na 
investicijske odločitve in njihovo realizacijo. Delovne organizacije v bankah naj 
postanejo nosilci odločitev o sredstvih in realizaciji na področju razširjene repro- 
dukcije v gospodarstvu. V ta namen je treba pripraviti sistemske rešitve. 

Federacija se ne bo več spuščala v obveznosti na dosedanji način.« 
V resoluciji je nadalje rečeno, da bodo obveznosti, ki jih je federacija po 

planu in zakonih že prevzela, izpolnjene tako, kot je določeno, in sicer do leta 
1970, eventualno če bi primanjkovalo sredstev, pa neposredno po letu 1970. Z 
izpolnitvijo investicijskih obveznosti, glede katerih je federacija prevzela svojo 
udeležbo, pa naj bi ugasnile fiskalne obveznosti, iz katerih pritekajo sredstva 
za njihovo financiranje. 

Iz takšnega teksta resolucije je mogoče zaključiti, da federacija za obdobje 
po letu 1970 ne more sprejemati nobenih novih obveznosti za direktne inve- 
sticije, za nadaljnji in hitrejši razvoj nezadostno razvitih republik pa bo treba 
najti nove sistemske rešitve. 

V zvezi s tem prosim izvršni svet Skupščine SR Slovenije za odgovor na 
naslednja vprašanja: 

1. Ali so točne vesti, da so v pripravi razni novi investicijski zahtevki (npr. 
za izgradnjo novih elektroenergetskih objektov, za nadaljnjo izgradnjo skopske 
železarne itd.) in sicer tako, da bi se financirali s sprejemom novih dodatnih 
obveznosti federacije po letu 1970? Menda je o nekaterih predlogih že razpravljal 
zvezni izvršni svet. 

2. Če so te vesti točne, ali gre pri tem za investicije izven ali v okviru fonda 
za nerazvite? Kolikor gre za sredstva, ki naj bi jih zagotovil fond za nerazvite, 
ali sprejemanje takšnih obveznosti ne prejudicira rešitev glede samega sistema 
formiranja in obsega sredstev za ta fond po letu 1970? 

3. Kakšno je stališče izvršnega sveta do teh problemov? 
Pri tem ne gre za nasprotovanje investicijskim iniciativam za posamezne 

objekte, kajti odločitev glede njihove nove ali nadaljnje izgradnje naj bi bila 
predvsem odvisna od združenih delovnih ljudi v samih teh organizacijah, temveč 
žk to, ali je tak način sprejemanja novih obveznosti sploh še mogoč in spre- 
jemljiv. 

4. Ali izvršni svet meni, da je to povezano tudi s problemom sredstev 
bivšega splošnega investicijskega sklada, ki jih je v smislu resolucije zvezne 
skupščine treba izločiti iz bank in jih postaviti pod poseben režim? Kakšno sta- 
lišče ima izvršni svet do tega vprašanja, zlasti glede na to, da je izvršni svet 



Priloge i 327 

Sabora SR Hrvatske poslal zvezni skupščini glede tega povsem konkretni 
predlog? 

5. Ali izvršni svet meni, da bi bilo mogoče glede teh vprašanj pripraviti 
poseben material in razpravljati o njem v Skupščini SR Slovenije v okviru 
dnevnega reda ene od naslednjih sej pristojnih zborov? 

Egon Prinčič, 
poslanec gospodarskega zbora 

V zadnjem času smo na področju deviznega in zunanjetrgovinskega režima 
zasledili vrsto ukrepov zvezne uprave, ki kažejo na tendenco odmikanja od 
ciljev gospodarske reforme in dolgoročne ekonomske politike naše države. Ukrepi 
kot so: zviševanje carinskih postavk, številni in skopo odmerjeni uvozni kon- 
tingenti, sistem prelevmanov pri uvozu živilskih in kmetijskih proizvodov, ob- 
vezno dogovarjanje z domačimi proizvajalci itd., skušajo vnašati v naš gospo- 
darski sistem predreformske kriterije glede pogojev poslovanja in gospodarjenja, 
saj uvajajo pretirano zaščito domačih proizvajalcev (tudi tistih, ki poslujejo 
z zastarelimi tehnološkimi postopki in z nizko produktivnostjo), otežkočajo proces 
liberalizacije našega tržišča, omogočajo izsiljevanje visokih cen domačih proiz- 
vajalcev ter dejansko podpirajo težnje po monopolizmu in avtarkični razvojni 
politiki. Pri tem so, jasno, izvzeti vsi tisti ukrepi in instrumenti, ki so potrebni, 
da se vzpostavi nujno potrebna in ekonomsko upravičena zaščita domačih 
proizvodov pred zunanjimi dumping cenami ali da se zaščiti naša devizna pla- 
čilna bilanca. 

Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije postavljam naslednje vprašanje: 
Kje je, oziroma kaj namerava podvzeti izvršni svet pri zveznih organih, 

da bi se na področju deviznega in zunanjetrgovinskega sistema zaščitili cilji 
gospodarske reforme, da bi se odpravili vsi ekonomsko neupravičeni ukrepi 
zvezne uprave ter da bi se v naši zunanji trgovini dosegla potrebna stabilnost 
režima in pogojev? 

Anton Zupančič, 
poslanec gospodarskega zbora 

Prvo vprašanje 

Zaradi vse večjega prometa na cesti Celje—Krško, je ta cesta postala 
nevrzdržna, tako za gospodarstvo, kakor tudi za turizem. Zaradi tega sem po- 
stavil leta 1968 poslansko vprašanje, kjer je predvidena nova trasa nove ceste 
Zidani most—Radeče in naprej proti Krškemu ter kdaj bo končana oziroma 
rekonstruirana. 

Na to vprašanje mi je bilo odgovorjeno, da se bodo dela na cestni relaciji 
Radeče—Sevnica pričela že v letu 1968 z udeležbo vseh prizadetih občin in 
v tem letu tudi končala. 

Ker ni bilo na razpolago dovolj sredstev, so se dela dejansko pričela v letu 
1968, končala pa se bodo v letu 1969 predvidoma do 1. junija. Ostali del trase 
od Sevnice do Krškega pa naj bi bil končan po zagotovilu predstavnika cestnega 
sklada do leta 1970. 
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Ker so se dela zavlekla že na prvem odseku, postavljam poslansko vpra- 
šanje cestnemu skladu SR Slovenije ali bo celotna trasa rekonstruirana od 
Radeč do Krškega do leta 1970. Nadalje me zanima, ali so v planu predvidena 
oziroma bodo predvidena sredstva za leto 1969. 

Drugo vprašanje 

Telefonska zveza spada danes med zelo važno povezavo med gospodarskimi 
organizacijami in institucijami in naj bi bila tako rekoč nepogrešljiva vez celot- 
nega mehanizma pri medsebojnem obveščanju. Žal pa ugotavljamo, da temu ni 
tako in da je z vzpostavitvijo avtomatskih telefonskih central in z velikimi 
vloženimi sredstvi v ta namen učinek ravno nasproten. 

Podjetja, ustanove in posamezniki so pričakovali z uvedbo novega avto- 
matskega telefonskega omrežja hitrejše zveze in boljše kontakte. Danes pa ugo- 
tavljamo, posebno na območju telefonskega omrežja občine Laško s telefonsko 
centralo Radeče, Zidani most, Hrastnik in Trbovlje upravičeno nezadovoljstvo 
delovnih organizacij, ki v svojih pritožbah navajajo in utemeljeno zahtevajo 
pojasnila za neurejene telefonske zveze kot npr. telefonska zveza Radeče z 
omrežno skupino Dolenjske, ki ima karakteristično številko 068, nadalje sku- 
pine Maribor in Celje. Našteti so primeri, ko je nemogoče vzpostaviti zvezo 
z zdravstveno postajo Laško ali Celje in postaje LM Radeče. Enake težave imajo 
tudi delovne organizacije, ki čakajo na telefonske zveze tudi po več ur, ali pa 
le-teh sploh ne dobijo. Kolikor pa so vzpostavljene, nastajajo na linijah mot- 
nje, pogoste prekinitve, ali pa se hkrati vključi na isto linijo več telefonskih 
naročnikov, kar vsekakor ruši zajamčeno tajnost pogovorov. 

Kljub urgencam delovnih organizacij se to stanje do danes ni popravilo. 
Zaradi tega nastajajo večje materialne in časovne izgube, zato postavljam izvrš- 
nemu svetu naslednje vprašanje: 

1. Kdo je odgovoren za materialno škodo, povzročeno delovnim organiza- 
cijam, oziroma naročnikom telefona zaradi neurejenih telefonskih zvez? 

2. Kdaj se bodo te napake popravile? 
3. Ali je podjetje PTT dolžno dati na vprašanja in pritožbe telefonskih 

naročnikov pojasnila, oziroma odgovore ter zakaj le-teh ne da? 
Prosim, da mi na gornja vprašanja odgovorite tudi pismeno. 

Jože Slavič, 
poslanec gospodarskega zbora 

Prosim, da posredujete izvršnemu svetu naslednje vprašanje: 
1. Znano je, da avstrijski obmejni organi pod raznimi vplivi ne dovoljujejo 

prenosa raznih vrst mesa in mesnih izdelkov, čeprav je akutnost in nevarnost 
vnosa bolezni slinavke že minila in so že oddaljenejše države odprle meje. 

Ali je izvršni svet o tem kaj razpravljal in če se bodo razmere čimprej 
normalizirale ? 

2. Kakšni so izgledi večjega gospodarskega sodelovanja po številnih iz- 
menjavah delegacij in obiskov med našo državo in še posebej našo republiko 
in Avstrijo? 

Prosim za odgovor na prihodnji seji zbora. 
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Franjo Arlič, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

V predlogu sklepa RIS o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih do- 
polnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969 je pod II. 
predloga sklepa določena cena pedagoške ure. Pri cenah v osnovnih šolah 
predvideva le tri kategorije, in sicer: 

— za razredni pouk: srednja izobrazba, 
— predmetni pouk: srednja in višja izobrazba. 
Iz tega predloga lahko sklepamo, da se za razredni pouk ne priznava višja 

izobrazba (PA — razredni pouk), pri predmetnem pouku pa ne učiteljev z viso- 
košolsko izobrazbo. 

To je nesprejemljivo in nerazumljivo, saj je v nasprotju z zakonom o osnov- 
ni šoli (Ur. 1. SRS, št. 7/65-42), kjer je v 61. členu določeno: »Učitelj za razredni 
pouk na osnovni šoli je lahko, kdor je končal učiteljišče ali skupino za razredni 
pouk PA, učitelj za predmetni pouk pa, kdor je končal VSP, PA, višjo gospo- 
dinjsko šolo, ustrezno fakulteto, visoko šolo, oziroma umetniško akademijo.« K 
temu naj povem, da so doslej tekla vsa prizadevanja za izboljšanje izobrazbene 
strukture učiteljskega kadra, mnogo prizadevanj je bilo in je še, da je vse to 
potrebno, nujno in pedagoško upravičeno. 

Nagrajevanje učiteljev, ki bi sledilo po predlaganem sklepu, je nesprejem- 
ljivo in v nasprotju z družbenim dogovorom, ki sta ga sklenila izobraževalna 
skupnost SR Slovenije in predsedstvo republiškega odbora sindikata delavcev 
družbenih dejavnosti za Slovenijo z dne 8. 7. 1968 (informacija izobraževalne 
skupnosti SR Slovenije št. 4/68). 

Menim, da je tako ukrepanje tudi v nasprotju s smernicami, ki jih je sprejel 
izvršni svet SR Slovenije. 

Za pouk v kombiniranih oddelkih je priznano 15 % na ceno razrednega 
pouka. Delovni in življenjski pogoji učitelja pa niso povsod enaki, zato menim, 
da bi vendarle morali priznavati tudi težka delovna mesta, kakor je bila to 
doslej navada in praksa. 

Republiški sekretariat za kulturo in prosveto SR Slovenije je izdal nor- 
mative za organizacijo dela na osnovnih šolah, kjer je določeno število učencev 
na oddelek, kjer so določene obveznosti pedagoško-vzgojnega dela, kjer je dolo- 
čena ostala organizacija dela. Po teh normativih bi bile razne službe na naših 
šolah številčno bolj zasedene. Po navodilih za sofinanciranje temeljnih izobra- 
ževalnih skupnosti priznava RIS le 20l0/o sredstev za te službe. Iz teh 20 °/o naj 
bi se financiralo tudi vso tehnično osebje na šolah. To pa ne zadošča niti pri 
velikih šolah, toliko manj pri manjših. Po tem merilu 20 °/o bi prišla na šoli 
z več kot 1250 učencev poprečna plača upravnega in tehničnega osebja od 680 
do 730 din. 

Sprašujem : 
1. Zakaj se po predlogu RIS na osnovnih šolah za financiranje ne priznava 

višja izobrazba za razredni pouk in visoka izobrazba za predmetni pouk? 
2. Zakaj se za kombinirane oddelke priznava samo 15 % na ceno razred- 

nega pouka in da se pri tem delovni in življenjski pogoji, ki so zelo različni, 
ne upoštevajo (različni hriboviti in nerazviti predeli). 
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3. Na osnovi česa je RIS prišla do zaključka, da je 20 :"/o sredstev za uprav- 
no in tehnično osebje, glede na različno velikost šol in glede na različno raz- 
vitost posameznih služb na šolah, dovolj? 

Moja pripomba: 
Odgovor, da naj te probleme rešuje vsaka temeljna izobraževalna skupnost 

sama ali vsaka šola v notranji delitvi sama, me ne bi zadovoljil. Brez priznanih 
sredstev ne more niti TIS niti šola teh problemov sama reševati. 

Boris Feldin, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Prvo vprašanje 

V Uradnem listu SFRJ št. 48/535-1968 je izšel zakon o knjigovodstvu delov- 
nih organizacij. 

V 18. členu tega zakona je navedeno, da republike lahko predpišejo za de- 
lovne organizacije, ki opravljajo dejavnost družbenih služb, odmike od določb 
tega zakona glede osnovnega kontnega plana in bilance, vodenja knjig po 
sistemu dvojnega knjigovodstva, obveznega ugotavljanja poslovnih uspehov med 
letom in rokov zanj, kot tudi glede določanja dob, za katere morajo sestavljati 
zaključne račune. 

V 23. členu tega zakona pa je navedeno, da delovne organizacije, ki oprav- 
ljajo dejavnosti družbenih služb, pa so do uveljavitve tega zakona vodile knjige 
na tak način, kot so ga določali predpisi, ki so veljali v letu 1964, lahko do 
uveljavitve predpisa iz 18. člena tega zakona vodijo svoje knjige na dosedanji 
način. 

Smatram, da spadajo vzgojno-izobraževalni zavodi v grupo delovnih orga- 
nizacij družbenih služb. Za te vrste delovnih organizacij pa zakon pooblašča 
republiko, da lahko predpiše drugačno knjigovodstvo. 

Znano je tudi, da je sedaj precejšnja raznolikost v knjigovodstvu vzgojno- 
izobraževalnih zavodov, nekateri vodijo knjige še po proračunski osnovi, drugi 
pa po drugih načinih — pač glede na to, kakor je kje zahtevala SDK. Ne bilo 
bi prav, da bi zato še nadalje bila taka raznolikost, posebej pa še zato, ker je 
znano, da je s tem v zvezi tudi precej opravil, ki bi se sicer dala poenostaviti. 

Zato vprašujem: 
1. Kateri organ republike bo tisti, ki bo lahko na podlagi 18. člena ome- 

njenega zakona predpisal odmike od določb zakona? 
2. Ali in kdo na tem že dela? 
3. Kdaj bi bilo mogoče pričakovati ustrezne predpise? 
4. Ali bi se s predpisi republike dalo knjigovodstvo delovnih organizacij 

na področju izobraževanja kaj poenostaviti? 
5. Ali bi lahko z republiškim predpisom, ki bi upošteval že večkrat izra- 

ženo željo po poenostavitvi knjigovodstva na področju izobraževanja, kakor tudi 
nekaj priporočilnih sklepov našega zbora iz preteklega leta, dosegli tudi dolo- 
čeno racionalizacijo v številu zaposlenih administrativnih moči v izobraževalnih 
zavodih? Ce je temu tako — ali je umestno čakanje? 

Prosim za odgovor na seji zbora. 
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Drugo vprašanje 

V časopisu »Delo« z dne 13. 2. 1969 sem zasledil članek pod naslovom »O 
dopolnilnem denarju za osnovno šolstvo« in podnaslovom »Občine bodo težko 
prispevale enake deleže«. V članku, ki govori o sestanku predsednikov občinskih 
skupščin dne 12. 2. 1969 v Mariboru in na katerem so razlagali o dopolnilnem 
denarju, ki naj bi ga sprejele občine za svoje osnovno šolstvo, je navedeno, da 
je za vse slovenske občine predlagano 81 milijonov din dopolnilnih sredstev, 
nato pa so konkretno navedene vsote, ki naj bi jih dobile posamezne občine na 
področju bivšega okraja Maribor. 

Nadalje je v članku navedeno, da morajo občine prispevati enak delež kot 
so ga lani. 

Iz tega povzemam, da na sestanku ni bilo navzočega predstavnika repu- 
bliške izobraževalne skupnosti. 

Iz dosedanjih materialov, ki jih imam in sem jih lahko dobil od republiške 
izobraževalne skupnosti, kakor tudi iz pisarne skupščine ter iz skupščinskih 
informacij, nisem mogel nikjer zaslediti takih načel za dopolnilno financiranje 
v letu 1969, še najmanj pa kakršnekoli številke, kaj nekomu pripada in kaj ne. 

Ce primerjam predlog sklepa za dopolnilna sredstva, ki ga je poslala RIS 
in je bil že v obravnavi v republiškem zboru, nadalje vse obrazložitve, ki sem 
jih prejel s tem v zvezi z materialom — potem ugotavljam precejšnjo razliko 
med povedanim na sestanku in med tistim, kar naj bi bilo osvojeno in kar je 
sedaj v razpravi v skupščini. Doslej pa še nisem dobil kakih drugih materialov, 
ki bi dokazovali to, kar je bilo povedano na sestanku v Mariboru. 

Znano mi je tudi, da RIS še nima in ne more imeti podatkov o tem, kolik- 
šen delež bi predstavljala sredstva, ki bi jih bile dolžne dati občine po pred- 
logu RIS (3,2 % iz OD in 60 % iz prispevkov), ker odlokov še niso sprejele vse 
skupščine v SR Sloveniji, in ker na podlagi predloga sklepa še niso izdelani 
izračuni v posameznih TIS. Sklepam torej, da zato tudi RIS še ni mogoče 
vedeti, koliko sredstev bo pripadalo posameznim TIS kot dopolnilna sredstva, 
verjeti pa gre podatku, da bo skupno 81 milijonov. 

Prav tako je znano, da je bil ob sprejemanju zakona o spierpembah in 
dopolnitvah zakona o izobraževalnih skupnostih odklonjen amandma, katerega 
smisel je bil v tem, da bi morale dati občine v letu 1969 za šolstvo najmanj 
toliko, kakor leta 1968, torej smo načelno zavrnili tako obveznost občin. Vse 
navedeno mi dokazuje, da še ni mogoče -— vsaj po mojem mnenju dajati 
kakršnekoli točnejše podatke o dopolnilnih sredstvih iz RIS, najmanj pa čisto 
konkretno že, koliko posamezni občini pripada. 

Iz časopisa je razvidno, da so razlage na sestanku v Mariboru dajali tovariš 
Riko Jerman, tovariš Jožko Štrukelj in tovariš dr. Vladimir Bračič. 

Zato, da bi bile stvari jasnejše, prosim za odgovor na naslednja vprašanja: 
1. Ali so bile na sestanku v Mariboru stvari dejansko tako interpretirane, 

kakor je to navedeno v časopisu? 
2. Ali so bile na sestanku dejansko dane številke o konkretni obveznosti 

občin (povedano je tudi bilo konkretno, koliko sredstev mora dati občina, da 
dobi dopolnilna sredstva)? 

3. Na čem temeljijo konkretne številke o dopolnilnih sredstvih za vse na- 
x?edene občine v članku? 
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4. Ali so dane številke o sredstvih rezultat predloga sklepa RIS o dopol- 
nilnih sredstvih? 

5. Ah je navedene številke posredovala razlagalcem republiška izobraže- 
valna skupnost? 

6. Če jih ni posredovala RIS, kdo in kje je izdelal tak predlog, ki je bil 
podan na sestanku? 

7. Ce zaradi razlik v predlogu RIS in razlage na sestanku nastanejo ne- 
prijetne posledice v občinah in zavodih — koga bomo za to krivili? Kdo bo 
nosil odgovornost za to? 

8. Ali je mogoče republiški izobraževalni skupnosti že sedaj, ko niti še 
predlog ni sprejet in teče o njem še razprava, že res konkretno znano, koliko 
bodo prispevale na podlagi predloga sklepa o dopolnilnih sredstvih občine in 
koliko bi morala dati dopolnilnih sredstev sama RIS in to konkretno po 
občinah? 

9. Kako bo mogoče urejati stvari potem, ko bodo občine sprejele odloke 
o sredstvih za izobraževanje v skladu s predlogom RIS (3,2 fl/o iz OD in 60 °/a 
iz prispevkov) in je večina občin to že storila in če končno pride do popolnoma 
drugačnejšega načina s posebnim ozirom na to, da so občine dolžne sprejeti 
odloke o prispevkih najkasneje do 28. 2. 1969, če naj veljajo od 1. 1. 1969 dalje? 

Prosim za odgovor na naslednji seji zbora. 

Zvone Cajnko, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Iz skupščinskih Informacij št. 3/1969 je razvidno, da je odbor za šolstvo 
na seji 17. januarja 1969 obravnaval vprašanje pedagoškega kadra v osnovnih 
šolah. V zaključku poročila s te seje je razvidno, da odbor priporoča izdelavo 
ustreznega raziskovalnega projekta, ki naj odgovori na zahtevo, kakšen naj bo 
profil učitelja za osnovno šolo. 

V zvezi s tem vprašujem predsedstvo prosvetno-kulturnega zbora: 
— ali je odbor za šolstvo dal konkreten predlog za tovrstno raziskavo, in 
— kakšno je stališče predsedstva tega zbora do priporočila, oziroma pred- 

loga odbora za šolstvo? 

Janko Šabec, 
poslanec organizacij sko-političnega zbora 

Prosim, da posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje 
poslansko vprašanje: 

V teku so postopki za izvolitev predstavniških organov vseh družbeno- 
političnih skupnosti. Občinske volilne komisije, ki izvajajo najtežje naloge glede 
volitev, nimajo na razpolago dovolj denarja, da bodo naloge glede volitev ne- 
moteno, redno in točno opravljene. Zlasti ni znano, kako bo s plačili stroškov 
za volitve republiške in zvezne skupščine. 
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Da se ne bi ponovila praksa iz preteklosti, ko je republiški in zvezni organ 
po končanih volitvah pavšalno določil povračilo stroškov, ki ni zadostoval niti 
za plačilo stroškov volilnih odborov, predlagam, da se tokrat to vprašanje 
pravočasno reši. Pri volitvah 1967 je volilna komisija skupščine občine Ilirska 
Bistrica prejela z a vse stroške za izvedbo volitev v republiško skupščino 
50 000 S dinarjev. Že tedaj so znašali stroški nad 800 000 S dinarjev, ki pa so 
šli zaradi takih postopkov v breme proračuna občine. Spričo dokaj okrnjenih 
občinskih proračunov v tem letu občinske skupščine ne bodo mogle plačevati 
obveznosti republike in federacije. Končno mora vsaka družbeno-politična 
skupnost nositi tudi svoje obveznosti. Menim, da je mogoče pri letošnjih volit- 
vah govoriti najmanj o razdelitvi vseh stroškov na tri dele. Gotovo pa je, da 
bodo stroški za volitve poslancev, tako za republiško kot zvezno skupščino 
posamezno presegli stroške za volitve občinskih skupščin. Občinska skupščina 
Ilirska Bistrica je samo za stroške volitev občinske skupščine določila v pro- 
računu 1 milijon S dinarjev. 

Prosim izvršni svet, da na prihodnji seji organizacijsko-političnega zbora 
Skupščine SR Slovenije da odgovor na postavljeno vprašanje. 

PREDLOG ZAKONA 

« modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Maribor Celje Ljubljana 
Postojna—državna meja pri Novi Gorici 

1. člen 

Cesta državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana Postojna ■ 
državna meja pri Novi Gorici (v nadaljnjem besedilu: cesta) se modernizira po 
določbah tega zakona. 

2. člen 

Modernizacija ceste po tem zakonu se izvaja postopoma po odsekih: 
Modernizacijo ceste na posameznih odsekih določa Skupščina SR Slovenije 

s posebnimi odloki. 
Odlok iz prejšnjega odstavka za posamezni odsek mora temeljiti na inve- 

sticijskem programu, ki ga potrdi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Z odlokom iz drugega odstavka tega člena se določijo glavni elementi za 

izdelavo projektov, višina potrebnih sredstev ter način financiranja. 

3. člen 

Trasa in njeni elementi se določijo na podlagi tehnično, prometno in eko- 
nomsko utemeljenih programov in osnov. 

Določanje vrstnega reda za graditev posameznih odsekov se izvrši na pod- 
lagi prometnih obremenitev, gostote prometa in tehničnega stanja sedanjega 
vozišča. 
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4. člen 

Modernizacija ceste se financira: 
1. iz sredstev, ki jih zagotovi cestni sklad SR Slovenije; 
2. iz sredstev republiškega proračuna; 
3. iz domačih in tujih kreditov; 
4. iz dela posebne pristojbine za rabo cest (v nadaljnjem besedilu: cest- 

nina) ; 
5. iz drugih sredstev. 
Za zagotovitev sredstev modernizacije ceste po tem zakonu se lahko razpiše 

javno posojilo. 
5. člen 

Za rabo odsekov ceste, ki bodo modernizirani, se lahko vpelje cestnina (61. f 
člen temeljnega zakona o javnih cestah — Uradni list SFRJ, št. 27-478/65 in št. 
7-85/67). 

Cestnina se predpiše z odlokom o modernizaciji posameznih odsekov ceste, 
njeno višino pa določi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Cestnina se vplačuje v korist cestnega sklada SR Slovenije in se uporablja 
za projektiranje in izvajanje modernizacije ceste, predvsem pa za odplačevanje 
kreditov, najetih v ta namen. Stroški pobiranja cestnine se krijejo iz pobrane 
cestnine. 

6. člen 

Ce cestnina ne zadošča za odplačevanje javnih posojil in kreditov, najetih 
za modernizacijo ceste, se krediti odplačujejo iz sredstev cestnega sklada SR 
Slovenije in iz sredstev republiškega proračuna. 

7. člen 

Sredstva iz 4. člena tega zakona, ki v posameznem letu ne bodo porabljena, 
se prenesejo z istim namenom v naslednje leto. 

8. člen 

Investitor modernizacije ceste po tem zakonu je cestni sklad SR Slovenije. 
Razmerja med Socialistično republiko Slovenijo in cestnim skladom SR Slo- 

venije bodo natančneje urejena v pogodbi, ki jo v imenu SR Slovenije sklene 
republiški sekretar za finance. 

Socialistična republika Slovenija prevzema nasproti poslovnim bankam po- 
roštvo za vse obveznosti cestnega sklada SR Slovenije, ki bodo nastale v zvezi 
z modernizacijo ceste po tem zakonu oziroma na podlagi odlokov iz 2. člena 
tega zakona. 

9. člen 

Cestni sklad SR Slovenije predloži poročilo o izvajanju modernizacije ceste 
za vsako leto izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, ob koncu investicijskih 
del na posameznem odseku oeste pa tudi Skupščini SR Slovenije. 
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10. člen 

Ne glede na določbe prvega odstavka 22. člena zakona o urbanističnem pla- 
niranju (Uradni list SRS, št. 16-119/67) lahko investitor ceste predloži dokaz 
o pravici uporabe zemljišč, potrebnih za modernizacijo ceste šele tedaj, ko prosi 
za gradbeno dovoljenje (6. točka 19. člena temeljnega zakona o graditvi inve- 
sticijskih objektov — Uradni list SFRJ, št. 20-306/67 in št. 30-377/68). 

11. člen 

Dovoljenje za graditev objektov v varovalnem pasu ceste po tretjem in 
petem odstavku 53. člena temeljnega zakona o javnih cestah in za graditev 
dovoznih priključkov in pristopov na cesto po 26. členu zakona o javnih cestah 
(Uradni list LRS, št. 39-275/62, in Uradni list SRS, št. 12-79/67) daje cestni 
sklad SR Slovenije. 

12. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dam po objavi v »-Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na 72. seji republiškega zbora in na 61. seji 
gospodarskega zbora dne 5. februarja 1969 sprejela osnutek zakona o moder- 
nizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna 
—državna meja pri Novi Gorici s tem, da mora predlagatelj pri izdelavi pred- 
njega zakoina upoštevati stališča in pripombe pristojnih skupščinskih odborov, 
zakonodajno-pravne komisije in razprave na zborih. Na osnovi prednjega je 
sedaj predložen predlog zakona. 

Predlog zakona ureja modernizacijo ceste državna meja pri Šentilju—Ma- 
ribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici. Predlog 
določa, da se modernizacija ceste izvaja postopoma po odsekih, kateri se dolo- 
čijo s posebnimi odloki, katere sprejme Skupščina SR Slovenije. S temi odloki 
se določijo glavni elementi za izdelavo projekta, višina potrebnih sredstev in 
način financiranja. V predlogu so določena načela za izbiro trase in elementov 
in določanje vrstnega reda odsekov ceste, ki se bodo modernizirali. Določeni so 
viri sredstev, iz katerih se bo financirala modernizacija ceste. Na modernizirani 
oesti se lahko uvede cestnina, o njeni višini odloča izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. Sredstva iz cestnine bodo služila za odplačevanje kreditov, ki bodo 
najeti za modernizacijo ceste. Investitor za modernizacijo ceste je cestni sklad 
SRS. V predlogu sta tudi dve upravni določbi, da investitor ni dolžan predložiti 
dokaz o pravici uporabe zemljišča v lokacijskem postopku in da investitor iz- 
daja izjemna dovoljenja za gradnjo v varstvenem pasu ceste po tretjem in petem 
odstavku 53. člena temeljnega zakona o javnih cestah in za graditev dovoznih 
priključkov in pristopov na cesto po 26. členu republiškega zakona o javnih 
cestah. 
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Osnutku zakona, ki ga je obravnavala Skupščina SR Slovenije na seji repu- 
bliškega zbora in na seji gospodarskega zbora dne 5. februarja 1969, je bila 
priložena podrobna obrazložitev. V tej obrazložitvi zato ne bodo ponavljani 
podatki, ampak se skuša, prikazati odgovore ;n, stališča predlagatelja do načelnih 
vprašanj, katera so bila iznesena v obravnavi v obeh zborih in skupščinskih 
odborih. 

1. Podan je bil predlog, da se v tem zakonu ne uredi samo modernizacija 
cestne povezave državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Po- 
stojna—državna meja pri Novi Gorici, ampak modernizacija celotne osnovne 
cestne mreže v SR Sloveniji, to je tako imenovani cestni križ. To stališče ni 
bilo upoštevano, ker se je na osnovi predhodno opravljenih študij določilo že 
v srednjeročnem programu razvoja SR Slovenije, da je treba prvenstveno pri- 
stopiti k izdelavi tehnične dokumentacije za cestno1 povezavo državna meja pri 
Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici 
in je bil Zveznemu izvršnemu svetu predložen investicijski program za to 
cestno povezavo s predlogom, naj se izposluje posojilo pri Mednarodni banki 
za obnovo in razvoj. Mednarodna banka sedaj obravnava ustrezni zahtevek za 
posojilo. Sedanja faza postopka zahteva, da Skupščina SR Slovenije odloči o 
začetku gradnje avto-cest na najbolj perečih odsekih sedaj v glavnem že pro- 
učene cestne trase Šentilj—Nova Gorica. Cestni sklad SRS pa izdeluje tudi 
študijo o programu razvoja ostale mreže hitrih cest v Sloveniji, ki bo izdelana 
v letošnjem letu in predložena v odločitev Skupščini SR Slovenije. Izdelava te 
študije je zahtevna naloga, ter mora združiti številne analize posameznih pod- 
ročij prometa in ekonomike. Študija bo morala predlagati program izgradnje, 
vrstni red in sistem financiranja. Takrat bo postal sedaj predlagani zakon se- 
stavni del zakona o omrežju hitrih cest. Potrebe razvoja ostale cestne mreže so 
že sedaj upoštevane v predlogu odloka o finančnem programu za financiranje 
projektiranja novih cestnih odsekov v SR Sloveniji, ki predvideva izdelavo 
tehnične dokumentacije za odseke na vseh hitrih cestah v Sloveniji. Tudi se 
s sprejemanjem tega zakona ne sprejme odločitev, da se bo najprej v celoti 
zgradila cestna povezava Šentilj—Nova Gorica, ampak se samo' daje možnost za 
odločitev o prvi etapi na najbolj perečih odsekih na tej cesti. V drugi etapi pa 
bo sprejeta odločitev o moderniziranju odsekov cest na celotni mreži hitrih cest, 
ki po načelih tega predloga zakona spadajo v naslednjo etapo. Jasno je, da bo 
treba še pred zgraditvijo celotne cestne povezave Šentilj—Nova Gorica reševati 
tudi take probleme, kot so npr.: predor skozi Karavanke, obalna cesta Ško- 
fije—Sečovlje in priključek na avtocesto Villesse—Gorica na državni meji pri 
Novi Gorici in še nekatere druge. 

Nujno pa je sedaj obravnavati predlagani zakon o modernizaciji ceste 
državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna 
meja pri Novi Gorici, ker se s sprejetjem zakona potrdijo sedanja prizadevanja 
za pridobitev mednarodnega posojila. Vsako odlaganje obravnave tega pred- 
loga bi lahko povzročilo izgubo možnosti konkuriranja za mednarodno posojilo, 
ker so določila odloka za najemanje posojila pri Mednarodni banki za obnovo 
in razvoj (Uradni list SFRJ, št. 31/68) zelo stroga glede predložitve potrdil o za- 
gotovitvi lastne udeležbe, ki se lahko izdajo le na podlagi predlaganega zakona. 
Predvideno pa je, da se bodo urejali odnosi z Mednarodno banko za obnovo in 
razvoj v aprilu ali maju letos. Izguba predvidenega mednarodnega posojila pa bi 
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lahko imela zelo dalekosežne posledice za modernizacijo slovenskega cestnega 
omrežja. 

2. Po oceni bodo znašali gradbeni stroški za 253,3 km dolgo štiripasovno 
avtocesto Šentilj—Gorica 4 028 900 000 dinarjev ali povprečno 15 900 000 dinar- 
jev za 1 km. V teh stroških so bila upoštevana tudi sredstva za odškodnine, 
upravnega postopka in nadzora, kakor tudi nepredvidena dela in ocenjene 
podražitve v višini 17,5 % investicijske vsote (vse po sugestijah misije Med- 
narodne banke za obnovo in razvoj).-Po teh izračunih je predvideno za sam 
nadzor 109 mio dinarjev, kar predstavlja 3,6 °/o gradbenih stroškov, kar je manj 
od priporočila iste misije, ki je predlagala do 5®/o. 

V razpravi je bila postavljena zahteva, da se določi globalna finančna kon- 
strukcija za celo cesto. To pa v sedanji fazi ni možno. Globalno finančno kon- 
strukcijo bo možno šele izdelati, ko bodo rešena sistemska vprašanja financiranja 
razširjene reprodukcije cest in obravnavan oziroma sprejet zakon o moder- 
nizaciji celotne mreže hitrih cest v Sloveniji. 

Pri obravnavi osnutkov predpisov s področja modernizacije cest je bilo v 
skupščinskih odborih postavljeno vprašanje upravičenosti sedanje delitve zvez- 
nega prometnega davka od pogonskega goriva. Po sedanjih predpisih je to 
gorivo obremenjeno s prometnim davkom povprečno 0,62 %> po litru bencina 
in 0,36 din po litru plinskega olja. Ta sredstva prometnega davka se delijo v 
odnosu 80 %> federacija in 20 fl/o republiški proračun. Ta delitev je bila v pre- 
teklosti, ko je federacija financirala iz teh sredstev gradnjo nekaterih cest, še 
razumljiva, povsem neustrezna pa je postala, ko je federacija prenesla popolno 
obvezo financiranja cest na republike. Glede na to bi smel biti dohodek fede- 
racije samo normalni prometni davek na pogonsko gorivo, medtem ko bi se 
morala preostala sredstva prometnega davka stekati v republiki za financiranje 
cest. Zaradi tega izvršni svet v celoti podpira predlog, ki ga bo posredoval tudi 
zveznemu izvršnemu svetu, naj se po letu 1970 spremeni delitev sredstev pro- 
metnega davka na pogonsko gorivo tako, da bo dobila federacija 20 ®/oi, repu- 
blika pa 80 <Vo. 

Potrebno pa je uvesti tudi ekonomski prispevek za ceste na motorna vozila 
z uvedbo progresivne lestvice za težka motorna vozila ter bolj obremeniti s pri- 
spevkom za ceste tudi plinsko olje, da bi na ta način tovorna vozila, ki najbolj 
trošijo cestno mrežo, prispevala sredstva za ceste. Hkrati pa bi se bolj uve- 
ljavili ekonomski kriteriji za razporeditev tovora med železnico in cestnim 
prometom. 

S predlagano spremembo delitvenega razmerja prometnega davka na po- 
gonsko gorivo in dodatno obremenitev tovornih motornih vozil ter plinskega 
olja bi se republiki zagotovila potrebna nadaljnja finančna sredstva za gospo- 
darjenje s cestami. 

3. V obrazložitvi k osnutku zakona so bili navedeni podatki o prometni 
obremenitvi cestne povezave, ki so rezultat dvanajstletnega štetja prometa. Na 
osnovi tega štetja je bila po dosedaj znanih metodah izdelana prognoza prometa 
za naslednja leta. Ta prognoza se preverja tudi še s posebno študijo pri ljub- 
ljanskem urbanističnem zavodu o prometnih težnjah. Na te podatke o prognozi 
prometa o obrazložitvi k osnutku zakona so bili izneseni dvomi. 

Od obravnave osnutka zakona so bili pripravljeni podatki o štetju prometa 
v letu 1968, ki so naslednji: 

22 
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Obremenitev, 
odseki 1957 1960 1963 

MOTORNA VOZILA — mv. 
Šentilj—Gorica, povprečje 

Šentilj—Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana—Razdrto 
Razdrto—Gorica 

700 1480 2690 5 590 6 434 

708 1398 2518 4 914 5 493 
2425 5296 5100 11 125 17 574 

713 1778 4041 9 219 8 647 
299 581 1011 1 932 2 043 

OSEBNA VOZILA ENOTE — OVE 
Šentilj—Gorica, povprečje 1310 2410 

Šentilj—Ljubljana 1374 2292 
Ljubljana 3359 6830 
Ljubljana—Razdrto 1362 3104 
Razdrto—Gorica 572 950 

4090 I 540 10 115 

4001 7 297 8 228 
6525 13 966 20 958 
5826 15 145 15 448 
1650 2 889 3 817 

TON/24 UR 
Šentilj—Gorica, povprečje 

Šentilj—Ljubljana 
Ljubljana 
L j ubij ana—Razdrto 
Razdrto—Gorica 

3 350 5 680 9 640 19 080 22 834 

3 720 5 300 9 067 17 028 19 504 
10 926 16 912 16 190 34 082 45 846 

3 486 7 392 14 632 32 048 33 080 
1 524 2 312 3 664 5 901 7 738 

Iz podatkov je razvidno, da se je promet na cesti Šentilj—Gorica v letu 
1968 proti preteklemu letu povečal za 15,9 °/o. Povečanje prometa je popolnoma 
v skladu s sedaj opravljenimi prognozami o bodočem prometu na tej cestni 
povezavi. Značilno pa je, da je stagniral promet na cestni povezavi Ljubljana— 
Razdrto. To pa zato, ker je obstoječi promet že dosegel kapaciteto sedanje ceste 
in se ne more več razvijati. Pri tem moramo omeniti, da je v zadnjih dneh 
izdelana študija ljubljanskega urbanističnega zavoda o prometnih težnjah (ta 
študija je sedaj v proučevanju) pokazala še ugodnejšo prognozo prometa kot je 
bila navedena v obrazložitvi k osnutku zakona. 

Na podlagi prednjega lahko zaključimo, da je prognoza prometa, ki je bila 
navedena v obrazložitvi k osnutku zakona, realna in na podlagi te prognoze 
izračunana interna donosnost investicije in izračunana cestnina, v celoti ute- 
meljena. 

Pri obravnavi osnutkov predpisov s področja cest in železnice je bila po- 
stavljena zahteva, da se kompleksno obdela razvoj prometa v Sloveniji. Zato 
je izvršni svet Skupščine SR Slovenije prevzel obvezo pripraviti kompleksno 
študijo o stanju prometa v SR Sloveniji, ki bo dala osnove in najpomembnejše 
elemente ter ekonomsko-politična načela, na katerih naj bi temeljila izdelava 
načrta kompleksnega razvoja prometa v Sloveniji. 

4. Izražena je bila bojazen, da se bodo sredstva, ki so predvidena za vzdr- 
ževanje in rekonstrukcijo cest v SR Sloveniji, prelivala na modernizacijo hitre 
ceste in s tem zapostavljala vzdrževanje in izboljšavo obstoječe cestne mreže. 
Menimo, da te bojazni niso utemeljene, ker se razporeditev sredstev cestnega 
sklada SRS vrši za srednjeročno obdobje s srednjeročnim programom, letno pa 
s finančnimi načrti, h katerim daje soglasje Skupščina SR Slovenije. Poleg tega 
pa je predvideno, da se bodo sredstva za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest in 
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sredstva za modernizacijo cest vodila na ločenih tekočih računih. Na ta način 
je cestnemu skladu SRS onemogočeno kakršnokoli prelivanje sredstev brez so- 
glasja Skupščine SR Slovenije in je s tem zagotovljeno normalno financiranje 
vzdrževanja in rekonstrukcij ostalega cestnega omrežja v SR Sloveniji. 

Pri sedanjem trendu porasta dohodkov po obstoječih virih je po oceni zago- 
tovljeno za vzdrževanje in rekonstrukcije cest v obdobju 1971 do 1975 ca. 1200 
mio dinarjev. Po sedanji praksi bi se ta sredstva v globalu delila nekako tako: 
ca. 490 mio za redno vzdrževanje cest in ca. 650 mio dinarjev za rekonstrukcije 
cest. S temi sredstvi se poleg normalnega vzdrževanja lahko npr. rekonstruira 
ca. 250 km makadamskih cest in obnovi asfaltne prevleke na ca. 600 km cest. 
Letna vlaganja za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest bi znašala od ca. 200 mio 
dinarjev v letu 1971 do ca. 310 mio dinarjev v letu 1975 ali v poprečju ca. 230 
mio dinarjev (v 1968. letu je bilo za to uporabljeno 148 mio dinarjev). Na ta 
način je zagotovljena sedanja dinamika vzdrževanja in rekonstrukcij cest, kot 
jo določa sedanji štiriletni program vzdrževanja in rekonstrukcij cest. Ta pa je 
imel zadnji dve leti lepe uspehe, saj je bilo rekonstruirano 283 km makadamskih 
cest, položenih 297 km asfaltnih tepihov na modernizirana vozišča in zgrajeno 
ali modernizirano 36 mostov. Pri tem moramo upoštevati tudi dejstvo, da so 
v veliki meri dotrajane prav ceste na osnovni cestni mreži ter kolikor ne 
začnemo z graditvijo avtocest, bo treba vložiti zelo velika sredstva za popravilo 
osnovnih cest, ne da bi pri tem odpravili pomanjkljive tehnične elemente, ki 
predstavljajo ozko grlo za normalno odvijanje prometa in že sedaj povzročajo, 
v bodočnosti pa bi povzročili še veliko večje zastoje v prometu. Zastoji pa 
povzročajo veliko škodo gospodarstvu, poleg tega pa tudi usmeritev prometa 
v drugih smereh. Tako bi porabili sorazmerno zelo velika sredstva, ne bi pa 
rešili osnovnih problemov cestnega prometa. Zaradi tega je modernizacija ceste 
zelo nujno potrebna. 

5. Kot investitor za modernizacijo ceste državna meja pri Šentilju—Mari^ 
bor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici je predviden 
cestni sklad SRS. Ta organizacija je že sedaj nekaj let od pričetka priprav za 
modernizacijo hitrih cest izvrševala vse tehnične in druge strokovne priprave 
za modernizacijo hitrih cest. Sklad razpolaga z določenim strokovnim kadrom, 
ki lahko tvori jedro skupine, ki bi vršila investitorske posle. V razpravi je bilo 
omenjeno, da naj investitorske posle vrši posebna organizacija, ki ni vezana na 
sklad, ker bi v slučaju, da skrbi sklad za modernizacijo ceste in za vzdrževanje 
cest prišlo do zapostavljanja vzdrževanja cest. Menimo, da te bojazni niso ute- 
meljene. Po predlogu naj bi imela strokovna služba cestnega sklada SRS dva 
sektorja, od katerega bi eden skrbel za modernizacijo cest, drugi pa za vzdr- 
ževanje in rekonstrukcijo obstoječe cestne mreže. Oba sektorja bi imela skupno 
le splošno službo, kot računovodstvo, administracijo in podobno. S tako orga- 
nizacijsko obliko bi bilo zagotovljeno, da se bodo enakopravno obravnavala 
vprašanja gradnje hitrih cest in vzdrževanje cest. Narava nalog je taka, da 
zahteva usklajeno reševanje strokovnih nalog za ceste na območju SR Slo- 
venije. Npr. sektor za modernizacijo cest bo moral opravljati tudi nalogo pro- 
gramiranja cest. Zaradi tega je primerno, da vse zadeve cest opravlja ena 
strokovna organizacija. To je tudi ekonomsko utemeljeno, ker bodo stroški 
za eno organizacijo manjši, kot če formiramo poleg cestnega sklada SRS še 
posebno investicijsko grupo za cesto. 

Upoštevati pa moramo tudi dejstvo, da predstavlja opravljanje investi- 
torskih poslov za tako veliko infrastrukturno investicijo zelo težko nalogo, ki 

22* 



340 Priloge 

zahteva strokovnjake, ki dobro poznajo tehnične, ekonomske, finančne in druge 
probleme, ki nastopijo pri gradnji cest. Take strokovnjake z daljšimi izkušnjami 
pa že ima cestni sklad SRS. S predlaganimi organizacijskimi spremembami bi 
dosegli le določene zastoje pri opravljanju investitorskih poslov, kar je glede 
na predvideni bližnji začetek modernizacije ceste lahko zelo škodljivo. Jasno pa 
je, da bo treba povečati sedanjo strokovno službo cestnega sklada SRS. Zaradi 
tega predlagamo, da opravlja in ves ti tonske posle cestni sklad SRS. 

6. V razpravi je bilo izneseno stališče, da se pooblastilo cestnega sklada 
SRS, ki je zajeto v 11. členu predloga zakona, dopolni tako, da se izdajajo 
izjemna dovoljenja za gradnjo v varstvenem pasu modernizirane ceste v so- 
glasju s pristojnimi občinskimi skupščinami na osnovi njihovih že sprejetih in 
potrjenih urbanističnih programov in projektov. Ta sugestija ni bila sprejeta, 
ker se dovoljenja za graditev objektov v varovalnem pasu po tretjem in petem 
odstavku 53. člena temeljnega zakona o javnih cestah ne izdajajo za naseljene 
kraje, za katere obstojajo urbanistični načrti ali odloki, ki jih nadomestujejo 
(osmi odstavek 53. člena temeljnega zakona o javnih cestah). Zaradi tega bi 
sprejetje prednjega predloga samo povzročilo dvojno upravno poslovanje pri 
izdaji takih dovoljenj. 

Predlog zakona je v celoti usklajen s pripombami zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije. V predlogu zakona je spremenjeno: 

a) besedilo 3. člena, tako kot je bilo predlagano v razpravi, ker novo 
besedilo bolje precizira načela, kako naj se določijo trase in njeni elementi ter 
vrstni red za gradnjo posameznih odsekov; 

b) zaradi jasnosti je bilo dopolnjeno besedilo 4. člena glede preciziranja 
republiških sredstev, da se od cestnine porabi za modernizacijo samo del pobra- 
nega zneska, ker je treba predhodno iz cestnine kriti stroške pobiranja in 
anuitete za kredite; določeno pa je tudi, da Skupščina SR Slovenije odloča o 
ljudskem posojilu; 

c) v 8. členu se podrobneje urejajo razmerja med SR Slovenijo in cestnim 
skladom SRS in načelno ureja garancija republike za modernizacijo ceste s tem, 
da se podrobno ta področja urejajo z odloki. 

Na osnovi prednjega predlagamo, da Skupščina SR Slovenije sprejme pred- 
log zakona o modernizaciji ceste državna, meja pri Šentilju—Maribor—Celje— 
Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici. 

POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 
je na seji dne 4. marca 1969 obravnaval predlog zakona o modernizaciji ceste 
državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna 
meja pri Novi Gorici, ki ga je predložil v obravnavo izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

Osnutek zakona o modernizaciji ceste Šentilj—Nova Gorica je bil obrav- 
navan na, seji odbora za proizvodnjo in promet dne 22. januarja 1969 in na seji 
republiškega zbora dne 5. februarja 1969. Glede na to, da je bil obravnavan že 
osnutek, so se poslanci odbora za proizvodnjo in promet v splošni razpravi o 
predlogu zakona omejili predvsem na obravnavanje stališč predlagatelja do 
vprašanj, ki so bila izražena na skupščinskih zborih in odborih ter na konkretne 
spremembe besedila predloga zakona nasproti besedilu osnutka. 
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V splošni obravnavi je odbor za proizvodnjo in promet sprejel pojasnila 
predstavnikov cestnega sklada SR Slovenije in republiškega sekretariata za 
gospodarstvo, ki sta hkrati nadomeščala predstavnika izvršnega sveta, ki se 
zaradi bolezni oziroma zadržanosti nista mogla udeležiti seje odbora. 

— Stališče, da se v tem zakoinu ne uredi le modernizacija cestne povezave 
državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna 
meja pri Novi Gorici, temveč modernizacija celotne osnovne cestne mreže v SR 
Sloveniji, ni bilo upoštevano glede na to, da je bil zveznemu izvršnemu svetu 
že predložen investicijski program za to cesto s predlogom, naj se izposluje 
posojilo pri mednarodni banki za obnovo in razvoj ter zato, ker za ostala cestna 
omrežja še ni izdelana potrebna tehnična in ekonomska dokumentacija. 

Poudarjeno je bilo, da bi odlaganje sprejema tega zakona lahko povzročilo 
izgubo možnosti konkuriranja za mednarodno posojilo. Cestni sklad pa že dela 
na študiji o programu razvoja ostale mreže hitrih cest v SR Sloveniji, ki bo 
izdelana v letošnjem letu in predložena v od!očitev Skupščini SR Slovenije. 

— Glede bojazni, da se bodo sredstva, ki so predvidena za vzdrževanje in 
rekonstrukcijo cest, prelivala v korist modernizacije hitre ceste, je odbor spre- 
jel pojasnilo predlagatelja zakonskega osnutka, da se bodo sredstva vodila na 
ločenih tekočih računih, da se razporeditev sredstev cestnega sklada opravlja 
s srednjeročnim programom in letno s finančnimi načrti, h katerim daje so- 
glasje Skupščtna SR Slovenije ter da se predvideva sprememba v notranji orga- 
nizaciji sklada, ki bo onemogočila prelivanje namenskih sredstev ter uspešno 
izvajanje vseh nalog sklada. 

— Odbor je sprejel utemeljitev k predlogu, da naj bi investitor za moder- 
nizacijo ceste bil cestni sklad SR Slovenije, saj je ta že doslej opravljal vse 
tehnične in druge priprave za modernizacijo hitrih cest, ima pa tudi ustrezne 
kadre, ki poznajo tehnične, ekonomske, finančne in druge probleme pri grad- 
nji cest. 

V razpravi po posameznih členih predloga zakona odbor ni imel spremi- 
njevalnih predlogov. Izraženi so bili pomisleki glede 6. in 8. člena predloga 
zakona in sicer glede tega, da niso povsem prepričljiva zagotovila, da se sred- 
stva, ki so namenjena za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest, ne bodo prelivala 
na modernizacijo hitre ceste, ter da je investitor za modernizacijo cestni sklad 
SR Slovenije. Ob glasovanju po teh členih je odbor za proizvodnjo in promet 
z večino glasov sprejel predloženo besedilo, proti je glasoval le 1 poslanec. 

Odbor predlaga, da se v 3. členu v zadnji vrsti odpravi tiskovna napaka. 
Odbor predlaga republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da sprejme 

predlog zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—- 
Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici v predloženem 
besedilu. 

Odbor je za svojega poročevalca določil inž. Ferda Papiča. 

Št.: 34-59/69 
Ljubljana, 5. 3. 1969 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je predlog zakona o 
modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana— 
Postojna—državna meja pri Novi Gorici obravnavala na svoji seji dne 5. 
marca 1969. 
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Uvodoma je bilo ugotovljeno, da so v zakonskem predlogu v celoti upo- 
števane pripombe in predlogi, ki jih je dala komisija k zakonskemu osnutku 
na seji dne 27. januarja 1969. Glede na to ugotovitev in poprejšnjo izčrpno 
obravnavo predloga za izdajo zakona ter zakonskega osnutka komisija k zakon- 
skemu predlogu ni imela načelnih pripomb. 

V podrobni. obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
naslednje spremembe oziroma dopolnitve: 

K 3. členu : Besedilo drugega odstavka se preuredi tako, da se glasi: 
»Vrstni red graditve posameznih odsekov se določi na podlagi prometnih obre- 
menitev, gostote prometa in tehničnega stanja sedanjega vozišča.« 

K 4. členu: V 4. točki prvega odstavka se besedilo »za rabo cest« pre- 
cizira tako, da se glasi: »za rabo ceste«. 

K 6. členu: Na koncu druge vrste in v začetku tretje vrste se besedilo: 
»se krediti odplačujejo« dopolni tako, da se glasi: »se javna posojila in krediti 
odplačujejo«. 

Vse predlagane spremembe in dopolnitve so redakcijskega značaja; po- 
trebne pa so zaradi jasnosti in medsebojne usklajenosti besedila posameznih 
določb. 

Št.: 34-59/69 
Ljubljana, 6. 3. 1969 

Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora 
r— poročilo z dne 5. 3. 1969, št. 34-59/69 

PREDLOG ODLOKA 

o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč 

Na podlagi 2. člena zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šent- 
ilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici je 
sprejela Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora 
in na seji gospodarskega zbora 

ODLOK 

o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč 

I. 

Kot prva etapa modernizacije ceste državna meja pri Šentilju—Maribor— 
Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici se opravi moder- 
nizacija odsekov: 

a) Vrhnika—Postojna—Razdrto, 
b) Hoče—Leveč. 
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II. 

Dela za dokončanje modernizacije bodo opravljena: 
a) na odseku Vrhnika—Postojna—Razdrto do 31. decembra 1971. leta; 
b) na odseku Hoče—Leveč do 31. decembra 1973. leta. 

III. 

Glavna trasa, po kateri bosta zgrajena odseka iz I. točke tega odloka, 
poteka: 

a) za odsek Vrhnika—Postojna—Razdrto: Vrhnika—Stampetov most—Der- 
više—Unec—Postojna—Hrašče—Hruševje—Razdrto; 

b) za odsek Hoče—Leveč: Hoče—Slivnica—Slovenska Bistrica—Preloge— 
Žičnica—Slatina—Žepina—Leveč. 

Glavni tehnični elementi za modernizacijo ceste so: 

Hoče—Leveč 

Elementi 
Vrhnika 
Postojna 
Razdrto 

Hoče 
Pol- 

skava 
Pol- 

skava 
Ziče 

Ziče Dramlje 
Dramlje Leveč 

dolžina km 
teren 
rač. hitr. km/uro 
zavoji Rmin m 
vzd. sklon, mas0/« 
prerač. prerez — 
planum m 
št. pasov 

43,1 
grič. 

120 
700 

4 

10,0 
ravn. 

140 
1000 

2,5 

26,40 26,40 
4 4 

16,5 
grič. 

120 
700 

4 

23,60 
4 

8,0 15,5 
hrib. grič. 

100 120 
500 700 

4 4 

19,50 26,40 
4 4 

Trasa ceste in tehnični elementi so natančneje določeni v investicijskem 
programu. Ožja lokacija se določi v glavnih projektih, ki so v skladu z investi- 
cijskim programom. 

IV. 

Stroški za dela iz I. točke tega odloka znašajo 1 477 000 000 dinarjev. Sred- 
stva za ta dela bodo zagotovljena iz tehle virov: 

a) iz kreditov, katere najame cestni sklad SR Slovenije 
v višini  

b) iz sredstev republiškega proračuna v višini  
c) iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno v višini 
č) iz mednarodnega kredita v višini   • 

dinarjev 

636 000 000 
313 000 000 

50 000 000 
478 000 000 

Sredstva SR Slovenije iz podtočke b) prejšnjega odstavka bodo zagotovljena, 
v tehle letnih tranšah: 
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dinarjev 

— leta 1970   46 000 000 
— leta 1971   48 000 000 
— leta 1972   50 000 000 
— leta 1973   51 000 000 
— leta 1974   57 000 000 
— leta 1975   61 000 000 

Cestni sklad SR Slovenije lahko v breme sredstev SR Slovenije, predvi- 
denih po tem odloku, najame kredite, da se uskladi dinamika modernizacije 
ceste po I. točki tega odloka z dotokom sredstev SR Slovenije iz prejšnjega 
odstavka. 

Ce sredstva iz prvega odstavka te točke ne bodo dosežena v predvidenem 
znesku, se na predlog izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ali investitorja 
spremenita standard in obseg del na odseku Hoče—Leveč. 

V. 

Na moderniziranih odsekih Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč se 
vpelje cestnika po 61. f členu temeljnega zakona o javnih cestah (Uradni list 
SFRJ, št. 27-478/65 in št. 7-75/67). 

Višino cestnine predpiše izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

VI. 

Cestnina po prejšnji točki tega odloka se uporablja predvsem za odplače- 
vanje posojil. 

VII. 

Razmerja med SR Slovenijo in cestnim skladom SR Slovenije bodo natanč- 
neje urejena v pogodbi, ki jo v imenu Socialistične republike Slovenije sklene 
republiški sekretar za finanoe. 

VIII. 

SR Slovenija prevzema nasproti poslovnim bankam poroštvo za vse obvez- 
nosti cestnega sklada SR Slovenije, ki bodo nastale v zvezi z modernizacijo 
cestnih odsekov po tem odloku. 

IX. 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na 72. seji republiškega zbora in na 61. seji 
gospodarskega zbora dne 5. februarja 1969 sprejela osnutek odloka o moderni- 
zaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna'—Razdrto in Hoče—Leveč s tem, da 
mora predlagatelj pri izdelavi predloga odloka upoštevati stališča in pripombe 
pristojnih skupščinskih odborov, zakonodajno-pravne komisije in razprave v 
zborih. Na osnovi prednjega je sedaj predložen predlog odloka. 
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Predlog odloka ureja modernizacijo cestnih odsekov Vrhnika—Postojna— 
Razdrto in Hoče—Leveč kot prvo etapo v modernizaciji ceste državna meja 
pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi 
Gorici. Dela za modernizacijo bodo dokončana na odseku Vrhnika—Postojna— 
Razdrto do konca 1971. leta, na odseku Hoče—Leveč pa do konca 1973. leta. 
V predlogu je za oba odseka določena trasa in glavni elementi za modernizacijo. 
Medtem ko so za odsek Vrhnika—Postojna—Razdrto določeni enotni tehnični 
elementi, so za odsek Hoče—Leveč določeni različni tehnični elementi v odvis- 
nosti od konfiguracije terena. Stroški za modernizacijo obeh odsekov znašajo 
1477 mio dinarjev, kateri se zagotavljajo iz naslednjih virov: 

— iz kreditov, katere najame cestni sklad SRS . . . 
— iz sredstev SR Slovenije  
— iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno . 
— iz mednarodnega kredita  

Določene so tudi letne transe za dotok sredstev SR Slovenije ter pooblastilo 
investitorju, da lahko v breme sredstev SR Slovenije najame kredite, da se 
uskladi modernizacijo odsekov z dotokom sredstev SR Slovenije. 

V predlogu odloka je določilo, da kolikor ne bodo dosežena finančna sred- 
stva v predvidenem znesku, se na predlog izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije investitorja spremenita standard in obseg del na odseku Hoče—Leveč. Na 
moderniziranih odsekih bo uvedena cestnina, katero določi izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in ki bo služila za odplačevanje posojil, ki bodo najeta za finan- 
ciranje modernizacije obeh cestnih odsekov. V predlogu je določeno, da SR 
Slovenija prevzame poroštvo za vse obveznosti investitorja, ki bodo nastale pri 
izvajanju tega odloka do poslovnih bank. 

Predlog odloka je v primerjavi z osnutkom odloka spremenjen v dveh 
bistvenih sestavinah: 

a) Sredstva iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno so znižana ođ 
53 mio dinarjev na 50 mio dinarjev, medtem ko so sredstva SR Slovenije od 
310 mio din povečana na 313 mio din. Spremenjene so tako obveznosti po posa- 
meznih virih financiranja modernizacije obeh cestnih odsekov, ni pa spreme- 
njena celotna ocena stroškov za modernizacijo obeh odsekov. Ta sprememba 
je bila potrebna, da se krijejo dodatne naloge, ki so na osnovi obravnave v Skup- 
ščini SR Slovenije vnesene v predlog odloka o finančnem programu za financi- 
ranje projektiranja novih cestnih odsekov v SR Sloveniji. Povečana sredstva 
za projektiranje v višini 3 mio dinarjev so namreč potrebna, za kritje stroškov 
izdelave celotnega idejnega projekta za cestno povezavo državna meja pri Pod- 
korenu—Ljubljana in celotnega glavnega projekta za predor skozi Karavanke. 

b) Vneseno je določilo, da SR Slovenija prevzame poroštvo za vse obvez- 
nosti cestnega sklada SRS, ki bodo nastale pri izvajanju tega odloka do poslov- 
nih bank. S tem se zadovolji zahtevi kreditne banke in hranilnice Ljubljana^ in 
se zavaruje likvidna poslovnost banke pri izvajanju tega odloka glede na bančne 
garancije, katere bo banka izdala na podlagi zveznih predpisov za celotno inve- 
sticijo. To se pravi, da mora banka že v času gradnje zagotoviti vsa sredstva, ki 
so potrebna za gradnjo, čeprav je predvidena dinamika priliva sredstev počas- 
nejša kot dinamika gradnje. 

Prednja zahteva banke je utemeljena, ker je Skupščina SR Slovenije edina 
pristojna, da odloča: 

636 mio din 
313 mio din 

50 mio din 
478 mio din 
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— o obstoju cestnega sklada SRS kot pravne osebe; 
— o delitvi izvirnih sredstev za ceste, ki so po veljavnih predpisih dohodek 

cestnega sklada SRS in 
— dokončno odloča o usmeritvi sredstev cestnega sklada SRS. 
V predlogu odloka se sedaj predlaga naslednje financiranje modernizacije 

cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Ploče—Leveč: 
Stroški za odseke avtoceste 

mio din 

Odsek Dolžina Stroški Garancijski Prispevek za 
polog energetiko 

Skupaj 
stroški 

Hoče—Leveč ..... 50,0 661 
Vrhnika—Postojna . . 31,5 491 
Postojna—Razdrto . . . 11,6 168 

66 
49 
17 

14 
3 

735 
554 
188 

Skupaj 93,1 1320 132 25 1477 

Za financiranje izgradnje obeh odsekov podajamo predlog, po katerem bi 
zbrali 64,7 °/o z lastno udeležbo v okviru proračuna in cestnih skladov, 35,3 °/o pa 
bi krili z mednarodnim posojilom. Mednarodna banka za obnovo in razvoj 
daje posojila v višini 40 °/o le za stroške gradbenih del, stroški za projekte in 
odškodnine bremenijo v celoti lastna sredstva investitorja. V izračunu izhajamo 
iz predpostavke, da bi bilo posojilo najeto po obrestni meri 6,25 °/o in vračilni 
dobi 25 let. Odplačevanje posojila bi pričelo po petem letu od dodelitve kredita. 

Investitor mora razen tega zagotoviti po veljavnih predpisih tudi sredsitva 
za 10 Vo garancijski polog in prispevek za energetiko. Ce upoštevamo še te 
•obveznosti, doseže udeležba mednarodnega posojila 32,4 "/o celotnih potrebnih 
sredstev. 

Sredstva obeh obveznosti, pologa in prispevka za energetiko se po dovršeni 
gradnji oziroma po določenem roku vrnejo investitorju. 

Predlagani viri financiranja so razvidni iz naslednje tabele: 

VARIANTA IV a — HOČE—LEVEČ 4 pasovi 
VRHNIKA—RAZDRTO 4 pasovi 

mio din 
Stroški — angažirana sredstva Viri financiranja 

gradnja g
e
e
n

t?^ vsi dpp CS Rp 
-—manjka komu- 
+ presežek lativa 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

170 17 12 199 8 
250 25 13 288 42 
350 35 — 385 — 
350 35 — 385 — 
200 20 — 220 — 

102 — 
58 
62 
67 
73 
78 
85 

111 

46 
48 
50 
51 
57 
61 

62 
90 

127 
127 

72 

172 
236 
237 
244 
196 
135 
146 
111 

— 27 
— 52 
— 148 
— 141 
— 24 
+ 135 
+ 146 
+ 111 

— 27 
— 79 
— 227 
— 368 
— 392 
— 257 
— 111 

Zbir 1320 132 25 1477 50 636 313 478 1477 

dpp — davek na promet proizvodov 
RP — republiški proračun 

CS — cestni sklad 
MB — mednarodna banka 
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Mednarodno posojilo je predvideno v tabeli s 478 mio dinarjev ali 38 240 000 
USA $. 

Lastna sredstva se bodo po predlogu zbrala takole: 
— posojila pri poslovni banki, katere bo najel cestni sklad SRS v višini 

636 milijonov dinarjev. Najetje takih posojil je v načelu že odobreno s strani 
Skupščine SR Slovenije ob sprejemanju finančnega programa sklada za leto 
1968. Potrebno je samo še skleniti ustrezne formalne pogodbe, da bo dokončno 
določena finančna konstrukcija; 

— iz 1,5 °/o republiškega prometnega davka je po republiškem zakonu že 
zagotovljeno 93 440 000 dinarjev za projektiranje in nove cestne odseke. Od tega 
je 43 440 000 dinarjev po predlogu o finančnem programu za projektiranje novih 
cestnih odsekov do konca leta 1970 predvideno za študije in projekte za hitre 
ceste v Sloveniji, razlika od 1,5 °/o republiškega prometnega davka v višini 
dinarjev 50 000 000 pa se s predlaganim odlokom usmerja konkretno na nave- 
dena odseka avtoceste; 

— v predlogu je predvidena dotacija republiškega proračuna v višini 
313 000 000 dinarjev. Ta prispevek republike še ni pravno urejen, zato pred- 
lagamo, da se s tem odlokom uredijo obveznosti vseh prizadetih. Pri tem pri- 
pominjamo, da je v sedanji fazi nujno takoj formalno urediti vsa finančna 
vprašanja, ker po odloku o pogojih za najemanje posojil pri mednarodni banki 
za obnovo in razvoj (Uradni list SFRJ št. 31/68) ni možno dobiti mednarodnega 
posojila brez zagotovljene lastne finančne udeležbe. Ustrezne formalne doku- 
mente je treba tudi predložiti čimprej zveznim organom do najkasneje 31. 
marca 1969. 

Finančna konstrukcija v predlogu odloka bazira na oceni stroškov moder- 
nizacije odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč do te faze, kot 
to dopušča do sedaj izdelana projektna dokumentacija. Točnejša ocena stroškov 
bo možna šele potem, ko bodo izdelani glavni projekti. 

Po predlogu odloka je cestnina glavni vir, ki zagotavlja sredstva za od- 
plačilo prejetih posojil. Cestnina se uvaja na štiripasovnih avtocestah z loče- 
nima voziščema. Cestnina na dvopasovni avtocesti je problematična, tako zaradi 
varnosti v prometu in bega prometa, kot tudi zaradi visokih stroškov za pobi- 
ranje cestnine. O višini cestnine odloča izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

V izračunu smo prevzeli cestnino, katero predlaga inštitut za ekonomske 
raziskave v elaboratu »Ekonomske posledice izgradnje hitre ceste«, julij 1967. 

Po tem predlogu znaša cestnina: 

dinarjev za relacijo 
Vrsta vozila Hoče—Leveč Vrhnika—Postojna Postojna—Razdrto 

osebno vozilo ... . 
avtobus  
lahki tovorni avto . . 
težki tovorni avto . . 
težki tovorni s prikolico 

6,12 
12,24 

6,12 
9,18 

12,24 

3,84 
7,68 
3,84 
5,76 
7,68 

1,44 
2,88 
1,44 
2,16 
2,88 

Pri tabelah so pri izbranih sredstvih od cestnine že odbiti stroški za pobi- 
ranje cestnine. Cestnina na obeh odsekih so dohodki od cestnine v letu 1975 
večji kot znašajo letne anuitete. 
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Cestnina na avtocesti Vrhnika-—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč: 
v 000 din 

Leto Anuiteta Vzdrževanje Skupaj stroški 
redno in invest. novih odsekov Cestnina 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

3828 
3828 
3828 
3828 
3828 
3828 
3828 
3828 
3828 
3828 
3828 

382 
426 
460 
491 
515 
570 
590 
624 
658 
690 
713 

4210 
4254 
4288 
4319 
4343 
4398 
4418 
4452 
4486 
4518 
4541 

5180 
5530 
5880 
6220 
6540 
6906 
7170 
7480 
7760 
7990 
8320 

Iz prednjega izhaja, da je cestnina pomemben finančni vir, ki omogoča 
odplačevanje anuitet mednarodnega posojila, obenem pa bi predstavljala po- 
memben vir za. nadaljevanje modernizacije avtocest. Menimo namreč, da je 
modernizacija prve etape ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje— 
Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici začetek modernizacije ce- 
lotne mreže hitrih cest v Sloveniji, katera po izgradnji teh dveh odsekov ne 
sme prestati, ampak se mora sukcesivno nadaljevati do zaključka modernizacije. 

Osnutku odloka, ki ga je obravnavala Skupščina SR Slovenije na seji repu- 
bliškega zbora in gospodarskega zbora dne 5. februarja 1969, je bila priložena 
podrobna obrazložitev. V sedanji obrazložitvi zato ne bodo ponavljani podatki 
in obrazložitev k osnutku odloka, ampak se skuša prikazati odgovore in stališča 
predlagatelja do načelnih vprašanj, katera so bila iznesena v obravnavi v obeh 
zborih in skupščinskih odborih. 

V obravnavi so bila postavljena tale važnejša vprašanja in pripombe na 
osnutek odloka: 

1. Medtem ko v razpravi ni bilo postavljeno nobeno vprašanje glede umest- 
nosti modernizacije in elementov te modernizacije na odseku Vrhnika—Po- 
stojna—Razdrto, so bila postavljena vprašanja glede prioritete odseka Hoče— 
Leveč in glede elementov na tem odseku, to je, da naj se gradi dvopasovna 
cesta z elementi štiripasovne ceste. Pri tem moramo opozoiriti, da so analize, ki 
so bile izdelane o prioriteti posameznih cestnih odsekov, nesporno pokazale, da 
je po nujnosti modernizacije za odsekom Vrhnika—Postojna—Razdrto odsek 
Hoče—Leveč. V prometnih analizah so se upoštevali stanje obstoječih cest, pro- 
metna gostota in obremenjenost z vozili ter podatki opremljenosti širšega regio- 
nalnega območja z motornimi vozili. Upoštevale so se tudi obstoječe cestne 
komunikacije, ki omogočajo razbremenitev osnovne prometne smeri. Še posebej 
so bile vrednotene in upoštevane velike prometne ovire (bistriški klanci, pla- 
ninske ride), kar daje uvrstitvi v prvo etapo predlaganih cestnih odsekov še 
posebno težo. Nesporno je, da bo treba v perspektivi modernizirati vse hitre 
ceste v Sloveniji kot štiripasovne avtoceste. Zaradi tega je treba v primeru, da 
bi se gradila cesta na odseku Hoče—Leveč kot dvopasovnica, vsekakor upoštevati 
možnosti kasnejše razširitve te ceste na štiripasovnico. Proti taki rešitvi pa 
govorijo naslednji razlogi: 
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  gradnja dvopasovne ceste brez elementov štiripasovne ceste zahteva 
68fl/o investicijske vsote štiripasovne ceste, ki se gradi naenkrat in podraži 
celotno investicijo za 21 %. Gradnja dvopasovne ceste z elementi štiripasovne 
ceste pa zahteva 87 <7o investicijske vsote štiripasovne ceste, ki se gradi na- 
enkrat in podraži celotno investicijo za 16 °/o; 

  prometne prognoze kažejo, da zahteva predvideni promet štiripasovne 
ceste na tem odseku že leta 1975; 

  na dvopasovni cesti je praktično nemogoča uvedba cestnine, ki je pri 
predlaganem načinu financiranja gradnje modernizacije cestnih odsekov pred- 
videna kot osnovni vir za plačilo mednarodnega posojila. 

Zaradi tega se v predlogu odloka predvideva takojšnja izgradnja štiri- 
pasovnice tudi na odseku Hoče—Leveč. Dopušča pa predlog odloka, kolikor 
ne bi bila zbrana sredstva v znesku, ki je predviden, da se spremenita standard 
in obseg del na odseku Hoče—Leveč, o čemer bi posebej odločala Skupščina SR 
Slovenije. Prednji pokazatelji kažejo, da je gradnja štiripasovnice na odseku 
Hoče Leveč že v prvi etapi prometno in ekonomsko utemeljena, vendar je pa 
zopet nesporno, kolikor ne bi bila razpoložljiva sredstva za tako ureditev, da 
je nujno na tem odseku urediti vsaj dvopasovno cesto, ker sicer na tem potezu 
v doglednem času ne bo več možen normalni promet brez večjih zastojev. 

2. V razpravi je bilo postavljeno vprašanje pravilnosti prognoze prometa 
glede na to, ali se je upošteval primestni promet, vpliv predvidenih vzporednih 
komunikacij in opozorjeno na dejstvo, da naj bi bili v prilogah k obrazložitvi, 
ki kažejo dosedanji promet in prognoze prometa, različni podatki. Na to pojas- 
njujemo, da so bila ta dejstva upoštevana in da so pri prognozi prometa upo- 
števane nižje ocene, kot bi jih dal samo sedanji promet. 

Polskava—Proseniško 

Proseniško—Leveč 

Vozil 
OVE 

34,6 

9,6 1965 
1967 
1968 
1970 

5825 
6578 
6155 

Prognoza 
OVE 

1965 2282 5895 (5000) 
1967 3040 6130 
1968 4161 7961 
1970 10000 

7414 (5000) 
8678 
8329 

10 000 

K vprašanju, kako je možno povečati število vozil za leto 1965 na odseku 
Hoče—Leveč naenkrat po dejanskem štetju, drugič v prognozi prometa, pojas- 
njujemo, da sta obravnavani dve povsem različni trasi, obstoječa cesta in nova 
trasa. Na novi trasi je prikazan nižji promet v OVE vozilih za večino trase. 
Motorna vozila po vrstah so izbrana po predpostavkah za bodoči promet, ne 
glede na dejansko opazovanje. Gre tu za nezgrajeno traso in predpostavljen 
promet po cesti, ki je še ni. Zaradi tega seštevke motornih vozil v prilogi 6 
k obrazložitvi osnutka odloka ni možno primerjati s seštevkom v prilogi 5. 

Razlika v motornih vozilih je posledica spremenjene strukture v prometu 
in zato ne ustreza mnenje, izraženo v razpravi, da podatki v prilogah 5 in 6 
niso točni. 
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Glede premikanja števnih mest pa velja pojasnilo, da so odseki različni, 
ker so na obstoječi cesti števni odseki, na novi pa projektni odseki, ki ustrezajo 
približno projekciji prvih na novo avtocesto. Motociklov se ne odbija, pač pa 
se jih primerno vrednoti (glej priročnike). 

Primerjamo še prognoze po študiji »Promet«, objava SCP 56 od aprila 1966, 
ki jemlje kot povprečen porast prometa tele indekse: 

Leto Indeks 

1965 100 
1970 200 
1975 300 
1980 400 
1985 500 
1990 550 
1995 , 600 
2000 650 

in prognoze po študiji o tokovih prometa ter o bodočem prometu, ki jo je 
izdelal Ljubljanski urbanistični zavod in je trenutno (februar 1969) še v pre- 
verjanju. 

motorna vozila/24 ur 
LUZ 1965 1973 1976 1981 1986 

Hoče—Leveč  2626 15 390 18 928 26 141 31 614 
Vrhnika—Postojna . . 4278 18 409 23 726 30 919 37 512 
Postojna—Razdrto. . . 3247 16 987 181820 22 924 27 213 

SCP 1965 1970 1975 1980 1985 
Hoče—Leveč  3798 7545 11 301 15 044 18 817 
Vrhnika—Postojna . . 4041 9900 14 952 20 400 25 925 
Postojna—Razdrto . . . 3161 7466 11 281 15 479 19 629 

Vse prvotne, v razpravi kritizirane ocene bodočega prometa so znatno nižje 
od prognoz, dobljenih povsem z ločeno metodo ocene na osnovi tokov prometa. 
Ugotovimo lahko, da strah o pretirani prognozi prometa in cestnin v obra- 
zložitvi ni upravičen. 

Pripomba: Navidezne precejšnje razlike med obema prognozama so posle- 
dice različnih ocen prebivalstva in njihovih prometnih teženj. Prognoze je treba 
v določenih časovnih obdobjih itak usklajevati z dejanskim stanjem. 

3. Postavljeno je bilo tudi vprašanje realnosti finančne konstrukcije, ki jo 
predvideva odlok in realnosti dohodkov iz cestnine. Vsa predvidena sredstva 
in višina teh sredstev, ki so predvidena v predlogu odloka, so osnovana na 
veljavnih predpisih in niso bili upoštevani nobeni dohodki, ki bi bili dvomljivi. 
Zaradi tega menimo, da je s tem predlogom odloka zagotovljena lastna udeležba 
v sredstvih povsem realna. To potrjuje pa tudi dejstvo, da je izvršni svet odbor 
kreditne banke in hranilnice Ljubljana na svoji seji dne 30/1-1969 že v celoti 
sprejel predlagano finančno konstrukcijo in s tem omogočil izdajo finančne 
garancije, ki jo zahtevajo zvezni predpisi. Banka bo zagotovila premostitvene 
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kredite, s katerimi se bo pospešila dinamika gradnje, ki bo hitrejša kot pred- 
videni dotok sredstev. Hkrati bi ponovno opozorili, da vsi podatki kažejo na 
raje preskromno kot prebogato prognozo prometa na moderniziranih cestnih 
odsekih ter je zato tudi izračun cestnine, ki bi služila za odplačilo mednarodnih 
kreditov, vsekakor realen. 

Predlog odloka je v celoti usklajen s pripombami zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije. 

Na osnovi prednjega predlagamo, da Skupščina SR Slovenije sprejme pred- 
log odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in 
Hoče—Leveč. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je predlog odloka o 
modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč 
obravnavala na svoji seji dne 5. marca 1969. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da so v predlogu odloka v celoti upoštevane 
pripombe in predlogi, ki jih je dala komisija k osnutku odloka na svoji seji dne 
27. januarja 1969. Glede na to ugotovitev in poprejšnjo obravnavo osnutka 
odloka komisija k predlogu odloka ni imela načelnih pripomb. 

V podrobni obravnavi besedila predloga odloka je komisija predlagala 
naslednje spremembe: 

K III. točki : Zadnji stavek zadnjega odstavka se spremeni tako, da se 
glasi: »Ožja lokacija se določi v glavnih projektih v skladu z investicijskim 
programom.« 

Sprememba je redakcijskega značaja in pravno-tehnično izboljšuje bese- 
dilo. 

K V. točki : V prvem odstavku se črta besedilo: »po 61. f členu temelj- 
nega zakona o javnih cestah (Uradni list SFRJ, št. 27-478/65 in št. 7-75/67)«. 

Z odlokom se vpeljuje cestnina dejansko na podlagi določbe 5. člena zakona 
o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana— 
Postojna—državna meja pri Novi Gorici, kjer je zaradi jasnosti tudi že citiran 
61. f člen temeljnega zakona o javnih cestah. Zaradi tega ponovno omenjanje 
navedene določbe zveznega temeljnega zakona v odloku ni več potrebno. 

St.: 402-134/69 
Ljubljana, 6. 3. 1969 

Odbor za proračun republiškega zbora — poročilo z dne 5. 3. 1969, št. 
402-134/69 

Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora 
-— poročilo z dne 5. 3. 1969, št. 402-134/69 
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PREDLOG ODLOKA 

o finančnem programu za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov 
v SR Sloveniji 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje projektnih elaboratov novih cestnih 
odsekov za obdobje 1968 do 1970. 

II. 

Projektiranje novih cestnih odsekov za obdobje 1968 do 1970 obsega: 
1. izdelavo študij za preučitev prometa, razvoja cest, ekonomskih načel in 

tehnične rešitve za graditev novih cest; 
2. izdelavo investicijskega programa in idejnih projektov za modernizacijo 

ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—držav- 
na meja pri Novi Gorici ter glavnih projektov za odseka Vrhnika—Postojna— 
Razdrto in Hoče<—Leveč; 

3. izdelavo investicijskega programa in idejnih projektov za cesto Škofije— 
Sečovlje, investicijskega programa za cesto Postojna—Rupa, investicijskega 
programa in idejnega projekta za cesto državna meja pri Podkorenu—Kranj—- 
Ljubljana—Bregana ter investicijskega programa, idejnega projekta in glavnega 
projekta za predor skozi Karavanke. 

Za izdelavo projektne dokumentacije iz prejšnjega odstavka so potrebna 
sredstva v višini 43 440 000 din. V teh sredstvih so zajeta tudi sredstva, odobrena 
v odloku o delnem finančnem programu za financiranje projektiranja novih 
cestnih odsekov (Uradni list SRS, št. 6-48/67). 

III. 

Dela iz II. točke tega odloka se bodo financirala iz sredstev pod točko b) 
v 1. členu zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga na 
drobno v letih 1968, 1969 in 1970 (Uradni list SRS, št. 5-21/68). 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbi cestni sklad SR 
Slovenije. 

Cesitni sklad SR Slovenije predloži poročilo o izvajanju tega finančnega 
programa vsako leto izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, ob njegovi iz- 
vršitvi pa Skupščini SR Slovenije. 

♦ 
V. 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na 72. seji republiškega zbora in 61. seji gospo- 
darskega zbora dne 5. februarja 1969 sprejela osnutek odloka o finančnem pro- 
gramu za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov v SR Sloveniji s 
tem, da mora predlagatelj pri izdelavi predloga odloka upoštevati stališča in 
pripombe pristojnih skupščinskih odborov, zakonodajno-pravne komisije in raz- 
prave v zborih. Na osnovi prednjega je tedaj predložen predlog odloka. 

S predlogom odloka se ureja projektiranje novih cestnih odsekov s sredstvi, 
ki so v ta namen določena z zakonom o uporabi sredstev iz dodatnega davka 
od prometa blaga na drobno v letih 1968, 1969 in 1970 (Uradni list SRS, št. 
5-21/68). V predlogu odloka je vključena tudi izdelava tehnične dokumentacije, 
ki je zajeta v odloku o delnem finančnem programu za financiranje projek- 
tiranja novih cestnih odsekov (Uradni list SRS, št. 6-48/67). 

Po predlogu odloka se sredstva v višini 43 440 000 dinarjev iz 1,5 *>/o repu- 
bliškega dodatnega prometnega davka usmerjajo v izdelavo sledeče tehnične 
dokumentacije za nove cestne odseke: 

a) študije za preučitev prometa, razvoja cest, ekonom- 
skih načel in tehnične rešitve za graditev novih cest 12 949 000 din 

b) investicijskega programa in idejnih projektov za 
modernizacijo ceste drž. meja pri Šentilju—Mari- 
bor—Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri 
Novi Gorici  12 657 000 din 

c) glavnega projekta za odseka Vrhnika—Postojna— 
Razdrto in Hoče—Leveč  9170 000 din 

č) investicijskega programa in idejnih projektov za 
cesto Škofije—Sečovlje  2 080 000 din 

d) investicijski program za cesto Postojna—-Rupa . . . 172 000 din 
e) investicijskega programa za cesto drž. meja pri Pod- 

korenu—Ljubljana.—Bregana in idejnega projekta za 
cesto drž. meja pri Podkorenu—Ljubljana in delno 
idejnega projekta na odseku Ljubljana—Bregana 5 293 000 din 

f) investicijskega programa, idejnega in glavnega pro- 
jekta za predor skozi Karavanke   1119 000 din 

Skupno bo izdelano do konca leta 1970 investicijskih programov za avto- 
ceste v dolžini' 528 km, idejnih projektov za avtoceste v dolžini 395 km in glav- 
nih projektov v dolžini 109 km. 

V obravnavi osnutka odloka je bilo predlagano povečanje obsega projekt- 
nih nalog, da se do konca 1970. leta izdela celotni glavni projekt za cestni odsek 
od drž. meje pri Podkorenu do Ljubljane in za predor skozi Karavanke. V 
predlogu odloka je deloma upoštevana ta sugestija s tem, da je dodatno vnesena 
izdelava celotnega glavnega projekta za predor skozi Karavanke in izdelava 
celotnega idejnega projekta cestne povezave drž. meja pri' Podkorenu—Ljub- 
ljana. Izdelava celotnega glavnega projekta za predor skozi Karavanke je 
utemeljena zaradi tega, ker zahteva gradnja predora daljši čas, glavni projekt 
pa je treba uskladiti tudi z avstrijskimi oblastmi. Izdelava celotnega idejnega 
projekta povezave Podkoren—Ljubljana je potrebna zaradi povezave s projek- 
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tom predora in zaradi predvidene gradnje turske avtoceste v Avstriji. To bi 
omogočilo tudi točnejšo določitev rezervatov. Izdelava glavnega projekta za ta 
cesto ni vnesena v predlog, ker glede na razpoložljive domače projektne zmog- 
ljivosti ni možna izdelava glavnega projekta do konca 1970. leta. Upoštevati je 
treba namreč dejstvo, da so projektne naloge po tem predlogu odloka zelo 
obsežne ter bodo v celoti angažirale vse projektne organizacije. Zaradi tega 
povečanja obsega projektnih nalog je v predlogu odloka povečan znesek 
40 288 000 dinarjev na 43 440 000 dinarjev. 

V predlogu odloka so v celoti upoštevane pripombe zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije. 

POROČILA 

Odbor za proračun republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji 
dne 5. marca 1969 obravnaval predlog odloka o finančnem programu za finan- 
ciranje projektiranja novih cestnih odsekov v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je predlagatelj upošteval, v okviru 
razpoložljive domače projektantske zmogljivosti, predloge, ki so bili podani v 
obravnavi osnutka odloka za povečanje obsega projektnih nalog. Tako je v 
predlogu odloka predvidena izdelava celotnega glavnega projekta za predor 
skozi Karavanke in izdelava celotnega idejnega projekta cestne povezave 
državna meja pri Podkorenu—Ljubljana, kar osnutek odloka ni vseboval. Pred- 
videva se namreč, da bo gradnja predora zahtevala daljši čas in je zaradi tega 
nujna izdelava celotnega glavnega projekta za predor skozi Karavanke (in ne 
le dela glavnega objekta kot je predvideval osnutek odloka). Razen omenjenega 
pa je nujno uskladiti glavni projekt tudi z avstrijskimi oblastmi. Zelo je važna 
tudi izdelava celotnega idejnega projekta za cesto Podkoren—Ljubljana, zaradi 
povezave projekta s predorom in z gradnjo turske ceste v Avstriji. 

Odbor je menil, da je utemeljeno povečanje prvotnega, v osnutku odloka 
predvidenega zneska za financiranje projektiranja vseh nalog za 3 152 000 din, 
ker se je povečal tudi obseg projektnih nalog. 

Odbor je v načelni obravnavi predlog odloka sprejel, v podrobni obravnavi 
pa ni imel spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov. 

Odbor je obravnaval tudi mnenje, ki ga je dobil k predlogu odloka od 
odbora za proizvodnjo in promet republiškega zbora. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog odloka o finanč- 
nem programu za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov v SR Slo- 
veniji v besedilu, kot ga je predložil izvršni svet. 

Odbor je za svojega poročevalca na republiškem zboru določil poslanca 
Karla Forteja. 

Št.: 402-97/69 
Ljubljana, 5. marca 1969 

Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora 
.— poročilo z dne 5. 3. 1969, št. 402-97/69 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je predlog odloka o 
finančnem programu za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov v SR 
Sloveniji obravnavala na svoji seji dne 5. marca 1969. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da so v predlogu odloka v celoti upoštevani 
pripombe in predlogi, ki jih je dala komisija k osnutku odloka na svoji seji dne 
27. januarja 1969. Glede na to ugotovitev in poprejšnjo obravnavo osnutka 
odloka komisija k predloženemu odloku ni imela načelnih pripomb. 

V podrobni obravnavi besedila predloga odloka je komisija predlagala, da 
se v tretji vrsti drugega odstavka IV. točke med besedami »pa« in »Skupščini« 
vstavi beseda »tudi«. 

Sprememba je sicer redakcijskega značaja, vendar je potrebna zaradi pre- 
ciznosti določbe, po kateri je smiselno, da cestni sklad daje izvršnemu svetu 
letna poročila o izvajanju finančnega programa, ob njegovi izvršitvi pa tako 
izvršnemu svetu kot tudi Skupščini SR Slovenije. 

St.: 402-97/69 
Ljubljana, 6. 3. 1969 

PREDLOG ZAKONA 

o povračilu dela obresti za investicijske kredite združenega železniškega 
transportnega podjetja Ljubljana za modernizacijo železniških prog 

v SR Sloveniji 

1. člen 

Za investicijske kredite, ki so bili ali bodo v skladu s »Programom moder- 
nizacije železniških prog v SR Sloveniji od leta 1964 do leta 1974« najeti in 
uporabljeni za modernizacijo železniških prog Jesenice—Dobova (republiška 
meja) in Zidani most—Šentilj (državna meja), povečane za interkalarne obresti, 
ter za investicijske kredite za drugo etapo graditve proge Prešnica—Koper 
zagotavlja Socialistična republika Slovenija združenemu železniškemu trans- 
portnemu podjetju Ljubljana povračilo obresti, prispelih v plačilo po 1. janu- 
arju 1969, in sicer: 

— v celoti, če obrestna stopnja za najete kredite znaša 4 °/o ali manj letno; 
— v višini 4%>, če je obrestna stopnja za najete kredite višja. 

2. člen 

Kot investicijski krediti po prejšnjem členu so mišljeni tisti krediti, ki so 
bih ali bodo uporabljeni za elektrifikacijo in rekonstrukcijo prog in postaj, za 
zgraditev ranžirane postaje Zalog, za signalno-varnostne in telekomunikacijske 
naprave ter za nabavo voznih sredstev, potrebnih na moderniziranih progah, 
pri progi Prešnica—Koper pa za drugo etapo graditve te proge ter za tirne 
naprave na postaji Divača. 

3. člen 

Potrebna sredstva za povračilo dela obresti po 1. členu tega zakona se 
zagotovijo vsako leto v proračunu Socialistične republike Slovenije. 

23* 
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4. člen. 

Izvajanje tega zakona nadzoruje republiški sekretariat za gospodarstvo, pri 
katerem združeno železniško transportno podjetje Ljubljana položi po en over- 
jen izvod »Program modernizacije železniških prog v SR Sloveniji od leta 1964 
do leta 1974« in kreditnih pogodb za izvedbo druge etape graditve železniške 
proge Prešnica—Koper. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

ZZTP Ljubljana je leta 1964 pričelo z izvajanjem programa modernizacije 
železnice z namenom, da se odpravi tehnična zaostalost glavnih prog, ki je 
posledica nezadostnega vzdrževanja in obnavljanja železniških naprav ves čas 
po vojni. Uvajanje sodobne železniške tehnike bo obenem omogočilo povečanje 
kvalitete prevozov, večje hitrosti prevozov in znižanje eksploatacijskih stroškov, 
kar vse je potrebno, da se bo železnica lahko prilagajala zahtevam domačega in 
— v tranzitu — tujega tržišča. 

Program modernizacije železnice obsega: 
— elektrifikacijo prog Dobova—Jesenice in Zidani most—Šentilj; 
— remont magistralnih prog in njihovo usposobitev za večje osne pritiske 

in hitrosti; 
— modernizacijo signalnih varnostnih in telekomunikacijskih naprav; 
— zgraditev ranžirne postaje v Zalogu; 
— nabave električnih in dizelskih lokomotiv, električnih in dizelskih vla- 

kov ter drugih prevoznih sredstev. 
Vrednost celotne investicije znaša okoli 1800 mio din. Od tega je do konca 

leta 1967 bilo izvršenih del in nabavljene opreme za okoli 624 mio din ter je 
že bila predana v obratovanje elektrificirana proga Jesenice—Zidani most. 

Ob sprejemanju programa modernizacije jugoslovanskih železnic od leta 
1964 do leta 1970 (pozneje je bil program skrčen in podaljšan do 1973. leta) se 
je predvidevalo, da bo s spremembami v tarifnem sistemu in ob večji udeležbi 
železnice v delitvi neto produkta z družbo doseženo takšno izboljšanje eko- 
nomskega položaja železnic, da bi lastna sredstva tvorila temelj in glavni vir 
za financiranje investicij. Vendar pa so do reforme ostale v veljavi še stare 
predpisane tarife ter je železnica v teh letih poslovala z izgubo. Ob pripravah 
za reformo se je z namenom, da bi se izboljšali problemi drugih panog gospo- 
darstva, določila nižja raven prevoznih cen na železnici, tako da je bila kal- 
kulirana za železnice nižja akumulativnost kakor za ostalo gospodarstvo. Med 
izvajanjem reforme pa se zaradi povečanja cen reprodukcijskega materiala, ne- 
ustreznega tarifnega sistema ter zaradi zmanjševanja obsega in poslabšane 
strukture prevozov ekonomski položaj železnice ni izboljšal. Nasprotno, po za- 
časni izboljšavi v letu 1966, ko je ZZTP Ljubljana uspelo prvič izločiti nekaj 
več sredstev za sklade (v letu 1966 so znašali skladi ZZTP Ljubljana 28,2 mio 
din), se je v naslednjem obdobju njen finančni položaj zopet poslabšal. ZZTP 
Ljubljana je tako v letu 1967 ter v prvem polletju 1968 (kot edino železniško 
transportno podjetje v Jugoslaviji) uspelo sicer ustvariti pozitiven gospodarski 
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rezultat, toda ob minimalnih skladih. Vendar pa poslabšani gospodarski položaj 
zahteva, da obračunava Z2TP Ljubljana amortizacijo še naprej po minimalnih 
predpisanih stopnjah, poleg tega pa je moralo skrčiti obseg sredstev za inve- 
sticijsko vzdrževanje naprav. Tako se ekonomski položaj železnice po reformi 
celo poslabšuje, kar zavira napore železnice za racionalnejše poslovanje in za 
pritegnitev večjih količin blaga in več potnikov na prevoze z železnico. 

ZŽTP Ljubljana, ki je bilo ob reformi že sredi izvajanja programa moder- 
nizacije, je glede na svojo zmanjšano* sposobnost za razširjeno reprodukcijo 
prisiljeno uporabiti 80 % svojih amortizacijskih sredstev za modernizacijo glav- 
nih prog, pa čeprav zaradi tega zaostajata remont prog in obnavljanje vozil na 
drugih progah omrežja. Poleg tega pa je ZŽTP Ljubljana bilo prisiljeno izrabiti 
tudi vse možnosti, ki so mu bile na voljo doma in v tujini, za najemanje inve- 
sticijskih kreditov v čim večjem obsegu. Pogoji, pod katerimi so krediti najeti, 
pa ne ustrezajo značaju investicij za modernizacjo železnice, ki ima vsa obeležja 
izrazitih dolgoročnih infrastrukturnih vlaganj, ter se zaradi dosedanjega dezin- 
vestiranja na železnici v ničemer ne razlikujejo od vlaganja v izgradnjo novih 
komunikacij. 

Zaradi podaljšanja rokov za dokončanje modernizacije že dospevajo od- 
plačila anuitet za najete kredite, pa čeprav investicije še niso v celoti aktivirane, 
kar še bolj obremenjuje razpoložljiva sredstva za investicije (amortizacija) 
ZZTP Ljubljana. 

Do leta 1968 je bilo vloženih v modernizacijo 623,7 mio din. V letih 1968 
do 1973 pa bo ZŽTP za izvršitev zoženega programa modernizacije po spre- 
jetem programu vložilo še okoli 1175 mio din, od tega 335,7 mio din lastnih 
sredstev in 838,8 mio din iz kreditov. 

Odnos med lastnimi in tujimi sredstvi za investicije v modernizacijo, ki je 
bil ob sprejetju programa leta 1963 planiran s 70 °/o sredstev železnice in 30 °/» 
kreditov, se zaradi spremenjenih pogojev (nove cene in poslabšani ekonomski 
položaj železnice) bistveno menja. Tako se bo udeležba sredstev železnice v 
investicijah od leta 1968 do 1973 zmanjšala na približno 30 "/o, delež kreditov 
pa se bo povečal za približno 70 "Vo. 

Spremenjeni pogoji financiranja investicij, s katerimi se ob pristopu k mo- 
dernizaciji ni moglo računati, imajo za posledico, da bodo anuitete za vračanje 
najetih kreditov obremenjevale ZŽTP v takem obsegu, da bo to presegalo nje- 
gove finančne možnosti. 

Anuitete za vse najete kredite ZŽTP Ljubljana bodo v naslednjih letih 
znašale (v mio din): 

Leto Odplačilo 
glavnice Obresti Skupaj 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

30 800 
33 523 
49 663 
71 683 
80 092 
80 900 
78 828 
86 869 
74 570 
76 137 
75 058 

12 640 
13 100 
22 987 
36 341 
37 383 
34 167 
29 825 
44 160 
39 782 
35 886 
31 927 

43 440 
46 623 
72 650 

108 024 
117 475 
115 067 
108 653 
131 029 
114 352 
112 023 
106 985 
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Po letu 1978 se bodo anuitete postopoma zmanjševale, vendar pa bodo anga- 
žirale še vedno pomembna sredstva podjetja. Ker podjetje zaradi nizkih aku- 
mulativnosti in zaradi obvez za plačevanje obresti za kredite tudi v bodoče ne 
bo moglo oblikovati večjih sredstev za sklade, bo odplačilo glavnice obreme- 
njevalo izključno amortizacijo. Na ta način se zmanjšuje reproduktivna spo- 
sobnost železnice, kar zahteva najemanje večjih investicijskih kreditov za 
modernizacijo ob zmanjšani možnosti za redno vzdrževanje naprav. 

Položaj ZŽTP Ljubljana pa bo v naslednjih letih pod močnim vplivom naglo 
rastočih obveznosti za odplačevanje obveznosti za najete kredite, ki obreme- 
njujejo dohodek podjetja. Do leta 1975, ko bo dosežena kulminacija, naraščajo 
obveze za obresti s takšno dinamiko in dosegajo tak obseg, da se podjetje, ki 
že sedaj posluje na meji rentabilnosti, pri najbolj skromnem poslovanju ne 
more izogniti izgubam z vsemi posledicami, ki bodo iz tega nastale za kolektiv 
in družbo. 

Na dlani je, da se železnice ne morejo odpovedati pričeti modernizaciji, ker 
se zastarele in dotrajane ne morejo prilagoditi potrebam sodobnega gospo- 
darstva ter bi s časom v celoti padle v breme družbe. 

Utesnjene materialne sposobnosti železnice že danes predstavljajo resno 
oviro za njeno intenzivnejšo borbo za pritegnitev večjih količin blaga na želez- 
nico, hkrati pa zavirajo hitrejše uvajanje racionalnejšega gospodarjenja na 
železnici. 

Stanje na železnici tako glede specifičnosti njenega poslovanja kakor glede 
na posebne pogoje, pod katerimi se izvršuje modernizacija, predstavlja v našem 
gospodarstvu poseben primer, ki zahteva, da se v okviru našega gospodarskega 
sistema z izjemnimi ukrepi omogoči železnici prebroditi nastale težkoce. Ker 
gre za eno izmed temeljnih panog gospodarstva, od katere sta odvisna gospo- ■ 
darski in družbeni razvoj celotne republike, je republika obvezana, da najde 
izjemne rešitve, s katerimi bi prevzela nase del bremen, ki prekomerno obre- 
menjujejo železnico. 

S predloženim zakonom se zato predlaga, da bi republika s svojimi pro- 
računskimi sredstvi prevzela odplačilo dela obresti za investicijske kredite, ki 
jih je najelo ZŽTP za izvedbo programa modernizacije. Razdelitev obveznosti 
med republiko in ZŽTP Ljubljana je na temelju sprejete obveze, da prevzame 
republika odplačilo prvih 4 % obresti za vse investicijske kredite za moderni- 
zacijo železnice, razvidna iz priloge 2. Prevzete obveze republike, ki imajo 
dolgoročni značaj, se bodo od začetnih 6 419 000 din v letu 1969 postopno pove- 
čevale do največ 26 603 000 din v letu 1975. Nato pa se obseg letnih regresov za 
obresti, ki jih republiški proračun nadoknađuje železnici, postopoma zmanjšuje, 
tako da leta 1990 doseže zopet začetno vsoto. 

Kljub takšni pomoči republike pa pomeni ostanek obresti in odplačilo 
glavnic za investicijske kredite za modernizacijo železnic, ki jih bo odplačevalo 
ZŽTP Ljubljana, še vedno izredno težko breme za železnico. Višina teh obre- 
menitev je razvidna iz priloge 1. To pomeni, da bo amortizacija združenega 
podjetja obremenjena še dolgo vrsto let z več kot 50 '"/o, kar bo še vnaprej ote- 
ževalo železnici potrebno vzdrževanje naprav na višini, ki bo dosežena z 
modernizacijo. 

Poleg navedenega pa prevzema s predloženim zakonom Socialistična repu- 
blika Slovenija tudi odplačilo enakega dela obresti za II. etapo izgradnje želez- 
niške proge Prešnica—Koper s potrebnimi deli na progi od Prešnice do Divače 
in z ustrezno ureditvijo postaje Divača. Ta proga je zgrajena šele v obsegu 
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3. etape, ki omogoča prevoz tovorov do 1 200 000 ton letno. Že sedanji promet 
v luki Koper pa, posebno po otvoritvi petrolejske luke, kaže, da bo že v letu 
1969 količina prevoznega blaga narasla nad sedanje zmogljivosti te proge. 
Zaradi tega je potreba po dokončanju II. etape že nastopila; pri tem je glede 
na pomembnost te proge potrebno železnici omogočiti enake kreditne pogoje, 
kot so ti ustvarjeni s predloženim zakonom za investicije pri modernizaciji 
glavnih železniških prog. Višina potrebnih kreditov za izgradnjo II. etape proge 
Koper—Prešnica s potrebnimi ureditvami na postaji Divača in z elektrifikacijo 
od Prešnice do Divače dosega 54 mio dinarjev. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je predlog zakona o 
povračilu dela obresti za investicijske kredite združenega železniškega trans- 
portnega podjetja Ljubljana za modernizacijo železniških prog v SR Sloveniji 
obravnavala na svoji seji dne 5. marca 1969. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da so v zakonskem predlogu v celoti upo- 
števani predlogi, ki jih je dala komisija k osnutku zakona na svoji seji dne 
27. januarja 1969. Glede na to ugotovitev in poprejšnjo obravnavo zakonskega 
osnutka komisija k predloženemu zakonu ni imela načelnih pripomb. 

V podrobni obravnavi je komisija predlagala, da se iz naslova zakona 
črtajo besede: »združenega železniškega transportnega podjetja Ljubljana«. Po 
mnenju komisije naj naslov zakona izraža njegov splošni namen in ni potrebno, 
da vsebuje tudi konkretno delovno organizacijo, na katero se rešitve vprašanj 
obresti za investicijske kredite neposredno nanašajo. Ta konkretizacija je iz- 
peljana v 1. členu predloženega zakona, kar ustreza zakonodajno-pravni tehniki. 

Št.: 402-136/69 
Ljubljana, 6. 3. 1969 

Odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora — poročilo z dne 3. 3. 
1969, št. 402-136/69 

Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora 
-— poročilo z dne 5. 3. 1969, št. 402-136/69 

PREDLOG ZAKONA 

o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu 
v letih 1971 do 1976 

1. člen 

Sredstva SR Slovenije za investicije v gospodarstvu, ki pritekajo na poseben 
račun SR Slovenije pri kreditni banki in hranilnici Ljubljana, se bodo v letih 
1971 do vštetega leta 1976 uporabila za to, da kreditna banka in hranilnica Ljub- 
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ljana spremeni pogoje že odobrenih kreditov za graditev železniške proge Pres- 
nica—Koper, in sicer tako, da se rok vračila kreditov podaljša na 60 let in da 
se obrestna mera zniža na 1 °/o letno. 

2. člen 

Za namen iz prejšnjega člena se iz sredstev SR Slovenije za investicije v 
gospodarstvu izplača kreditni banki in hranilnici Ljubljana v času od 1971. do 
vštetega 1976. leta znesek 161 941 000 dinarjev, povečan za interkalarne obresti 
do 31. decembra 1970, v dvajsetih četrtletnih anuitetah, kreditna banka in hra- 
nilnica Ljubljana pa bo ta skupni znesek vračala 60 let z 1-odstotno letno 
obrestno mero na račun sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v 
120 polletnih anuitetah, od katerih dospe prva-anuiteta v plačilo 1. maja 1971. 

3. člen 

Republiški sekretar za finance sklene s kreditno banko in hranilnico Ljub- 
ljana pogodbo za izvedbo tega zakona ter neposredno skrbi za izvajanje tega 
zakona in pogodbe. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V sedanji fazi dokončana železniška proga Koper—Prešnica je bila kre- 
ditirana iz najrazličnejših virov, kot sledi: 

bančna sredstva KBHL . . . . 25 let 6,5 ®/o 
republiška usmerjena sredstva 20 let 3 °/o 
republiška usmerjena sredstva 30 let 4,5 '%> 
3 '%> obvezno posojilo gospodar- 
skih organizacij  
republiške skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij 30 let 4,5 "/<> 
odpravljeni DIS Koper .' . . . 30 let 3 % 
odpravljeni DIS Koper . . . . 30 let 3,5 %> 

111 925 tisoč din 
6 900 tisoč din 
2 500 tisoč din 

let 4 °/o 7 616 tisoč din 

30 000 tisoč din 
1 000 tisoč din 
2 000 tisoč din 

Skupaj 161 941 tisoč din 

Nosilec vseh navedenih kreditov je luka Koper, vendar pa je bilo že od 
samega začetka predvideno, da se najkasneje po končani investiciji objekt 
prenese na Združeno železniško transportno podjetje Ljubljana, kar ustreza 
tudi značaju eksploatacije železniške proge. 

Vrednost objekta je v času gradnje močno porastla, to je, od prvotno pred- 
videnih 39 na 162 milijonov dinarjev, pri čemer pa so potrebna še dodatna 
sredstva za dokončanje proge v znesku 54 milijonov din (kabliranje proge, elek- 
trifikacija, preureditev tirov, ureditev izogibališča in nabava lokomotiv). 

Kreditni pogoji, navedeni v zgornjem pregledu, so usklajeni s konkretnimi 
možnostmi kreditorjev, pri čemer lahko ugotovimo, da so najpomembnejši viri 
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sredstev, to je bančna sredstva, odobrena na roke in po obrestni meri, ki so 
ugodnejši od običajnih pogojev banke in ugodnejši tudi od pogojev, pod kate^ 
rimi je banka zbrala sredstva za kreditiranje tega objekta. 

Združeno železniško transportno podjetje Ljubljana je na podlagi svojih 
analiz ugotovilo, da je pripravljeno prevzeti ta objekt le v primeru, če se mu 
zagotovijo kreditni pogoji, ki bi ustrezali stvarnim možnostim glede na renta- 
bilitetni izračun in predvideni obseg prometa na tem objektu. Kot edino spre- 
jemljive kreditne pogoje postavlja združeno železniško transportno podjetje 
zahtevo po odplačilni dobi 60 let in obrestni meri 1'°/o. 

Izhajajoč iz zgoraj navedenega in iz dejstva, da banka ne razpolaga s sred- 
stvi, ki bi odpuščala take odplačilne pogoje, je v sporazumu z merodajnimi 
faktorji v republiki in banki prišlo do predloga, po katerem naj bi se za ta 
objekt dosegel aranžma v smislu predlaganega zakonskega predloga. 

Z zakonskim predlogom predlagana konstrukcija predvideva pokritje vseh 
kreditov za to progo z usmeritvijo sredstev SR Slovenije za investicije v gospo- 
darstvu v letih 1971 do vključno 1976 prek kreditne banke m hranilnice Ljub- 
ljana. S tem ukrepom odpravi republika kreditni odnos po pogojih sedanjih 
pogodb, istočasno pa zagotovi Z2TP Ljubljana in luki Koper kredite s 60-letno 
dobo odplačevanja, 1 °/o obrestno letno mero in začetek odplačevanja od leta 
1971- 

Republika bo morala s pogodbo, ki jo sklene republiški sekretariat za fi- 
nance s kreditno banko in hranilnico Ljubljana, zagotoviti: 

— obveznost banke, da bo ta usmerjena sredstva uporabila za odplačilo 
prejetih kreditov za železniško progo Prešnica—Koper, 

— obveznost banke, da bo odobrila ZŽTP Ljubljana in Luki Koper nove 
kreditne pogoje za najeti dolg v višini 161 941 000 din (skupaj z interkalarnimi 
obrestmi do 31. 12. 1970 znaša 199 950 000 din), tj. z rokom odplačila 60 let 
z 1% obrestno mero, 

— da bo banka uporabljala 25 let ta usmerjena sredstva za kreditiranje 
gospodarskih investicij v skladu z intencijami tekočih gospodarskih planov. 

Pogodba je bila dne 4. 2. 1969 s strani banke podpisana. 
Kvalifikacija sredstev je razvidna iz priložene tabele. 

POROČILA 

Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora 
je na svoji seji dne 5. marca 1969 obravnaval predlog zakona o usmeritvi sredstev 
SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971—1976, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet s predlogom, da predsedstvo 
skupščine predlaga pristojnim zborom, da predlog zakona obravnavajo ne glede 
na roke, ki so predpisani s poslovnikom skupščine. 

Gradnja proge Koper—Prešnica je bila financirana iz najrazličnejših virov 
finančnih sredstev. Najpomembnejša sredstva so bila dana pod težjimi pogoji 
kot jih lahko prenesejo investicije v infrastrukturo. 

Glede na to, da so za dokončanje proge potrebna še dodatna sredstva in da 
obveznosti v zvezi z odplačevanjem investicijskih kreditov presegajo finančne 
možnosti združenega železniškega transportnega podjetja Ljubljana, le-to ni 
pripravljeno prevzeti proge pod sedanjimi kreditnimi pogoji. Kot edino spre- 
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jemljivi so za združeno železniško transportno podjetje Ljubljana krediti z od- 
plačilno dobo 60 let in z obrestno mero 1 '"/o. 

S predlaganim zakonskim predlogom se predvideva pokritje vseh kreditov 
za to progo z usmeritvijo sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu 
v letih 1971—1976 prek kreditne banke in hranilnice Ljubljana. S tem ukrepom 
odpravi republika kreditni odnos po pogojih sedanjih pogodb, istočasno pa 
zagotovi združenemu železniškemu transportnemu podjetju Ljubljana in Luki 
Koper kredite s 60-letno dobo odplačevanja, 1 fl/o obrestno mero in začetek odpla- 
čevanja kreditov leta 1971. 

V podrobni razpravi po členih so bile dane pripombe, da verjetno vsa sred- 
stva SR Slovenije za investicije v gospodarstvu, ki pritekajo na poseben račun 
SR Slovenije pri kreditni banki in hranilnici Ljubljana, ne bodo porabljena za 
konkretne namene, ki jih določa ta zakon, zato je bil dan predlog, da se prvi 
člen predloga zakona začne z besedilom: »Del sredstev SR Slovenije za inve- 
sticije . .Predlog ni bil sprejet z večino glasov. 

Odbor je v razpravi ugotovil, da zakonski predlog vsebuje ista načela, kot 
jih je vseboval osnutek zakona, ki ga je zbor sprejel na 61. seji dne 5. 2. 1969. 

Odbor predlaga zboru, da predlog zakona sprejme. 
Za poročevalca v zboru je bil določen Rado Sorli. 

St.: 402-137/69 
Ljubljana, 5. 3. 1969 

Odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora 
3. 3. 1969, št. 402-137/69 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 
6. 3. 1969, št. 402-137/69. 

PREDLOG ZAKONA 

o visokem šolstvu 

I. Temeljne določbe 

1. člen 
Visokošolski zavodi so fakultete, visoke šole, umetniške akademije in višje 

šole. 
2. člen 

Dejavnost visokošolskih zavodov je posebnega družbenega pomena. 
Pouk in izpiti na visokošolskih zavodih so javni. 

3. člen 

Univerza v Ljubljani je obvezna skupnost fakultet. • 
Univerza v Ljubljani je pravna oseba. 

— poročilo z dne 

— poročilo z dne 



Priloge 363 

4. člen 
4 

Visoke šole, umetniške akademije in višje šole se lahko z zakonom združu- 
jejo v združenja visokošolskih zavodov. 

Združenja visokošolskih zavodov so pravne osebe. 

5. člen 

Zaradi razvijanja sodobnega pedagoškega in znanstvenega dela sodelujejo 
visokošolski zavodi, univerza v Ljubljani in združenja visokošolskih zavodov 
med seboj ter z delovnimi in drugimi organizacijami in društvi. 

6. člen 

Visokošolski zavodi, univerza v Ljubljani in združenja visokošolskih zavodov 
lahko ustanovijo skupnosti za obravnavanje vprašanj, ki imajo zanje skupen 
pomen. 

7. člen 

Univerza v Ljubljani, združenje visokošolskih zavodov in visokošolski zavodi 
imajo statute. S statutom se podrobneje določijo njihove naloge, organizacija 
in delo. 

Skupščina SR Slovenije potrjuje statut univerze v Ljubljani, statute zdru- 
ženj visokošolskih zavodov in statute visokošolskih zavodov. 

Preden se predloži Skupščini SR Slovenije v potrditev statut visokošolskega 
zavoda, da k statutu mnenje izobraževalna skupnost SR Slovenije. K statutom 
fakultet daje poprejšnje mnenje tudi univerzitetni svet. 

Statut fakultete oziroma v združenje vključenega visokošolskega zavoda 
mora biti v skladu z univerzitetnim statutom oziroma s statutom združenja. Ce 
določba v statutu visokošolskega zavoda ni v skladu z univerzitetnim statutom 
oziroma s statutom združenja, se uporablja določba univerzitetnega statuta 
oziroma statuta združenja. 

8. člen 

Univerza v Ljubljani, združenja visokošolskih zavodov in visokošolski za- 
vodi lahko ustanavljajo zavode za opravljanje pedagoških, znanstveno razisko- 
valnih in drugih nalog v zvezi z dejavnostjo visokošolskih zavodov. Dejavnost 
teh zavodov je posebnega družbenega pomena. 

Zavodi iz prejšnjega odstavka se ustanovijo s statutom oziroma s statutarno 
odločbo ustanovitelja. 

Pri upravljanju teh zavodov sodelujejo kot člani sveta tudi predstavniki 
ustanovitelja, v študentskih domovih in v podobnih zavodih, v katerih se oskr- 
bujejo študenti, pa sodelujejo tudi predstavniki študentov. Število predstavnikov 
ustanovitelja in študentov določi statut zavoda v skladu z ustanovitvenim aktom, 
s tem da število članov sveta, ki jih voli delovna skupnost zavoda, ne more biti 
manjše kot ena tretjina. V zavodih, v katerih se ne oskrbujejo študenti, pa 
število članov sveta, ki jih voli delovna skupnosti, ne more biti manjše od 
polovice. 

Direktorja zavoda- iz prvega odstavka tega člena imenuje ustanovitelj: 
Zavodi iz prvega odstavka tega člena morajo predložiti program dela in 

razvoja v soglasje ustanovitelju. Z aktom o ustanonovitvi zavoda se lahko 
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določi, da ustanovitelj daje soglasje tudi k aktom zavoda, s katerimi se odloča 
o delitvi dohodka in organizaciji delovnega procesa. 

9. člen 

Zakonitost dela univerze v Ljubljani, združenj visokošolskih zavodov in 
visokošolskih zavodov nadzoruje republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 

II. Visokošolski zavodi 

1. Naloge 

10. člen 

Fakultete in visoke šole vzgajajo in izobražujejo strokovnjake z visoko 
izobrazbo in znanstveni naraščaj ter organizirajo in razvijajo znanstveno razisko- 
valno delo. 

11. člen 

Umetniške akademije vzgajajo in izobražujejo strokovnjake z visoko izo- 
brazbo in umetniški naraščaj ter pospešujejo razvoj umetnosti na svojem 
področju. 

12. člen 

Višje šole vzgajajo in izobražujejo strokovnjake z višjo izobrazbo. 
Višje šole razvijajo in organizirajo znanstveno raziskovalno delo, če je tako 

določeno z njihovimi ustanovitvenimi akti. 

2. Študij 

13. člen 

Pouk na fakulteti, visoki šoli in umetniški akademiji traja praviloma štiri 
leta in daje visoko izobrazbo. 

Pouk na višji šoli traja praviloma dve leti in daje višjo izobrazbo. 
Trajanje pouka iz prejšnjih odstavkov se določi s statutom. 
Fakulteta, visoka šola in umetniška akademija lahko organizira pouk, ki 

daje višjo izobrazbo. 
14. člen 

Fakultete in visoke šole lahko organizirajo podiplomski študij za pridobitev 
akademske stopnje magister in specialist na tistih področjih, na katerih razvi- 
jajo znanstveno raziskovalno dejavnost. 

Podiplomski študij traja praviloma dve leti; trajanje in organizacijo študija 
določi statut visokošolskega zavoda. 

15. člen 

Podiplomski študij lahko organizira fakulteta, za katero pedagoško-znan- 
stveni svet univerze v Ljubljani ugotovi, da ima ustrezen kader in potrebna 
materialna sredstva za izvedbo tega študija. 
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Preden visoka šola organizira podiplomski študij, si priskrbi mnenje peda- 
goško-znanstvenega sveta univerze v Ljubljani glede izpolnitve pogojev iz 
prejšnjega odstavka. 

16. člen 

Študijsko leto na visokošolskih zavodih traja od 1. oktobra do 30. sep- 
tembra. 

Tedenski pouk sme znašati v letnem poprečju največ 30 ur, izjemoma tudi 
več, če zaradi narave pouka tako določi statut visokošolskega zavoda. 

17. člen 

Pouk se izvaja po učnem načrtu in učnih programih. Izpiti se opravljajo 
po izpitnem redu. 

Učni načrt in izpitni red se predpišeta s statutom. 
Učne programe določi pedagoško-znanstveni svet. 
Pri sestavljanju učnega načrta in učnih programov sodelujejo visokošolski 

.zavodi med seboj ter z zainteresiranimi delovnimi in drugimi organizacijami 
in društvi. 

18. člen 

' Na visokošolskih zavodih, kjer to zahteva narava pouka, se z učnim načrtom 
določi, da mora biti študent določen čas na praktičnem delu, ki ga na podlagi 
programa organizira in vodi visokošolski zavod pri ustreznih delovnih in drugih 
organizacijah in društvih ali pa na samem visokošolskem zavodu. 

19. člen 

Visokošolski zavodi organizirajo predavanja in druge oblike pomoči za 
študij izrednih študentov. 

Oblike pomoči za študij izrednih študentov se določijo z letnim načrtom 
izrednega študija. 

20. člen 

Ko opravi študent vse predpisane izpite in izpolni druge učne obveznosti, 
dobi diplomo. V diplomi se navede strokovni naslov. 

Po uspešno končanem podiplomskem študiju dobi študent diplomo z navedbo 
akademske stopnje magister oziroma specialist. 

Diploma je javna listina. 

21. člen 

Visokošolski zavodi organizirajo na predlog zainteresiranih organizacij ali 
po lastni pobudi tečaje, predavanja in druge oblike študija, s katerimi sezna- 
njajo udeležence z novejšimi strokovnimi in znanstvenimi dosežki, z novimi 
delovnimi metodami in podobno. 

22. člen 

Doktorat znanosti podeljujejo fakultete in z zakonom pooblaščene visoke 
šole. 

Diploma o doktoratu znanosti je javna listina. 
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23. člen 

Kandidati z visoko izobrazbo si pridobe doktorat znanosti, če imajo objav- 
ljena znanstvena dela ali so se odlikovali s svojimi strokovnimi deli ali znan- 
stvenimi uspehi, če uspešno opravijo ustni doktorski izpit in če uspešno 
zagovarjajo ugodno ocenjeno doktorsko disertacijo. 

Kandidati z akademsko stopnjo magistra si pridobe doktorat znanosti, če 
uspešno zagovarjajo ugodno ocenjeno doktorsko disertacijo. 

24. člen 

Doktorska disertacija mora biti samostojen prispevek k znanstveni panogi, 
iz katere želi kandidat doseči doktorat znanosti. 

Doktorska disertacija se javno zagovarja pred komisijo, ki jo sestavljajo 
redni in izredni profesorji, docenti in znanstveni delavci z visokošolskega zavoda, 
na katerem se opravlja doktorat, ali od drugod. 

25. člen • 
Postopek za pridobitev doktorata znanosti in način objave doktorske diser- 

tacije podrobneje uredi statut univerze oziroma statut visoke šole. S statutom se 
tudi določi, iz katerih panog posamezna fakulteta oziroma visoka šola podeljuje 
doktorat. 

3. Studenti 

26. člen 

Student postane, kdor se vpiše na visokošolski zavod. 

27. člen 

Studenti se vpisujejo v prvi letnik na podlagi razpisa. Razpis mora biti 
objavljen najmanj tri mesece pred začetkom šolskega leta. 

28. člen 

Na visokošolski zavod se lahko vpiše, kdor je z uspehom končal ustrezno 
srednjo šolo. Statut visokošolskega zavoda določi, katere srednje šole se štejejo 
za ustrezne šole za vpis na ta visokošolski zavod. 

Na visokošolski zavod se lahko vpiše tudi kandidat, ki je končal srednjo 
šolo, ki ni ustrezna za vpis na ta visokošolski zavod, če na preizkusnem izpitu 
dokaže, da obvlada temeljna znanja za študij na tem visokošolskem zavodu. 

Kandidati, ki niso končali šol iz prvega in drugega odstavka, se lahko vpi- 
šejo na visokošolski zavod, če dokažejo, da so bili najmanj štiri leta zaposleni 
pri uspešnem ustreznem delu v gospodarstvu ali kakšni drugi družbeni dejav- 
nosti, in če poprej opravijo preizkusni izpit. 

S statutom visokošolskega zavoda se lahko določijo tudi drugi pogoji za vpis 
v prvi letnik, ki so pomembni za študij na določenem visokošolskem zavodu, 
ter način, kako se ti pogoji ugotovijo. 
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29. člen 

Število študentov, ki se lahko vpišejo v prvi letnik, se lahko začasno omeji 
s predpisom izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, če se pričakuje, da bo 
število kandidatov za vpis presegalo zmogljivost visokošolskega zavoda. 

Pri izbiri kandidatov upošteva visokošolski zavod učni uspeh v srednji šoli, 
znanje iz predmetov, ki so bistveni za študij na zavodu ter druge sposobnosti, 
ki so potrebne za študij in za opravljanje poklica. To ugotovi zavod s pregledom 
srednješolskih spričeval, preizkusom znanja, testiranjem in z zdravniškim pre- 
gledom. Preizkus znanja in testiranje sta anonimna. 

30. člen 

Na podiplomski študij se lahko vpiše kandidat, ki ima ustrezno visoko izo- 
brazbo in izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa statut zavoda, ki organizira 
podiplomski študij. 

31. člen 

Na visokošolski zavod se lahko vpiše kot izreden študent, kdor izpolnjuje 
pogoje za vpis, pa zaradi delovnega razmerja ali iz drugih upravičenih razlogov 
ne more obiskovati pouka kot redni študent. 

Izredni študenti imajo iste pravice kot redni študenti, nimajo pa pravic, ki 
so s posebnimi predpisi vezane na status rednega študenta. 

Izrednim študentom lahko visokošolski zavod določi najmanjši obseg dela 
na vajah, seminarjih in podobne olajšave; pri izpitih in izdelavi predpisanih del 
izredni študenti ne morejo imet nobenih olajšav. 

S statutom visokošolskega zavoda se lahko izključi možnost vpisa izrednih 
študentov na visokošolski zavod oziroma posamezen njegov oddelek, če izredni 
študij ni združljiv z naravo študija na tem visokošolskem zavodu oziroma nje- 
govem posameznem oddelku. 

32. člen 

Student se lahko vpiše v višji letnik, če je opravil izpite in druge učne 
obveznosti, ki so po učnem načrtu pogoj za vpis v višji letnik. 

S statutom visokošolskega zavoda se lahko določi, da se študent ne more 
vpisati v drugi semester prvega letnika, če ni opravil z učnim načrtom predpi- 
sanih učnih obveznosti. 

33. člen 

Studentu prvega letnika se dovoli ponavljanje, če izpolnjuje s statutom dolo- 
čene pogoje. Ponavljanje višjega letnika dovoli študentu v izjemnih primerih 
pedagoško-znanstveni svet visokošolskega zavoda. 

34. člen 

Izredno marljivim oziroma sposobnim študentom morajo visokošolski zavodi 
omogočiti, da končajo študij v krajšem času, kot traja redni pouk. 

35. člen 

Student lahko prestopi z enega visokošolskega zavoda ali njegove organiza- 
cijske enote na drug visokošolski zavod oziroma organizacijsko enoto. Prestop 
se lahko izvrši po izpisu iz visokošolskega zavoda, iz katerega študent prestopi. 
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Študentu, ki prestopi ali ki se po končanefri študiju na enem visokošolskem 
zavodu oziroma na njegovi organizacijski enoti vpiše na drug visokošolski zavod 
oziroma na drugo organizacijsko enoto istega visokošolskega zavoda, prizna 
visokošolski zavod vpisane semestre oziroma letnike in opravljene izpite za 
nadaljevanje študija, kolikor se učni načrt in program zavoda oziroma orga- 
nizacijske enote, s katere študent prestopi, sklada z učnim načrtom in pro- 
gramom zavoda oziroma organizacijske enote, na katero prestopi. Če se učna 
načrta in programa razlikujeta, določi zavod, na katerega študent prestopi, iz 
katerih predmetov mora študent opraviti izpite in v kakšnem roku oziroma 
koliko prejšnjih semestrov se študentu prizna za nadaljevanje študija. 

Študent visokošolskega zavoda je lahko istočasno vpisan kot redni ali izredni 
študent na drugem visokošolskem zavodu ali na drugi organizacijski enoti istega 
visokošolskega zavoda. 

36. člen 

Na visokošolski zavod se ne more vpisati, kdor je s sodno odločbo obsojen 
na kazen strogega zapora ah nepogojno na kazen zapora daljšega od enega 
leta, komur je z disciplinsko sodbo prepovedan vpis za eno leto ali kdor je 
z disciplinsko sodbo izključen iz visokošolskega zavoda, dokler kazni ni prestal. 

37. člen 

Študenti imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu samoupravnih orga- 
nov visokošolskega zavoda in univerze oziroma združenja visokošolskih zavodov 
ter pri delu organov ustanov, ki se ukvarjajo z zdravstvenimi, socialnimi in 
materialnimi vprašanji študentov. 

Študenti lahko ustanavljajo strokovna, kulturna in druga društva na vi- 
sokošolskem zavodu ali v okviru univerze oziroma združenja visokošolskih 
zavodov. 

38. člen 

Status študenta preneha, če študent diplomira, če se izpiše iz zavoda, če 
se med študijem ne vpiše na zavod v skladu s statutom tega zavoda, ali če mu 
je izrečena kazen ali disciplinski ukrep iz 36. člena tega zakona. Status študenta 
preneha tudi, če študent ne diplomira v šestih mesecih po koncu zadnjega 
semestra; če se zahteva za diplomo na fakulteti, visoki šoli ali umetniški aka- 
demiji diplomsko delo, a za izdelavo diplomskega dela ni predviden poseben 
semester, preneha status študenta v dvanajstih mesecih po koncu zadnjega 
semestra. 

V izjemnih primerih lahko iz upravičenih razlogov pedagoško znanstveni 
svet s svojim sklepom posamezniku podaljša status študenta največ za eno 
leto. 

Študent, ki mu preneha status, obdrži pravico opravljati izpite in druge 
učne in delovne obveznosti ter obiskovati predavanja in druge oblike pouka 
zaradi priprave na izpit oziroma diplomsko delo. 

Ce študent za dalj časa prekine študij, mu lahko določi pedagoško-znan- 
stveni svet pogoje za nadaljevanje oziroma dokončanje študija. Kdaj se šteje, 
da je študent za dalj časa prekinil študij, določi statut visokošolskega zavoda. 
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39. člen 

Študenti se morajo ravnati po določbah statutov in drugih aktov visoko- 
šolskega zavoda, univerze oziroma združenja visokošolskih zavodov ter varovati 
ugled študenta visokošolskega zavoda. Za kršitev teh dolžnosti so študenti disci- 
plinsko odgovorni pred disciplinskimi sodišči za študente. 

S statutom univerze v Ljubljani, združenja visokošolskih zavodov oziroma 
s statutom visokošolskega zavoda, ki ni v sestavi univerze oziroma združenja, se 
predpišejo natančnejše določbe o disciplinski odgovornosti študentov, o disci- 
plinskih sodiščih in o disciplinskem postopku. 

Disciplinski ukrepi za študente so opomin, ukor, prepoved vpisa za eno leto 
in izključitev iz visokošolskega zavoda do petih let. 

4. Učitelji, znanstveni delavci in sodelavci 

40. člen 

Učitelji na fakultetah, visokih šolah in umetniških akademijah so redni 
profesorji, izredni profesorji in docenti. 

41. člen 

Znanstveno raziskovalno delo na fakultetah in visokih šolah opravljajo tudi 
znanstveni svetniki, višji znanstveni sodelavci in znanstveni sodelavci (v na- 
daljnjem besedilu: znanstveni delavci). 

42. člen 

Za učitelja in za znanstvenega delavca fakultete je lahko izvoljen, kdor ima 
doktorat znanosti in izpolnjuje posebne pogoje, ki jih statut univerze določi za 
posamezen naslov učitelja oziroma znanstvenega delavca. 

Za učitelja in za znanstvenega delavca visoke šole je lahko izvoljen, kdor 
ima doktorat znanosti in izpolnjuje posebne pogoje, ki jih statut visoke šole 
določi za posamezen naslov učitelja oziroma znanstvenega delavca. 

43. člen 

Za učitelja umetniške akademije je lahko izvoljen, kdor ima visoko izo- 
brazbo ter izpolnjuje druge pogoje, ki jih statut umetniške akademije določi 
za posamezen naslov učitelja. 

Določbe prejšnjega odstavka se lahko primerno uporabljajo tudi za izvolitev 
učiteljev fakultete ali visoke šole za pouk predmetov, pri katerih je za uspo- 
sobljenost učitelja pomembnejši kriterij umetniška kakor znanstvena usposob- 
ljenost. Takšni predmeti morajo biti v statutu fakultete oziroma visoke šole 
posebej navedeni. 

44. člen 

Pomožno in praktično učno ter strokovno delo na fakultetah, visokih šolah 
in umetniških akademijah opravljajo predavatelji, lektorji in sodelavci z drugimi 
naslovi, ki se določijo s srtatutom zavoda. 

24 
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Asistenti na fakultetah, visokih šolah in umetniških akademijah sodelujejo 
pri učnem in znanstveno raziskovalnem oziroma umetniškem delu v skladu z 
določbami statuta visokošolskega zavoda. 

Za predavatelja, lektorja, asistenta in drugega sodelavca (v nadaljnjem 
besedilu: sodelavci) je lahko izvoljen, kdor ima ustrezno visoko izobrazbo in 
izpolnjuje druge pogoje, ki jih določi statut zavoda. 

45. člen 

Učitelji višjih šol so profesorji višje šole in predavatelji višje šole. 
Za učitelja višje šole je lahko izvoljen, kdor ima ustrezno visoko izobrazbo 

ter izpolnjuje druge pogoje, ki jih določi statut višje šole. 
Za izvolitev učiteljev višjih šol, ki v smislu 12. člena tega zakona razvijajo- 

in organizirajo znanstveno raziskovalno delo, se lahko s statutom višje šole 
zahtevajo znanstveni naslovi kot pogoj za njihovo izvolitev. 

46. člen 

Pomožno in praktično učno ter strokovno delo na višjih šolah opravljajo 
asistenti višje šole in sodelavci z drugimi naslovi, ki se določijo s statutom 
višje šole. 

Pogoje za izvolitev za asistenta in sodelavca višje šole določa statut višje 
šole. 

47. člen 

Učitelje, znanstvene delavce ter sodelavce voli pedagoško-znanstveni svet 
visokošolskega zavoda. 

Pred izvolitvijo učnega in znanstvenega osebja na fakultetah je potrebno 
priskrbeti mnenje univerzitetnega pedagoško-znanstvenega sveta. 

48. člen 

Kandidati se lahko volijo v naslove znanstvenih delavcev po določbah 
tega zakona pri fakultetah in visokih šolah. 

V naslov rednega profesorja, izrednega profesorja in docenta ter znanstve- 
nega svetnika, višjega znanstvenega sodelavca in znanstvenega sodelavca volijo 
fakultete in visoke šole tudi kandidate, ki ne kandidirajo za delovno mesto na 
fakulteti in visoki šoli. 

49. člen 

Redni profesorji in znanstveni svetniki so voljeni za sedem let, izredni 
profesorji, višji znanstveni sodelavci, docenti in znanstveni sodelavci pa za pet 
let in so lahko po enakem postopku znova izvoljeni. 

50. člen 

Asistenti fakultete, visoke šole in umetniške akademije so voljeni za tri 
leta. Asistent je lahko ponovno izvoljen, če je pokazal sposobnost za pedagoško 
in znanstveno delo. Asistent fakultete in visoke šole je lahko tretjič izvoljen, 
če ima najmanj akademsko stopnjo magistra ali specialista, za nadaljnje izvolitve 
je potreben doktorat znanosti. 
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Sodelavci razen asistentov se volijo za dobo, ki se določi s statutom in so 
lahko po enakem postopku znova izvoljeni. 

51. člen 

Profesorji višje šole so voljeni za pet let, predavatelji in sodelavci višje 
šole pa za tri leta in so lahko po enakem postopku znova izvoljeni. 

52. člen 

Za učitelje, znanstvene delavce in sodelavce visokošolskih zavodov, ki dose- 
žejo starost 60 let, se določbe o ponovni izvolitvi ne uporabljajo. 

53. člen 

Pedagoško-znanstveni svet fakultete in visoke šole oziroma pedagoško-umet- 
niški svet umetniške akademije lahko izjemoma povabi za določen čas kot 
rednega profesorja priznanega znanstvenika ali strokovnjaka oziroma umetnika, 
lahko pa ga v soglasju s pedagoško-znanstvenim svetom univerze v Ljubljani 
oziroma v soglasju s svetom visoke šole ali umetniške akademije tudi izvoli za 
rednega profesorja ne glede na pogoje in postopek o volitvah rednega profesorja 
po tem zakonu in statutu visokošolskega zavoda. 

.54. člen 

Delovna mesta učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, ki se na novo 
ustanovijo ali ki se izpraznijo, ker je potekla doba, za katero so bih izvoljeni, 
ali ki se izpraznijo na drug način, javno razpiše svet visokošolskega zavoda. 

Delovno mesto, na katerem je učitelju, znanstvenemu delavcu in sodelavcu 
potekla doba, za katero je bil izvoljen, je treba razpisati najpozneje šest mesecev 
pred potekom te dobe. 

55. člen 

Pri ponovnih volitvah učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev se 
upošteva zlasti njihovo delo po zadnji izvolitvi. 

56. člen 

Učitelju, znanstvenemu delavcu in sodelavcu, ki na volitvah ni bil znova 
izvoljen, pripada 6 mesecev po volitvah, če se prej ne zaposli, osebni dohodek, 
ki ga je dobil zadnji mesec pred volitvami. 

Cas prejemanja osebnega dohodka po prejšnjem odstavku se priznava v 
zavarovalno dobo. 

57. člen 

Učitelji, ki dopolnijo pokojninsko dobo, lahko po sklepu pedagoško-znan- 
stvenega sveta visokošolskega zavoda izjemoma ostanejo v delovnem razmerju. 

5. Ustanavljanje in odprava 

58. člen 

Ustanovitev visokošolskega zavoda lahko predlagajo družbeno-politične 
skupnosti, delovne ali druge organizacije in društva. 

Visokošolski zavod se ustanovi in odpravi z zakonom. 
24« 
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59. člen 

Visokošolski zavod se odpravi, če ni več potrebe za njegovo dejavnost ali 
če nima pogojev za delo. 

60. člen 

Studentom odpravljenega visokošolskega zavoda je treba omogočiti, da 
lahko končajo začeti študij v rednem roku pod pogoji, ki jih določata statut 
in učni načrt odpravljenega zavoda. 

6. Upravljanje 

61. člen 

Organi upravljanja visokošolskega zavoda so: svet visokošolskega zavoda 
(fakultetni svet, akademijski svet, svet visoke šole, svet višje šole), pedagoško- 
znanstveni svet (pedagoško-znanstveni svet fakultete in visoke šole, pedagoško- 
umetniški svet umetniške akademije, pedagoški svet višje šole) in predstojnik 
zavoda (dekan fakultete, direktor visoke šole, rektor umetniške akademije, 
direktor višje šole). 

S statutom visokošolskega zavoda se lahko ustanovijo tudi drugi organi 
upravljanja in določi njihovo delovno področje. 

62. člen 

Svet visokošolskega zavoda sestavljajo člani, ki jih izvoli delovna skupnost 
zavoda izmed sebe, predstavniki študentov in predstavniki družbene skupnosti. 

63. člen 

Statut visokošolskega zavoda določi v skladu z zakonom število članov sveta, 
število predstavnikov študentov in število predstavnikov družbene skupnosti. 

Predsednike družbene skupnosti delegirajo v svet visokošolskega zavoda 
Skupščine SR Slovenije ter določene delovne in druge organizacije. 

Skupščina SR Slovenije določi, katere delovne in druge organizacije dele- 
girajo svoje predstavnike v svete visokošolskih zavodov in koliko jih vsaka 
delegira, hkrati ko sama delegira predstavnike po prejšnjem odstavku. 

64. člen 

Pedagoško-znanstveni svet sestavljajo vsi učitelji in znanstveni delavci ter 
predstavniki sodelavcev in študentov. 

65. člen 

Člani sveta visokošolskega zavoda se volijo za dve leti. 
Predstavniki sodelavcev v pedagoško-znanstvenem svetu se volijo za dve 

leti, predstavniki študentov pa za eno leto. 
Mandat predstavnikov študentov preneha, če študent izgubi status študenta 

pred potekom mandatne dobe. 
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66. člen 

Svet visokošolskega zavoda sprejema statut in druge splošne akte zavoda, 
finančni načrt in zaključni račun ter opravlja druge zadeve, ki so določene z 
zakonom ali statutom visokošolskega zavoda. Svet visokošolskega zavoda daje 
pedagoško-znanstvenemu svetu mnenje o učnih programih visokošolskega 
zavoda. 

67. člen 

Pedagoško-znanstveni svet obravnava zadeve v zvezi z učnim in znanstveno 
raziskovalnim oziroma umetniškim delom zavoda, predlaga učni načrt in izpitni 
red, sprejme učne programe, določa sistemizacijo delovnih mest učiteljev, znan- 
stvenih delavcev in sodelavcev, voh učitelje, znanstvene delavce in sodelavce 
ter opravlja druge zadeve, ki so določene z zakonom in s statutom. 

Sistemizacijo delovnih mest učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev 
sprejme pedagoško-znanstveni svet fakultete v soglasju z univerzitetnim peda- 
goško-znanstvenim svetom. 

68. člen 

V vsakem letniku pouka na visokošolskem zavodu je svet letnika, ki ga 
sestavljajo študenti letnika ter učitelji in sodelavci, ki sodelujejo pri pouku 
v letniku. 

Svet letnika obravnava zadeve, ki so pomembne za pouk v letniku in pred- 
laga ustrezne ukrepe. Svet zavoda in pedagoško-znanstveni svet morata raz- 
pravljati o predlogih sveta letnika in mu sporočiti svoje mnenje. 

69. člen 

Predstojnika visokošolskega zavoda in njegovega namestnika izvoli svet 
visokošolskega zavoda izmed učiteljev visokošolskega zavoda na predlog peda- 
goško-znanstvenega sveta. 

Predstojnik se voli za dve leti. Ista oseba ne more biti dvakrat zaporedoma 
izvoljena za predstojnika visokošolskega zavoda. 

Predstojnik predstavlja visokošolski zavod, vodi njegovo delo, predseduje 
sejam pedagoško-znanstvenega sveta, skrbi, da se izvršujejo sklepi sveta visoko- 
šolskega zavoda in pedagoško-znanstvenega sveta ter opravlja druge zadeve, 
ki so mu dane z zakonom in s statutom zavoda. 

70. člen 

O delu visokošolskega zavoda in drugih za visokošolski zavod pomembnih 
zadevah razpravlja skupščina učiteljev, znanstvenih delavcev, sodelavcev in 
študentov zavoda, ki jo skliče najmanj enkrat na leto njegov predstojnik. 

71. člen 

Upravno izvršilne, finančne, gospodarske, administrativne in strokovno- 
tehnične zadeve visokošolskega zavoda opravlja tajništvo. 

Tajništvo vodi tajnik visokošolskega zavoda. 
Tajnika izvoli svet visokošolskega zavoda za štiri leta in je lahko po tem 

času znova izvoljen. 
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III. Univerza v Ljubljani 

72. člen 

Univerza v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: univerza) združuje tele 
fakultete: 

— filozofska fakulteta, 
—■ pravna fakulteta, 
— ekonomska fakulteta, 
— fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, 
— fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 
— fakulteta za elektrotehniko, 
— fakulteta za strojništvo, 
— medicinska fakulteta, 
— biotehniška fakulteta. 
Fakultete se lahko med seboj spojijo ah združijo v več fakultet z zakonom, 

potem ko da o tem svoje mnenje univerzitetni svet. 
Visokošolski zavod se lahko preosnuje v fakulteto in pridruži univerzi z 

zakonom, potem ko da o tem svoje mnenje univerzitetni svet. 

73. člen 

Univerza skrbi za razvoj, skladnost in raven, pouka ter znanstveno raz- 
iskovalnega dela na fakultetah in odloča o skupnih zadevah fakultet, ki jih 
določata ta zakon in statut univerze. 

74. člen 

Univerza ima lahko v svoji sestavi raziskovalne organizacije, skupne službe 
za potrebe dveh ali več fakultet ter študentske domove in druge organizacijske 
enote za pomoč študentom. 

75. člen 

Organi upravljanja univerze so: univerzitetni svet, univerzitetni pedagoško- 
znanstveni svet in rektor. 

76. člen 
Univerzitetni svet sestavljajo: 
— člani, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije, 
•— po dva člana, ki ju izvoli fakultetni svet vsake fakultete, 
— po en član, ki ga izvolijo študenti vsake fakultete izmed sebe, 
— predstavniki delovnih in drugih organizacij. 
Mandatna doba članov univerzitetnega sveta, razen predstavnikov štu- 

dentov, traja štiri leta. 
Mandatna doba študentov, ki so člani univerzitetnega sveta, traja eno leto. 
Skupščina SR Slovenije določi, katere delovne in druge organizacije dele- 

girajo svoje predstavnike v univerzitetni svet in koliko jih vsaka delegira, 
hkrati ko sama delegira predstavnike po prvi alinei prvega odstavka tega 
člena. \ 
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77. člen 

Univerzitetni svet: 
— sprejme univerzitetni statut ter finančni načrt in zaključni račun uni- 

verze ; 
— daje soglasje k aktom, s katerim se določijo merila za delitev dohodka; 
— odloča o podelitvi naslova častnega doktorja; 
— izvršuje ustanoviteljske pravice do zavodov, katerih ustanovitelj je 

univerza; 
— opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in univerzitetni stktut. 

78. člen 

Univerzitetni pedagoško-znanstveni svet sestavljajo: rektor, prorektor, de- 
kani fakultet, po en član, ki ga izvolijo pedagoško-znanstveni svet fakultete, ter 
dva predstavnika študentov. Predsednik univerzitetnega pedagoško-znanstve- 
nega sveta je rektor. 

Mandatna doba članov, ki jih izvolijo pedagoško-znanstveni sveti fakultet, 
traja dve leti, predstavnikov študentov pa eno leto. 

79. člen 

Univerzitetni pedagoško-znanstveni svet: 
— daje mnenje k predlogom učnih načrtov in izpitnih redov fakultet (67. 

člen); • 
— ugotavlja, ali fakulteta izpolnjuje pogoje za izvedbo podiplomskega štu- 

dija (1. odst. 15. člena); 
— daje mnenje, ali visoka šola izpolnjuje pogoje za izvedbo podiplomskega 

študija (2. odst. 15. člena); 
— daje mnenje k izvolitvam učiteljev in znanstvenih delavcev fakultet 

(47.- člen); 
— daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest učnega in znanstvenega 

osebja (67. člen); 
— daje predlog za podelitev naslova častnega doktorja; 
— skrbi za razvoj, skladnost in raven pedagoškega in znanstveno raz- 

iskovalnega dela na fakultetah; 
— opravlja druge naloge, ki mu jih določata ta zakon in univerzitetni 

statut. 

80. člen 

Rektor predstavlja univerzo, organizira in vodi njeno delo, skrbi, da se 
izvršujejo sklepi univerzitetnega sveta in univerzitetnega pedagoško-znanstve- 
nega sveta ter opravlja druge zadeve, ki so mu dane z zakonom in univerzi- 
tetnim statutom. 

Rektorja nadomestuje prorektor. Rektor lahko pooblasti prorektorja za 
opravljanje določenih zadev. 

Rektor in prorektor se volita za tri leta. Ista oseba ne more biti izvoljena 
dvakrat zaporedoma za rektorja oziroma prorektorja. 
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81. člen 

O delu univerze in o zadevah, ki so splošnega pomena za univerzo, raz- 
pravlja vsako leto univerzitetna skupščina. 

Skupščino sestavljajo vsi člani pedagoško-znanstvenih svetov fakultet. 
Skupščina voli rektorja in prorektorja izmed rednih profesorjev. 

82. člen 

Upravno izvršilne, finančne, gospodarske, administrativne in strokovno- 
tehnične zadeve univerze ter organizacij in služb, ki so v sestavi univerze, 
opravlja univerzitetno tajništvo. 

Univerzitetno tajništvo vodi glavni tajnik. 
Glavnega tajnika izvoli univerzitetni svet za štiri leta in je lahko po tem 

času znova izvoljen. 
83. člen 

Pravice in dolžnosti delavcev univerzitetnega tajništva določa univerzitetni 
statut. 

IV. Združenje visokošolskih zavodov 

84. člen 

Za organizacijo in delo združenja visokošolskih zavodov ter za razmeija 
združenja do visokošolskih zavodov, ki so vanj vključeni, se primerno uporab- 
ljajo določbe 73. do 83. člena tega zakona. 

V. Organizacija učnega in znanstvenega dela 

85. člen 

Visokošolski zavodi imajo za uresničenje svojih učnih in znanstveno raz- 
iskovalnih nalog notranje organizacijske enote. 

Organizacijske enote imajo predstojnika, lahko pa tudi svoj svet kot organ. 
upravljanja. 

Mandatna doba predstojnika organizacijske enote se določi s statutom 
visokošolskega zavoda. 

Predstojnika organizacijske enote, ki ima svoj svet, izvoli ta svet, potrdi pa 
pedagoško-znanstveni svet visokošolskega zavoda; predstojnika organizacijske 
enote, ki nima sveta enote, imenuje pedagoško-znanstveni svet visokošolskega 
zavoda. 

Organizacijske enote visokošolskih zavodov se ustanovijo in odpravijo s 
statutarno določbo visokošolskega zavoda. 

Visokošolski zavod mora sklepati o odpravi svoje enote, če odpravo pred- 
laga izobraževalna skupnost SR Slovenije ali republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo. Ce visokošolski zavod predlog zavrne, odloči o odpravi na predlog 
predlagatelja Skupščina SR Slovenije. 

Če se odpravi organizacijska enota visokošolskega zavoda, ki daje zaklju- 
čeno izobrazbo, je treba omogočiti, da študenti lahko dokončajo začeti študij. 
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86. člen 

Kadar je mogoče, združijo visokošolski zavodi pouk in znanstveno razisko- 
valno delo iste znanstvene discipline deloma ali v celoti pri enem visokošolskem 
zavodu. .. 

Učni načrt lahko določi, da se študij določenih predmetov lahko opravlja 
na visokošolskih zavodih, ki te predmete poučujejo kot matični visokošolski 
zavodi. 

87. člen 

Raziskovalni zavodi, ki jih ustanovi visokošolski zavod, sodelujejo z usta- 
noviteljem pri opravljanju učnih in znanstveno raziskovalnih nalog. 

Raziskovalni zavodi, ki jih ustanovi univerza ali združenje visokošolskih 
zavodov, sodelujejo z visokošolskimi zavodi, ki jih določi univerza oziroma 
združenje. 

Raziskovalni zavodi iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko oprav- 
ljajo posamezne naloge v zvezi z organizacijo in izvedbo visokošolskega pouka, 
če se tako določi z aktom o ustanovitvi. 

VI. Financiranje 

88. člen 

Univerza, združenje visokošolskih zavodov in visokošolski zavodi se finan- 
cirajo v skladu s posebnimi predpisi. 

89. člen 

Posebne oblike pouka za izredne študente (19. člen), študij iz 21. člena tega 
zakona in podiplomski študij (14. in 15. člen) se lahko financirajo tudi s pri- 
spevki študentov oziroma obiskovalcev študija, ter s sredstvi, ki jih prispevajo 
družbeno-politične skupnosti, zainteresirane delovne organizacije in izobraže- 
valne skupnosti SR Slovenije na podlagi pogodbe z visokošolskim zavodom. 

VII. Prehodne in končne določbe 

90. člen 

Univerza v Ljubljani, združenje visokošolskih zavodov v Mariboru in ob- 
stoječi visokošolski zavodi uskladijo svoje statute z določbami tega zakona v 
šestih mesecih od dneva, ko začne veljati ta zakon. 

91. člen 

Določbe tega zakona o višjih šolah veljajo tudi za pedagoško akademijo v 
Ljubljani in pedagoško akademijo v Mariboru. 

92. člen 

Učitelji, ki ne izpolnjujejo pogojev, ki jih določajo ta zakon in statuti 
visokošolskih zavodov, lahko ostanejo na svojem delovnem mestu najdlje za 
rok, ki je za posamezni naslov učitelja določen v 49. In 51. členu tega zakona, 
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računano od dneva, ko začne veljati ta zakon; po tem roku lahko ponovno kan- 
didirajo, če izpolnijo predpisane pogoje. 

Za redne profesorje se ne uporabljajo določbe iz 1. odstavka 42. člena tega 
zakona. 

Osebe, ki v skladu s statutom visokošolskega zavoda opravljajo delo učitelja 
iz 40. člena tega zakona v naslovu višjega predavatelja ali predavatelja, lahko 
opravljajo to delo najdlje pet let od dneva, ko začne veljati ta zakon. 

Roki iz prejšnjih dveh odstavkov se lahko skrajšajo s statutom visoko- 
šolskega zavoda. 

93. člen 

Določbe tega zakona ne veljajo za zavode, ki so jih kot višje šole ustanovile 
delovne in druge organizacije. Ti zavodi ne morejo izdajati diplom oziroma 
spričeval s splošno priznano veljavnostjo. 

Višje šole, ki niso bile ustanovljene z zakonom, imele pa so po tedaj veljav- 
nih predpisih status višjih šol, ga lahko obdržijo še naprej, če se v dvanajstih 
mesecih od dneva, ko začne veljati ta zakon, z aktom Skupščine SR Slovenije 
ugotovi, da izponjujejo pogoje po tem zakonu. 

94. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o visokem šolstvu v Socia- 
listični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 14-152/65). 

95. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Republiški in prosvetno-kulturni zbor sta na sejah dne 23. januarja 1969 in 
22. januarja 1969 razpravljala o osnutku zakona o visokem šolstvu, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložila komisija republiškega in prosvetno-kultur- 
nega zbora za proučitev visokega šolstva v SR Sloveniji. Po razpravi sta oba 
zbora sprejela sklep o sprejemu osnutka zakona in pooblastila odbor za pro- 
sveto in kulturo republiškega zbora in odbor za znanstveno raziskovalno delo 
in visoko šolstvo prosvetno-kulturnega zbora, da pripravita zakonski predlog. 
Nadalje je bilo odboroma naročeno, naj pri izdelavi predloga zakona upoštevata 
stališča in pripombe zakonodajno-pravne komisije in svoje, kakor tudi sugestije 
in predloge, dane v razpravi na seji republiškega in prosvetno-kulturnega zbora. 

Odbora sta na skupni seji dne 7. februarja 1969 razpravljala o predlogu 
zakona in se pri tem omejila na tiste določbe osnutka zakona, ki so ostale 
neusklajene med republiškim in prosvetno-kulturnim zborom, na določbe, ki 
po mnenju zakonodaj no-pravne komisije niso v skladu z ustavo in drugimi 
predpisi, pa o njih oba zbora nista zavzela dokončnih stališč in na določbe, 
h katerim so dali poslanci v načelni obravnavi na obeh sejah zborov pripombe 
in sugestije. 

Prečiščeno besedilo predloga zakona vsebuje glede na obravnavani osnutek 
zakona naslednje bistvenejše spremembe in dopolnitve: 
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7. člen: Drugi odstavek, po katerem je Skupščina SR Slovenije potrje- 
vala le statut univerze in statute združenj visokošolskih zavodov, se je spremenil 
tako, da skupščina potrjuje tudi statute visokošolskih zavodov. Ta sprememba 
temelji na stališču, da naj ima skupščina sama neposredno ingerenco nad 
osnovnimi vprašanji visokega šolstva. Tretji odstavek: določilo iz tega odstavka, 
po katerem izobraževalna skupnost SR Slovenije daje mnenje k statutom 
visokošolskih zavodov le glede financiranja dejavnosti, ki izvirajo iz statuta, je 
spremenjeno tako, da izobraževalna skupnost daje mnenje k vsem določbam 
statuta. Obveznosti republiške izobraževalne skupnosti do posameznih zavodov 
izvirajo namreč iz njihovih nalog, ki jih določajo statuti zavodov kot celota. 

8. č 1 e n : V tretjem odstavku je dodana določba, da v zavodih, v katerih 
se ne oskrbujejo študenti, število članov sveta, ki jih voli delovna skupnost, ne 
more biti manjše od polovice; ta določba temelji na stališču, da je potrebno 
sestav članov sveta zavodov bolj prilagoditi nalogam posameznih zavodov in iz 
njih izvirajočih interesov za ustanovitelja zavoda, delovna skupnost zavoda, 
študente ali širšo družbeno skupnost. 

Tisti del določbe prvega stavka 5. odstavka, po katerem morajo prizadeti 
zavodi predložiti statut v soglasju ustanovitelju, ni v skladu z določbo četrtega 
odstavka 91. člena zvezne ustave in z določbo četrtega odstavka 80. člena repu- 
bliške ustave, zato je beseda »statut« v tem stavku črtana. 

12. člen: Besedilo tega člena je dopolnjeno z naslednjim drugim od- 
stavkom : 

»Višje šole razvijajo in organizirajo znanstveno raziskovalno delo, če je 
tako določeno z njihovimi ustanovitvenimi akti.« 

Vprašanju znanstveno raziskovalnega dela na višjih šolah je bila v raz- 
pravah posvečena največja pozornost. Ugotovljeno je bilo, da zgoraj navedena 
določba ne zavezuje nobene višje šole, da bi opravljala znanstveno raziskovalno 
delo, marveč nakazuje to le kot možnost. Ta rešitev omogoča na podi očju viso- 
kega šolstva večjo selektivnost, vsekakor pa bo nujno v vsakem posameznem 
primeru ugotoviti, ali so podani vsi pogoji za takšno dejavnost višje šole. 

13. člen : Izmed predloženih dveh tekstov tega člena je bil sprejet tekst 
variante kot primernejši, ker ureja trajanje pouka prožnejše. Obveljalo je 
mnenje, da vprašanje trajanja pouka od učnih načrtov oziroma profila strokov- 
njaka, ki se po teh učnih načrtih izobražuje. Za sprejeto varianto se je zavze- 
mala tudi študentska organizacija. 

15. člen : Določba, po kateri univerzitetni pedagoško znanstveni svet ugo- 
tavlja, ali so podani kadrovski in materialni pogoji za organizacijo podiplom- 
skega študija tako na fakultetah kot na visokih šolah, je spremenjena tako, da 
univerzitetni pedagoško znanstveni svet ugotavlja obstoj teh pogojev na fakul- 
tetah, kar se tiče visokih šol pa daje le mnenje. 

18. člen : V zvezi s pripombami poslancev republiškega zbora sta odbora 
precizneje formulirala dolžnosti visokošolskih zavodov glede programiranja 
organizacije in izvajanja praktičnega dela študentov. 

19. člen : Besedilo prvega odstavka je spremenjeno tako, da organiziranje 
predavanj in drugih oblik pomoči za študij izrednih študentov ni več pogojeno 
z zagotovitvijo finančnih sredstev. Ta pogoj je izpuščen zato, ker bi mogel ne- 
ugodno vplivati na razvoj izrednega študija. 

28. člen : V četrtem odstavku je črtano besedilo, ki se glasi: »Kot npr. 
nadarjenost za umetniški poklic, določeni telesni oziroma zdravstveni pogoj ali 
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drugi podobni pogoji«, ki so bolj natančno določali pogoje za vpis v prvi letnik; 
v zakonu namreč ni potrebno naštevati posebnih pogojev za vpis, ker je to 
materija statutov. 

29. člen : Člen je dopolnjen z novim drugim odstavkom, v katerem se 
določajo osnovni kriteriji izbire kandidatov za vpis v prvi letnik. Dopolnitev je 
predlagana zaradi stališča ustavnega sodišča SR Slovenije, da administrativna 
omejitev vpisa v smislu prvega odstavka tega člena ni sicer v nasprotju z 
ustavo, vendar to le tedaj, če se z zakonom določijo vsaj osnovni kriteriji za 
izbiro kandidatov in načela izbirnega postopka kot podlaga za podrobnejšo ure- 
ditev v splošnem aktu visokošolskega zavoda. Po mnenju ustavnega sodišča SR 
Slovenije bi izpolnitev zakona v tej smeri pomenila tudi na tem področju pri- 
spevek k popolnejši uresničitvi z ustavo določene pravice do pritožbe. Enako 
stališče je zavzela tudi zakonodajno pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Mnenja smo, da besedilo novega drugega odstavka ustreza navedenim 
stališčem. 

31. člen : Z namenom, da se zavaruje načelo enakih vpisnih pogojev za 
vse, je določba, da »druge pogoje« za vpis na podiplomski študij določi peda- 
goško znanstveni svet zavoda, ki organizira ta študij spremenjena tako, da te 
druge pogoje določi statut visokošolskega zavoda. 

34. č 1 e n : V predlog zakona je kot nov člen vnesena določba iz 27. člena 
sedanjega zakona o visokem šolstvu, po katerem morajo visokošolski zavodi 
izredno marljivim in sposobnim študentom omogočiti, da lahko končajo študij 
v krajšem času kot traja redni pouk. Ta določba pomeni družbeno naročilo 
visokošolskim zavodom, da posvetijo posebno skrb razvoju izredno marljivih in 
sposobnih študentov. 

37. člen : V besedilu prvega odstavka, da imajo študenti pravico in dolž- 
nost sodelovati pri delu določenih organov visokošolskih zavodov, univerze ali 
združenja visokošolskih zavodov, je beseda »določenih« zamenjana zaradi večje 
točnosti z besedo »samoupravnih«. 

45. člen: Temu členu je dodan še tretji odstavek; ta dopolnitev je logična 
posledica dopolnitve 12. člena, potrebna pa je, ker določbe drugega odstavka 
tega člena ni mogoče tolmačiti tako, da bi lahko višja šola, ki bi organizirala 
iznanstveno raziskovalno delo, določila kot »druge pogoje« za izvolitev učiteljev 
(magisterij ah doktorat znanosti. Kot »druge pogoje« bi lahko šola določila le 
delovne izkušnje, znanstvena in strokovna dela, ne pa višje stopnje izobrazbe, 
kot je diploma druge stopnje. 

57. člen : Drugi odstavek je izpuščen, ker je zakonodajno pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije ugotovila, da določba, po kateri preneha učiteljem 
visokošolskih zavodov delovno razmerje po samem zakonu konec šolskega leta, 
v katerem dopolnijo 70 let starosti, ni v skladu s 36. členom zvezne ustave, ki 
v šestem odstavku določa, da more proti delavčevi volji prenehati delovno raz- 
merje samo ob pogojih in na način kot določa zvezni zakon. Republiški zakon 
sam torej tega ne more določiti. 

Glede prvega odstavka je zakonodajno pravna komisija bila mnenja, da bi 
lahko odpadel, ker je to že določeno v temeljnem zakonu o delovnih razmerjih. 
Prevladalo pa je mnenje, naj navedena določba le ostane kot smernica visoko- 
šolskim zavodom, da podaljšujejo delovno razmerje učiteljem, ki so dosegli 
pogoje za upokojitev, le izjemoma. 
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66. člen : Zaradi pomena, ki ga imajo učni programi za izvajanje pouka 
posameznih predmetov, za njihovo vsebino, obseg in raven, je dodan stavek, ki 
določa, da svet visokošolskega zavoda daje pedagoško znanstvenemu svetu mne- 
nje o učnih programih.. 

68. člen : Izpuščen je drugi odstavek, po katerem je predsednik sveta 
letnika eden izmed učiteljev. Pobudo za spremembo je dala študentska orga- 
nizacija, ki meni, da bi predsednik sveta letnika lahko bil tudi študent. 

Tretji odstavek, ki je sedaj postal drugi, je spremenjen tako, da mora o 
predlogih sveta letnika razpravljati ne samo pedagoško znanstveni svet, marveč 
tudi svet zavoda, ter da morata o predlogih sporočiti svetu letnika svoje mnenje. 

77. člen : Tisti del druge alinee, po katerem univerzitetni svet daje so- 
glasje k vsem aktom, za katere se to določi v univerzitetnem statutu, je izpu- 
ščen, ker je zakonodanjo pravna komisija Skupščine SR Slovenije ugotovila, da 
ni v skladu z 39. členom temeljnega zakona o zavodih. 

79. člen : Glede na spremembo 15. člena je dodana nova tretja alinea, po 
kateri univerzitetni pedagoško znanstveni svet daje mnenje, ali visoka šola iz- 
polnjuje pogoje za izvedbo podiplomskega študija. 

85. člen: Glede na mnenje zakonodajno pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije, da pomeni določba iz zadnjega stavka, 6. odstavka direktno poseganje 
oblastvenega organa v samoupravne pravice delovne skupnosti, za katero ni 
osnove v ustavnih načelih in konkretnih določbah, je sporna določba spieme- 
njena tako, da o odpravi organizacijske enote visokošolskega zavoda odloči v 
tej posebni situaciji Skupščina SR Slovenije. 

91. člen : Člen je dopolnjen tako, da sta imenoma navedeni obe peda- 
goški akademiji v naši republiki. 

Ker 91. člen določa, da veljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na višje 
šole, tudi za obe pedagoški akademiji, bo treba v skladu s tem spremeniti zakon 
o ustanovitvi pedagoške akademije v Mariboru zato, ker v prvem odstavku 
drugega člena določa, da ta zavod izobražuje in vzgaja učitelje z višjo m 
visoko izobrazbo, v tretjem členu pa da organizira pouk na prvi in drugi 
stopnji visokošolskega študija. 

Z ustanovitvenim aktom je bil pedagoški akademiji dan status visoke šole, 
kar se pa ni realiziralo, ker se je kmalu po tem spremenil prvotni koncept o 
vlogi pedagoških akademij nasploh. 

Pedagoška akademija v Mariboru deluje namreč ves čas svojega obstoja 
kot dvoletna šola za izobraževanje učiteljev z višjo izobrazbo. Pri tem bo tudi 
ostalo, ker učitelje z visoko izobrazbo izobražujejo ustrezne fakultete m visoke 
šole. Pripomniti je tudi, da ima pedagoška akademija v Ljubljani po svojem 
ustanovitvenem aktu prav tako status dvoletne šole za izobraževanje učiteljev 
z višjo izobrazbo. 

O drugih pomembnejših pripombah k osnutku zakona sta odbora zavzela 
naslednja stališča: 

V zvezi s pripombami, da ne bi bilo treba normirati tedenske obremenitve 
študentov in da naj bo vpis na visokošolske zavode samo leten, ne pa tudi 
semestrski, če tako določi statut visokošolskega zavoda, je bilo dodatno k že 
dani obrazložitvi k obema določbama povedano še naslednje. Obe določbi se 
neposredno ne uporabljata in se moreta uresničevati le s statutom zavoda, ki 
ga pa potrjuje skupščina. Obema določbama je bilo očitano neupravičeno admi- 
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nistrativno poseganje v pravice študentov in zavodov, kar pa po mnenju od- 
borov ni utemeljeno. Obe določbi namreč omogočata elastično ureditev študija 
v skladu z zahtevami in posebnostmi posameznih strokovnih področij in z 
naravo pouka. Za nekatere višje šole je semester prav toliko pomemben kot za 
visoke šole letnik, določba o tedenski učni obremenitvi pa naj pomeni zlasti 
orientacijo šolskim zavodom za oblikovanje realnih predmetnikov in učnih na- 
črtov in končno tudi za določitev prepotrebne sistemizacije delovnih mest na 
visokošolskih zavodih, kar bo v veliko pomoč republiški izobraževalni skupnosti. 

Odbora sta ocenila, da ni potrebe, da bi s tem zakonom reševali tudi status 
tistih študentov, ki študirajo v inozemstvu. Če bi se pokazala potreba zagotoviti 
tudi tem študentom vsaj tolikšne ugodnosti, kakršne uživajo študenti, ki štu- 
dirajo doma, bi bilo treba to vprašanje posebej proučiti in morebiti urediti z 
drugim predpisom npr. o zdravstvenem varstvu študentov. 

Odbora nista upoštevala pripombe k 23. členu, da bi si lahko tudi kandidati 
z akademsko stopnjo specialista pridobili doktorat znanosti brez ustnega dok- 
torskega izpita. Po namenu in vsebini se namreč podiplomski študij za prido- 
bitev naslova magister in študij za naslov specialista bistveno razlikuje. 
Specializacija je sistematično izpolnjevanje na ožjem strokovnem področju in 
poglabljanje teoretičnega znanja na ožjem strokovnem področju, medtem ko 
magisterij uvaja kandidate v teoretične osnove in metode znanstvenega dela. 
Ta študij je namenjen predvsem vzgoji znanstvenih delavcev, medtem ko je 
specializacija namenjena vzgoji strokovnjakov, ki so usmerjeni predvsem v 
prakso. 

Vendar pa si tudi strokovnjaki z naslovom specialist lahko pridobe dok- 
torat znanosti, če so se odlikovali s svojimi strokovnimi deli ali znanstvenimi 
uspehi in če so poprej opravili ustni doktorski izpit. 

V razpravi so bile znova dane pripombe k pogojem za izvolitev in ponovno 
izvolitev učiteljev, zlasti k 52. členu. Ta člen po mnenju nekaterih poslancev ne 
bo ugodno vplival na potrebno obnavljanje kadrov na visokošolskih zavodih, 
otežkočil bo priliv sposobnih strokovnjakov iz prakse in zadrževal razvoj in 
uveljavljanje mladih delavcev na teh zavodih. Prevladalo je večinsko mnenje, 
da je 52. člen utemeljen, da pedagoške in znanstvene kvalitete učiteljev, ko 
dosežejo starost 60 let, ni treba več preverjati. Te bodo potrjene s prejšnjimi 
reelekcijami, katerih postopek in vsebina se v primerjavi z dosedanjo uredit- 
vijo zaostrujeta. Za pridobitev vseh nazivov učiteljev in znanstvenih delavcev 
se zahteva doktorat znanosti. Uvaja se reelekcija za naziv rednega profesorja. 
Pri ponovni izvolitvi je treba upoštevati zlasti delo po zadnji izvolitvi. Pred 
izvolitvijo učiteljev si je potrebno priskrbeti mnenje univerzitetnega pedagoško- 
znanstvenega sveta. Zaostrujejo se tudi kriteriji za ponovno izvolitev asistentov. 

Odbora sta znova razpravljala tudi o pripombi, naj bi zakon omogočil de- 
lovnim organizacijam, da bi lahko same ustanavljale visokošolske zavode. 
Potem, ko so bili osvetljeni vsi že znani razlogi za in proti takšni rešitvi in tudi 
vsa razprava na seji republiškega zbora o osnutku zakona, sta oba odbora za- 
vzela enotno stališče, da je rešitev, ki jo predlaga komisija, ustrezna, ker pred- 
videva iniciativo zainteresiranih gospodarskih in drugih dejavnikov za usta- 
navljanje visokošolskih zavodov. Sistem visokega šolstva, njegova izgradnja in 
razvoj sta predmet nacionalnega interesa in zato predmet neprestane skrbi 
Skupščine SR Slovenije, ki naj o vseh vprašanjih odloča v tesni povezavi z 
drugimi družbenimi in samoupravnimi organizmi. 
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AMANDMAJI 

k predlogu zakona o visokem šolstvu 

Odbor za p r osveto in kulturo republiškega zbora in 
odbor za znanstveno -raziskoval no delo in visoko' šol- 
stvo prosve t n o-kulturnega zbora sta na skupni seji dne 28. fe- 
bruarja 1969 sprejela k predlogu zakona o visokem šolstvu naslednje amand- 
maje :* 

K 7. členu: Na koncu tretjega odstavka se pika nadomesti z vejico in 
doda besedilo »k statutom visokošolskih zavodov, vključenih v združenje, pa 
svet združenja«. 

Po mnenju odborov je smotrno, da daje mnenje k statutom visokošolskih 
zavodov, vključenih v združenje, svet tega združenja. 

K 11. členu: Doda Se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Umetniške akademije organizirajo in razvijajo znanstveno-raziskovalno 

delo v skladu z njihovimi ustanovitvenimi akti.« 
K 14. členu: Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Umetniške akademije lahko organizirajo podiplomski študij za pridobitev 

akademske stopnje specialist na tistih področjih, na katerih razvijajo umetniško 
ustvarjalnost.« 

Umetniške akademije so se že v javni razpravi o osnutku zakona o visokem 
šolstvu zavzemale za določbo, ki bi jim omogočala, da bi lahko tudi one orga- 
nizirale in razvijale znanstveno-raziskovalno delo za tiste stroke, ki jih fakul- 
tete in visoke šole ne razvijajo. Pojasnjevale so, da je ena bistvenih značilnosti 
njihovega pouka povezovanje teorije in prakse, raziskovalnega in umetniškega 
dela. Delo izhaja iz poglobljenih teoretičnih raziskav s področja gledališke zgo- 
dovine in dramaturgije, za kar je treba zbrati in obdelati tudi ustrezno doku- 
mentacijo. Tako učitelji razvijajo naslednje znanstvene discipline: zgodovina 
gledaliških uprizoritev, zgodovina filma, teorija gledališke, radijske, filmske, 
televizijske dramaturgije, zgodovinski razvoj besedil, scenarijev, skriptov itd. 
za gledališče, radio, film, televizijo, zgodovina baleta, gledališka, radijska, film- 
ska, televizijska bibliografija, diskografija in ikonografija. Nadalje navaja aka- 
demija za likovno umetnost, da je pri njej znanstveno-raziskovalno delo vezano 
na likovno teorijo, ki je eden glavnih teoretskih predmetov, pa tudi na umet- 
nostno zgodovino, ki se predava tako, da obravnava fenomen umetnosti z do- 
datnim poudarkom na likovnih elementih posameznih stilov, upoštevajoč pri 
tem tudi praktične, izvedbene in eksperimentalno-tehnične koncepte. V okviru 
katedre za restavratorstvo, konservatorstvo in tehnologijo se razvija prouče- 
vanje tehnoloških sestavin in uporabe novih materialov, vezav in barv v likovni 
umetnosti ter diagnostika na podlagi fizikalno-kemičnih raziskav pred resta- 
vratorskimi in konservatorskimi posegi. 

Komisija za proučitev visokega šolstva v SR Sloveniji je o teh predlogih 
zavzela stališče, da obstajajo sicer tudi na področju umetnosti določene zadeve, 
ki so lahko predmet znanstvenih raziskav. Te raziskave pa naj se opravljajo 
v tistih organizacijskih enotah, ki imajo zanje najboljše materialne in kadrov- 
ske možnosti. Potrebno je namreč doseči večjo koncentracijo posameznih znan- 
stvenih disciplin, če je le mogoče v eni sami organizacijski enoti, ki bi bila 
matična za to področje. Zato naj bodo nosilci znanstveno-raziskovalne »dejav- 
nosti na področju umetnostnih teorij in zgodovine ustrezne katedre fakultet ali 
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visokih šol ali inštituti. Vsa znanstveno-raziskovalna dejavnost, ki je nujno 
potrebna za stvaritve vrhunske umetniške izpovedi, naj se opravlja v ustreznih 
matičnih katedrah fakultet ali visokih šol s pritegnitvijo učiteljev umetniških 
akademij, ki imajo kot umetniški ustvarjalci tudi posebno afiniteto za znan- 
stveno-raziskovalno delo. Teamsko delo v utrjenih matičnih katedrah ali inšti- 
tutu na področju aplikativnih ali osnovnih raziskav, ki posredno zadevajo tudi 
področja umetnosti, bo hkrati tudi garancija za kvalitetnejše opravljanje temelj- 
nih pedagoških in umetniških nalog akademij. 

Večina članov obeh odborov se je odločila, da je treba tudi umetniškim 
akademijam omogočiti znanstveno-raziskovalno dejavnost, ki pa naj jo aka- 
demije omejijo na tista področja, na katerih jo fakultete in visoke šole ne 
razvijajo. Člani odborov, ki so bili proti temu predlogu, so menili, da predla- 
gane rešitve niso utemeljene, čeprav je ta naloga bila naložena umetniškim 
akademijam z njihovimi ustanovitvenimi akti. 

Amandma k 14. členu je bil sprejet enoglasno. Odbora sta ugotovila korist- 
nost vrhunskega izpopolnjevanja v umetnosti v obliki specializacije, vendar le 
tam, kjer zagotavljajo uspeh odlični učitelji; sicer naj se posebno nadarjeni 
diplomanti umetniških akademij izpopolnjujejo pri priznanih mojstrih v drugih 
republikah ali v tujini. 

K 17. členu : Drugi odstavek se na koncu dopolni z besedilom »visoko- 
šolskega zavoda«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Učne programe določi pedagoško-znanstveni svet visokošolskega zavoda; 

preden dokončno odloči, jih mora predložiti svetu zavoda in obravnavati nje- 
gove pripombe.« 

Pri drugem odstavku je dopolnitev redakcijskega, pri tretjem pa gre za 
redakcijsko dopolnitev amandmaja zakonodajno-pravne komisije, s katerim sta 
se odbora strinjala. 

K 28. členu: Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Kandidati, ki niso končali šol iz prvega in drugega odstavka, se lahko vpi- 

šejo na visokošolski zavod, če so najmanj štiri leta opravljali ustrezno delo v 
gospodarski ali kakšni drugi družbeni dejavnosti in če opravijo preizkusni 
izpit.« 

Sprememba odstavka je redakcijskega značaja. 
K 29. členu: Zadnji stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se 

glasi: »Pismeni preizkus znanja in testiranje sta anonimna«. 
Doda se nov stavek, ki se glasi: 
»Podrobnejše kriterije in postopek izbire kandidatov določi pedagoško- 

znanstveni svet visokošolskega zavoda.« 
Zadnji stavek drugega odstavka sta odbora dopolnila glede na opozorilo 

zakonodajno-pravne komisije. Odbora sta dodala še stavek, da podrobnejše kri- 
terije in postopek izbire kandidatov določi pedagoško-znanstveni svet, ker so 
v zakonu navedeni kriteriji tako splošni, da jih ni mogoče neposredno upo- 
rabljati. 

K 31. členu: V drugem odstavku se besedi »nimajo pa« nadomestita 
z besedo »razen«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 37. členu : V tretji vrsti prvega odstavka se črtajo besede »pri delu 

organov«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
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K 43. členu: Dodajo se novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se 
glasijo: 

»Za rednega profesorja predmeta, v zvezi s katerim umetniška akademija 
organizira in razvija znanstveno-raziskovalno delo, je lahko izvoljen, kdor ima 
naslov rednega profesorja ali znanstvenega svetnika po drugem odstavku 48. 
člena tega zakona. 

Za izrednega profesorja predmeta, v zvezi s katerim umetniška akademija 
organizira in razvija znanstveno-raziskovalno delo, je lahko izvoljen, kdor ima 
naslov izrednega profesorja ali višjega znanstvenega sodelavca' po drugem od- 
stavku 48. člena tega zakona. 

Za docenta predmeta, v zvezi s katerim umetniška akademija organizira 
in razvija znanstveno-raziskovalno delo, je lahko izvoljen, kdor ima naslov 
docenta ali znanstvenega sodelavca po drugem odstavku 48. člena tega zakona. 

Predmeti iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena morajo biti 
v statutu umetniške akademije posebej navedem. 

V sedanjem zadnjem odstavku se v prvi vrsti »prejšnjega« nadomesti z 
besedo »prvega«. 

Dopolnitev pogojev za izvolitev učiteljev niso predlagale umetniške aka- 
demije, marveč sta jih na lastno pobudo sprejela odbora. Ugotovila sta, da 
pravica do znanstveno-raziskovalnega dela nalaga tudi učiteljem umetniških 
akademij določene obveznosti — enake kot učiteljem fakultet in visokih šol. 
Upoštevajoč, da učitelji akademij že od leta 1952 sodelujejo bodisi z indivi- 
dualnimi bodisi s kolektivnimi razstavami ali kot funkcionarji v vodilnih orga- 
nih mnogih mednarodnih znanstvenih ustanov in združenj v Evropi in Ameriki 
in da je njihova znanstvena bibliografija precejšnja, sta bila odbora mnenja, da 
si bodo tudi učitelji umetniških akademij v predvidenem roku lahko pridobili 
naslove po 48. členu zakona o visokem šolstvu. Predlagana dopolnitev ima hkrati 
namen jasno diferencirati umetniško in znanstveno-raziskovalno dejavnost. 

K 45. členu : Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Za učitelja predmeta, v zvezi s katerim višja šola organizira in razvija 

znanstveno-raziskovalno delo, je lahko izvoljen, kdor ima enega izmed naslovov 
po drugem odstavku 48. člena tega zakona. Ti predmeti morajo biti v statutu 
višje šole posebej navedeni.« 

Sprememba tega odstavka je v skladu z dopolnitvijo 43. člena in bolj jasno 
precizira pogoje za izvolitev učiteljev višjih šol, ki bodo na podlagi 12. člena 
tega zakona razvijale in organizirale znanstveno-raziskovalno delo. 

K 57. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Učiteljem, ki dopolnijo pokojninsko dobo za polno starostno pokojnino, 

lahko po sklepu sveta visokošolskega zavoda brez njihove privolitve preneha 
delovno razmerje.« 

Zakonodajno-pravna komisija predlaga v svojem poročilu k predlogu za- 
kona, naj se črta 57. člen. Odbora predlagata novo določbo tega člena, s katero 
se je strinjal predstavnik zakonodajno-pravne komisije. 

K 66. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Svet visokošolskega zavoda sprejema statut in druge splošne akte zavoda, 

finančni načrt in zaključni račun, določa sistemizacijo delovnih mest, obrav- 
nava učne programe ter opravlja druge zadeve, ki so določene z zakonom ali 
statutom visokošolskega zavoda.« 

Zadnji stavek se črta. 
K 67. členu : Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

25 
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»Sistemizacijo delovnih mest učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev 
na fakultetah sprejme fakultetni svet v soglasju z univerzitetnim pedagoško- 
znanstvenim svetom.« 

Sprememba je potrebna glede na dopolnitev in spremembo 66. člena. 
K 92. členu: Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Za redne profesorje, ki so v tem naslovu, ko začne veljati ta zakon, se ne 

uporabljajo določbe prvega odstavka 42. člena in drugega odstavka 43. člena 
tega zakona.« 

Dopolnitev je potrebna glede na amandma k 43. členu tega zakona. 
Z ostalimi amandmaji zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slove- 

nije, ki jih je ta sprejela na seji dne 26. februarja 1969, se odbora strinjata. 
Odbora s tem dopolnjujeta svoj predlog zakona in zato predlagata, da zbor 

predlagane spremembe in dopolnitve skupno s predlogom zakona sprejme. 

POROČILA 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za znanstveno-raziskovalno delo in vi- 
soko šolstvo in odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora sta na skupni 
seji dne 10. marca 1969 obravnavala: 

— dodatno poročilo k predlogu zakona zakonodajno-pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije z dne 6. 3. 1969; 

— mnenje izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k predlogu zakona z 
dne 6. 3. 1969 ; 

— mnenje odbora za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospo- 
darskega zbora Skupščine SR Slovenije k predlogu zakona z dne 5. 3. 1969; 

-— pripombe umetniških akademij ter 
— pripombe Zveze študentov Jugoslavije ■— odbora ljubljanskih visoko- 

šolskih zavodov. 
Predhodno sta odbora ponovno obravnavala amandma k 63. členu predloga 

zakona, ki ga je dala zakonodajno-pravna komisija v svojem poročilu z dne 
28. 2. 1969. Komisija predlaga, naj se za 63. členom predloga zakona vstavi nov 
63. a člen, ki naj se glasi: »Predsednika in člane upravnega odbora izvoli svet 
visokošolskega zavoda, pri čemer ne sodelujejo predstavniki družbene skup- 
nosti.« 

Odbora sta predlagala, da se besedilo za vejico črta. 
Odbora sta bila mnenja, naj pri izvolitvi upravnega odbora sodelujejo vsi 

člani sveta. 
Odbora sta se v celofi strinjala s spremembami in dopolnitvami 29. in 57. 

člena predloga zakona, ki jih zakonodajno-pravna komisija predlaga v svojem 
dodatnem poročilu z dne 6. 3. 1969. 

Pri obravnavi mnenja k predlogu zakona o visokem šolstvu, ki ga je po- 
sredoval odboroma odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje 
gospodarskega zbora, sta odbora zavzela stališče, da so predlogi ža spremembe 
in dopolnitve predloga zakona deloma upoštevani že v amandmajih obeh 
odborov in zakonodajno-pravne komisije. Pripombo k 8. členu pa je treba po 
mnenju odbora upoštevati v novem zakonu o raziskovalni dejavnosti. 

Na dodatno intervencijo umetniških akademij sta odbora ponovno obrav- 
navala svoj amandma k 43. členu predloga zakona, ki ureja pogoje za izvolitev 
učiteljev na teh akademijah, ki znanstveno delajo. 
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Odbora umikata svoj amandma k 43. členu, ki sta ga dala na seji dne 
28. februarja 1969 in predlagata naslednje ustreznejše besedilo: 

K 43. členu : Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Za učitelja znanstvenih disciplin umetniške akademije je lahko izvoljen, 

kdor ima doktorat znanosti in izpolnjuje posebne pogoje, ki jih statut umet- 
niške akademije določi za posamezen naslov učitelja znanstvene discipline. Te 
znanstvene discipline morajo biti v statutu umetniške akademije posebej 
navedene. 

Sedanji drugi odstavek postane tretji, s tem da se beseda »prejšnjega« 
nadomesti z besedo »prvega«. 

Predstavniki Zveze študentov so na sami seji predlagali dopolnitev 37. člena 
predloga zakona tako, da bi bilo iz samega besedila razvidno enakopravno 
sodelovanje študentov pri delu vseh samoupravnih organov visokošolskega za- 
voda, univerze oziroma združenja. 

Odbora se s predlagano dopolnitvijo nista strinjala, ker odnose pri delu 
samoupravnih organov zakon v drugih členih dovolj jasno postavlja. Uspešnost 
delovanja študentov v samoupravnih org&nih pa je odvisna od kvalitete nji- 
hovega dela. 

Studenti so nadalje predlagali, naj bi imela v univerzitetnem pedagoško- 
znanstvenem svetu vsaka fakulteta po enega predstavnika študentov. 

Odbora sta že v prejšnjih obravnavah upoštevala željo študentov, da nji- 
hovi predstavniki sodelujejo tudi v tem svetu; po predlogu zakona v pedagoško- 
žnanstvenem svetu univerze sodelujeta dva predstavnika študentov. 

Predlog za povečanje števila študentov v univerzitetnem pedagoško-znan- 
stvenem svetu pa sta odbora zavrnila glede na funkcijo tega sveta. Študenti 
imajo polno možnost sodelovati v pedagoško-znanstvenih svetih fakultet in 
prek njih vplivati na odločitve, ki sodijo v pristojnost pedagoško-znanstvenega 
sveta univerze. 

S primerno metodo dela in načinom izvolitve naj se zagotovi, da predstav- 
nika študentov v svetu ne bosta zastopala zgolj interesov posameznih fakultet, 
marveč celotne univerze. 

Št.: 61-16/69 
Ljubljana, 10. 3. 1969 

Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora 
je na seji dne 5. 3. 1969 obravnaval predlog zakona o visokem šolstvu, ki sta 
ga Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo odbor republiškega zbora za 
prosveto in kulturo in odbor prosvetno-kulturnega zbora za znanstveno in raz- 
iskovalno delo in visoko šolstvo. 

Glede na to, da gospodarski zbor ni pristojen za sprejemanje predloga 
zakona o visokem šolstvu, je odbor sklenil obvestiti pristojna zbora o naslednjih 
predlogih za spremembe in dopolnitve, ki se naj upoštevajo pri določitvi bese- 
dila zakona: 

K 8. členu: Za 1. odstavkom se doda nov 2. odstavek, ki se glasi: 
»Za ustanovitev takih zavodov morajo biti izpolnjeni pogoji in kriteriji, ki 

jih predvideva zakon o organizaciji raziskovalnega dela.« 
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Sedanji 2. odstavek postane 3. in se glasi: 
»Zavodi iz 1. odstavka tega člena se ustanovijo s statutom oziroma s sta- 

tutarno odločbo ustanovitelja.« 

Obrazložitev: 

8. člen predvideva, da univerza lahko ustanavlja zavode za opravljanje 
znanstveno-raziskovalnih nalog. Da bi preprečili dupliranje, drobljenje sil in 
zmedo v organizaciji znanstvenega dela, ki bi lahko nastala z ustanovitvijo 
večjega števila raziskovalnih zavodov, je potrebno, da pri ustanavljanju novih 
zavodov upoštevamo določene kriterije. Zakon o organizaciji raziskovalnega 
dela, ki je v pripravi, predvideva več kriterijev, ki omogočajo presojo, ali je 
ustanovitev novega zavoda smiselna in potrebna glede na že obstoječe zavode. 
Univerza je že v preteklosti ustanovila več inštitutov, ki so se čez čas popol- 
noma osamosvojili (npr. metalurški inštitut, IMFIM itd.) in delno preorientirali. 
V zadnjem času nekateri učitelji pogosto izražajo mnenje, da bi bilo treba usta- 
noviti nove inštitute, ki bi bili bolje povezani z univerzo. Gotovo je, da bi se 
morali za nove inštitute univerze odločati po enotnih kriterijih, ki bodo veljali 
za raziskovalne ustanove, ki jih bodo ustanavljale druge organizacije. 

K 57. členu : Člen se črta. 

Obrazložitev: 

Vsebina predlaganega člena je nesprejemljiva in je v nasprotju z osnovno 
težnjo, da se mlajšim strokovnim kadrom omogoči uspešno vključevanje v delo 
na univerzi. Namesto, da bi zakon pomagal pri uresničevanju želje, da se čim- 
prej spremeni sedanja struktura, da se da možnost novim mladim silam, da se 
uveljavijo, se s formulacijo tega člena v bistvu zadržuje sedanja struktura 
kadrov. Ni razlogov, da ne bi uveljavili osnovno načelo upokojitve z doseženimi 
sedemdesetimi leti starosti. V posameznih primerih izredne in nenadomestljive 
znanstvene strokovne sposobnosti bo prizadete upokojene profesorje še vedno 
možno zadržati v honorarnem delovnem razmerju. 

Komaj še sprejemljiva bi morda bila varianta, če bi se odločili, da se ta 
člen ne črta, vendar v tekstu, ki bi se moral glasiti takole: 

»Učitelji, ki dopolnijo pokojninsko dobo, po sklepu pedagoško-znanstvenega 
sveta visokošolskega zavoda lahko izjemoma ostanejo v delovnem razmerju, če 
tak sklep potrdi tudi pedagoško-znanstveni svet univerze.« 

K 66. členu: Člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Svet visokošolskega zavoda sprejema statut in druge splošne akte zavoda, 

učne programe, finančni načrt in zaključni račun ter opravlja druge 
zadeve, ki so določene z zakonom ali statutom visokošolskega zavoda.« 

K 67. členu : Člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Pedagoško-znanstveni svet obravnava zadeve v zvezi z učnim in znan- 

stveno-raziskovalnim oziroma umetniškim delom zavoda, predlaga učni načrt, 
učne programe in izpitni red, določa sistemizacijo delovnih mest uči- 
teljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, voh učitelje, znanstvene delavce in 
sodelavce ter opravlja druge zadeve, ki so določene z zakonom in s statutom. 

Sistemizacijo delovnih mest učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev 
sprejme pedagoško-znanstveni svet fakultete v soglasju z univerzitetnim peda- 
goško-znanstvenim svetom.« 
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Obrazložitev : 

Po predlogu zakona o visokem šolstvu učni program sprejema pedagoško- 
znanstveni svet, ki ga sestavljajo samo sodelavci univerze. Družba, ki je močno 
zainteresirana za program, lahko vpliva prek svojih predstavnikov v svetu 
zavoda, ki pa daje samo mnenje o učnem programu (66. člen). Tudi pedagoško- 
znanstveni svet univerze daje mnenje (79. člen). Mnenje ne obvezuje nikogar. 
Pedagoško-znanstveni svet niti ni obvezan, da o njem razpravlja. S tem pa tudi 
ni dana učinkovita možnost družbe, da bi vplivala na sprejem takih učnih pro- 
gramov, ki bi najbolj ustrezali splošnim družbenim interesom. 

Zato odbor predlaga tako rešitev, da učni program sprejema svet zavoda, 
v katerem so tudi predstavniki družbe, predlog učnega programa pa pripravi 
pedagosko-znanstveni svet. Pedagoško-znanstveni svet univerze pa daje svoje 
mnenje o učnem programu svetu zavoda. 

Št.: 61-16/69 
Ljubljana, 5. 3. 1969 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala pred- 
log zakona o visokem šolstvu na svoji 146. seji dne 26. februarja 1969. 

V načelni razpravi je komisija obravnavala predvsem vprašanja organov 
upravljanja visokošolskih zavodov. Predlog zakona namreč med organi uprav- 
ljanja ne predvideva kolektivnega izvršilnega organa, ki pa je po dikciji ustav- 
nih amandmajev (prvi odstavek amandmaja XIII k ustavi SR Slovenije) obvezen. 
Pedagoško-znanstveni svet ni kolektivni izvršilni organ v smislu omenjene 
ustavne določbe, ker ni voljen od sveta zavoda in je tako po svoji sestavi 
kakor po svojih pristojnostih povsem specifičen organ. Zato je treba po mnenju 
komisije v zakonu predvideti tudi kolektivni izvršilni organ, voljen od sveta 
zavoda. 

Izjemno bi bilo morda možno predvideti le za visokošolske zavode z manj- 
šim številom članov delovne skupnosti. Za take zavode namreč določa temelini 
zakon o zavodih (Uradni list SFRJ, št. 5/65) v 33. členu, da nimajo sveta zavoda 
ker odloča o vseh zadevah iz njegove pristojnosti delovna skupnost neposredno! 
m da tudi upravni odbor ni obvezen, ker lahko tudi njegove pristojnosti izvr- 
šuje delovna skupnost neposredno. Taka ureditev bi bila verjetno v skladu tudi 
z novimi ustavnimi amandmaji, po katerih delovni ljudje v skladu z ustavo in 
zakonom sami d o. očaj o vprašanja, o katerih odločajo neposredno (prvi odstavek 
amandmaja XIII k ustavi SR Slovenije). Za morebitno uveljavitev take ure- 
ditve v zakonu o visokem šolstvu bi bilo seveda treba predhodno proučiti, ali 
so kakšni visokošolski zavodi v SR Sloveniji, ki bi tu prišli v poštev, pri čemer 
bi bilo verjetno treba v zakonu točneje opredeliti (po številu članov delovne 
skupnosti ali kako drugače) zavode, za katere bi to zakonsko pooblastilo lahko 
veljalo. Formulacija -zavodi z manjšim številom članov delovne skupnosti« za 
ta namen najbrž ne bi zadoščala. 

Poleg vprašanja kolektivnega izvršilnega organa je bilo v načelni razpravi 
o lavnavano tudi vprašanje narave in kompetenc pedagoško-znanstvenega sveta 
ter njegovih razmerij do drugih organov upravljanja visokošolskega zavoda 
zlasti do sveta visokošolskega zavoda. Ugotovljeno je bilo, da pedagoško-znan- 
stveni svet vsekakor ni kolektivni izvršilni organ upravljanja visokošolskega 
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zavoda, ker ni voljen, od sveta zavoda. Glede na to se je postavilo tudi vprašanje 
njegovih pristojnosti. Komisija je bila mnenja, da vsekakor ne bi smel imeti 
pristojnosti, ki določa sistemizacijo delovnih mest učiteljev, znanstvenih delav- 
cev in sodelavcev, ker o sistemizaciji delovnih mest odloča delovna skupnost 
in se to ne bi moglo poveriti nekemu specifičnemu, v bistvu strokovnemu organu, 
ki ni voljen organ delovne skupnosti. Glede ostalih pristojnosti, ki so izrazito 
strokovne narave, in jih ne bi bilo smiselno dajati drugim organom, pa je bila 
komisija mnenja, da bi jih glede na. posebnosti tega področja družbenega dela 
pedagoško-znanstveni svet kot specifičen strokovni organ, pooblaščen z zako- 
nom, lahko še naprej opravljal. Opravljal jih je namreč že doslej, le s to razliko, 
da je moral predlog učnih programov pred dokončnim sprejetjem preložiti v 
mnenje svetu zavoda, in da je izvolitve na delovna mesta učiteljev, sodelavcev 
in predstojnikov organizacijskih enot potrjeval svet zavoda. 

V podrobni obravnavi je komisija k posameznim členom predlagala nasled- 
nje amandmaje oziroma dala naslednje pripombe: 

K 17. člen u : Tretji odstavek naj se dopolni tako, da se bo glasil: 
»Učne programe določi pedagoško-znanstveni svet; preden dokončno odloči, 

jih mora predložiti svetu zavoda in obravnavati njegove pripombe.« 
Podobno določbo je predlagatelj vnesel v 66. člen predloga zakona, vendar 

vsebinsko bolj spada v 17. člen, ki že govori o tem, kdo učne programe sprejme. 
Besedilo, ki ga predlaga zakonodajno-pravna komisija, je jasnejše v pogledu 
postopka pri sprejemanju učnih programov in je po vsebini enako kot besedilo 
ustrezne določbe sedaj veljavnega zakona o visokem šolstvu. 

K 28, členu : V tretji vrsti tretjega odstavka naj se črta beseda »uspeš- 
nem.« 

Ker verjetno ni bilo mišljeno, da bi bilo treba ugotavljati tudi uspešnost 
določenega dela in ne le njegovo ustreznost za študij na posameznem visoko- 
šolskem zavodu, in ker tudi ni predvideno, kako naj bi se ta uspešnost ugo- 
tavljala, naj se beseda »uspešnem« črta. 

K 29. členu : Drugi stavek drugega odstavka naj se spremeni tako, da 
se bo glasil: 

»Ali kandidat izpolnjuje predpisane kriterije, se ugotavlja s pregledom sred- 
nješolskih spričeval, s preizkusom znanja, s testiranjem in z zdravniškim pre- 
gledom.« 

Sprememba je redakcijske narave, potrebna pa je zlasti zato, ker zdrav- 
niškega pregleda (razen pri medicinski fakulteti) verjetno ne bo opravljal zavod 
sam. 

V zvezi z zadnjim stavkom drugega odstavka je komisija opozorila, da ano- 
nimnost pri ustreznem preizkusu znanja najbrž ni mogoča. Ce se predvideva 
tudi možnost ustnih preizkusov znanja, bi bilo to treba jasneje urediti. 

K 35. č 1 e n u : V drugem odstavku naj še v šesti vrsti beseda »program« 
nadomesti z besedama »učni programi«, v sedmi vrsti beseda »sklada« z besedo 
»skladajo« in beseda »programom« z besedami »z učnimi programi«, v deveti 
vrsti pa besedi »programa razlikujeta« z besedami »učni programi razlikujejo«. 

Spremembe so redakcijske narave. 
K 37. členu: Komisija je opozorila, da se v prvem odstavku govori 

o pravici in dolžnosti študentov, da sodelujejo pri delu samoupravnih organov 
visokošolskega zavoda in univerze oziroma združenja visokošolskih zavodov 
ter pri delu organov ustanov, ki se ukvarjajo z zdravstvenimi, socialnimi in 
materialnimi vprašanji študentov. Vprašanje je, ali se je hotelo s tem name- 
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noma omejiti študente od sodelovanja pri delu določenih organov visokošolskih 
zavodov, ki niso samoupravni organi (čeprav ta razlika ni vedno povsem jasna), 
medtem ko bi v omenjenih drugih zavodih lahko sodelovali pri delu vseh 
njihovih organov, ali pa razlika ni namerna in bi torej morala biti v obeh pri- 
merih enaka formulacija (in to z omejitvijo na samoupravne organe ali pa brez 
nje). 

K 54. č 1 e n u : V drugem odstavku naj se besede »je učitelju,- znanstve- 
nemu delavcu in sodelavcu potekla doba« nadomestijo z besedami »učitelju, 
znanstvenemu delavcu ali sodelavcu poteče doba«. 

V drugem odstavku naj se besede »je učitelju, znanstvenemu delavcu in 
Sprememba je redakcijske narave. 
K 57. členu : Ta člen naj še črta. 
Določba tega člena ni v skladu s temeljnim zakonom o delovnih razmer- 

jih, po katerem za delavce, ki dopolnijo pokojninsko dobo za polno starostno 
pokojnino, ni potreben noben sklep, da bi lahko še ostali v delovnem razmerju. 
Določba 57. člena izhaja iz napačne predpostavke, da delavcem, ki dopolnijo 
pokojninsko dobo za polno starostno pokojnino, delovno razmerje avtomatično 
(po zakonu) preneha — ali pa morda celo skuša tako določbo implicitno uvesti 
v sam zakon o visokem šolstvu, čeprav bi bilo to v nasprotju s šestim odstavkom 
36. člena zvezne ustave, na kar je zakonodajno-pravna komisija opozorila že 
pri prvem in drugem osnutku zakona o visokem šolstvu. 

K 61. členu: V prvem odstavku naj se pred besedi »pedagoško-znan- 
stveni svet« vneseta besedi »upravni odbor« in za njima postavi vejica. 

Kot je navedeno že pri načelni obravnavi, mora imeti v skladu z ustavnimi 
določbami vsaka delovna organizacija, ki ima svoj delavski svet oziroma drug 
ustrezen organ upravljanja, tudi kolektivni izvršilni organ, ki ga voli delavski 
svet (oziroma svet zavoda). Glede na določbo amandmaja XIII k ustavi SR Slove- 
nije sicer ni več nujno, da se ta organ imenuje prav »upravni odbor«, vendar 
je bila komisija mnenja, da je ta izraz že ustaljen in da je glede na pristojnosti, 
ki naj jih ta organ ima, tudi povsem ustrezen. 

63. a člen: Za 63. členom naj se vstavi nov člen, ki naj se glasi: 
»Predsednika in člane upravnega odbora izvoli svet visokošolskega zavoda, 

pri čemer ne sodelujejo predstavniki družbene skupnosti. 
Število članov upravnega odbora določi statut visokošolskega zavoda. 
Predstojnik zavoda je po položaju član upravnega odbora, ne more pa biti 

predsednik upravnega odbora.« 
Predlagano besedilo je v bistvu enako kot bešedilo 58. člena sedaj veljavnega 

zakona o visokem šolstvu, le da je izpuščena določba, da se lahko s statutom 
določi najmanjše število članov upravnega odbora, ki morajo biti izvoljeni iz 
vrst učiteljev in sodelavcev; taka določba namreč v zakonu ni več potrebna, 
ker se lahko to s statutom določi neposredno na podlagi ustavnih določb brez 
posebnega zakonskega pooblastila. 

K 65. členu : Ta člen naj se črta. 
Po določbi drugega odstavka amandmaja XIII k ustavi SR Slovenije delovni 

ljudje v delovni organizaciji sami določajo čas, za katerega se volijo organi 
upravljanja, zato tega ni potrebno določati V zakonu. 

K 66. č 1 e n u : Drugi odstavek naj se črta. 
Ustrezna določba je po predlogu komisije vnesena v 17. člen. 
66. a č 1 e n : Za 66. členom naj se vstavi nov člen, ki naj se glasi: 
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»Upravni odbor opravlja izvršilne zadeve, določene s statutom visokošol- 
skega zavoda.« 

Medtem ko je pristojnost sveta in pedagoško-znanstvenega sveta potrebno 
okvirno določiti že v zakonu, ker je pedagoško-znanstveni svet povsem speci- 
fičen organ, katerega obstoj in pristojnost je treba omogočiti z zakonom, in 
ker mora biti potem iz zakona razvidno tudi razmerje med pedagoško-znan- 
stvenim svetom in svetom zavoda, pa za upravni odbor zadostuje predlagana 
formulacija, ker ni potrebe, da bi se zakon vmešaval v določanje njegovih kom- 
petenc. 

K 67. č 1 e n u : V prvem odstavku naj se beseda »določa« nadomesti z 
besedo »predlaga«. 

V drugem odstavku naj se besede »pedagoško-znanstveni svet fakultete« 
nadomestijo z besedama »fakultetni svet«. 

Sprememba je potrebna iz razlogov, ki so bili navedeni že pri načelni 
obravnavi. 

K 69. č 1 e n u : Drugi odstavek naj se črta. 
Sprememba je potrebna iz razloga, ki je naveden že v obrazložitvi amand- 

maja k 65. členu. 
K 76. členu : Drugi in tretji odstavek naj se črtata. 
Sprememba je potrebna iz istega razloga kot pri 65. in 69. členu. 
K 78. č 1 e n u : Drugi odstavek naj se črta. 
Sprememba je potrebna iz istega razloga kot pri prejšnjih amandmajih. 
K 80. č lenu : Tretji odstavek naj se črta. 
Sprememba je potrebna iz istega razloga kot pri prejšnjih amandmajih. 
K 83. čl e n u : Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se bo glasilo: 
»Delavci univerzitetnega tajništva odločajo neposredno na zboru delovne 

skupnosti ali po svetu delovne skupnosti o medsebojnih delovnih razmerjih, 
o delitvi dohodka, o organizaciji dela in o drugih zadevah, ki jih določa uni- 
verzitetni statut. 

Način uveljavljanja samoupravnih pravic delavcev univerzitetnega taj- 
ništva urejajo splošni akti delovne skupnosti univerzitetnega tajništva v skladu 
z univerzitetnim statutom.« 

Dikcija 83. člena predloga zakona, da pravice in dolžnosti delavcev uni- 
verzitetnega tajništva v celoti določa univerzitetni statut, ne ustreza, ker imajo 
delavci univerzitetnega tajništva nekatere temeljne samoupravne pravice že 
na podlagi ustavnih načel, ki pa jih je zaradi jasnosti potrebno v zakonu neko- 
liko precizirati. Prvi odstavek predlaganega amandmaja je enak kot 69. člen 
sedaj veljavnega zakona o visokem šolstvu, drugi odstavek pa je dodan po 
analogiji z drugim odstavkom 167. b člena temeljnega zakona o enotnih gospo- 
darskih zbornicah in poslovnem sodelovanju v gospodarstvu (Uradni list SFRJ, 
št. 10/65). V univerzitetnih organih namreč delavci univerzitetnega tajništva 
niso zastopani, zato morajo svoje samoupravljanje urediti z lastnimi splošnimi 
akti, seveda v skladu z univerzitetnim statutom. 

K 85. č 1 e n u : Drugi stavek šestega odstavka naj se črta. 
Komisija je že v svojem poročilu k osnutku zakona opozorila na to, da 

tovrstno direktno poseganje državnega organa v samoupravne pravice delov- 
ne skupnosti ni v skladu z ustavnimi načeli in konkretnimi ustavnimi določ- 
bami. S tem, da je predlagatelj v predlogu zakona to pravico dal skupščini na- 
mesto izvršnemu svetu, se bistvo te določbe z gledišča skladnosti z ustavo ni 
spremenilo. Notranja organizacija delovne organizacije je namreč stvar delovne 



Priloge 

skupnosti, ki to ureja s svojim statutom, organi družbeno-političnih skupnosti 
pa lahko dobijo z zakonom samo določena pooblastila glede potrjevanja statuta 
ali dajanja soglasja k njemu (četrti odstavek 91. člena zvezne ustave). Glede 
na to določba drugega stavka šestega odstavka z gledišča skladnosti z ustavo 
ni sprejemljiva. Skupščina lahko torej vpliva na notranjo organizacijo visoko- 
šolskih zavodov samo prek potrjevanja statuta (poleg vprašanj, ki jih sama 
uredi z ustanovitvenim aktom, in poleg morebitnega vpliva prek prisilne uprave, 
ko bo ta zakonsko urejana), zato bi bilo treba rešitev iskati v tej. smeri, 
na kar je komisija tudi že opozorila pri osnutku zakona o visokem šolstvu. 
Morebitno rešitev v tej smeri pa bi bilo treba seveda poprej temeljito proučiti. 

K 92. členu: V drugem odstavku naj se za besedo »profesorje« postavi 
vejica in dodajo besede: »ki so v tem naslovu, ko začne veljati ta zakon.« 

Dopolnitev je potrebna zaradi jasnosti določbe, ki je le prehodna in ne more 
veljati za redne profesorje, ki bodo kasneje izvoljeni v ta naslov. 

V četrtem odstavku naj se besede »Roki iz prejšnjih dveh odstavkov« nado- 
mestijo z besedami »Roki iz prvega in tretjega odstavka tega člena«. 

Sprememba je redakcijske narave. 

Št.: 61-16/69 
Ljubljana, 28. 2. 1969 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 147. seji 
dne 5. marca 1969 obravnavala amandmaje, ki sta jih k predlogu zakona o viso- 
kem šolstvu dala odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo in odbor 
prosvetno-kulturnega zbora za znanstveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo 
kot predlagatelja tega zakona. 

Z amandmajem predlagateljev k 29. členu, s katerim se drugemu odstavku 
tega člena dodaja nov stavek, se komisija v načelu strinja, vendar pa, na inicia- 
tivo predstavnika ustavnega sodišča SR Slovenije, ki se je seje udeležil, predlaga, \ 
da se omenjeni amandma dopolni tako, da bo iz njega jasno razvidno, da se 
podrobnejši kriteriji in postopek za izbiro kandidatov določijo s splošnim aktom, 
ki je kot tak vsakomur vnaprej dostopen. Komisija torej predlaga, da se novi 
stavek, ki naj se doda k drugemu odstavku 29. člena, spremeni tako, da se bo 
glasil: 

»Podrobnejše kriterije in postopek za izbiro kandidatov določi pedagoško- 
znanstveni svet visokošolskega zavoda s splošnim aktom.« 

Komisija se tudi ne strinja v celoti z amandmajem predlagateljev k 57. 
členu. Komisija je ob obravnavi predloga zakona predlagala, naj se 57. člen črta, 
ker ni v skladu s temeljnim zakonom o delovnih razmerjih. Predlagatelja sta se 
nato odločila, da besedilo 57. člena nadomestita z določbo, ki bi bila povzeta po 
ustrezni določbi temeljnega zakona o delovnih razmerjih. Tako povzemanje 
določb temeljnega zakona v republiški zakon sicer ni običajno in pripelje do 
potrebe po spreminjanju zakona, kadarkoli se ustrezna določba temeljnega 
zakona spremeni, vendar pa ni izključeno, saj je bilo v veliko večjem obsegu 
izvedeno npr. pri zakonu o prispevkih in davkih občanov. Seveda pa mora biti 
taka določba res v skladu z določbo temeljnega zakona, ker republika nima 
pravice, da bi s svojim zakonom urejala odnose, ki so urejeni s temeljnim zako- 
nom, zlasti pa še, če so ti odnosi celo z izrečno ustavno normo pridržani zvezni 
zakonodaji. 
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Med amandmajem predlagateljev k 57. členu in 108. členu temeljnega za- 
kona o delovnih razmerjih je konkretno razlika v tem, da gre po temeljnem 
zakonu za sklep delovne skupnosti, po amandmaju pa za sklep sveta visoko- 
šolskega zavoda. Dikcija »po sklepu delovne skupnosti« v 108. členu temelj- 
nega zakona o delovnih razmerjih ne pomeni, da mora sklep sprejeti celotna 
delovna skupnost na svojem zboru, ampak lahko to poveri svojim izvoljenim 
organom. Gre torej za to, da po temeljnem zakonu delovna skupnost sama 
(s statutom) odloči, kateremu organu se ta pristojnost poveri, kar je tudi povsem 
v skladu z novimi ustavnimi amandmaji, medtem ko bi bila po odločbi, ki jo 
predlagata predlagatelja v amandmaju, ta pristojnost že z zakonom poverjena 
svetu zavoda. 

Druga razlika pa je v tem, da temeljni zakon govori o pokojninski dobi 
štirideset let (za moške) oziroma petintrideset let (za ženske) in ne o »pokojnin- 
ski dobi za polno starostno pokojnino«, s katero je zajeta tudi 35-letna oziroma 
30-letna pokojninska doba borcev NOV pred 9. septembrom 1943 in borcev 
španske državljanske vojne, ki pa v 108. členu temeljnega zakona ne pride 
v poštev. 

Ker gre pri tem, kot je bilo že omenjeno, za materijo, ki je republika ne 
more samostojno urejati, se torej lahko v republiškem zakonu kvečjemu povza- 
me ustrezna določba temeljnega zakona. Da bi se prej omenjena neskladnost 
odpravila, predlaga komisija naslednje besedilo1 57. člena: 

»Učiteljem, ki dopolnijo pokojninsko dobo štirideset let (moški) oziroma 
petintrideset let (ženske), lahko po sklepu organa upravljanja visokošolskega 
zavoda, ki ga določi statut, brez njihove privolitve preneha delovno razmerje.« 

K ostalim amandmajem predlagateljev komisija ni imela pripomb. 

Št. 61-16/69 
Ljubljana, 6. 3. 1969 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev 
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969 

Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 6. člena 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izobraževalnih skupnostih in 
o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 
40-303/68) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega 
zbora in na seji prosvetno-kulturnega zbora sprejela 

ODLOK 

o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev 
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969 

K merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev 
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969, ki jih je sprejela skupščina 
izobraževalne skupnosti SR Slovenije na seji dne 24. februarja 1969, se daje 
soglasje. 
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O B R A Z L O ŽITE V 

Odbor za prosveto in kulturo republiškegazbora je na seji dne-28. februarja 
1969 obravnaval merila in pogoje za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sred- 
stev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969, ki jih je sprejela skup- 
ščina izobraževalne skupnosti SR Slovenije na seji dne 24. februarja 1969. 

Odbor k merilom in pogojem ni imel bistvenih pripomb. Ugotovil je, da 
pomenijo realizacijo stališč, sklepov in priporočil Skupščne SR Slovenije in 
izvršnega sveta o sanaciji osnovnega šolstva v letu 1969, zlasti kar zadeva izena- 
čevanje materialnih možnosti osnovnega šolstva na vsem območju republike. 

V razpravi je bilo pojasnjeno, da je predviden odstotek sredstev (20 %>) od 
bruto sredstev za osebne dohodke vsega pedagoškega osebja za potrebe vod- 
stvenega, administrativnega in tehničnega osebja relativno visok. V ta sredstva 
so všteti tudi osebni dohodki ravnateljev šol, ki jih pa glede na njihovo peda- 
goško funkcijo ni mogoče prištevati k administraciji- Če to upoštevamo, znašajo 
izdatki za administracijo le približno 4 %>. Po mnenju odbora je možno znižati 
tudi ta odstotek z združevanjem administrativnih služb za širša območja, ter 
za zmanjševanje obsega dela teh služb z uporabo sodobnejših tehničnih pripo- 
močkov. 

Nadalje je bilo opozorjeno, da bo imelo prizadevanje republiške izobraže- 
valne skupnosti za izenačevanje materialnih možnosti osnovnega šolstva v re- 
publiki za posledico, da bo vedno več občin posredno dotiranih in da bodo 
postale nedotirane občine izjema. Vprašanje je, če je takšno financiranje osnov- 
nega šolstva ustrezna sistemska rešitev. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da da soglasje k merilom in pogojem 
za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skup- 
nostim v letu 1969. 

POROČILA 

Zakoiioclajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je sklep o merilih 
in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraže- 
valnim skupnostim v letu 1969 in predlog odloka o soglasju k tem merilom 
in pogojem obravnavala na seji dne 5. marca 1969. 

V skladu s svojo funkcijo in z ustaljeno prakso pri obravnavanju po- 
dobnih aktov se komisija ni spuščala tudi v vsebino sklepa skupščine republiške 
izobraževalne skupnosti, h kateremu se daje soglasje, razen z gledišča, ah so 
v tem sklepu morda kakšne določbe, ki ne bi bile v skladu z ustavo, zakoni ozi- 
roma s pravnim sistemom in ki bi kot take lahko vplivale na odločitev skupščine, 
da soglasje da ali pa da ga ne da. Pri obravnavi besedila sklepa se je ugoto- 
vilo, da je prav s tega gledišča v sklepu nekaj določb, na katere mora komisija 
posebej opozoriti. 

V IV. točki je v drugem odstavku 1. točke določba, ki govori o tem, da se 
za vsoto povečanih dopolnilnih sredstev »zniža obveznost občine do temeljne 
izobraževalne skupnosti«, v tretjem odstavku 2. točke pa določba, da se za vsoto 
znižanih dopolnilnih sredstev »poveča obveznost občine do temeljne izobraže- 
valne skupnosti«, čeprav republiška izobraževalna skupnost ne more občinam 
nalagati nobenih obveznosti niti jih zmanjševati, ker te pristojnosti nima. Kljub 
temu seveda pri teh dveh določbah ne gre za določbe, ki bi bile po vsebini v ne- 
skladju s pravnim sistemom, ampak gre le za napačni formulaciji, ki ne izražata 
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pravilno vsebine, ki jo dejansko imata. Očitno je namreč, da določba drugega 
odstavka 1. točke pomeni le to, da se v sorazmerju z vsoto povečanih dopolnil- 
nih sredstev po prvem odstavku 1. točke olajša pogoj iz III. točke, ki mora biti 
izpolnjen, da bi temeljna izobraževalna skupnost dobila posebna dopolnilna 
sredstva od republiške izobraževalne skupnosti. Analogno velja tudi za tretji 
odstavek 2. točke. 

Drugi stavek VI. točke pa že predstavlja določbo, ki tudi po vsebini ni v 
skladu s pravnim sistemom in z razmerji med predstavniškimi organi družbeno- 
političnih skupnosti in samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Skupščina re- 
publiške izobraževalne skupnosti nima pravice, da bi v svojem aktu določala, 
da določena sredstva zagotovi Skupščina SR Slovenije, ker lahko to sklene le 
Skupščina SR Slovenije sama. 

Poleg tega je imela komisija pripombe še k VII. točki. V prvem odstavku 
je napačna določba, da sklep velja od dne, ko je bil sprejet. Splošno načelo nam- 
reč je, da splošni akti ne morejo začeti veljati prej, preden so objavljeni — 
najprej lahko začnejo torej veljati naslednji dan po objavi. Kjer je za veljavnost 
splošnega akta potrebno tudi soglasje drugega organa, mora biti seveda najprej 
dano to1 soglasje in šele nato se splošni akt lahko objavi. Glede same objave 
(drugi odstavek VII. točke) pa je bila komisijmnenja, da bi bilo ta akt zaradi 
njegovega pomena ter zaradi kroga subjektov, ki jih prizadeva, vsekakor treba 
objaviti v »Uradnem listu SRS«. 

Ker obravnavane določbe IV. točke niso take narave, da bi občine pravno 
obvezovale, temveč dejansko kljub napačni formulaciji samo določajo pogoje, 
ki morajo biti izpolnjeni, da posamezna temeljna izobraževalna skupnost lahko 
dobi pcsiebna dopolnilna sredstva, zaradi njih ne bi bilo treba odreči soglasje 
k predloženemu sklepu. 

Glede VI. točke pa komisija predlaga, da se ta točka izrečno izvzame iz 
soglasja k predloženemu sklepu, ker določba drugega stavka ni sprejemljiva. 
To točko je možno izvzeti iz soglasja k celotnemu sklepu zlasti še zato, ker sploh 
ne ureja meril in pogojev za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev, pri 
katerih je potrebno soglasje Skupščine SR Slovenije. 

Kar zadeva VII. točko1, sama zase tudi ne ureja meril in pogojev za zago- 
tavljanje posebnih dopolnilnih sredstev, zato po mnenju komisije nepravilnosti 
v njej tudi ne preprečujejo sprejema odloka o soglasju, vendarle pa bi morala 
republiška izobraževalna skupnost objavo ter uveljavitev sklepa izpeljati v 
skladu z navedenimi pripombami. 

Poleg teh pripomb pravne narave je bilo v komisiji izraženo tudi mnenje 
v zvezi z določbo 2. točke v točki II, namreč, da bi bilo treba izdelati kriterije 
in normative za kritje materialnih izdatkov izobraževalnih zavodov in prene- 
hati z linearnim povečanjem teh sredstev v odstotku od realizacije v prejšnjem 
letu ne glede na dejanske potrebe posameznih zavodov, na različno stopnjo 
njihove materialne opremljenosti itd. Ce letos zaradi prioritetnega urejanja 
osebnih dohodkov prosvetnih delavcev tega še ni mogoče izvesti, naj bi se ta 
sredstva zagotavljala na ta način vsaj od prihodnjega leta naprej. 

K predlogu odloka o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje po- 
sebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969 
komisija z gledišča svoje funkcije ni imela pripomb. 

St.: 402-135 
Ljubljana, 6. 3. 1969 
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Odbor prosvetno-kulturnega zbora za šolstvo je na seji dne 4. marca 1969 
obravnaval sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih 
sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969, ki ga je republiški 
skupščini predložila v soglasje izobraževalna skupnost SR Slovenije. 

Odbor je že na prejšnji seji dne 14. februarja 1969 obravnaval predlog tega 
sklepa, ki ga je v predhodno obravnavo predložil izvršni odbor republiške 
izobraževalne skupnosti. Takrat je bil odbor seznanjen še s priporočilom repu- 
bliškega zbora Skupščine SR Slovenije o omenjenih merilih in pogojih in s 
poročilom komisije republiškega in prosvetno-kulturnega zbora za pripravo 
predloga o dopolnilnem financiranju temeljnih izobraževalnih skupnosti. 

Odbor je v prvi obravnavi ugotovil, da je izobraževalna skupnost SR Slo- 
venije pri sestavi predloga sklepa deloma upoštevala tudi stališča, ki jih je 
v svojem poročilu zavzela komisija republiškega in prosvetno-kulturnega zbora 
za pripravo predloga o dopolnilnem financiranju temeljnih izobraževalnih skup- 
nosti. Tedaj je pri obravnavanju posameznih poglavij predloga sklepa zavzel 
naslednja stališča: 

Merila, ki upoštevajo v ceni pedagoške ure v osnovnih šolah le učitelje s 
srednjo in višjo izobrazbo, niso povsem v skladu s stališčem, ki ga je odbor 
zavzel ob obravnavi sanacijskega programa vzgoje in izobraževanja. Predlagani 
način financiranja, ki ne upošteva dejanske izobrazbe učiteljev, ne daje zago- 
tovil za izboljšanje izobrazbene ravni pedagoških kadrov osnovnih šol, kjer na 
podlagi analiz že nekaj časa ugotavljamo neustrezno strukturo učiteljev na 
stopnji predmetnega pouka. 

Odbor je priporočil izobraževalni skupnosti SR Slovenije, da precizira me- 
rila tako, da bo stopnja izobrazbe učiteljev na posameznih šolah resnično 
upoštevana, še zlasti, ker je pričakovati, da bo tudi na osnovnih šolah v pri- 
hodnje vedno več učiteljev z višjo in visoko izobrazbo na razredni in predmetni 
stopnji pouka. S smotrnejšim in enotnejšim financiranjem, upoštevajoč, da bo 
fluktuacija kadrov konstanten pojav, je treba zagotoviti enake osebne dohodke 
učiteljev po njihovi izobrazbi ne glede na območja. 

Odbor je bil mnenja, da kaže ponovno proučiti ceno pedagoške ure v poseb- 
nih osnovnih šolah in kriterije, na katerih je ta cena izoblikovana. 

Odbor se ni strinjal s kritično oceno komisije republiškega in prosvetno- 
kulturnega zbora za pripravo predloga meril za dopolnilno financiranje, da je 
20% sredstev za administrativno in vodstveno osebje na šolah previsoko, saj 
v teh sredstvih predstavljajo resnični administrativni stroški le 4%, ostala 
sredstva pa so potrebna za osebne dohodke za vodstveno osebje in tehnični 
kader, ki pa so skoraj v celoti vezani; na pedagoški proces. 

V okviru sredstev za dodatno izobraževalno dejavnost, ki se priznajo največ 
do 7 °/o od skupnih sredstev, je potrebno določiti merila tudi za financiranje 
predšolskega in šolskega otroškega varstva, upoštevajoč pri tem število zaposle- 
nih staršev in njihovo ekonomsko moč. Podobno bi bilo treba posvetiti večjo 
materialno pozornost glasbenim šolam, katerim so temeljne izobraževalne skup- 
nosti letos le neznatno povečale sredstva. 

V razpravi je bil izražen dvom, če bo možno v vseh občinah izvesti kriterije 
za dopolnilna sredstva, kakršni so nakazani v III. poglavju predloga sklepa, ker 
bi njihova realizacija lahko povzročila pomembno znižanje ostale proračunske 
potrošnje. To bi terjalo od republiške izobraževalne skupnosti, da bi sama oce- 
njevala finančno sposobnost posameznih občin in s tem določala kriterije za 
dopolnilna sredstva. S tem bi se potrebe za dopolnilna sredstva posameznim 



398 Priloge 

občinam In za njihovo celotno družbeno potrošnjo prikazala prek dopolnilnih 
sredstev republiške izobraževalne skupnosti, s čimer pa se odbor ni strinjal. 
Primanjkljaj v proračunih občin naj bi se dopolnjeval izven republiške izobra- 
ževalne skupnosti z republiškimi proračunskimi sredstvi. Odbor je predlagal, 
naj občine, ki povečujejo čisto proračunsko potrošnjo iznad poprečne republiške 
potrošnje, ne bi prejemale dopolnilnih sredstev republike oziroma naj bi se jim 
le-ta zmanjšala za. ustrezen odstotek. 

Pri obravnavi sklepa o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopol- 
nilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969, ki ga je že 
sprejela skupščina izobraževalne skupnosti SR Slovenije, je odbor ugotovil, da 
so v glavnem upoštevane vse njegove pripombe, ki jih je dal k predlogu tega 
sklepa. Zato je podrobneje1 proučil točko IV. sklepa, ki govori o zmanjšanju 
oziroma povečanju posebnih dopolnilnih sredstev. Z vsebino te točke se je odbor 
sicer strinjal, ker je posledica zmanjšanega obsega sredstev za dopolnjevanje 
temeljnih izobraževalnih skupnosti; ker pa še ni izdelana ustrezna kvantifika- 
cija, odbor ni mogel objektivno oceniti vseh posledic, ki jih bo imelo uresničenje 
teh meril za občinske skupščine oziroma za vzgojno izobraževalne zavode. Zato 
je terjal, da se poslance na seji zbora seznani vsaj z orientacijskimi izračuni. 
Nasploh pa je obsodil metodo sestavljanja meril, ki so rezultat vnaprej dolo- 
čenih sredstev, ne pa posledica ugotovljenih potreb na področju vzgoje in izo- 
braževanja. 

Odbor je podprl vsebino sklepa pod točko VI, opozoril pa je, da za zago- 
tovitev priman j kaj očih sredstev za dopolnjevanje temeljnih izobraževalnih skup- 
nosti ne kaže uporabiti obratnih sredstev republiške izobraževalne skupnosti. 

Odbor je hkrati s predloženim sklepom obravnaval tudi predlog odloka o 
soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev 
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969 in se z njim strinjal; zato 
predlaga zboru, da ga sprejme. 

Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil poslan- 
ca Mladena Tancerja. 

Št.: 402-135/69 
Ljubljana, 5. 3. 1969 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 10. marca 
1969 obravnaval pripombe zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije 
k sklepu izobraževalne skupnosti SR Slovenije o merilih in pogojih za zago- 
tavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim 
v letu 1969 in mnenje izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k temu sklepu. 

V zvezi s pripombo zakonodaj no-pravne komisije k 6. točki sklepa in glede 
na mnenje izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o zagotovitvi dodatnih 
sredstev Skupščine SR Slovenije v letu 1969 predlaga odbor, da se doda k pred- 
logu odloka nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Na predlog izvršnega sveta bo Skupščina SR Slovenije zagotovila za iz- 
vedbo sklepa o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sred- 
stev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969 potrebna dodatna sred- 
stva do višine 5 milijonov dinarjev.« 

St. 402-135/69 
Ljubljana, 10. 3. 1969 
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Odbor za proračun republiškega zbora — mnenje z dne 6. 3. 1969, št. 
402-135/69 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k enotnim osnovani meril za 1 financiranje dejavnosti vzgojnih in 
izobraževalnih zavodov v letu 1969 

Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 4. člena 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izobraževalnih skupnostih in 
o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 
40-303/68) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega 
zbora in na seji prosvetno-kulturnega zbora sprejela 

ODLOK 

o soglasju k enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in 
izobraževalnih zavodov v letu 1969 

K enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobra- 
ževalnih zavodov v letu 1969, ki jih je sprejela skupščina izobraževalne skup- 
nosti SR Slovenije na seji dne 24. februarja 1969, se daje soglasje. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 28, februarja 
1969 obravnaval enotne osnove meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izo- 
braževalnih zavodov v letu 1969, ki jih je sprejela skupščina izobraževalne skup- 
nosti SR Slovenije na seji dne 24. februarja 1969. 

Odbor meni, da so osnove meril v skladu z izhodišči Skupščine SR Slovenije 
in izvršnega sveta o sanaciji šolstva v letu 1969. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da da soglasje k enotnim osnovam 
meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov v letu 1969. 

POROČILA 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za šolstvo je na seji dne 4. marca 1969 
obravnaval sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih 
in izobraževalnih zavodov v letu 1969, ki jih je izobraževalna skupnost SR Slo- 
venije predložila v soglasje republiški skupščini. 

Odbor je ugotovil, da so enotne osnove meril za financiranje dejavnosti 
vzgojnih in izobraževalnih zavodov v letu 1969 izoblikovane na osnovi stališč 
Skupščine SR Slovenije in njenega izvršnega sveta o sanaciji šolstva v letošnjem 
letu; zato se je odbor z njimi v celoti strinjal. 

Pri tem pa je odbor opozoril, da so sredstva za materialne izdatke, ki se do- 
ločijo v višini realizacije v letu 1968, povečane za najmanj 6 %>, odločno pre- 
nizka. Tako omejen obseg sredstev za materialne tedatke ne jamči, da bi v pri- 
hodnje lahko zmanjšali neopravičene razlike v pogojih šolanja mladine, ker bodo 
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nekatere že itak osiromašene šole razpolagale tudi letos z minimalnimi sredstvi 
za izboljšanje svoje materialne opremljenosti. Zato naj bi: v letu 1970 v ta namen 
dodelili več sredstev. 

Dodatna vzgoja in izobraževalne dejavnosti bodo na nekaterih območjih 
terjale več sredstev, kot jih predvidevajo enote osnove meril oziroma merila 
in pogoji za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževal- 
nim skupnostim. Za hitrejši razvoj teh dejavnosti, ki so za vzgojno-pedagoški 
proces vsekakor potrebne in pomembne, bo treba poleg sredstev, ki jih re- 
publiška izobraževalna skupnost priznava temeljnim izobraževalnim skupno- 
stim, pridobiti tudi dodatna sredstva zainteresiranih dejavnikov, zlasti občin- 
skih skupščin in delovnih organizacij. 

Odbor se je strinjal s stališčem republiške izobraževalne skupnosti o po- 
trebnosti racionalizacije pri režijskih stroških posameznih šol. Priporočil pa je, 
da je v okviru teh stroškov treba ločeno prikazati sredstva za administrativno 
in finančno poslovanje šol, ki ga zahtevajo posebni predpisi in služba družbe- 
nega knjigovodstva, ločeno pa tudi sredstva za osebne dohodke vodstvenega in 
tehničnega osebja. 

Odbor je hkrati s predloženim sklepom obravnaval tudi predlog odloka o 
soglasju k enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobra- 
ževalnih zavodov v letu 1969 in se z njim strinjal; zato predlaga prosvetno- 
kulturnemu zboru, da ga sprejme. 

Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil poslanca 
Mladena Tancerja. 

St.: 402-135/69 
Ljubljana, 5. 3. 1969 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je sklep o enotnih 
osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov 
v letu 1969 in predlog odloka o soglasju k navedenim enotnim osnovam meril 
obravnavala na seji 5. marca 1969. 

V skladu s svojo funkcijo se komisija pri obravnavi ni spuščala v vsebinska 
vprašanja enotnih osnov meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraže- 
valnih zavodov, h katerim se daje soglasje, razen z gledišča, ali so v tem sklepu 
morda kakšne določbe, ki ne bi bile v skladu z ustavo, zakoni oziroma s pravnim 
sistemom in ki bi kot take lahko vplivale na odločitev skupščine, da soglasje 
da ali pa ga odreče. 

V navedenem smislu so bile v komisiji izražene pripombe glede ustreznosti 
VII. točke sklepa o enotnih osnovah meril, v kateri je navedeno, da sklep velja 
od dneva sprejema, uporablja pa se od 1. januarja 1969 dalje. Po določbah 
ustave SR Slovenije (215. do 217. člen morajo biti tudi splošni akti objavljeni, 
preden začno veljati; splošni akt ne more imeti učinka za nazaj. Učinkovanje 
za nazaj lahko določi le zakon. VII. točka sklepa je zato v nasprotju z ustavo in 
bi morala biti spremenjena tako, da sklep začne veljati naslednji dan po objavi; 
besedilo o uporabi sklepa pred njegovo uveljavitvijo pa bi moralo odpasti. Ker 
gre v tem primeru za merila, po katerih se bo odvijalo financiranje v tekočem 
letu, je brez posebnih določb povsem razumljivo, da bodo merila obračunsko 
dejansko zajemala celoletno razdobje. 
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Kot za sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih 
sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim velja tudi v tem primeru, da je 
za veljavnost obravnavanega sklepa potrebno soglasje republiške skupščine, 
nakar šele se sklep lahko objavi, to pa mora biti razvidno iz vsebine VII. točke 
sklepa. 

Ker VII. točka sklepa sama zase vsebinsko ne obsega enotnih osnov meril 
za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov, h katerim sicer 
skupščina daje soglasje, komisija meni, da nepravilnosti v VII. točki sklepa ne 
bi preprečevale sprejema odloka o soglasju, vendarle pa bi morala izobraževalna 
skupnost SR Slovenije objavo ter uveljavitev sklepa izpeljati v skladu s pri- 
pombami komisije. 

Poleg teh pripomb pravne narave je bilo v komisiji izraženo tudi mnenje 
v zvezi z določbo točke IV. pod B, namreč da bi bilo treba izdelati kriterije in 
normative za kritje materialnih izdatkov izobraževalnih zavodov in prenehati 
z linearnim povečevanjem teh sredstev v odstotku od realizacije v prejšnjem 
letu ne glede na dejanske potrebe posameznih zavodov, na različno stopnjo 
njihove materialne opremljenosti itd. Ce letos zaradi prioritetnega urejanja 
osebnih dohodkov prosvetnih delavcev tega še ni mogoče izvesti, naj bi se ta 
sredstva zagotavljala na ta način vsaj od prihodnjega leta naprej. 

K predlogu odloka o soglasju k enotnim osnovam meril za financiranje 
dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov za leto 1969 komisija z gledišča 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter redakcijske pravilnosti ni imela 
pripomb. 

Št.: 402-135/69 
Ljubljana, 5. 3. 1969 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o prosvetno-pedagoški službi 

Zakon o prosvetno-pedagoški službi (Uradni list SRS, št. 7-42/65) se spre- 
meni in dopolni tako, da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ZAKON 

o prosvetno-,pedagoški službi 

I. Temeljne določbe 

1. člen 

Prosvetno-pedagoška služba opravlja nadzor nad vzgojno-izobraževalno de- 
javnostjo vzgojno varstvenih zavodov, osnovnih in srednjih šol, domov za učence 
teh šol, zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 
In duševnem razvoju ter drugih vzgojnoizobraževalnih zavodov razen visokošol- 
skih zavodov (v nadaljnjem besedilu: izobraževalni zavodi); pomaga in svetuje 
učiteljem in vzgojiteljem izobraževalnih zavodov (v nadaljnjem besedilu: uči- 
telji) pri njihovem vzgojnoizobraževalnem delu in strokovnem izpopolnjevanju: 

26 
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spremlja, proučuje in pospešuje delo izobraževalnih zavodov na vzgojnoizobra- 
ževalnem področju ter nadzoruje izvrševanje predpisov o organizaciji in vsebini 
vzgojnoizobraževalnega dela v izobraževalnih zavodih. 

Prosvetno-pedagoška služba je služba posebnega pomena za republiko. 

2. člen 

Prosvetno-pedagoška služba zlasti: 
  ugotavlja in vrednoti kakovost vsebine in učinkovitosti metode vzgojno- 

izobraževalnega dela izobraževalnega zavoda kot celote ter o tem obvešča organe 
izobraževalnega zavoda, izobraževalne skupnosti, pristojne organe družbeno- 
političnih skupnosti in ustanovitelja; 

— opozarja ob konkretnih ugotovitvah organe izobraževalnega zavoda in 
posamezne učitelje na slabosti, pomanjkljivosti in napake v vzgojno-izobraže- 
valnem delu; 

— svetuje učiteljem in jim po potrebi tudi demonstrira ustrezne vzgojno- 
izobraževalne oblike in metode ter uporabo strokovne literature in učnih pri- 
pomočkov; 

— pomaga učiteljem pri njihovem vzgojno-izobraževalnem delu in strokov- 
nem izpopolnjevanju ter pri reševanju problemov, s katerimi se srečujejo pii 
pedagoški praksi; 

  sodeluje pri pripravljanju in uresničevanju ukrepov za napredek vzgoj- 
no-izobraževalnih dejavnosti z delovnimi in drugimi organizacijami, z organi 
izobraževalnih skupnosti in z organi družbeno-političnih skupnosti; 

  načrtuje in organizira v sodelovanju z ustreznimi visokošolskimi zavodi 
in drugimi organizacijami izpopolnjevanje učiteljev in pedagoških svetovalcev; 

— spodbuja učitelje, da svojo pedagoško prakso poglabljajo s teoretičnimi 
dognanji in da sodelujejo pri proučevanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti; 

   spremlja, proučuje in pospešuje vzgojno-izobraževalno delo ter posreduje 
prek strokovnega tiska in drugih javnih informacijskih sredstev svoje po- 
membnejše ugotovitve strokovni in tudi širši javnosti, 

— pripravlja osnutke predmetnikov in učnih načrtov ter drugih vzgojno- 
izobraževalnih programov; 

— proučuje ustreznost: učbenikov, priročnikov, učil in drugih učnih pri- 
pomočkov ter jih predlaga republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo; 

— nadzoruje izvrševanje predpisov o organizaciji in vsebini vzgojno-izo~ 
braževalnega dela v izobraževalnih zavodih ter s tem v zvezi samostojno ukrepa 
ali predlaga ustrezne ukrepe v skladu z določbami tega zakona. 

II. Organizacija prosvetno-pedagoške službe 

3. člen 

Prosvetno-pedagoško službo v SR Sloveniji opravlja zavod za šolstvo SR 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod za šolstvo). 

Zavod za šolstvo je samostojen republiški upravni organ. 
Sedež zavoda za šolstvo je v Ljubljani. 
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4. člen 

Zavod za šolstvo ima delovne enote kot prosvetno-pedagoško službo za posa- 
mezna področja, ki jih določi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Pred odločitvijo po prejšnjem odstavku mora izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije dobiti mnenje prizadetih občinskih skupšičn in izobraževalne skup- 
nosti SR Slovenije. 

5. člen 

Delovne enote iz prejšnjega člena opravljajo naloge in so organizirane po 
načelih, ki se določijo s pravilnikom zavoda za šolstvo. 

6. člen 

Delo zavoda za šolstvo vodi direktor. 
Direktorja zavoda za šolstvo imenuje in razrešuje izvršni svet Skupščine 

SR Slovenije. 
7. člen 

Delovne enote iz 4. člena tega zakona vodijo predstojniki prosvetno-peda- 
goške službe, ki jih imenuje in razrešuje direktor zavoda za šolstvo s pritrditvijo 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Za predstojnika prosvetno-pedagoške službe iz prejšnjega odstavka je lahko 
imenovan tisti, ki izpolnjuje pogoje za pedagoškega svetovalca in ima visoko 
izobrazbo. 

8. člen 

Zavod za šolstvo ima strokovni svet. 
Strokovni svet sestavljajo predstojniki prosvetno-pedagoških služb iz 4. 

člena tega zakona in člani, ki jih izmed pedagoških svetovalcev in drugih stro- 
kovnih delavcev zavoda za šolstvo imenuje direktor. Strokovni svet sklicuje 
in vodi direktor. 

9. člen 

Sredstva za delo zavoda za šolstvo zagotavlja izobraževalna skupnost SR 
Slovenije. 

Za izvršitev določenih nalog dobiva zavod za šolstvo sredstva tudi od drugih 
organizacij. 

Varianta za prvi odstavek: Sredstva za delo zavoda se zago- 
tavljajo v proračunu SR Slovenije. 

10. člen 

Zavod za šolstvo predloži letni delovni program republiškemu sekretarju 
za prosveto in kulturo in izobraževalni skupnosti SR Slovenije, s katero sklene 
pogodbo o financiranju nalog iz 2. člena tega zakona. 

Zavod za šolstvo pošlje vsako leto poročilo o delu prosvetno-pedagoške 
službe na območju SR Slovenije izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, iz- 
obraževalni skupnosti SR Slovenije in republiškemu sekretariatu za prosveto in 
kulturo. 

Zavod za šolstvo je dolžan na lastno pobudo ali na zahtevo organov iz 
prejšnjega odstavka posredovati podatke in informacije s svojega delovnega 
področja. 

26* 
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Varianta za prvi odstavek: 
Zavod za šolstvo predloži letni delovni program republiškemu sekretariatu 

za prosveto in kulturo in izobraževalni skupnosti SR Slovenije. 

11. člen 

Predstojniki prosvetno-pedagoških služb iz 4. člena tega zakona pošljejo 
vsako leto poročilo o delu prosvetno-pedagoške službe vsem občinskim skupšči- 
nam in izobraževalnim skupnostim na svojem območju. 

12. člen 

Zavod za šolstvo lahko s pritrditvijo pristojne izobraževalne skupnosti do- 
loči posamezne izobraževalne zavode in oddelke, v katerih se opravljajo preiz- 
kusi za izboljšanje in napredek vzgojno-izobraževalnih dejavnosti (eksperimen- 
talni in hospitacijski izobraževalni zavodi). 

13 . člen 

Ravnatelj izobraževalnega zavoda je kot pedagoški vodja zavoda dolžan: 
  načrtno hospitirati pri pouku, analizirati vsebino, obliko in metode dela 

učiteljev, jim pomagati in svetovati, razvijati njihove strokovne in pedagoške 
sposobnost ter skrbeti za odpravljanje strokovnih in pedagoških pomanjklji- 
vosti ; 

— proučevati skupaj s prosvetno-pedagoško službo vsebino in kvaliteto 
vzgojnoizobraževalne dejavnosti izobraževalnega zavoda; 

— skrbeti za izboljšanje oblik in metod vzgojnoizobraževalnega dela uči- 
teljev v izobraževalnem zavodu in zunaj njega ter za povezavo izobraževalnega 
zavoda z okoljem; 

— spremljati in vrednotiti vzgojnoizobraževalno delo učiteljev; 
— skrbeti za mentorstvo mlajšim učiteljem; 
— skrbeti za družbeno, pedagoško, metodično in strokovno izpopolnjevanje 

učiteljev. 

III. Delavci zavoda za šolstvo 

14. člen 

Za opravljanje svojih nalog ima zavod za šolstvo strokovne, administra- 
tivno upravne in pomožne delavce. 

Strokovni delavci zavoda za šolstvo so pedagoški svetovalci in drugi stro- 
kovni delavci. 

15. člen 

Pedagoški svetovalci Se imenujejo za vse vrste izobraževalnih zavodov ter 
za učne predmete oziroma za učna področja v izobraževalnih zavodih. 

16. člen 

Za pedagoškega svetovalca je lahko imenovan tisti, ki ima izobrazbo, dolo- 
čeno s tem zakonom, se odlikuje v vzgojnoizobraževalnem delu, ima družbeno- 
moralne kakovosti, potrebne za uspešno opravljanje prosvetno-pedagoške službe, 
in vsaj deset let prakse v vzgojnoizobraževalnem delu. 



Priloge 405 

Pedagoški svetovalci za splošnoizobraževalne in strokovne teoretične učne 
predmete v srednjih šolah morajo imeti ustrezno visoko izobrazbo. 

Pedagoški svetovalci za varstveno vzgojne zavode, osnovne šole ter za 
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
morajo imeti ustrezno višjo oziroma visoko izobrazbo. 

Pedagoški svetovalci za praktičen in laboratorijski pouk morajo imeti naj- 
manj srednjo šolo ustrezne stroke. 

Zavod za šolstvo organizira tečaje in seminarje za strokovno izpopolnje- 
vanje pedagoških svetovalcev. 

17. člen 

Pedagoške svetovalce imenuje in razrešuje direktor zavoda za šolstvo. 
Pedagoški svetovalec je imenovan na podlagi razpisa za dobo petih let in 

je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan. 
Direktor zavoda za šolstvo lahko razreši pedagoškega svetovalca pred po- 

tekom dobe, za katero je imenovan, pod pogoji, ki se določijo s pravilnikom 
zavoda za šolstvo. 

18. člen 

Pedagoškemu svetovalcu, ki ni ponovno imenovan, pripada šest mesecev 
po preteku dobe, za katero je bil imenovan, če se prej ne zaposli, osebni doho- 
dek, ki ga je dobil zadnji mesec pred potekom dobe, za katero je bil imenovan. 

Cas prejemanja osebnega dohodka po prejšnjem odstavku se priznava v 
delovno dobo. 

Pedagoški svetovalci iz prvega odstavka tega člena imajo pri razpisanih de- 
lovnih mestih v izobraževalnih zavodih prednost pri izbiri, če izpolnjujejo 
razpisane pogoje. 

19. člen 

Pri opravljanju prosvetno-pedagoške službe imajo pedagoški svetovalci 
dolžnost in pravico, da zaradi spoznavanja vzgojno-izobraževalnega dela izobra- 
ževalnih zavodov in učiteljev prisostvujejo pouku in drugim oblikam vzgojno- 
izobraževalnega dela ter se drugače seznanijo z vzgojno izobraževalnim delom. 

Samoupravni in strokovni organi, zlasti ravnatelj izobraževalnega zavoda, 
in učitelji izobraževalnega zavoda morajo pedagoškemu svetovalcu omogočiti 
opravljanje prosvetno-pedagoške službe ob obisku izobraževalnega zavoda. Pri 
tem mu morajo dati pojasnila in podatke o organizaciji in izvajanju vzgojno- 
izobraževalnega dela in druge podatke, ki so mu potrebni, ter dovoliti vpogled 
v pedagoško dokumentacijo, ki jo morajo izobraževalni zavodi voditi v skladu 
s posebnimi predpisi. 

20. člen 

Zavod za šolstvo mora poslati pedagoškega svetovalca v izobraževalni zavod, 
če svet ali ravnatelj izobraževalnega zavoda, pristojna izobraževalna skupnost, 
ustanovitelj zavoda ali republiški sekretariat za prosveto in kulturo tako 
zahtevajp. 

21. člen 

Pedagoški svetovalec je dolžan po pregledu izobraževalnega zavoda sezna- 
niti s svojimi ugotovitvami zlasti ravnatelja izobraževalnega zavoda, po po- 
trebi pa tudi druge organe izobraževalnega zavoda in učitelje tega zavoda. Če 
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je pedagoški svetovalec prisostvoval pouku, mora učitelju, ki je poučeval, ana- 
lizirati njegov učni nastop, ga opozoriti na morebitne napake in mu dati nasvete 
za nadaljnje vzgojnoizobraževalno delo. 

22. člen 

Ce pedagoški svetovalec ugotovi ob obisku izobraževalnega zavoda nepra- 
vilnosti v izvrševanju predpisov o organizaciji in vsebini vzgojnoizobraževalnega 
dela, sestavi zapisnik, ki mora obsegati ugotovljene nepravilnosti ter nalog in 
rok za njihovo odpravo. 

Ravnatelj izobraževalnega zavoda oziroma prizadeti učitelj lahko v osmih 
dneh po prejemu zapisnika iz prejšnjega odstavka vloži ugovor zoper ugotovitve, 
nalog in rok v tem zapisniku. O ugovoru mora najkasneje v roku 14 dni odločiti 
predstojnik delovne enote zavoda za šolstvo. 

Ravnatelj izobraževalnega zavoda je dolžan takoj po preteku v nalogu 
določenega roka obvestiti zavod za šolstvo o tem, ali so nepravilnosti, ugotovlje- 
ne v zapisniku iz prvega odstavka, odpravljene. 

23. člen 

Ce pedagoški svetovalec ugotovi kršitve delovne dolžnosti v zvezi z oprav- 
ljanjem vzgojnoizobraževalnega dela, predlaga izobraževalnemu zavodu uvedbo 
postopka za izrek ukrepa zoper učitelja, ki je kršil delovno dolžnost. Zoper uči- 
telja, ki huje ali sicer večkrat krši delovno dolžnost, lahko zavod za šolstvo pred- 
laga izobraževalnemu zavodu, da takega učitelja izključi iz delovne skupnosti. 

Na predlog iz prejšnjega odstavka je izobraževalni zavod dolžan uvesti po- 
stopek. Ravnatelj izobraževalnega zavoda mora o rezultatu obvestiti zavod za 
šolstvo. 

24. člen 

Ce zavod za šolstvo ugotovi, da ravnatelj izobraževalnega zavoda krši de- 
lovno dolžnost v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom, lahko predlaga izobra- 
ževalnemu zavodu uvedbo postopka za izrek ukrepa. Ce ravnatelj izobraževal- 
nega zavoda huje ali sicer večkrat krši delovno dolžnost, lahko zavod za šolstvo 
predlaga ustanovitelju in izobraževalnemu zavodu, da se ravnatelj izobraževal- 
nega zavoda razreši. 

Ustanovitelj je dolžan uvesti postopek na podlagi predloga iz prejšnjega 
odstavka. 

IV. Prehodne in končne določbe 

25. člen 

Zavod za šolstvo prične z delom kot samostojni republiški upravni organ 
v skladu z določbami tega zakona 1. aprila 1969. S tem dnem prenehajo s svojim 
delom zavodi za prosvetno-pedagoško službo, ki so opravljali to službo za posa- 
mezna območja SR Slovenije. 

26. člen 

Zavod za šolstvo prevzame vso dokumentacijo, inventar in prostore, ki so 
jih v zvezi z opravljanjem prosvetno-pedagoške službe upravljali dosedanji za- 
vodi za prosvetno-pedagoško službo. 
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27. člen 

Pedagoški svetovalci morajo biti imenovani po določbah tega zakona naj- 
pozneje do 30. junija 1969. 

Pedagoški svetovalci za razredni pouk ter za poklicne šole dosedanjih za- 
vodov za prosvetno-pedagoško službo in zavoda za šolstvo SR Slovenije, ki ne 
izpolnjuje pogojev iz drugega in tretjega odstavka 16. člena tega zakona, so 
lahko ponovno imenovani le še za tri leta, kolikor ne bi v tej dobi izpolnili 
predpisanih pogojev. 

Za pedagoške svetovalce dosedanjih zavodov za prosvetno-pedagoško službo 
in zavoda za šolstvo SR Slovenije, ki ne bodo imenovani za pedagoške sveto- 
valce po prvem odstavku tega člena, se uporabljajo določila 18. člena. 

28. člen 

Ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati zakoni o zavodu za šolstvo SR 
Slovenije in izvršilni predpisi, izdani na podlagi zakona o prosvetno-peda- 
goški službi (Uradni list SRS, št. 7-42/65). 

29. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Sedaj veljavni zakon o prosvetno-pedagoški službi (Uradni list SRS, št. 
7-42/65) ne določa dovolj jasno, da prosvetno-pedagoška služba v imenu družbe 
spremlja vzgojnoizobraževalni proces v vzgojnoizobraževalnih zavodih ter opo- 
zarja, svetuje, predlaga in ukrepa z namenom, da je vzgojnoizobraževalna de- 
javnost resnično usmerjena k cilju, ki ga je začrtala družba že v ustavi. Pii 
izpolnjevanju svojih nalog prosvetno-pedagoška služba torej ne more biti tako 
neodvisna in samostojna, da bi si sama določala organizacijo in delovni pro- 
gram, ampak mora biti za svoje delo odgovorna usmerjevalcem vzgojnoizobra- 
ževalne politike. 

S sedanjim zakonom je bila prosvetno-pedagoška služba kot dejavnost po- 
sebnega družbenega pomena decentralizirana. S tem je bila takoj postavljena 
v odvisnost od ene ali več občin. Ob neustreznem finančnem položaju, ki je ter- 
jal neprestane napore, se je prosvetno-pedagoška služba oddaljevala od svojih 
temeljnih nalog, ki so z zakonom le okvirno določene, ter prilagajala svoje de- 
lovne programe lokalnim zahtevam za vzgojo in izobraževanje pristojnih orga- 
nov. Decentralizacija je povzročila tudi različno prakso pedagoških svetovalcev 
pri ugotavljanju in vrednotenju kakovosti vsebine in učinkovitosti metod vzgoj- 
no-izobraževalnega dela posameznih vzgojnoizobraževalnih zavodov in posamez- 
nih učiteljev oziroma vzgojiteljev. Večkratne reorganizacije prosvetno-peda- 
goške službe zaradi decentraliziranega položaja te službe niso mogle prispevati 
niti k enotnosti pedagoško svetovalnega dela niti k splošni rasti vzgojnoizobra- 
ževalne dejavnosti. Neurejen družbeni položaj, neustrezen finančni položaj in 
pomanjkanje pedagoških svetovalcev prosvetnp-pedagoške službe so vzrok za 
neučinkovito delo. te službe ter za neustrezno kadrovsko strukturo v nekaterih 
zavodih za prosvetno-pedagoško službo. 



408 Priloge 

Sedanji zakon ne omogoča pedagoškim svetovalcem učinkovitih ukrepov, 
ki bi jih bilo treba uveljaviti, če ugotovijo pomanjkljivosti, napake in slabosti 
pri vzgojno izobraževalnem delu ter kršenje predpisov v posameznih vzgojno- 
izobraževalnih zavodih ali pri posameznih učiteljih oziroma vzgojiteljih. Pri 
tem je treba poudariti, da mora biti prosvetno-pedagoška služba hrbtenica 
vzgojnoizobraževalne dejavnosti. Zato ji mora družba zaupati svetovalno in nad- 
zorstveno nalogo nad vzgojnoizobraževalnim delom. Svetovanja pa ni mogoče 
ločevati od nadzorstva, ker gre za prepletanje obeh elementov v konkretnih 
situacijah pri delu prosvetno-pedagoške službe. 

Zaradi takega stanja prosvetno-pedagoške službe so se v zadnjem času 
vedno bolj pojavljale kritike na račun dela te službe. S sedanjo prosvetno-peda- 
goško službo niso zadovoljni niti ustanovitelji niti vzgojnoizobraževalni zavodi, 
s sedanjim položajem te službe pa niso zadovoljni niti zavodi za prosvetno-peda- 
goško službo sami. 

Ob problematiki prosvetno-pedagoške službe so razpravljali in obravnavali 
stanje te službe: 

— odbor prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov in odbor za prosveta in kulturo republiškega zbora na skupni seji 
dne 10. aprila 1968 (glej prilogo št. I); 

— izvršni svet Skupščine SR Slovenije na 29. seji dne 26. maja 1969 (glej 
prilogo št. II); 

— odbor prosvetno-kulturnega zbora za šolstvo na sejah dne 28. junija 
in 1. julija 1968 (glej prilogo št. III) in 

— prosvetno-kulturni zbor na 45. seji dne 10. julija 1968 (glej prilogo št. IV). 
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je v skladu s stališčem nave- 

denih organov pripravil osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o prosvetno-pedagoški službi. V navedenih materialih (Priloga št. II) je poudar- 
jeno, da delikatnost nalog in učinkovitost njihovega izvajanja nakazujeta potre- 
bo po organizacijsko samostojni prosvetno-pedagoški službi. Pri tem pa je treba 
upoštevati, da so samoupravni zavodi, ki sestavljajo prosvetno-pedagoško službo, 
po ustavi samostojne in samoupravne organizacije, ki si same postavljajo orga- 
nizacijo, program in sistemizacijo, zato status takih zavodov ne ustreza vlogi in 
nalogam prosvetno-pedagoške službe. 

Spričo tega je v osnutku predvideno, da je prosvetno-pedagoška služba 
organizirana v republiškem zavodu v smislu 39. člena zakona o republiški upra- 
vi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 14-149/65) kot samostojnem republiškem 
upravnem organu. V naši družbeno-politični ureditvi in po veljavni zakonodaji 
sta dve vrsti zavodov, v katerih je možno glede na funkcijo in naloge organi- 
zirati prosvetno-pedagoško službo in sicer v samoupravnem zavodu v smislu 
temeljnega zakona o zavodih (Uradni list SFRJ, št. 5-33/65) in v upravnem za- 
vodu v smislu zakona o republiški upravi SR Slovenije. 

Ker spremembe in dopolnitve zadevajo skoraj vse člene sedanjega zakona, 
je republiški sekretariat za prosveto in kulturo pripravil osnutek zakona v pre- 
čiščenem besedilu. 

Osnutek zakona ima naslednje značilnosti: 
1. Naloge prosvetno-pedagoške službe so razvrščene v štiri skupine, in sicer: 
— pedagoški nadzor nad vsemi vzgojnoizobraževalnimi zavodi razen nad 

visokošolskimi zavodi; 
— svetovanje in pomoč učiteljem in vzgojiteljem pri vzgojnoizobraže^l^ 

nem delu in pri njihovem strokovnem izpopolnjevanju; 
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— spremljanje, proučevanje in pospeševanje dela vzgojno izobraževalnih za- 
vodov ter 

— nadzor nad izvrševanjem predpisov o organizaciji in vsebini vzgojno- 
izobraževalnega dela v vzgojnoizobraževalnih zavodih. 

2. Delo prosvetno-pedagoške službe riaj bi se odvijalo po letnih programih 
dela, ki bi jih določal zavod za šolstvo. 

3. Sredstva za delo zavoda za šolstvo naj bi zagotavljala izobraževalna skup- 
nost SR Slovenije, s katero bi sklenil zavod pogodbo v financiranju svojih nalog, 
v varianti pa je predvidena možnost, da bi se prosvetno-pedagoška služba 
financirala iz republiškega proračuna. 

4. Zavod za šolstvo naj bi imel delovne enote kot prosvetno-pedagoško 
službo za posamezna območja, ki bi jih določil izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije po predhodnem mnenju prizadetih občinskih skupščin in izobraževalne 
skupnosti SR Slovenije. 

5. Predstojnike posameznih enot naj bi imenoval direktor zavoda za šolstvo 
s pritrditvijo izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. S tem bi bili zagotovljeni 
enotnejši kriteriji za izbor vodilnega kadra v prosvetno-pedagoški službi. 

6. Za tesnejšo povezavo z delovnimi enotami naj bi bili predstojniki pro- 
svetno-pedagoške službe člani strokovnega sveta zavoda za šolstvo. S strokovnim 
svetom naj bi bila zlasti zagotovljena enotnost vrednotenja vzgojno-izobraže- 
valnega dela in reševanje drugih strokovnih vprašanj. 

7. Zavod za šolstvo bi lahko določil vzgojnoizobraževalne zavode in oddelke, 
v katerih naj bi se opravljali preizkusi za izboljšanje in napredek vzgojnoizo- 
braževalnih dejavnosti. V naši obstoječi zakonodaji ni nikjer več pooblastila, 
da bi lahko določen organ družbeno-politične skupnosti izbral posamezne vzgoj- 
noizobraževalne zavode in oddelke, v katerih bi se lahko opravljali ti preiz- 
kusi. Zato je nujno potrebno, da se v samoupravnem sistemu z zakonom določi 
to pooblastilo. 

8. V osnutku zakona je predvidena tudi vloga ravnatelja vzgojno-izobraže- 
valnega zavoda pri opravljanju nalog prosvetno-pedagoške službe. Čeprav do- 
ločbe o ravnanju izobraževalnega zavoda izstopajo iz teksta osnutka, so vendar 
potrebne, ker je ravnatelj predvsem pedagoški vodja izobraževalnega zavoda. 
Njegove naloge v zvezi s prosvetno-pedagoško službo je treba posebej poudariti. 

9. Predvidena je: tudi zaostritev pogojev, ki jih morajo izpolnjevati peda- 
goški svetovalci. Ti svetovalci naj bi bili izkušeni prosvetni delavci z najmanj 
desetletno prakso v vzgojnoizobraževalnem delu, ki bi imeli družbeno-moralne 
in strokovne kvalifikacije za opravljanje te službe. Imeti bi morali praviloma 
visoko izobrazbo, svetovalci za razredni pouk v osnovni šoli pa najmanj višjo 
izobrazbo, izjeme bi veljale le za svetovalce za praktični in laboratorijski pouk, 
ki bi morali imeti najmanj srednjo šolo, če si v ustrezni stroki ni mogoče prido- 
biti višje izobrazbe. 

Id Izbor pedagoških svetovalcev naj bi bil V skladu s prvim odstavkom 
17. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 
43-516/66, št. 52-617/66 in št. 26-318/68) izvzet iz režima sprejemanja delavcev 
na delo, ki ga določa citirani zakon. 

Pedagoški svetovalci naj bi bili imenovani za dobo petih let na podlagi 
razpisa. Po preteku te dobe bi bili lahko ponovno imenovani. Predvidena je tudi 
razrešitev pedagoškega svetovalca pred potekom petletne dobe pod pogoji, ki 
bi morali biti določeni s pravilnikom zavoda za šolstvo. 
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11. Pedagoškemu svetovalcu, ki ne bi bil ponovno imenovan, naj bi pripa- 
dal šest mesecev po preteku te dobe, za katero je bil imenovan, osebni dohodek, 
kolikor ne bi dobil druge zaposlitve. Ta doba naj bi se priznavala v delovno 
dobo. 

12. Če pedagoški svetovalec ne bi bil več imenovan, naj bi imel prednost 
pri izbiri na razpisana delovna mesta izobraževalnih zavodov. 

13. Pedagoškemu svetovalcu mora biti zagotovljen pregled dela vzgojno- 
izobraževalnega zavoda kot celote in posameznega učitelja oziroma vzgojitelja. 
Predvidena je obveznost ravnatelja, organov in učiteljev vzgojnoizobraževalnega 
zavoda, da tak pregled pedagoškemu svetovalcu tudi omogočijo. 

14. Pedagoški svetovalec je dolžan seznaniti ravnatelja, po potrebi pa tudi 
druge organe in učitelje oziroma vzgojitelje vzgojnoizobraževalnega zavoda s 
svojimi ugotovitvami. Ce je pedagoški svetovalec prisostvoval pouku, mora 
podrobno seznaniti z ugotovitvami tudi učitelja, ki je učil. 

15. V osnutku so predvideni ukrepi, ki jih lahko sproži prosvetno-pedagoška 
služba, če pedagoški svetovalec ugotovi ob obisku izobraževalnega zavoda nepra- 
vilnosti v izvrševanju predpisov o organizaciji in vsebini vzgojnoizobraževalnega 
dela ali če ugotovi kršitve delovne dolžnosti v zvezi z vzgojnoizobraževalnim 
delom učitelja ali ravnatelja. V takih primerih lahko predlaga prosvetni sveto- 
valec izobraževalnemu zavodu uvedbo postopka za izrek ukrepa zoper učitelja. 
V hujših primerih kršitve delovne dolžnosti lahko pedagoški svetovalec pred- 
laga, da izobraževalni zavod učitelja izključi iz delovne skupnosti oziroma da 
ravnatelja razreši. Izobraževalni zavod je dolžan na tak predlog uvesti postopek 
za izrek ukrepa. 

16. Predvidene so dolžnosti ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda v 
zvezi s pregledom in ugotovitvami pedagoškega svetovalca. 

17. V prehodnih določbah je predvidena razrešitev obstoječih pedagoških 
svetovalcev, če ne bodo ponovno imenovani. V teh določbah je predvideno tudi, 
da so sedanji pedagoški svetovalci za razredni pouk v osnovnih šolah in za 
poklicne šole, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za pedagoškega sveto- 
valca, lahko imenovani le še za tri leta; kolikor ne bi v tem času izpolnili pred- 
pisanih pogojev, ne smejo biti več imenovani za pedagoške svetovalce. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je pripravil osnutek zakona 
na osnovi razprave o stanju, funkciji in nalogah prosvetno-pedagoške službe 
v Skupščini SR Slovenije, izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in v izobra- 
ževalni skupnosti SR Slovenije ter ga daje v obravnavo in presojo Skupščini 
SR Slovenije. 

POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 4. marca 
1969 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pro- 
svetno-pedagoški službi, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da osnutek zakona izhaja s stališč, ki 
jih je odbor zavzel ob obravnavi gradiva o prosvetno^-pedagoški službi v SR 
Sloveniji. To gradivo je odbor obravnaval 27. junija 1968 in je takrat ocenil, da 
j'e: bila dosedanja zakonska ureditev te službe zasnovana na nerealni in ideali- 
zirani oceni stanja v šolstvu in da zato ni mogla dovolj prispevati k izboljšanju 
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kakovosti učnega in vzgojnega dela v šolah. Zavzel se je za rešitve v smeri bolj 
spodbudnega svetovanja in takšnega nadzora, ki bo imel tudi izvršilno moč. 

Odbor se je z osnovnimi intencijami osnutka zakona strinjal, s tem da 
je treba nekatere še dodelati, spremeniti ali dopolniti. V zvezi s pripombami 
glede preosnove prosvetno-pedagoške službe iz samoupravnih zavodov v re- 
publiški upravni organ je odbor zavzel stališče, da je preosnova utemeljena 
z nalogami te službe. 

Na seji se je odbor seznanil s pripombami, ki so jih dali k osnutku zakona 
zavodi za prosvetno-pedagoško službo v Novi Gorici, Kopru, Ljubljani in Ma- 
riboru. 

V podrobni obravnavi osnutka zakona je odbor sprejel naslednje sprermnje- 
valne in dopolnilne predloge: 

K temeljnim določbam: Temeljne določbe 1. člena se spremenijo 
in dopolnijo ter opredelijo v dveh členih: 

»1. člen 

Prosvetno-pedagoška služba je nadzorna, svetovalna in strokovno prouče- 
valna služba na področju vzgoje in izobraževanja. Prosvetno-pedagoška služba 
spremlja in ugotavlja, kako se uresničujejo vzgoj no-izobraževalni smotri in 
druge naloge na področju vzgoje in izobraževanja. Usmeraj in pospešuje vzgoj 
no in izobraževalno dejavnost. 

Prosvetno-pedagoška služba je služba splošnega pomena za republiko. 

1. a člen 

Prosvetno-pedagoška služba opravlja nadzor nad vzgojno izobraževalno de- 
javnostjo vzgojno varstvenih zavodov, osnovnih in srednjih šol, domov za 
učence teh šol, zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju ter drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov 
razen visokošolskih zavodov (v nadaljnjem besedilu: izobraževalni zavodi); po- 
maga in svetuje učiteljem in vzgojiteljem izobraževalnih zavodov (v nadaljnjem 
besedilu: učitelji) pri njihovem vzgojno-izobraževalnem delu in strokovnem 
izpopolnjevanju; spremlja, preučuje in pospešuje delo izobraževalnih zavodov 
na vzgojno-izobraževalnem področju ter nadzoruje izvajanje predpisov o orga- 
nizaciji in vsebini vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnih zavodih.« 

S to širšo definicijo je bolj jasno in sistematično opredeljena funkcija pio- 
svetno-pedagoške službe. 

K 2. členu : Pred tem členom se doda naslov novega II. poglavja »Na- 
loge«. 

Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Prosvetno-pedagoška služba zlasti: 
— ugotavlja in ocenjuje kakovost dela izobraževalnega zavoda kot celote 

in posameznih vrst izobraževalnih zavodov na področju občine in republike ter 
o tem obvešča organe izobraževalnega zavoda, izobraževalne skupnosti, pristojne 
organe družbeno-političnih skupnosti in ustanovitelja, 

— nadzoruje izvajanje predpisov o organizaciji in vsebini vzgojno-izobra- 
ževalnega dela v izobraževalnih zavodih ter s tem v zvezi samostojno ukrepa 
ali predlaga ustrezne ukrepe v skladu z določbami tega zakona; 
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— seznanja posamezne učitelje in organe izobraževalnega zavoda o uspehih 
in pomanjkljivostih v vzgojno-izobraževalnem delu; 

—• seznanja učitelje o ustreznih oblikah in metodah dela, opozarja na stro- 
kovno literaturo in uporabo učnih sredstev; 

— svetuje učiteljem in organom izobraževalnih zavodov pri njihovem delu; 
— predlaga ukrepe za napredek vzgoje in izobraževanja ter spremlja nji- 

hovo uresničevanje; 
— načrtuje in organizira v sodelovanju z ustreznimi visokošolskimi zavodi 

in drugimi organizacijami strokovno izpopolnjevanje učiteljev, ravnateljev in 
pedagoških svetovalcev; 

— spodbuja učitelje, da svojo pedagoško prakso poglabljajo s teoretičnimi 
dognanji in da sodelujejo pri preučevanju vzgojno-izobraževalnega dela;. • 

— posreduje splošne ugotovitve o pedagoški teoriji in praksi raziskoval- 
nim organizacijam, prek strokovnega tiska in drugih javnih informacijskih 
sredstev pa tudi strokovni in širši javnosti; 

— pripravlja v sodelovanju s pedagoškim inštitutom, ustreznimi zavodi in 
organizacijami ter strokovnjaki osnutke predmetnikov in učnih načrtov ter 
drugih vzgojno-izobraževalnih programov; 

— preučuje ustreznost učbenikov, priročnikov, učil in drugih učnih pri- 
pomočkov ter jih predlaga republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo 
v potrditev.« 

Z navedenimi spremembami so bolj sistematično urejene naloge prosvetno- 
pedagoške službe in upoštevajo pripombe, ki so prišle doslej do izraza na posve- 
tih in sejah odborov. 

K 4. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavod za šolstvo ima organizacijske enote za posamezna območja, ki jih 

določi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Organizirane so po načelih, ki se 
določijo s pravilnikom zavoda za šolstvo. 

Pred odločitvijo po prejšnjem odstavku mora izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije dobiti mnenje občinskih skupščin in izobraževalne skupnosti SR 
Slovenije.« 

Odbor je ugotovil, da število organizacijskih enot še ni predvideno. Pred- 
lagana določba je dovolj široka in omogoča postavitev takšnih organizacijskih 
enot, ki bodo dejansko ustrezale potrebam posameznih območij. 

K 5. členu : Glede na dopolnitev prvega odstavka 4. člena se ta člen 
črta. 

K 8. členu : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavod ima strokovni svet. 
Strokovni svet sestavljajo predstojniki organizacijskih enot zavoda, pri- 

znani strokovnjaki iz ustreznih znanstveno-raziskovalnih zavodov in priznani 
pedagoški praktiki. 

Člane strokovnega sveta imenuje izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Strokovni svet obravnava letni delovni program zavoda in letno poročilo 

o delu prosvetno-pedagoške službe ter pomembnejša vprašanja v zvezi s siste- 
mom in vsebino vzgoje in izobraževanja.« 

S predlagano spremembo je bolj določno opredeljena vloga strokovnega 
sveta, ki vsekakor presega dejavnosti strokovnega kolegija v drugih delovnih 
organizacijah. Strokovni svet naj sestavljajo najbolj ugledni strokovnjaki ozi- 
roma znanstveni delavci s področja vzgoje in izobraževanja. Tako izpopolnjen 
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strokovni svet bo mogel veliko več prispevati k ostvaritvi nalog prosvetno- 
pedagoške službe in razvoju pedagoške teorije in prakse. 

K 9. členu : Odbor je podprl varianto glede financiranja prosvetno- 
pedagoške službe, ker bo ta imela lastnosti upravnega organa in zato, ker bodo 
s takšnim načinom financiranja dane. večje možnosti za njeno neodvisnost in 
samostojnost pri strokovnem ocenjevanju vzgojno-izobraževalnega dela. Ob 
tem je bilo izraženo mnenje, da letos sedanjega načina financiranja prosvetno- 
pedagoške službe še ne bi bilo smotrno spreminjati. 

K 10. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavod za šolstvo predloži letni delovni program republiškemu sekretariatu 

za prosveto in kulturo in izobraževalni skupnosti SR Slovenije. 
Zavod pošlje vsako leto poročilo o delu prosvetno-pedagoške službe ter o 

problematiki vzgoje in izobraževanja na območju SR Slovenije Skupščini SR 
Slovenije, izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, izobraževalni skupnosti SR 
Slovenije in republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo. 

Zavod je dolžan na lastno pobudo ali na zahtevo organov iz prejšnjega 
odstavka posredovati podatke in informacije s svojega delovnega področja.« 

K 11. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Predstojniki organizacijskih enot pošljejo vsako leto poročilo o delu pro- 

svetno-pedagoške službe in problematiki na področju vzgoje in izobraževanja 
vsem občinskim skupščinam in izobraževalnim skupnostim ter jih seznanjajo 
s stanjem vzgoje in izobraževanja na svojem območju.« 

Dopolnitev 10. in 11. člena vsebuje zahtevo, naj zavod za šolstvo in njegove 
organizacijske enote z analizami o stanju vzgoje in izobraževanja pomagajo 
skupščinam družbeno-političnih skupnosti in izobraževalnim skupnostim pri 
nadaljnjem usmerjanju šolstva na njihovem območju. 

K 12. členu : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»S pristankom izobraževalnega zavoda in, pristojne izobraževalne skupnosti 

določi zavod za šolstvo posamezne izobraževalne zavode in oddelke, v katerih 
se opravljajo preizkusi za izboljšanje in napredek vzgojno-izobraževalnih de- 
javnosti (eksperimentalni in hospitacijski izobraževalni zavodi in oddelki). 

Eksperimentalne izobraževalne zavode in oddelke določi zavod na predlog 
pedagoškega inštituta.« 

Dopolnitev je potrebna, ker se preizkusi za izboljšanje in napredek vzgojno- 
izobraževalne dejavnosti opravljajo tudi v posameznih oddelkih zavodov. Druga 
dopolnitev pa je potrebna, ker ni mogoče brez pristanka organov izobraževal- 
nega zavoda določiti, da opravlja preizkuse. Pri izbiri eksperimentalnega zavoda 
ali oddelka je pomembno tudi mnenje pedagoškega inštituta. 

K 13. člen u : Ta člen se črta, ker sodi opredelitev nalog ravnatelja za- 
voda v zakon o osnovni šoli in v zakon o srednjem šolstvu. 

K 14. členu : Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Pedagoški svetovalci opravljajo naloge prosvetno-pedagoške službe, drugi 

strokovni delavci pa opravljajo preučevalne in druge strokovne naloge, razen 
pedagoškega nadzora.« 

S tem so nekoliko bolj jasno opredeljene naloge drugih strokovnih delavcev. 
To so psihologi, sociologi, bibliotekarji, dokumentalisti in drugi. 

K 16. č 1 e n u : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: , 
»Za pedagoškega svetovalca je lahko imenovan, kdor ima izobrazbo, dolo- 

čeno s tem zakonom, se odlikuje v vzgojno-izobraževalnem delu, ima družbeno- 
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moralne lastnosti, potrebne za uspešno opravljanje prosvetno-pedagoške službe, 
in najmanj sedem let ustrezne prakse v vzgojno-izobraževalnem delu. 

Pedagoški svetovalci za posamezne vrste šol morajo imeti naslednjo iz- 
obrazbo: pedagoški svetovalci za vzgojno varstvene zavode, za osnovne šole, za 
glasbene šole in za domove učencev najmanj višjo izobrazbo, pedagoški sve- 
tovalci za srednje šole in za zavode za usposabljanje otrok in mladostnikov z 
motnjami v duševnem in telesnem razvoju pa visoko izobrazbo. 

Pedagoški svetovalci za razredni pouk v osnovni šoli morajo imeti najmanj 
ustrezno višjo izobrazbo. 

Pedagoški svetovalci za predmetni pouk v osnovnih šolah morajo imeti 
najmanj višjo izobrazbo ustrezne stroke. 

Pedagoški svetovalci za strokovne teoretične učne predmete v srednjih 
šolah so lahko tudi osebe, ki imajo višjo izobrazbo ustrezne stroke, če si za 
posamezne učne predmete ali skupine učnih predmetov ni mogoče pridobiti 
visoke izobrazbe. 

Pedagoški svetovalci za praktičen pouk morajo imeti najmanj srednjo šolo 
ustrezne stroke. 

Drugi strokovni delavci morajo imeti praviloma visoko izobrazbo. Podrob- 
nejše določbe o izobrazbi teh delavcev se predpišejo v pravilniku zavoda.« 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem strokovnjakov, da je lahko pedagoški 
svetovalec izkušen prosvetni delavec, ki ima manj kot desetletno prakso, ker 
pride kvaliteta dobrega pedagoga do izraza že v petih letih. Odbor je sprejel 
kompromisni predlog — sedem let, ker so bili nekateri člani odbora z delovnimi 
izkušnjami na tem področju mnenja, da more le izjemoma postati prosvetni 
delavec po petletni praksi dober svetovalec. 

V drugih dopolnitvah tega člena pa so natančneje opredeljeni pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati kandidati, da lahko postanejo pedagoški svetovalci za posa- 
mezne vrste šol. 

K 17. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Pedagoške svetovalce imenuje in razrešuje direktor zavoda. 
Pedagoški svetovalec je imenovan na podlagi razpisa.« 
Večina članov odbora je bila proti uvedbi reelekcije pedagoških svetovalcev. 

Reelekcija ne bi spodbudno vplivala na delo svetovalcev in bi se njihov položaj 
bistveno razlikoval od položaja drugih delavcev v upravnih organih. 

Reelekcija tudi ne bi bila v skladu s strokovnim značajem dela pedagoških 
svetovalcev. Direktor zavoda za šolstvo more vsak čas razrešiti slabega peda- 
goškega svetovalca. Ob zaključku razprave o tem vprašanju so bili vsi člani 
enotnega mnenja, da bi bilo treba z uvedbo reelekcije na tem področju še 
počakati vsaj toliko časa, da se pokažejo zaželeni učinki reelekcije na področjih, 
kjer je ta že uvedena. 

K 18. členu : Člen se črta, glede na načelno stališče o reelekciji. 
K 19. členu: Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Ravnatelj izobraževalnega zavoda mora sodelovati s prosvetno-pedagoško 

službo pri izvajanju njenih nalog.« 
Ker se črta 13. člen, je umestno v tem, členu zelo splošno določiti dolžnost 

ravnatelja pri izvajanju nalog prosvetno pedagoške službe. 
K 20. členu : Zaradi vsestranskega zavarovanja koristi interesentov 

učencev, naj bo zavod dolžan poslati pedagoškega svetovalca v izobraževalni 
zavod tudi tedaj, če to zahteva šolska skupnost učencev. 
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K 24. č 1 e n u : Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Če zavod ugotovi, da so zaradi nepravilnosti dela izobraževalnega zavoda 

ogroženi družbeni interesi, predlaga ustanovitelju, da začasno uvede prisilno 
upravo.« 

Dopolnitev omogočajo ustavni amandmaji in se je zanjo zavzemal odbor že 
pri obravnavi drugih zakonov s tega področja. 

K 25. členu : Po mnenju odbora je predvideni rok 1. april 1969 pre- 
kratek za pričetek dela zavoda za šolstvo. 

K 26. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavod prevzame delavce zavoda za šolstvo SR Slovenije in zavodov za 

prosvetno-pedagoško službo. 
Zavod prevzame vso dokumentacijo, v soglasju s prizadetimi občinskimi 

skupščinami pa tudi inventar in prostore, ki so jih upravljali dosedanji zavodi 
za prosvetno-pedagoško službo.« 

Ker so prostori in inventar dosedanjih zavodov za prosvetno-pedagoško 
službo premoženje občin, po mnenju odbora ni mogoč prenos tega premoženja 
na republiški organ brez soglasja prizadetih občinskih skupščin. 

K 27. členu : Triletni rok, v katerem naj bi pedagoški svetovalci dosegli 
pogoje po novem zakonu, je tudi po mnenju odbora prekratek glede na trajanje 
izrednega študija. Primernejši je petletni rok, ker je ta predviden tudi v drugih 
zakonih (zakon o< osnovni šoli, zakon o srednjem šolstvu). 

Zadnji odstavek se črta. 
Odbor je obravnaval tudi pripombe, ki jih je dal k osnutku zakona odbor 

za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora, in predlaga, da se te 
pripombe upoštevajo pri izdelavi predloga zakona. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o prosvetno-pedagoški službi s predlogi odbora. 

Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanko Ivanko 
Koren. 

St.: 61-17/69 
Ljubljana,. 4. 3. 1969 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora je na seji 
dne 12. februarja 1969 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prosvetno-pedagoški službi. Odbor je obravnaval osnutek zakona 
predvsem s stališča organizacije nadzora na prosvetnem področju in ni šel v 
podrobno obravnavo tistih določb, ki urejajo svetovalsko in drugo strokovno 
dejavnost te službe. Pri tej obravnavi je odbor izhajal s stališč, ki jih je for- 
miral med obravnavo organizacije in delovanja inšpekcijskih služb v SR Slo- 
veniji nasploh, ker je sodil, da je tudi prosvetno-pedagoška služba v bistvu 
nadzorna služba. Vendar je odbor menil, da ima ta služba toliko posebnosti, da 
jo je smotrno urediti s posebnim zakonom, vendar ob upoštevanju splošnih 
načel glede organizacije družbenega nadzora.. Skladno s tem je odbor sodil, da 
je potrebno v spremenjenem zakonu o prosvetno-pedagoški službi zagotoviti 
predvsem njeno strokovnost in samostojnost. Na tej podlagi je odbor menil, da 
so spremembe in dopolnitve zakona o prosvetno-pedagoški službi potrebne, 
kajti prosvetno-pedagoška služba dosedaj ni imela zadovoljivih obeležij samo- 
stojnosti nasproti lokalnim vplivom in vplivom, ki so izhajali ne samo iz stro- 
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kovnih, ampak tudi iz stanovanjskih teženj posameznih prosvetnih delavcev 
oziroma skupin. 

K posameznim členom osnutka zakona daje odbor naslednje pripombe: 
K 5. čl en u : Besedilo tega člena je treba spremeniti tako, da bo iz nje- 

govih določb razvidno, da določa pravilnik zavoda za šolstvo le organizacijska 
načela, oziroma organizacijo delovnih enot, naloge pa so za vso prosvetno- 
pedagoško službo določene že z zakonom. 

K 6. členu : Določbe tega člena je treba dopolniti tako, da so za ime- 
novanje direktorja zavoda za šolstvo potrebni enaki pogoji, kot jih določa 7. 
člen, glede strokovnosti in delovnih izkušenj za predstojnike delovnih enot pro- 
svetno-pedagoške službe. 

K 9. členu : Odbor je sodil, da je smotrn variantni predlog določb tega 
člena, ker je le zagotavljanje sredstev za delo zavoda iz proračuna v skladu z 
načeli o njegovi samostojnosti. Kot potrditev takšnega stališča je odbor celo 
omenil nekatere primere, ki jih je ugotovil ob obiskih na terenu v razpravah 
o organizaciji inšpekcijskih služb, ko posamezne izobraževalne skupnosti, v 
katerih imajo prosvetni delavci velik vpliv, niso bile zainteresirane za kontrolno 
dejavnost prosvetno-pedagoške službe in ji zato niso namenile potrebnih 
sredstev. 

K 13. členu : Odbor je sodil, da določbe tega člena sploh ne spadajo v 
zakon o prosvetno-pedagoški službi, najmanj pa v poglavje o njeni organizaciji, 
ampak bi morala biti določila o nalogah ravnateljev posameznih izobraževalnih 
zavodov v drugih zakonih, to je zakonu o osnovni šoli oziroma v zakonih o 
ustreznih srednjih šolah in drugih izobraževalnih zavodih. 

K 17. členu : Odbor je menil, da je potrebno prilagoditi dobo, za katero 
je imenovan pedagoški svetovalec, že ustaljenim rokom, ki veljajo na drugih 
področjih delovanja, ki ima družbeni pomen in ki so štiri ali osem let. 

K 18. členu: Odbor je sodil, da je treba določbe zadnjega odstavka tega 
člena črtati, ker niso v skladu z načeli razpisa delovnih mest in ker niso dovolj 
natančne glede imenovane »prednosti«. Dejstvo, da je nekdo opravljal delo 
pedagoškega svetovalca, pa ni ponovno imenovan na to delovno mesto, ne more 
obvezovati drugih izobraževalnih zavodov, da dajo takšnemu delavcu prednost 
pri izbiri v primeru razpisa delovnih mest. Opravljanje poklica pedagoškega 
svetovalca naj ima dejanske prednosti glede na njegovo strokovnost in izkušnje, 
če jih resnično ima, ne pa da so te prednosti določene z zakonom. 

Odbor je tudi ugotovil, da v osnutku zakona ni določil glede generalnih po- 
oblastil pedagoških svetovalcev, ni določil o tem, kako se pri opravljanju svo- 
jega poklica pred strankami lahko izkažejo (zelo zapleteni primeri nadzorovanja 
vzgoje učencev v gospodarstvu). Prav tako tudi ni v osnutku sankcij, ki bi jih 
lahko izrekli pristojni organi nad tistimi, ki preprečujejo ali otežkočajo delo- 
vanje tovrstnega nadzora. Odbor je tudi sodil, da bi moral zakon o pedagoški 
službi imeti določilo, da pravilnik zavoda za šolstvo, ki ima glede organizacije 
prosvetno-pedagoške službe na terenu odločujoč pomen, potrdi izvršni svet. 

, Odbor je glede na potrebo po ponovni uspostavitvi nadzora na področju 
prosvetno-pedagoškega dela ocenil predlog za izdajo osnutka zakona kot smotrn 
in predlaga republiškemu zboru, da ga sprejme. Za poročevalca na seji zbora 
je odbor določil poslanca Zlatka Kovačiča. 

St.: 61-17/69 
Ljubljana, dne 26. 2. 1969 
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Odbor za šolstvo prosvetno-kulturnega zbora je na seji dne 10. februarja 
1969 obravnaval osnutek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o prosvetno-pedagoški službi, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil repu- 
bliški sekretariat za prosveto in kulturo. 

Uvodoma je odbor ugotovil, da osnutek zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o prosvetno-pedagoški službi izhaja iz stališč, ki jih je odbor 
zavzel ob obravnavi gradiva o prosvetno-pedagoški službi v SR Sloveniji in 
upošteva tudi ustrezna stališča izvršnega sveta. Svoja stališča je odbor posre- 
doval prosvetno-kulturnemu zboru na 45. seji dne 10. julija 1968. Glede na to 
se je odbor z načelnimi izhodišči zakonskega osnutka strinjal, predlagal je le, 
da je treba ponovno proučiti institucijo reelekcije pedagoških svetovalcev. Izra- 
ženo je bilo tudi ločeno mnenje, da je treba zavod za šolstvo opredeliti kot 
samostojni upravni organ v smislu zakona o javni upravi. 

Odbor je menil, da osnutek zakona presplošno opredeljuje delovno področje 
bodočega zavoda za šolstvo in v preveliki meri prepušča podrobno ureditev 
pravilniku zavoda. Terjal je, da še pred sprejemom predloga zakona dobi na 
vpogled konkretno organizacijsko shemo bodoče ureditve prosvetno-pedagoške 
službe vključno s sistemizacijo in načinom financiranja. 

V podrobni obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o prosvetno-pedagoški službi je odbor predlagal naslednje spremembe in 
dopolnitve: 

K 1. členu : Doda se nov prvi odstavek, kjer naj se s širšo definicijo 
opredeli prosvetno-pedagoška služba. 

Sedanji prvi odstavek postane tretji. 
K 2. členu: V prvi alinei se beseda »vrednoti« zamenja z. ustrez- 

nejšim izrazom »ocenjuje«. Za besedo »vsebine« se »in« nadomesti z vejico, na- 
slednja beseda »učinkovitosti« pa z »učinkovitost in«. V isti alinei se v začetku 
tretje vrste pred »ter« vstavi besedilo »po enotni metodologiji«. 

Odbor je predlagal spremembo v prvi vrsti alinee zato, ker so izrazi kako- 
vost vsebine, učinkovitost in metode vzgojno-izobraževalnega dela trije in ne 
dva pojma v pedagoškem procesu. Ocenjevanje po enotni metodologiji pa bi 
pospešilo izdelavo ustreznih meril. 

Besedilo 11. alinee 2. člena se kot nov odstavek uvrsti v prvo alineo. 
Ker je nadzor, ki ga opredeljuje sedanja 11. alinea, ena osnovnih nalog 

prosvetno-pedagoške službe, naj se uvrsti pred ostale naloge. 
V drugi alinei se v tretji vrsti črta besedilo »in napake«, ker ta pojem 

ne sodi v isto vrsto kot slabosti in pomanjkljivosti v pedagoškem delu. 
Zamenja naj se vrstni red besedila, tako da se glasi: 
»— opozarja ob konkretnih ugotovitvah posamezne učitelje in organe iz- 

obraževalnega zavoda na slabosti in pomanjkljivosti v vzgojnem in izobraže- 
valnem delu;«. 

Na slabosti in pomanjkljivosti je potrebno najprej opozoriti prizadete uči- 
telje, šele nato pa organe izobraževalnega zavoda. 

Tretja alinea se dopolni in se glasi: 
»— svetuje učiteljem in jih seznanja s sodobnimi vzgojno-izobraževalnimi 

oblikami in metodami, novimi učnimi pripomočki ter s sodobno strokovno lite- 
raturo. Po potrebi tudi organizira demonstracije novih vzgojno-izobraževalnih 
oblik in metod ;«. 

Odbor je menil, da je potrebno svetovalno delo pedagoških svetovalcev 
precizneje opredeliti, pri tem pa predvsem poudariti demonstriranje modernih 

27 
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pedagoških metod, pri katerih naj bi se pedagoški svetovalci posluževali raz- 
ličnih grupnih oblik dela. 

Četrta alinea: Na razpravi sta bila dana dva predloga: besedilo naj 
bi se v celoti črtalo oziroma se v začetku dopolnilo z besedilom »hkrati s peda- 
goškim vodstvom izobraževalnih zavodov«. 

Odbor bo zavzel dokončno stališče do omenjenih predlogov, ko bo ob pred- 
logu zakona seznanjen s posledicami ene oziroma druge odločitve. 

V peti alinei se besedilo v začetku dopolni z »daje pobude in«, izraz 
»uresničevanju« pa se nadomesti s »spremlja uresničevanje«. 

Dopolnitev in sprememba sta potrebni zaradi jasnosti določbe. 
V šesti alinei se za besedo »učiteljev« v tretji oziroma v četrti vrsti 

vstavi vejica in izraz »ravnateljev«. 
V izpopolnjevanje pedagoškega kadra je vsekakor potrebno vključiti tudi 

ravnatelje šol. 
Za osmo alineo se vstavi nova alinea v naslednjem besedilu: 
»— skrbi za organizacijsko povezavo raziskovalnega dela na področju vzgo- 

je in izobraževanja med izobraževalnimi zavodi in pedagoškim inštitutom ter 
drugimi ustreznimi raziskovalnimi institucijami;«. 

Odbor je predlog sprejel le kot sugestijo, ki naj jo predlagatelj zakona pro- 
uči in opredeli v organizacijske in finančne posledice predlagane odločitve. 

Deveta alinea se dopolni in se glasi: 
»— v sodelovanju s pedagoškim inštitutom in drugimi ustreznimi zavodi in 

organizacijami pripravlja osnutke predmetnikov in učnih načrtov ter drugih 
vzgojno-izobraževalnih programov;«. 

Odbor je ocenil, da je priprava osnutkov predmetnikov in učnih načrtov 
permanentna in izredno odgovorna naloga, ki je sam zavod poleg drugih dolž- 
nosti ne bi .zmogel in ki terja trajno sodelovanje ustreznih znanstvenih insti- 
tucij . 

V deveti alinei se besedlio na koncu dopolni z izrazom »v potr- 
ditev;«. 

K 3. členu : Član odbora Lojzka Gostenčnik-Žmavc je predlagala spre- 
membo drugega odstavka, ki naj se glasi: 

»Zavod za šolstvo je samoupravni strokovno upravni organ za področje 
republike 

Odbor se s predlogom ni strinjal, ker je že v razpravah o prosvetno-peda- 
goški službi dne 28. junija in 1. julija 1968 zavzel stališče, da prosvetno-peda- 
goške dejavnosti ni mogoče organizirati v okviru samoupravnega zavoda, ki si 
kot samostojna in samoupravna organizacija sama postavlja organizacijo, pro- 
gram in sistemizacijo, ne da bi bila pri tem za svoje ukrepe komu odgovorna. 
Takšen status: zavoda ne bi ustrezal značaju te službe. Odbor se je zavzel za 
takšno organizacijsko obliko, kot je predložena v osnutku zakona, to je samo- 
stojni republiški organ, ki ga financira republiška izobraževalna skupnost. 

K 6. členu: V drugem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda be- 
sedilo »potem ko dobi mnenje izobraževalne skupnosti SR Slovenije«. 

Odbor je dopolnitev predlagal z namenom, da bi bila v večji meri zagotov- 
ljena vpliv in sodelovanje izobraževalne skupnosti SR Slovenije. 

Kljub temu, da zakon o republiški upravi SR Slovenije ne predvideva 
pogojev za mesto direktorja zavoda te vrste, je odbor predlagal, naj bi pred- 
lagatelj že v zakonu preciziral tako razpis kot pogoje za imenovanje direktorja 
zavoda za šolstvo. 
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K 7. členu: Predlagatelj zakona naj bi tudi za imenovanje predstojnikov 
prosvetno-pedagoške službe predvidel razpis. 

K 8. č 1 e n u : Opredeliti je treba vlogo in naloge strokovnega sveta, ki 
vsekakor presegajo dejavnosti strokovnega kolegija v drugih delovnih organi- 
zacijah. Strokovni svet naj bi sestavljali tudi zunanji predstavniki ter strokov- 
njaki s področja vzgoje in izobraževanja. Sele na osnovi takšne opredelitve bo 
odbor zavzel dokončno stališče glede tega, kdo naj imenuje člane sveta. 

K 9. členu : Odbor seje z večino glasov (7 za in 3 proti) zavzel za prvi 
odstavek tega člena, po katerem izobraževalna skupnost SR Slovenije zagotavlja 
sredstva zavodu za šolstvo. 

Prevladalo je mišljenje, da bi s takšnim načinom financiranja dosegli 
nujno potrebno povezavo med republiško izobraževalno skupnostjo kot nepo- 
srednim zainteresiranim dejavnikom ter prosvetno-pedagoško službo. 2e dose- 
danja praksa namreč kaže, da je povezovanje med izobraževalnimi skupnostmi 
in prosvetno-pedagoško službo koristno in utemeljeno. 

Izraženo pa je bilo tudi nasprotno stališče, naj bi se zavod za šolstvo kot 
izraziti republiški upravni organ financiral iz republiškega proračuna, s čimer 
bi bile dane večje možnosti za njegovo neodvisnost in samostojnost pri stro- 
kovnem ocenjevanju vzgojno-izobraževalnega dela. 

K 10. členu: Drugi odstavek se v drugi vrsti za besedo »službe« dopolni 
z »in problematiki vzgoje in izobraževanja«. 

V tretjem odstavku se besedilo na koncu dopolni »in o stanju na področju 
vzgoje in izobraževanja«. 

Dopolnitvi sta potrebni skladno z obsegom dejavnosti, ki jo zakon opre- 
deljuje za zavod za šolstvo. 

Varianta za prvi odstavek odpade. 
K 11. členu : Besedilo se v tretji vrsti pred besedo »vsem« dopolni ž 

»in problematiki na področju vzgoje in izobraževanja«. 
Kot nov drugi odstavek se doda ustrezno preoblikovana vsebina tretjega 

odstavka 10. člena. 
Posamezne enote pedagoške službe, ki bodo locirane po regionalnih sre- 

diščih, naj bi z analizami o stanju vzgoje in izobraževanja na določenem ob- 
močju pomagale občinskim skupščinam in izobraževalnim skupnostim pri 
nadaljnjem usmerjanju njihovega šolstva. 

K 12. čl en u : V prvi vrsti se črta beseda »lahko«, v drugi vrsti pa se za 
izrazom »določi« doda besedilo »na predlog ustreznih institucij«. Besedilo v 
oklepaju se na koncu dopolni z besedama »oziroma oddelki).«. 

K 13. členu : Člen, ki opredeljuje vlogo ravnatelja šole pri opravljanju 
nalog prosvetno-pedagoške službe, se uvrsti pod posebno poglavje. 

Prvi odstavek se na koncu dopolni z besedilom »v sodelovanju s prosvetno- 
pedagoško službo:«. 

V četrti alinei se izraz »vrednotiti« zamenja z ustreznejšim »ocenjevati«. 
K 14. členu: Točneje je treba opredeliti izraz »drugi strokovni delavci« 

v drugem odstavku tega člena, ker ni jasno, za katera področja dela gre. 
K 15. čl enu : Že v zakonu naj se določi, da se pedagoški svetovalci ime- 

nujejo na podlagi razpisov. 
K 16. členu: V četrti vrsti prvega odstavka se beseda »deset« nado- 

mesti z besedo »pet«. 
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Odbor je ocenil, da je lahko pedagoški svetovalec izkušen prosvetni de- 
lavec tudi z manj kot desetletno prakso, ker pride kvaliteta dobrega pedagoga 
do izraza že prej kot v petih letih. 

Tretji odstavek se v drugi vrsti za besedo »šole« dopolni z »domove za 
učence«, za besedo »ter« pa se vstavi »šole«. V istem odstavku je potrebno 
določiti izobrazbo pedagoških svetovalcev tudi za glasbene šole. 

Besedilo istega odstavka se v tretji vrsti za izrazom »morajo imeti« spre- 
meni in se glasi »najmanj višjo, praviloma pa visoko izobrazbo ustrezne stroke«. 

V drugi vrsti četrtega odstavka se za besedo »najmanj« vstavi besedilo 
»višjo, izjemoma pa srednjo šolo ustrezne stroke, kar se določi s pravilnikom.«. 

Odbor se je zavzel za zaostritev izobrazbenih pogojev pedagoških sveto- 
valcev s tem, da predlagatelj v zakonu precizira, kdaj ima svetovalec lahko 
višjo izobrazbo oziroma srednjo šolo. 

Peti odstavek odpade, ker je določba zaobsežena že v 2. členu. 
K 17. členu : Predlagano je bilo, da se prvi odstavek na koncu dopolni 

z besedilom »na predlog strokovnega sveta.«. 
Glede drugega odstavka pa je bilo izraženo mnenje, da morajo biti tako 

direktor kot drugi strokovni delavci zavoda imenovani za isto dobo. 
Odbor bo zavzel dokončno stališče o obeh predlogih, ko bo točneje določena 

vloga strokovnega sveta. 
Odbor je predlagal, naj predlagatelj reelekcijo pedagoških svetovalcev, ki 

jo predvideva v drugem odstavku tega člena, ponovno temeljito prouči. 
K 20. členu: V drugi vrsti se za besedo »ravnatelj« doda besedilo »ali 

skupnosti učencev«, v zadnji vrsti pa se pred besedo »zahtevajo« vstavi izraz 
»pismeno«. 

K 21. čl e n u : V šesti vrsti se izraz »učni nastop« zamenja z »učno delo«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 22. členu: V drugi vrsti se pred besedo »vsebini« vstavi predlog »v«, 

v četrti vrsti pa se za besedo »nepravilnosti« postavi podpičje, beseda »ter« se 
črta, za izrazom »odpravo« pa se doda besedilo »izda predstavnik delovne enote 
za šolstvo.«. 

Z dopolnitvijo besedila je v večji meri zagotovljeno usklajeno teamsko delo 
svetovalcev. 

K 23. členu : Izraženo je bilo mišljenje, da člen ne daje dovolj izvršilne 
moči zavodu,, da bi lahko učinkovito reševal sicer redke primere kršitve de- 
lovne dolžnosti v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega dela. Treba bi 
bilo zagotoviti sodelovanje zavoda za šolstvo pri samem postopku za izrek 
ukrepa zoper pedagoškega delavca, ki je kršil delovno dolžnost. 

K 24. členu: Predlagatelj naj prouči možnosti za uvedbo prisilne uprave 
tudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih. 

K 25. členu : V drugi vrsti se datum »1. aprila« nadomesti z »1. maja«, 
v tretji vrsti pa se izraz »s svojim delom« zamenja z ustreznejšim »obstajati«. 

K 26. č 1 e n u : Predlagatelj naj v posebnem odstavku tega člena uredi 
tudi status sedanjih delavcev zavodov za prosvetno-pedagoško službo. 

K 27. členu : Upoštevajoč razpisni rok, je odbor predlagal, da se datum 
»30. junija 1969« zamenja s »1. marca 1970«. 

V drugem odstavku se za besedilom »za poklicne šole« vstavi besedilo »in 
vzgojno-varstvene zavode«, v peti vrsti pa se namesto izraza »tri leta« vstavi 
»pet let od uveljavitve zakona,«, 
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Odbor je predlagal petletni rok za ponovno imenovanje pedagoških sveto- 
valcev za razredni pouk, poklicne šole in vzgojno-varstvene zavode, ki ne 
izpolnjujejo predpisanih pogojev, upoštevajoč ustrezna določila zakonov o 
srednjem šolstvu. 

Hkrati je odbor prosil predlagatelja, da mu predloži pregled nad izobrazbe- 
no strukturo svetovalcev obstoječih zavodov za prosvetno-pedagoško službo. 

Odbor je za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora določil poslanca 
Leopolda Kejžarja. 

Št.: 61-17/69 
Ljubljana, 25. 2. 1969 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne 19. 
februarja 1969 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o prosvetno-pedagoški službi, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil re- 
publiški sekretariat za prosveto in kulturo. 

V nače'ni obravnavi so bili izraženi nekateri pomisleki glede preosnove 
prosvetno-pedagoške službe iz organizacije samoupravnih zavodov neposredno 
v republiški upravni organ. V tej zvezi je bilo izraženo mnenje, da bi bilo 
mogoče doseči enake cilje (večja enotnosti in učinkovitost) tudi ob dosedanji 
organizaciji prosvetno-pedagoške službe tako, da bi se v obstoječi sistem organi- 
zacije vgradili potrebni instrumenti družbenega vplivanja. Tudi v tem primeru 
gre za načelno vprašanje obsega samouprave na področju družbenih služb in 
upravnega delovanja. Ob zamišljeni spremembi se na tem področju zožuje samo- 
upravna sfera. Ob tem je bilo tudi ugotovljeno, da v osnutku zakona ni zago- 
tovljen vpliv javnosti na delo prosvetno-pedagoške službe. V sedanji ureditvi 
sodelujejo predstavniki javnosti v svetu zavoda; v upravni organizaciji, kakršna 
se predlaga, pa taka povezava ni več predvidena. Prav tako je bilo opozorjeno, 
da niso prikazane relacije niti nasprotja obstoječim samoupravnim organizacijam 
na področju izobraževanja in vzgoje .niti nasproti upravnim organom na tem 
področju. 

V razpravi je bila izražena tudi pripomba, da v osnutku predvidene orga- 
nizacijske rešitve ne prispevajo k večji racionalizaciji organizacijske strukture 
na področju vzgoje in izobraževanja. Na republiški ravni namreč obstoji vrsta 
organov in organizacij, ki delujejo na tem področju: republiška izobraževalna 
skupnost, republiški zavod za šolstvo (s prosvetno-pedagoško službo), pedagoški 
svet, pedagoški inštitut, republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Po tem 
mnenju bi bilo treba ob reorganizaciji prosvetno-pedagoške službe proučiti celo- 
ten sklop organizmov tega področja na republiški ravni in preizkusiti možnost, 
da se sorodne službe integrirajo oziroma, da se prosvetno-pedagoška služba, če 
se ji že daje upravni značaj, organizira v republiškem sekretariatu za prosveto 
in kulturo. 

Ker se je v razpravi pokazalo, da načelna izhodišča za spremembo statusa 
in organizacije prosvetno-pedagoške službe še niso dovolj proučena in razčiščena, 
bi bilo po mnenju komisije potrebno, da se načela za bodočo zakonsko ureditev 
najprej razčistijo v fazi predloga za izdajo zakona. Čeprav so bila načelna vpra- 
šanja doslej sicer obravnavana znotraj prcsvetno-kulturnega zbora pa o njih 
še ni razpravljal republiški zbor — zato je bila komisija mnenja, da je osnutek 
zakona še preuranjen. 
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V podrobni obravnavi besedila zakonskega osnutka so bili dani naslednji 
predlogi oziroma pripombe: 

K naslovu: Naslov naj se spremeni tako, da se glasi: »Zakon o pro- 
svetno-pedagoški službi«; obenem pa se črta uvodno besedilo, ki govori o pre- 
čiščenem. besedilu. 

Ker se s predloženim osnutkom bistveno spreminja celoten koncept orga- 
nizacije prosvetno-pedagoške službe, njen status in tudi vloga, zaradi česar se 
praktično preureja celotno besedilo dosedanjega zakona, bi bilo smotrno, da 
se izda nov zakon, ki naj v celoti nadomesti prejšnjega. 

K 1. členu: V drugem odstavku naj se beseda »posebnega« nadomesti 
z besedo »splošnega«. 

Sprememba je potrebna zaradi pravilne rabe ustavno-pravne terminologije. 
V tej zvezi se v ustavi in v pravnih predpisih uporablja termin: služba oziroma 
zadeva splošnega pomena za republiko. S posebnim družbenim pomenom se v 
ustavi in zakonodaji označujejo določene dejavnosti delovnih organizacij, kar 
pojmovno na tem mestu ne ustreza. 

K 3. členu : V zvezi s stališči, izraženimi v načelni razpravi, je bila ko- 
misija mnenja, da je treba organizacijsko obliko prosvetno-pedagoške službe 
še vsestransko proučiti in se nato odločiti za najustreznejšo rešitev; zato tudi 
konkretnega predloga eventualno drugače organizacijske rešitve komisija v tej 
fazi ni dala. 

K 4. členu: V prvi vrsti prvega odstavka naj se beseda »delovne« na- 
domesti z besedo »organizacijske«. 

Ob konceptu zakonskega osnutka, po katerem je prosvetno-pedagoška služba 
postavljena kot republiški upravni organ, v tej zvezi smiselno ne ustreza izraz 
»delovna enota«, ki ima poseben pomen v terminologiji v delovnih organizacijah. 
Status delovne enote je povezan z določenimi pravicami in dolžnostmi take 
enote v širši samoupravni delovni skupnosti. V predloženem konceptu organiza- 
cij prosvetno-pedagoške službe pa gre očitno le za organizacijske enote te službe 
zunaj centra in zato bolj ustreza naziv »organizacijska enota«. 

Enaka sprememba naj se opravi tudi na drugih ustreznih mestih v bese- 
dilu zakonskega osnutka (5. in 7. člen). 

K 7. členu : Na koncu prvega odstavka naj se doda besedilo: »Pred ime- 
novanjem oziroma razrešitvijo predstojnika organizacijske enote prosvetno- 
pedagoške službe je direktor zavoda za šolstvo dolžan pribaviti mnenje prizade- 
tih občinskih skupščin.« 

Taka dopolnitev je potrebna zaradi zagotovitve sodelovanja občinskih skup- 
ščin in njihovih interesov tudi pri odločanju o osebi, ki naj vodi prosvetno-peda- 
goško službo na njihovem območju in s katerim bodo občinske skupščine po 
drugih določbah zakona sicer sodelovale. 

K 8. členu: V zvezi s stališčem, izraženim v načelni obravnavi, je po- 
trebno strokovni svet zavoda za šolstvo razširiti še z zunanjimi člani kot pred- 
stavniki zainteresiranih organov in organizacij. Komisija o tem ne more dati 
definiranega predloga, ker gre za vsebinsko vprašanje, katerega je potrebno še 
proučiti in določiti najustreznejšo sestavo teh predstavnikov. 

K 9. členu : Sprejme naj se variantno besedilo prvega odstavka. 
Ker je v zakonskem osnutku zavod za šolstvo zamišljen kot samostojen re- 

publiški upravni organ, je normalno, da se financira neposredno iz proračuna 
kot ostala republiška uprava. 
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K 10; č 1 e n u : a) v prvi vrsti drugega odstavka se besedilo: »pošlje vsako 
leto poročilo o delu« nadomestiti z besedilom: »pošilja poročilo v stanju in pro- 
blematiki«. 

Rutinsko pošiljanje letnih poročil se po dosedanijh izkušnjah, na drugih 
področjih opušča in uvaja ustreznejše občasno poročanje o stanju in problema- 
tiki določenega področja dejavnosti. 

b) Iz enakih razlogov kot pri 9. členu se je komisija opredelila za sprejem 
variante k prvem odstavku. 

K 11. členu: Kot v drugem odstavku 10. člena je treba tudi v tej določbi 
letno poročanje nadomestiti s poročili o stanju in problematiki. 

K 13. členu : Ta določba naj se uvrsti za 19. člen zakonskega osnutka. 
Dolžnosti ravnatelja izobraževalnega zavoda namreč ne gre obravnavati v 

poglavju o organizaciji prosvetno-pedagoške službe. Sicer je bila v tej zvezi 
izražena tudi načelna pripomba, da ta določba ne sodi v ta zakon, temveč v 
ustrezne zakone o posameznih vrstah šol. Kolikor pa pri obstoječem stanju teh 
določb ne bi bilo smotrno naknadno uvajati v zakone o posameznih vrstah šol 
in naj bi zato ostale v tem zakonu, bi po sistematiki bolj sodile za 19. člen, ki že 
govori o nekaterih odnosih med prosvetno-pedagoško službo in samoupravnimi 
ter strokovnimi organi. 

K 17. členu: a) izraženi so bili pomisleki glede reelekcije pedagoških 
svetovalcev in sprejeto mnenje, da reelekcija v tem primeru ne bi bila smotrna 
niti skladna s strokovnim značajem dela pedagoških svetovalcev. Uvedba re- 
elekcije bi lahko slabo vplivala na stalnost in perspektivnost dela prizadetih 
svetovalcev, katerih položaj bi se v tem pogledu bistveno razlikoval od položaja 
drugih delavcev v upravnih organih; 

b) smisel določbe tretjega odstavka ni dovolj jasen. Če razrešitev peda- 
goškega svetovalca v tem primeru pomeni prenehanje delovnega razmerja, 
takega pooblastila direktor zavoda ne bi1 mogel imeti, ker bi to nasprotovalo 
splošni ureditvi v temeljnem zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list SFRJ, 
št. 43/66, 52/66 in 26/68). 

K 18. členu : Zadnji odstavek naj se črta'. 
Izobraževalni zavodi kot delovne organizacije v skladu s splošno ureditvijo 

v temeljnem zakonu o delovnih razmerjih samostojno izbirajo delavce in jim 
ni mogoče na tak način predpisati, da morajo določenim kandidatom dati pred- 
nost. 

K 22. č 1 e n u : V četrti vrsti drugega odstavka naj se rok štirinajst dni 
nadomesti z rokom petnajst dni. 

Običajni roki za posamezna Opravila o postopku so 8 opiroma 15 dni in bi 
bilo prav, da je ta praksa v načelu enotna. 

K 26. členu : Določba zakonskega osnutka o tem, da zavod za šolstvo 
prevzame inventar in prostore dosedanjih zavodov za prosvetno-pedagoško 
službo, je nesprejemljiva, ker je to premoženje občin. Prenos občinskega pre- 
moženja na republiški organ bi bil mogoč le po sporazumu z občinskimi skupšči- 
nami. 

V razpravi o prenehanju dosedanjih zavodov za prosvetno-pedagoško službo 
pa je bilo v tej zvezi še opozorjeno na vprašanje pedagoških svetovalcev in 
drugega osebja, zaposlenega v zavodih za prosvetno-pedagoško službo, ki naj 
bi prenehali z uveljavitvijo tega zakona. Dosedanje izkušnje namreč kažejo, da 
so nastale težave in spori v primerih, če ob reorganizacijah posameznih služb,, 
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vprašanje prevzema delavcev oziroma prenehanja delovnega razmerja ni bilo 
zadostno urejeno. 

K 27. č 1 e n u : Triletni rok, v katerem naj bi pedagoški svetovalci do- 
segli pogoje po novem zakonu, je po mnenju komisije prekratek glede na tra- 
janje posameznih stopenj rednega študija in bi bil zato ustreznejši primerno 
daljši rok, v katerem pedagoški svetovalec realno lahko doseže manjkajočo 
stopnjo izobrazbe. 

K 28. čl e n u : Med zakoni, ki naj prenehajo veljati, je treba navesti tudi 
sedanji zakon o prosvetno-pedagoški službi. 

Predlog je posledica stališča, da sen sprejme nov zakon o prosvetno-peda- 
goški službi in ne zakon o spremembah in dopolnitvah tega zakona. 

Št.: 61-17/69 
Ljubljana, 27. 2. 1969 

PREDLOG ODLOKA 

o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968 

Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 2. člena 
zakona o spremembah o cestnem skladu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 
30-310/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega 
zbora 1969 in na seji gospodarskega zbora 1969 sprejela 

ODLOK 

o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968 

I. 

Potrdi se zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968 s 
stanjem na dan 31. decembra 1968: 

1. skupna sredstva  221,263.528,86 
2. razporejena sredstva  220,336.826,39 
3. ostanek sredstev  926.702,47 

II. 

Ostanek sredstev v znesku 926.702,47 din se prenese kot dohodek sklada 
v letu 1969. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora je na seji dne 4. marca 
1969 obravnaval zaključni račun in poročilo o poslovanju cestnega sklada SR 
Slovenije za leto 1968, ki ga je sprejel upravni odbor sklada na svoji seji dne 

_3. februarja 1969. 
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Gospodarjenje cestnega sklada v letu 1968 je odbor ugodno ocenil, saj je 
upravni odbor cestnega sklada nadaljeval z začrtano politiko o vzdrževanju in 
rekonstrukciji cestne mreže v SR Sloveniji, ki jo je določila Skupščina SR Slo- 
venije ob potrditvi programa cestnega sklada SR Slovenije o vzdrževanju in 
rekonstrukciji cest v obdobju 1967—1970. 

Glede na to, da so vsa cestna dela bila že predvidena v srednjeročnem 
programu, je cestni sklad SR Slovenije le določil tista cestna dela, ki naj bi se 
opravila v letu 1968. Pri tem je bila izjema le gradnja oziroma popravilo treh 
'mostov, katerih slabo stanje se je ugotovilo šele med izvajanjem srednjeročnega 
programa. 

V obravnavi poslovnega poročila in na postavljena vprašanja poslancev je 
odbor sprejel med ostalim naslednja pojasnila predstavnika cestnega sklada SR 
Slovenije: 

— Razpoložljiva sredstva cestnega sklada omogočajo za naše razmere za- 
dovoljivo redno vzdrževanje glavnih cest, ne omogočajo pa zadovoljivo vzdrže- 
vanje manj pomembnih cest in tak način izvajanja del, ki bi ustrezal sedanji 
prometni obremenitvi. 

— Sredstva za redno vzdrževanje cest se plačujejo cestnim podjetjem na 
podlagi meril, katera upoštevajo dolžino, vrsto vozišč ter prometno obreme^ 
nitev. Na osnovi teh meril je cestni sklad SR Slovenije sklenil s cestnimi pod- 
jetji srednjeročne pogodbe o tekočem vzdrževanju cest, ki veljajo do leta 1970. 
V teh pogodbah so bili vpeljani tudi nekateri instrumenti, ki peljejo k ekonom- 
skim odnosom v gospodarjenju s cestami. 

— Pri financiranju del modernizacije so v mnogih primerih prispevali 
dodatna sredstva interesenti, kar je povečalo obseg predvidenih del. Pri tem se 
je sklad dogovarjal le za tista dela, ki so bila predvidena v letnem ali srednje- 
ročnem programu sklada. 

— Predvidena dela po programu za leto 1968 so bila povečini zaključena, 
vendar so bila nekatera dela prekinjena in bodo dokončana v letu 1969. Razlog 
za to preložitev je iskati v izredno slabih vremenskih razmerah za cestna 
dela v preteklem letu. 

— Cestni sklad je v preteklem letu oddajal vzdrževalna dela praviloma 
cestnim podjetjem, medtem ko so bile rekonstrukcije in gradnje novih cestnih 
odsekov oddane z licitacijo tudi drugim izvajalcem in ne le cestnim pod- 
jetjem. 

— Glede racionalizacije programa razvoja cest in priprave gradnje hitrih 
cest je bila teža dela predvsem na pripravi programov in projektov za gradnjo 
avto ceste Šentilj—Nova Gorica na odsekih Hoče—Leveč in Vrhnika—Postojna 
—Razdrto. 

V obravnavi je odbor ugotovil, da so bila razpoložljiva sredstva cestnega 
sklada SR Slovenije porabljena v letu 1968 v skladu s finančnim načrtom ozi- 
roma rebalansom tega načrta in v skladu s programom o vzdrževanju in re- 
konstrukciji cest v obdob ju 1967—1970. Odbor je soglašal z načinom reševanja 
problemov gospodarjenja s cestami, ki ga je upravni odbor cestnega sklada SR 
Slovenije uveljavil v letu 1968, ter ugotovil dokaj velik napor strokovnih in 
drugih služb pri uresničevanju nalog. Odbor se je zato s predloženim zaključ- 
nim računom cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968 in priloženim poslov- 
nim poročilom strinjal in sklenil, da predloži republiškemu zboru Skupščine SR 
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Slovenije odlok o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije 
za leto 1968. 

Odbor za proizvodnjo in promet predlaga republiškemu zboru Skupščine SR 
Slovenije, da predlagani odlok sprejme. 

St.: 400-21/69 
Ljubljana, 5. 3. 1969 

POROČILA 

Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora 
je na seji 5. marca 1969 obravnaval zaključni račun cestnega sklada SR Slo- 
venije, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije v potrditev cestni sklad SR Slo- 
venije in predlog odloka o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR 
Slovenije za leto 1968, ki ga je predložil odbor za proizvodnjo in promet re- 
publiškega zbora. 

Odbor je ugotovil, da so se dela v letu 1968, opravljala v smislu 4-letnega 
plana in na podlagi finančnega načrta za leto 1968. Vremenske razmere v letu 
1968 tako za vzdrževanje kot za rekonstrukcijo niso bile ugodne, saj je pre- 
vladovalo dokaj nestalno vreme, ki je tudi vzrok za nekatera nedokončana dela 
v letu 1968 in bo ta dela treba zaključiti zato šele v letu 1969. Med cestnimi 
odseki, ki niso bili modernizirani po programu zaradi vremena, lahko štejemo 
Dol—Smarjeta, Vinica:—Črnomelj, nekatere odseke na Štajerskem itd. 

V razpravi je prišlo do izraza predvsem vprašanje kvalitete in odgovornosti 
za kvaliteto oziroma nekvaliteto izvršenih del. Člani odbora so opozarjali na 
velike razlike v kvaliteti opravljenih del na posameznih odsekih, pri čemer 

s gre predvsem za vzdržljivost oziroma odpornost asfaltnega sloja. V zvezi s 
tem je odbor sprejel stališče, da mora cestni sklad poostriti svoj nadzor in 
inšpekcijo in izvajati tudi drugačen vsestranski pritisk na delovne organizacije, 
ki so prevzele dela na vzdrževanju ali modernizaciji cest. Cestnemu skladu 
SR Slovenije ne sme biti vseeno, komu odda dela. 

Odbor je sprejel tudi stališče, da mora cestni sklad ostreje postaviti tudi 
vprašanje terminske izvršitve pogodbenih obveznosti. Zaradi ostre zime so ozi- 
roma bodo prav gotovo nastale dodatne škode zaradi nedokončanja del v letu 
1968. 

V razpravi so člani odbora poudarili, da bi bilo zelo korektno, da bi cestni 
sklad, v bodočih zaključnih računih, v tabelarnem pregledu o izvršenih delih in 
stroških v posebni koloni navedel tudi podatek o predvidenih sredstvih po 
finančnem načrtu. Primerljivost bi bila veliko enostavnejša in bi prav gotovo 
koristila ne samo tistim, ki obravnavajo zaključni račun, ampak tudi cestnemu 
skladu samemu. 

Nujnost take primerjave so člani odbora dokazali s tem, da je treba za 
primerjanje med izvršenim in predvidenim upoštevati odobreni finančni načrt 
in ugotavljati razlike. Tako je bilo sklenjeno, da bodo predstavniki cestnega 
sklada morali na seji zbora obrazložiti, zakaj v finančnem načrtu predvidena 
sredstva za delo na štajerskem delu magistrale (cesta 1/6) niso bila niti porab- 
ljena niti ni bil izvršen v finančnem načrtu predvideni obseg del, čeprav so' si vsi 
enotni, da bi bilo treba na tem cestnem odseku opraviti čim večji del, kar doka- 
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zuje tudi dokajšnja škoda, ki jo je povzročila zima na štajerskem delu cestne 
magistrale. 

Zato je odbor zavzel stališče, naj bo cestni sklad v bodoče bolj dosleden pri 
realizaciji sprejetega finančnega načrta, za nepričakovane potrebe, do katerih 
pride zaradi zime ali drugih momentov (na primer nujnost ureditve nekaterih 
odsekov Arja vas—Velenje v letu 1968 in v letu 1969 bo verjetno podobno za 
cesto Maribor—Ptuj), pa naj se izkoristi predvsem rezerva. Ureditev takih nuj- 
nih zadev oziroma del ne sme iti na škodo del na drugih cestah, kot se je to 
verjetno v letu 1968 tudi zgodilo, ko so se sredstva, predvidena za štajersko 
magistralo, porabila za cestno povezavo Arja vas Velenje. 

Odbor se strinja s predloženim zaključnim računom cestnega sklada SR 
Slovenije za leto 1968 in predlaga zboru, da sprejme predlog odloka o potrditvi 
zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Ivana Kočevarja. 

Št.: 400-21/69 
Ljubljana, 5. 3. 1969 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne 
5. marca 1969 obravnavala zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 
1968 in finančni načrt tega sklada za leto 1969, ki ju je predložil upravni odbor 
cesrtnega sklada SR Slovenije. 

Pri obravnavanju zaključnega računa in finančnega načrta sklada se komi- 
sija glede na svojo nalogo ni ukvarjala z materialnimi vprašanji, smotrnostjo in 
upravičenostjo izdatkov po zaključnem računu ter z materialnimi vprašanji 
razdelitve oziroma namembnosti sredstev sklada po predloženem finančnem 
načrtu. . .. 

Pri obravnavi zaključnega računa sklada za preteklo leto je komisija ugo- 
tovila, da skupščini še ni bilo predloženo poročilo službe družbenega knjigovod- 
stva o pregledu zaključnega računa. V zakonu o financiranju družbeno-politicmh 
skupnosti v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 36/64) je podobno kot za zaključni 
račun republiškega proračuna določeno, da se zaključni račun sklada pošlje v 
pregled službi družbenega knjigovodstva, in sicer v 10 dneh potem, ko ga je 
pristojni organ sklada sprejel. Navedeni zakon sicer izrecno ne postavlja po- 
goja, da skupščina ne bi mogla obravnavati zaključnega računa, če ji m predlo- 
ženo' tudi poročilo službe družbenega knjigovodstva, vendar je bila komisija 
mnenja, da bi bilo potrebno zagotoviti, da bi bilo pri obravnavanju zaključnega 
računa 'sklada v skupščini na razpolago tudi poročilo službe družbenega knji- 
govodstva o pregledu zaključnega računa. V nasportnem primeru bi se lahko 
zgodilo, da bi skupščina odobrila zaključni račun, v katerem bi služba družbe- 
nega knjigovodstva ugotovila take finančne nepravilnosti in nezakonitosti, ki 
bi terjale bistvene spremembe ali celo novo sestavo zaključnega računa s po- 
novno obravnavo v skupščini. 

K temu mnenju pa komisijo ne navajajo le formalni razlogi, temveč pred- 
vsem skrb za polno soodgovornost pri potrditvi zaključnega računa in dejstvo, 
da republiški skladi, še posebej cestni sklad, poslujejo z veliko vsoto republiških 
sredstev ter so v znatnem delu neposredno udeleženi v dohodkih ^republiškega 
proračuna. Zato bi bilo utemeljeno, da se pri potrjevanju zaključnih računov 
skladov ravna enako skrbno in na podoben način kot pri sprejemanju za- 
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ključnega računa republiškega proračuna. Za zanesljivo sklepanje pa je po- 
trebno, da je na razpolago celotno gradivo, torej tudi poročilo službe družbenega 
knjigovodstva, kateremu morajo skladi po zakonu predhodno poslati zaključni 
račun v pregled. 

Vztrajanje pri takem stališču bi seveda zahtevalo večjo ažurnost službe 
družbenega knjigovodstva pri pregledovanju zaključnih računov skladov. Če 
zaradi časovnih zakasnitev pri potrjevanju zaključnih računov skladov za pre- 
teklo leto tega v tem primeru ne bi bilo mogoče doseči, pa je vsekakor potrebno 
o navedenih vprašanjih razpravljati in sprejeti stališča za ustrezno ravnanje v 
prihodnjem letu. 

Pri obravnavi besedila predlaganih odlokov o potrditvi zaključnega računa 
in o soglasju k finančnemu načrtu sklada z gledišča njune pravne skladnosti in 
redakcijske pravilnosti komisija ni imela pripomb niti predlogov za spremembe 
oziroma dopolnitev besedila. 

St.: 400-21/69 
Ljubljana, 6. 3. 1969 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1969 

Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 1. člena 
zakona o spremembah zakona o cestnem skladu SR Slovenije (Uradni list SRS, 
št. 30-310/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega 
zbora 1969 in na seji gospodarskega zbora 1969 sprejela 

odlok 
o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1969 

K finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1969, ki ga je 
sprejel upravni odbor sklada na seji dne 3. 2. 1969 in izkazuje dohodke v zne- 
sku 277 372 175 din ter izdatke v enaki višini, se daje soglasje. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 
je na seji dne 4. marca 1969 obravnaval predlog finančnega načrta cestnega 
sklada SR Slovenije za leto 1969, ki ga je sprejel upravni odbor sklada na svoji 
seji dne 3. februarja 1969 in predložil v obravnavo Skupščini SR Slovenije. 

Skupna sredstva, s katerimi bo razpolagal sklad v letu 1969, znašajo 
277 372 175 din. 

V pred-ogu finančnega načrta se razporejajo sredstva: za redna vzdrževanja 
v višini 68 557 766, sredstva za večja popravila v višini 73 805 167, sredstva za 
rekonstrukcijo v višini 27 644 553, vse v skladu s programom o vzdrževanju in 
rekonstrukciji cest v obdobju 1967—1970, ki ga je potrdila Skupščina SR Slo- 
venije. Glede na to, da je v programu določena politika vzdrževanja in rekon- 
strukcij cestne mreže, so v predlogu finančnega načrta za leto 1969 predvidena 
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le tista dela, ki naj se opravijo v letu 1969. V zvezi s tem pa je bilo vendarle 
postavljeno vprašanje, ali ne bi bilo smotrno zaradi sedanjega stanja cest in 
razvoja prometa menjati prioritetni red izvajanja del. 

Glede meril za redna vzdrževalna dela, ki jih izvajajo cestna podjetja v 
okviru pavšalnih zneskov, je bilo izraženo mnenje, da se med posameznimi cest- 
nimi podjetji obseg in kvaliteta opravljenih del zelo razlikujeta ter da bi kazalo 
kriterije izpopolniti in s tem omogočiti enotnejše izvajanje cestnih del. V zvezi 
s tem je predstavnik cestnega sklada SR Slovenije pojasnil, da cestna podjetja 
dobijo sredstva na podlagi meril, ki predvsem upoštevajo dolžino cest, vrsto 
vozišč in prometno obremenitev, manj pa kategorijo cest. Ta merila veljajo do 
konca leta 1970, sprejel pa jih je upravni odbor sklada po predhodnem spo- 
razumu med cestnimi podjetji. Na podlagi teh meril je cestni sklad v začetku 
1968. leta sklenil s cestnimi podjetji pogodbe, ki veljajo do leta 1970. S temi 
pogodbami se je skušal natančneje določiti obseg tekočega vzdrževanja tako, 
da se je dala prednost cestam I. in II. reda, kjer se zaradi večjega prometa 
zahteva boljše vzdrževanje, medtem ko se ceste III. reda vzdržujejo v okviru 
obstoječih finančnih možnosti. Pojačiti pa bi bilo potrebno tudi nadzor nad 
izvajanjem del tekočega vzdrževanja, ker se ugotavlja vse pogostejša kritika 
nad njihovo kvaliteto. 

V zvezi z vzdrževanjem cest oz. vprašanjem specifičnosti, merjenja in ugo- 
tavljanja efekta dela ter izraženem mnenju, da je za redno vzdrževanje s fi- 
nančnim načrtom predvideno premalo sredstev, je odbor soglašal z usmeritvijo 
cestnega sklada, da za redno vzdrževanje cest predvideva razmeroma manj 
sredstev, več pa za investicijsko vzdrževanje. 

Odbor je v obravnavi o višini sredstev cestnega sklada postavil vprašanje 
upravičenosti sedanje delitve zveznega prometnega davka, ki se deli v razmerju 
80 ®/o federacija in 20 °/o republika in izrazil mnenje, da je takšno razmerje 
delitve v preteklosti bilo razumljivo, ko je federacija financirala iz teh sredstev 
gradnjo nekaterih cest. V sedanjih razmerah pa je takšno delitveno razmerje 
neustrezno, saj je federacija prenesla popolno obveznost financiranja cest na 
republike. Zato so bili poslanci odbora mnenja, da bi dohodek federacije smel 
biti le normalni prometni davek na pogonsko gorivo, medtem ko bi se preostali 
del davka moral prepustiti republikam za financiranje cest. 

Odbor je izrazil mnenje, da bi bilo potrebno vpeljati tudi ekonomski pri- 
spevek za ceste na motorna vozila z uvedbo progresivne lestvice za težka mo- 
torna vozila, ter bolj obremeniti s prispevkom za ceste tudi plinsko olje, da bi 
tako tovorna vozila, ki najbolj trosijo ceste, ustrezno prispevala tudi sredstva 
za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest. S tem v zvezi je bilo poudarjeno, da so 
tudi pristojbine, ki jih plačujejo tuja motoma vozila, izredno majhne. Odbor se 
je strinjal s pojasnilom predstavnika republiškega sekretariata za gospodarstvo, 
da je zveznemu izvršnemu svetu že bil posredovan predlog, da se dosedanje 
razmere v delitvi teh sredstev, ki temeljijo na udeležbi cest I. reda, spremeni 
tako, da se kot izravnalni faktor upošteva tudi obremenitev cest oz. frekvenca 
prehodov na cestah I. reda. 

Odbor v podrobnosti k predlaganemu finančnemu načrtu za leto 1969 ni 
imel pripomb in se je z njimi strinjal ter zato predlaga odlok, s katerim se 
daje soglasje k predloženemu finančnemu načrtu. 

Odbor za proizvodnjo in promet predlaga republiškemu zboru Skupščine 
SR Slovenije, da sprejme predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu cest- 
nega sklada SR Slovenije za leto 1969. 
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POROČILO 

Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 5. 3. 1969, št. 400-21/69 

OSNUTEK RESOLUCIJE 

o temeljih zakonodajne politike republike 

Na podlagi 151. člena ustave Socialistične republike Slovenije je Skupščina 
SR Slovenije na seji republiškega zbora in organizacijsko-političnega zbora 
sprejela 

RESOLUCIJO 

o temeljih zakonodajne politike republike 

I. 

Na podlagi analiz in. ocen zvezne in republiške zakonodaje, prikazanih v 
gradivu zakonodajno-pravne komisije z naslovom »Teze za razpravo o zakono- 
dajni politiki republike«, Skupščina SR Slovenije ugotavlja: 

1. V skladu z ustavnimi načeli o položaju in nalogah republike ter o njenih 
zakonodajnih pristojnostih lahko republika kot državna skupnost s svojimi 
predpisi originarno ureja vse družbene odnose, ki so skupnega pomena za poli- 
tično, gospodarsko in kulturno življenje ter družbeni razvoj v republiki, iz- 
vzemši tiste zadeve, ki so po ustavi SFRJ pravica in dolžnost federacije ter 
zadeve, ki sodijo v samoupravno področje občin ter delovnih in drugih samo- 
upravnih organizacij. 

Potem ko je bila sprejeta ustava, so sledila prizadevanja, da se republiška 
zakonodaja uskladi z ustavo. Usklajevanje republiške zakonodaje z ustavo je 
bilo v določenem roku uresničeno v meri, kolikor je to omogočala tedanja stop- 
nja razvoja družbenoekonomskih odnosov in obseg zvezne zakonodaje. V ti- 
stem času pa še niso bile uresničene vse potrebne predpostavke, da bi republiška 
zakonodaja mogla v celoti uveljaviti vse intencije ustave, predvsem v pogledu 
položaja in vloge delovnih ljudi v delovnih organizacijah in občanov v ko- 
munah. 

2. V republiški zakonodaji imamo še ostanke pretiranega normiranja, pre- 
seganja lastnih zakonodajnih okvirov, primere urejanja zakonske materije z 
izvršilnimi predpisi, pravne praznine in nejasnosti, nestabilno in spreminjajočo 
se zakonodajo, ki ni odvisna samo od razvoja družbenih odnosov, neustreznost 
nekaterih rešitev na urejenih področjih, izostajanje oziroma pozno izdajanje 
izvršilnih predpisov. Takšna zakonodaja je predstavljala določeno oviro pri 
razvoju normativne funkcije občine in pri samoupravnem urejanju v delovnih 
in drugih samoupravnih organizacijah, ker je zoževala okvire njihovih z ustavo 
določenih pravic in dolžnosti. Omenjeno stanje je v znatnem delu posledica 
zastarelih koncepcij in odnosov v pravnem sistemu, vseobsegajoče in ne povsem 
ustrezne zvezne zakonodaje, predvsem njenih temeljnih zakonov. 
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3. Sedanja stopnja družbenega razvoja, predvsem pa družbena in gospo- 
darska reforma ter nova zakonodajna politika federacije, ki je nakazana v 
ustavnih amandmajih in v resoluciji o temeljih zakonodajne politike federacije, 
zavezujejo in hkrati odpirajo možnosti, da se republiška zakonodaja popolneje 
in globlje uskladi z ustavnimi načeli. 

II. 

Da bi republiška zakonodaja bolj popolno izrazila intencije ustave, pred- 
vsem v pogledu položaja občin ter delovnih in drugih samoupravnih organizacij, 
je potrebno v prihodnje usmeriti republiško zakonodajno politiko v uresniče- 
vanje naslednjih ciljev: 

— nadaljnjo krepitev sistema samoupravljanja na vseh področjih družbe- 
nega življenja, predvsem pa v delovnih organizacijah; 

— zagotovitev stabilnosti zakonov in drugih republiških predpisov ter nji- 
hove medsebojne usklajenosti; 

— čim bolj dosledno uresničevanje načela ustavnosti in zakonitosti ter kre- 
pitev odgovornosti za dosledno izvajanje zakonov; 

■— zagotovitev pogojev, v katerih bodo uresničene z ustavo določene pra- 
vice in dolžnosti občin; 

— omogočanje delovnim in drugim samoupravnim organizacijam, da ures- 
ničijo svoje pravice in dolžnosti, katere po določbah ustave samostojno urejajo; 

— krepitev pravne varnosti občanov ter zagotavljanji njihovih samouprav- 
nih in drugih ustavnih pravic. 

III. 

Doslednejše uresničevanje intencij ustave in ciljev zakonodajne politike 
zavezuje republiko, da pri izvrševanju svoje normativne funkcije izhaja iz 
naslednjih načel: 

1. Splošna načela: 
— razmerja in vprašanja, ki naj se urejajo s predpisom, je potrebno vse- 

stransko proučiti, zlasti tudi z vidika, ali je normativna ureditev sploh po- 
trebna; strokovna priprava predpisov naj bo temeljita; 

— zakonodaja naj bo realna, to se pravi, ureja naj vprašanja, ki jih je na 
dani, stopnji družbenega razvoja ter glede na konkretne materialne, organiza- 
cijske in druge možnosti v republiki mogoče realizirati; 

— predpisi naj bodo racionalni, jasni in razumljivi, brez notranjih proti- 
slovij ; 

— zakonodaja naj ureja samo tista vprašanja in tiste odnose, ki so sploš- 
nega pomena za republiko ; . 

— zakonodaja naj spoštuje splošno ustavno načelo svobodne aktivnosti 
občanov in njihovih organizacij in naj pri njihovem delu in ravnanju postavlja 
samo tiste omejitve oziroma naj ureja samo tiste odnose, ki jih je v splošnem 
družbenem interesu potrebno enotno urediti; 

— zakonodaja naj se izogiba pretiranega normiranja; naj ne ureja vseh 
podrobnosti pri reševanju medsebojnih družbenih odnosov in naj ne bo grajena 
na nezaupanju do občanov in njihovih organizacij; 

— zakonodaja naj ureja predvsem materialno-pravna razmerja; v organi- 
zacijske zadeve in zadeve postopka, ki ne prizadevajo enakopravnosti občanov 
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in jih lahko na samoupravni osnovi rešujejo občine in drugi organizmi, naj se 
zakonodaja ne vmešava; 

— izvršilni predpisi k zakonom, ki jih izdajajo upravni organi, naj se 
omejijo le na izvršilno tehnična vprašanja, ne spuščajo pa naj se v materialne 
norme; 

— prenehati je treba s prakso prepogostega spreminjanja zlasti sistemskih 
rešitev in nepotrebnega dopolnjevanja obstoječih predpisov; 

— sprejemanje zakonov po skrajšanem postopku naj bo omejeno na kar 
najmanjše število primerov oziroma naj bo res samo izjemen ukrep; 

— učinkovanje zakonskih določb za nazaj naj se uporablja le kot izjemen 
ukrep, kadar so za to zelo upravičeni razlogi, ki bi morali biti izrečno ugo- 
tovljeni v skupščinski razpravi; 

— samo iz posebno utemeljenih in posebej obrazloženih razlogov je mogoče 
določiti, da zakon, drug predpis ali splošni akt začne veljati prej kot osem dni 
po objavi; datum objave predpisa se mora ujemati z dejanskim dnem izida 
uradnega glasila; 

— družbenih odnosov, ki jih je glede na njihov značaj v našem samo- 
upravnem sistemu mogoče urejati s samoupravnimi akti, ali pa usmerjati s poli- 
tičnimi akti in drugimi družbenimi dogovori, naj ne ureja zakon. 

2. V razmerjih do občin: 
— republiški zakoni naj s svojo vsebino in samim obsegom pripomorejo 

k nadaljnjemu razvoju samoupravljanja in uresničevanju normativne funkcije 
občine v sferi njenih ustavno opredeljenih samoupravnih pravic; 

— republika naj ne nalaga občinam izdajanja izvršilnih predpisov o za- 
devah, ki presegajo neposredni pomen za občino; 

— republiški predpisi naj ne nalagajo občinskim skupščinam operativnih 
nalog, ki bi jih lahko izvrševali politično-izvršilni in upravni organi občinske 
skupščine; 

— jasneje je potrebno opredeljevati razmerja, ki naj se glede na svoj zna- 
čaj v večji meri normativno urejajo v občini; 

— na področjih, ki načelno sodijo v samostojno normativno funkcijo 
občine, naj republika, če je to potrebno, zagotovi enotnost prvenstveno s sploš- 
nimi političnimi akti in ne s predpisi; 

— na posameznih področjih, kjer je nujna delitev normativne funkcije 
med občino in republiko, je potrebno zagotoviti, da občina ne dobiva zgolj 
formalnih pristojnosti, temveč da postane v urejanju takih vprašanj čim bolj 
enakopraven partner. 

3. V razmerjih do delovnih organizacij: 
— republiški zakoni morajo v uresničevanju ustavnih načel pospeševati 

nadaljnji razvoj samoupravljanja in krepitev samoupravnega urejanja v sploš- 
nih aktih delovnih organizacij, ob istočasnem zoževanju področja normativne 
dejavnosti družbeno-političnih skupnosti v ustavne okvire. Zakon mora omo- 
gočiti delovnim organizacijam, da lahko samostojno urejajo vse tiste zadeve, ki 
po ustavi sodijo v njihovo samoupravno področje. V mejnih primerih je po- 
trebno dajati prednost avtonomnemu urejanju v delovnih organizacijah samih; 

— kjer ni neobhodno potrebno, da se zavaruje splošni družbeni interes, 
zakon ne sme zavezovati delovnih organizacij; da sprejmejo določene splošne 
akte. Delovne organizacije morajo same v skladu s svojo samoupravno vlogo in 
lastnim področjem dela oceniti, ali je potrebno, da glede na svoje pogoje in 
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potrebe uredijo določena notranja vprašanja. Na to področje naj republika 
vpliva le s splošnimi političnimi akti;, 

— z zakonom je potrebno določiti pravna sredstva za zagotovitev in var- 
stvo pravic in interesov občanov ter organizacij v primerih, kadar je dano 
delovni organizaciji javno pooblastilo in pravica, da sama določa odnose, od 
katerih je odvisno uresničevanje pravic in obveznosti drugih delovnih organi- 
zacij in občanov; 

— pooblastila organom družbeno-političnih skupnosti glede potrditve ozi- 
roma soglasja k statutu ali drugim splošnim aktom delovnih organizacij je 
potrebno omejiti predvsem na organizacije, ki opravljajo dejavnosti posebnega 
družbenega pomena, pri čemer naj se presoja omeji zlasti na tiste določbe, ki 
zadevajo širše družbene interese. Ta pooblastila naj čim manj zožujejo samo- 
upravnost in samostojnost teh delovnih organizacij; 

— sprostiti je potrebno formalne okvire oziroma oblike pravnega urejanja, 
v katerih naj si delovne organizacije na temelju družbenega dogovarjanja ure- 
dijo svoje samoupravne odnose. 

4. V razmerjih do samoupravnih interesnih skupnosti: 
— republika naj s svojo zakonodajo podpira in pospešuje integracijske 

procese na posameznih področjih družbenih služb. Oblikovanje novih samo- 
upravnih interesnih skupnosti mora biti prvenstveno stvar samoupravnega 
dogovarjanja in sporazumevanja, delovanje le-teh pa trajno medsebojno sode- 
lovanje vseh zainteresiranih. Samo take skupnosti bi bile resnično izraz svo- 
bodne akcije občanov, delovnih ljudi, organizacij združenega dela itd.; 

— poleg splošnih načel in pogojev za nastajanje samoupravnih interesnih 
skupnosti na funkcionalni podlagi je potrebno, da se z zakonom določijo njihove 
funkcije, razmerje nasproti občini oziroma republiki in delovnim organizacijam, 
ki opravljajo to dejavnost, ter nasproti občanom kot neposrednim interesentom, 
to se pravi z zakonom je treba določiti njihovo mesto v obstoječem sistemu 
samoupravljanja; 

— z zakonom je treba zagotoviti tudi vire dohodkov za financiranje druž- 
bene službe, za katere področje naj se formira samoupravna interesna skupnost 
in sicer ustrezno s potrebami občanov in v skladu z njihovo pripravljenostjo, 
da sami prispevajo za dosego višjega standarda na tem področju; 

— omogočiti je potrebno avtonomno' reguliranje odnosov znotraj samo- 
upravnih skupnosti, predvsem konkretizacijo njenih nalog,, organizacije in 
načina dela. 

Ob tako postavljenih okvirih bi bil iz pravnega sistema izločen pretirani 
normativizem na tem področju družbene dejavnosti. 

5. Da bi se uresničila pravkar navedena načela, na katerih naj sloni izvr- 
ševanje normativne funkcije republike, naj si republiški organi pri svojem 
aktivnem sodelovanju z zveznimi organi prizadevajo, da bo federacija uresni- 
čevala načela ustave in resolucije o temeljih zakonodajne politike federacije 
glede zvezne zakonodaje. 

IV. 

1. Za uresničevanje ciljev in načel, ki so postavljeni v tej resoluciji, je 
potrebno pri pripravi zakonov in drugih splošnih aktov zagotoviti kar naj- 
neposrednejše in aktivno sodelovanje republiške skupščine in drugih repu- 
bliških organov z občinskimi skupščinami in njihovimi organi kot tudi z. 
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družbenopolitičnimi organizacijami ter z zainteresiranimi delovnimi in drugimi 
samoupravnimi organizacijami. Zlasti pa je treba v zakonodajnem procesu 
zagotoviti tudi sodelovanje tistih činiteljev, ki imajo pri uporabi predpisov 
posebno vlogo, kot so sodišča in upravni organi. Še posebej je treba vključiti 
v to sodelovanje znanstvene in strokovne organe ter organizacije. 

2. Sodelovanje republiške skupščine in republiških organov z zvezno skup- 
ščino in zveznimi organi je posebno pomembno pri uresničevanju ciljev in načel 
zakonodajne politike, predvsem pri reviziji in kodifikaciji zvezne zakonodaje, 
graditvi pravnega sistema in sistema republiške zakonodaje. To sodelovanje je 
potrebno zagotoviti v vseh fazah priprave zveznih zakonov, zlasti temeljnih, in 
drugih splošnih aktov, pri čemer naj telesa republiške skupščine in republiški 
organi pokažejo potrebno iniciativo. 

3. Revizija in kodifikacija zvezne zakonodaje bo vplivala tako na obseg 
kot tudi na vsebino republiške zakonodaje. Glede na to in zaradi boljše uskla- 
ditve republiške zakonodaje je potrebno organizirati širše medrepubliško sode- 
lovanje republiških skupščin in njihovih teles, republiških izvršnih svetov in 
republiških upravnih organov. 

4. Nadaljnje vsebinsko usklajevanje zakonov z ustavo ter pravnim siste- 
mom kot tudi izvajanje načel zakonodajne politike republike je treba zagotoviti 
z revizijo sedanje republiške zakonodaje. V procesu revizije naj se hkrati ugo- 
tavlja, kako se zakoni izvršujejo in ali so zagotovljeni učinkoviti instrumenti 
za njihovo izvrševanje. 

Za delo, ki ga bo terjala revizija republiške zakonodaje in sodelovanje pri 
reviziji zvezne zakonodaje, je treba čim prej ustanoviti komisije za revizijo 
posameznih področjih republiške zakonodaje, ki bi pri izpolnjevanju svojih 
nalog neposredno sodelovale z ustreznimi komisijami zvezne skupščine. 

Te komisije naj razen poslancev sestavljajo tudi znanstveni in strokovni 
delavci z ustreznih pravnih področij. 

Komisije za revizijo republiške zakonodaje bodo pri svojem delu sodelovale 
z ustreznimi znanstvenimi in strokovnimi institucijami ter z državnimi in dru- 
gimi organi in organizacijami. Delo teh komisij bo usklajevala zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije, v sodelovanju s pravnim svetom pri 
izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, sekretariatom izvršnega sveta za 
zakonodajo in drugimi pravnimi institucijami. 

V. 

Navedena načela zakonodajne politike republike povečujejo vlogo in odgtv- 
vornost republiškega izvršnega sveta, odborov in komisij republiške skupščine 
kot tudi republiških upravnih organov na področjih zakonodaje. Zaradi tega je 
potrebno, da vsi navedeni organi prilagodijo svojo organizacijsko in kadrovsko 
politiko ciljem, zastavljeno v tej resoluciji, in opravijo še druge potrebne 
ukrepe za dosledno in popolno uresničitev načel o bodoči zakonodajni praksi. 

Ker na vseh področjih normativne dejavnosti primanjkuje sposobnih prav- 
nih kadrov, je še posebnega pomena skrb za vzgojo ustreznih kadrov za to delo 
in za njihovo nadaljnje strokovno izpopolnjevanje. 

St.: 010-20/69 
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POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora je na seji dne 24. fe- 
bruarja 1969 obravnaval osnutek resolucije o temeljih zakonodajne politike 
republike, ki ga je predložila zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slo- 
venije. Obenem je odbor obravnaval: teze za razpravo o zakonodajni politiki 
republike in prikaz pravne ureditve po posameznih področjih republiške 
zakonodaje. 

Člani odbora so v načelni razpravi postavili predvsem tista vprašanja, o 
katerih menijo, da so za nadaljnje izgrajevanje in izpopolnjevanje ter za teme- 
ljitejšo uskladitev obstoječega pravnega sistema z novo ustavo najznačilnejša. 
Pri tem so zlasti podčrtali naslednje: 

— V dosedanji zakonodajni praksi se je pokazalo, da osnovna ustavna 
načela o razmerjih med zvezno in republiško zakonodajo niso bila dosledno 
uresničena. Zato bi bilo bolj umestno v resoluciji obdelati odnos republike do 
federacije, ne pa povzemati tista razmerja, ki jih nakazuje zvezna resolucija 
v odnosih federacije do republik. Načela in cilje zakonodajne politike, ki bodo 
postavljena v resoluciji, naj organi republiške skupščine bolj zavzeto upoštevajo 
pri obravnavanju zveznih zakonov ter pri tem dosledneje uveljavljajo intencije 
te resolucije. 

— V razmerju do federacije se bo morala republiška skupščina zavzemati 
za bolj stabilno zakonodajno politiko, predvsem glede njene vsebine. Zato bi 
morala skupščina, še bolj kot doslej, skrbeti za intenzivnejšo koordinacijo z 
občinskimi skupščinami, delovnimi organizacijami in njihovimi asociacijami ter 
interesnimi skupnostmi. Tristopenjski sistem obravnave tako republiških kot 
zveznih zakonov, ki dejansko zagotavlja večjo preudarnost pri obravnavanju 
zadev, mora postati pravilo v naši zakonodajni praksi. Pri obravnavi zveznih 
zakonov si je treba ob tem z večjo doslednostjo zastaviti in tudi odgovoriti na 
vprašanja: 

— ah je določen zakon sploh potreben zlasti še s stališča enotnosti druž- 
benoekonomskega in političnega sistema; 

— ah je federacija pri urejanju določenih vprašanj prekoračila okvir svo- 
jih ustavnih pristojnosti; 

— ali niso pri razmejevanju zakonodajne funkcije na področju temeljne 
zakonodaje s podrobnim urejanjem s strani federacije presežene, s tem pa 
utesnjene kompetence republike itd. 

Člani odbora so med drugim opozorili na pojav, ki se odraža zlasti pri 
izvrševanju zveznih in republiških zakonov in ki kaže na razkorak med pozi- 
tivnimi in moralnimi normami, ki so v naši družbi mnogo bolj rigorozne. Ta 
pojav opozarja na določene slabosti v delovanju družbeno-političnih organizacij 
zlasti glede njihovega povezovanja oziroma sodelovanja z zakonodajnimi organi. 

Odbor meni, da morajo republiški organi tesno sodelovati z zveznimi organi 
pri reviziji zvezne zakonodaje, kar narekuje tesno povezavo med republiškimi 
in zveznimi organi. V okvir te naloge sodi zlasti ureditev tistih vprašanj s pod- 
ročja ustavno opredeljenih pravic in dolžnosti republike, ki so danes pretežno 
urejena z zvezno zakonodajo. 

Glede urejanja notranjih razmerij v delovnih organizacijah je postavljeno 
načelo, da je mogoče z zakonom urejati samo tiste odnose, ki imajo splošni 
družbeni pomen. V tej zvezi je bil omenjen primer, da zakon o sredstvih gospo- 
darskih organizacij povzema kot obvezno normo ustavno načelo »skrbnosti 

28« 
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dobrega gospodarja'«. V razpravi je bilo poudarjeno, da ta zakonska norma (ki 
dejansko izraža splošno družbeni interes) ni niti v zakonu niti v aktih delovnih 
organizacij podrobneje obdelana, niti so dane tej normi v teh aktih potrebne 
kvantitativne dimenzije. Zaradi te pomanjkljivosti tudi ni nikjer sankcionirana, 
še manj pa se v praksi uresničuje. Zato je bilo izraženo mnenje, da bi morala 
dobiti ta norma za vse uporabnike družbenih sredstev imperativni značaj. V 
urejanje ostalih vprašanj s področja notranjih odnosov v delovnih organizacijah 
pa naj bi družba posegala s političnimi akti. 

V podrobni obravnavi besedila resolucije so dali poslanci naslednje pri- 
pombe: 

— V točki 1/2 naj se zaradi večje preglednosti ugotovitve navedejo bolj 
seriozno oziroma opredelijo v naslednje skupine: 

— pretirano normiranje v republiški zakonodaji, 
— urejanje zakonske materije z izvršilnimi predpisi in 
— vprašanja: nejasnosti in neustreznosti rešitev in pravnih praznin. 
— V poglavju II in III bi bilo treba spremeniti vrstni red posameznih 

alinej tako, da bi bila pri tem bolj poudarjena njihova vsebinska pomembnost, 
ne pa zgolj formalno-pravna sistematika. 

— V III. poglavje besedila resolucije ni vključeno načelo, ki ga vsebujejo 
teze: 

— »zakonodaja naj realizira ustavno načelo o enakih pravicah in obvez- 
nostih občanov«. 

Odbor predlaga, da se to načelo vnese v besedilo resolucije. 
Odbor za proizvodnjo in promet predlaga republiškemu zboru, da sprejme 

osnutek resolucije o temeljih zakonodajne politike v predloženem besedilu s 
tem, da se upoštevajo navedene pripombe. 

Za svojega poročevalca na zboru je odbor določil Milana Kristana, pred- 
sednika odbora. 

Št.: 010-20/69 
Ljubljana, 24. 2. 1969 

Odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora — poročilo z dne 
24. 2. 1969, št. 010-20/69 

Odbori republiškega zbora za zdravstvo in socialno politiko, za delo ter za 
trgovino, gostinstvo in turizem so na skupni seji, dne 20. februarja 1969 obrav- 
navali osnutek resolucije o temeljih zakonodajne politike republike, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložila zakonodajno-pravna komisija. Hkrati so 
odbori obravnavali kot dopolnilno gradivo k osnutku resolucije še teze za raz- 
pravo o zakonodajni politiki republike ter prikaz pravne ureditve po posamez- 
nih področjih republiške zakonodaje. 

V načelni razpravi je bilo soglasno ugotovljeno, da je osnutek resolucije 
zelo pomemben dokument za vse nadaljnje delo skupščine in za razvoj samo- 
upravljanja. Odbori so pozitivno ocenili tako osnutek resolucije kot tudi 
dopolnilno gradivo. Ugotovljeno je bilo, da je zakonodajno-pravna komisija, 
izoblikovala dokument, na podlagi katerega je moč bolj temeljito uskladiti 
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obstoječi pravni sistem z novo ustavo. Pri sestavi republiške resolucije je imela 
pomembno vlogo resolucija o temeljih zakonodajne politike federacije, ki jo je 
sprejela zvezna skupščina v avgustu 1968. 

Odbori so1 poudarili, da bo za izvajanje naše resolucije nujno potrebno 
dosledno uresničevanje zvezne resolucije. Še vedno so namreč primeri, da se 
zvezni organi ne držijo njenih načel, kar se je v zadnjem času posebno izkazalo 
v predloženem osnutku splošnega zakona o zdravstvenem zavarovanju in zago- 
tavljanju obveznih oblik zdravstvenega varstva prebivalstva. Omenjeni zakon- 
ski osnutek obravnava namreč tudi vprašanja, ki so po ustavi predmet temeljne 
zakonodaje oziroma vsebuje pooblastilne določbe, ki ne sodijo v splošni zakon. 
Podobni so primeri na področju socialno-varstvene dejavnosti, ker se zveza 
zavzema za zvezni zakon, čeprav sodi urejanje teh vprašanj v izključno pri- 
stojnost republike oziroma občinskih skupščin. Takšen primer je tudi zaposlo- 
vanje delavcev v gostinski in obrtni dejavnosti, čeprav vprašanja o osebnem 
delu z zasebnimi sredstvi z vidika temeljnih načel o razmejitvi zakonodajne 
funkcije med federacijo in republiko ne sodi v pristojnost zvezne zakonodaje. 

V nadaljnji obravnavi so odbori ugotovili, da pri večini samoupravnih inte- 
resnih skupnosti še ni prišel do polnega izraza vpliv občanov, kot neposrednih 
interesentov in koristnikov. Zaradi tega še nismo dosegli ciljev, ki so narekovali 
ustanovitev teh skupnosti. Kot primer je bila navedena vloga komunalnih 
skupnosti socialnega zavarovanja, ki še nimajo vseh možnosti za samoupravno 
delovanje in odločanje glede na to, da so pravice določene z zveznimi predpisi, 
zbiranje sredstev pa je prepuščeno komunalnim skupnostim socialnega zava- 
rovanja. Dolžnosti in obveznosti z zveznimi predpisi se nalagajo tudi občinskim 
skupščinam, pri čimer ostaja odprto vprašanje zagotavljanja sredstev. 

Odbori so tudi poudarili, da bi morali graditi zakonodajo od spodaj na- 
vzgor, kar pomeni,- da bi morali bolj upoštevati iniciative, predloge in potrebe, 
delovnih in drugih organizacij, ki naj bi same ugotavljale in predlagale, katera 
vprašanja naj bodo urejena z normativnimi akti republike. 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da imamo na posameznih področjih vse pre- 
več predpisov, ki ne urejajo le materialnih vprašanj, da predpisi niso jasni in 
racionalni, da se pogosto spreminjajo in dopolnjujejo1, kar ni vedno posledica 
razvoja. Vse to povzroča neracionalnost, drago evidenčno in knjigovodstveno 
službo v delovnih organizacijah in občutno zvišanje poslovnih stroškov. Vzrok 
za takšno stanje je pogosto v tem, da moramo pripraviti pravne predpise dosti- 
krat zelo na hitro, brez predhodnih posvetovanj s prizadetimi organizacijami. 

Spreminjanje in dopolnjevanje predpisov povzroča nestalnost v družbenih 
odnosih, ustvarja pravno negotovost in določeno nezaupanje v obstoječi pravni 
red. Prenehati je treba zlasti s prakso, da poznejši predpis odvzema pravice, ki 
jih je poprejšnji dovoljeval. 

Odbori so soglašali s tem, da je treba čimprej ustanoviti komisije za revi- 
zijo posameznih področij republiške zakonodaje. Te komisije, ki naj bi jih 
sestavljali poleg poslancev tudi strokovni delavci iz ustreznih pravnih pod- 
ročij, naj bi tudi sodelovale z ustreznimi komisijami zvezne skupščine. Te 
komisije bi morale biti tudi iniciatorji za aktivnejše in hitrejše uveljavljanje 
zvezne in republiške resolucije, glede razmejevanja pristojnosti zvezne in repu- 
bliške zakonodaje. 

V podrobni obravnavi resolucije so imeli člani odborov nekatere pripombe 
k posameznim točkam. 
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K II. p o g 1 a v j u : 
3. alinea: popraviti je treba formulacijo besedila in ga izoblikovati tako, 

da ne bo nikakršnega dvoma o tem, da je treba čimbolj dosledno uresničevati 
načelo ustavnosti in zakonitosti. V tej smeri je treba predvideti tudi možnost, 
da se že v proceduri pri sprejemanju aktov izločijo vsi tisti elementi, ki bi 
utegnili oteževati uveljavljanje načel ustavnosti in zakonitosti. 

4. alinea: potrebno bi bilo konkretno povedati, kako zagotoviti pogoje, ki 
naj uresničujejo z ustavo določene pravice in dolžnosti občin. 

K III. poglavju: 
3. alinea: vnesti bi bilo potrebno misel o pospeševanju racionalnosti pri 

urejanju našega pravnega sistema. 
7. alinea: poudariti je, da je tudi postopek zelo pomemben pri zakonodaj- 

nem urejanju določenih vprašanj. Zato je treba znova proučiti, ali ne bi kazalo 
v nekaterih primerih tudi zadeve postopka urejati enotno za republiko. 

17. alinea: jasneje je treba opredeliti ta razmerja in pomagati občinam 
pri njihovem normativnem delu. 

22. alinea: javno pooblastilo in pravica, da delovna organizacija sama do- 
loča odnose, od katerih je odvisno uresničevanje pravic in obveznosti drugih 
delovnih organizacij — je po mnenju odbornikov protiustavno in v nasprotju 
z načeli enokosti delovnih organizacij in njenih samoupravnih odločitev. Ne- 
varnost tega načela je prišla najbolj do izraza v instituciji obveznega dogovar- 
janja v gospodarstvu in sicer v primerih, ko samo nekaj organizacij sprejema 
sklepe o obsegu in smeri uvoza blaga, kar pa je potem obvezno za vse delovne 
organizacije ustrezne gospodarske panoge, čeprav je to tako njim, kot tudi 
družbi v škodo. 

Odbori predlagajo republiškemu zboru, da sprejme osnutek resolucije o te- 
meljih zakonodajne politike republike in pri tem upošteva navedene pripombe. 

Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora so odbori določili poslanca 
Draga Benčino. 

Št.: 010-20/69 
Ljubljana, 24. 2. 1969 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora — poročilo z dne 4. 3. 1969, št. 010-20/69 

Odbora za proračun in za družbenoekonomske odnose republiškega zbora 
sta na skupni seji dne 28. februarja 1969 obravnavala osnutek resolucije o te- 
meljih zakonodajne politike republike, kakor tudi teze za razpravo in prikaz 
pravne ureditve po posameznih področjih republiške zakonodaje, ki jih je kot 
dopolnitev k osnutku resolucije pripravila zakonodajno-pravna komisija Skup- 
ščine SR Slovenije. 

V načelni razpravi sta odbora soglasno ugotovila, da je osnutek resolucije 
zelo pomemben dokument za bodoče delo Skupščine SR Sloveije, da je z njim 
ustvarjen predpogoj za izboljšanje zakonodajne politike republike in za uskla- 
ditev obstoječih zakonov z novo ustavo. Odbora sta menila, da bo nujno v 
osnutku resolucije bolj poudariti pomembnost dela republiške skupščine pri 
spremljanju in kontroli izvrševanja aktov, ki jih skupščina sprejme. Ugo- 
tovljeno je bilo, da je le malo občin in republiških upravnih organov na podlagi 
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republiških resolucij in priporočil izdelalo svoj program dela, kako bi najbolje 
izvršila svoj del nalog, postavljenih z resolucijo — priporočilom. 

Glede na skrajšani postopek, pri sprejemanju predpisov, ki je tako pogost, 
zlasti v zvezni zakonodaji, sta odbora menila, da se je potrebno bolj odločno 
kot doslej boriti proti takemu načinu sprejemanja zakona, ker se pogostoma 
tako sprejmejo slabe in le začasne rešitve posameznih važnih vprašanj. Odbora 
sta izrazila mnenje, da bi morali v bodoče bolj kot dosedaj urediti zakonodajno 
pravno dejavnost na področju somoupravnih interesnih skupnosti. Poudarjeno 
je bilo, da je področje samoupravnih interesnih skupnosti dokaj različno ureje- 
no. Naveden je bil primer cestnega sklada (in tudi sklada skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij). Izraženo je bilo mnenje, da bi na teh področjih skupščina 
dala le splošna načela, ne pa da imenuje upravni odbor, ki odgovarja le njej ne 
pa zainteresiranim uporabnikom. Napačno je mišljenje, da bo poudarjena samo- 
uprava na vseh teh področjih zahtevala dodatna sredstva. Posebno sta odbora 
vztrajala na tem, da bi zveza morala bolj upoštevati svojo resolucijo o zako- 
nodajni politiki federacije. Po nekaterih znamenjih sodeč pa se proklamiranega 
načela decentralizacije zveza ne drži. Nasprotno, še vedno krčevito drži v svojih 
rokah nekatera področja, ki bi jih morala urejevati le s splošnimi zakoni, de- 
jansko so pa ti zakoni le po imenu splošni, po vsebini pa temeljni. (Prmer: 
osnutek splošnega zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah 
zdravstvenega varstva prebivalstva; zvezni predlog za zakonsko ureditev pod- 
ročja socialnega varstva.) 

Odbora ste menila, da bi zakonodajno-pra.vna komisija Skupščine SR Slove- 
nije morala važnejše osnutke in predloge zveznih zakonov ali pa celo predloge 
za spremembe in dopolnitve zveznih organov preučiti s pravne strani. Pri tem 
bi zlasti morala gledati na to, kako se držijo resolucije o zakonodajni politiki 
federacije. Doslej so to delali le pristojni odbori zborov, ki pa se niso v zadostni 
meri spuščali v to, marveč so bolj gledali na vsebinsko plat zakonov. Večkrat 
pa odbori sploh niso utegnili dajati svojih mnenj k zveznim predpisom, ker so 
bili roki za to prekratki. Velik del je namreč odpadel na spremembe in do- 
polnitve zveznih zakonov, ki so se sprejemali po skrajšanem postopku. 

Odbora sta ugotovila, da bi občinske skupščine v večji meri samostojno 
sprejemale predpise, ki urejajo nekatera področja, na primer področje socialnega 
varstva. Zaradi pomanjkanja materialnih sredstev pa to raje prepuščajo re- 
publiški zakonodaji, nekatere občine pa celo zahtevajo, da se določena vpra- 
šanja urejajo z republiškimi zakoni, ker same nimajo sredstev. 

Bolj kot z resolucijami in priporočili naj bi se po mnenju nekaterih članov 
odborov določena vprašanja in področja reševalo z zakoni. Resolucije, kolikor 
se po sprejemu ne izvajajo v praksi, sploh ne vsebujejo sankcij zaradi neizva- 
janja. Znano je, da se občine, delovne organizacije, samoupravne skupnosti in 
pa tudi občani precej neodgovorno obnašajo glede izvajanja resolucij, kar ne 
moremo trditi glede izvajanja nalog, ki jih urejajo zakoni. 

Po mnenju nekaterih članov odborov je eno najvažnejših nerešenih vprašanj 
naše zakonodajne politike dejstvo, da se s predpisi na enem nivoju določajo 
le pravice in dolžnosti (na primer federacija), na drugem le zagotavljajo ma- 
terialna sredstva (na primer republika), na tretjem pa ta sredstva le delijo (na 
primer določene samoupravne interesne skupnosti). Taka zakonodajna dejavnost 
ne more zagotoviti in krepiti pravno varnost občanov. To je posledica naše 
zelo dinamične zakonodajne dejavnosti. 
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Odbora sta osnutek resolucije o temeljih zakonodajne politike republike 
v načelu sprejela, v podrobni obravnavi pa sta imela naslednje pripombe: 

K II. poglavju: celo poglavje je treba popraviti tako, da bo manj de- 
klarativno in bolj konkretno; 

3. alinea: Besedilo je treba popraviti tako, da ne bo nobenega dvoma v to, 
da je najvažnejša naloga uresničevanje načela ustavnosti in zakonitosti (črtati 
besede: »čim bolj . . .«) 

4. alinea: Po zagotovitvi pogojev za uresničitev z ustavo določenih pravic 
in dolžnosti občin bi se moralo povedati kaj več, kako se namerava te pogoje 
zagotoviti; 

K III. poglavju : 
12. alinea: Potrebno bi bilo predvideti tako imenovana predhodna obdobja 

veljavnosti »starih« zakonov in drugih predpisov, do končne veljavnosti novo 
sprejetih zakonov in predpisov; 

13. alinea: Predvideti bi se morala tudi možnost sklepanja kolektivnih po- 
godb kot ene od oblik družbenih odnosov delavcev, zaposlenih v privatnem 
sektorju, ki bi jih lahko le-ti sklepali s svojimi delodajalci, kar dosedanja toga 
zakonska določila onemogočajo. 

Odbora predlagata republiškemu zboru, da obravnava zakonodajno poli- 
tiko republike na podlagi gradiva, ki ga je pripravila zakonodajno-pravna ko- 
misija in da sprejme osnutek resolucije o zakonodajni politiki republike. Odbora 
tudi predlagata, da zbor upošteva pripombe, ki sta jih dala v tem poročilu. 

Št.: 010-20/69 
Ljubljana, 12. 3. 1969 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora in odbor 
za splošna vprašanja družbeno-političnega sistema organizacijsko-političnega 
zbora — poročilo z dne 24. 2. 1969, št. 010-20/69. 

Odbor za notranje-politična vprašanja in narodno obrambo republiškega 
zbora — poročilo z dne 12. 3. 1969, št. 010-20/69. 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora — poročilo z dne 25. 2. 1969, 
št. 010-20/69. 

Odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora je na 
seji 21. februarja 1969 obravnaval osnutek resolucije o temeljih zakonodajne 
politike republike. Obenem je odbor obravnaval tudi teze za razpravo o zako- 
nodajni politiki republike in prikaz pravne ureditve po posameznih področjih 
republiške zakonodaje. 

Odbor se strinja z osnovnim načelom, naj resolucija o temeljih zakono- 
dajne politike republike zajema vsa osnovna, bistvena vprašanja, ki so temelj 
pravnega sistema. V resoluciji naj bo zajeto urejanje odnosov do zveze, občinskih 
skupščin, delovnih organizacij itd. Odbor se strinja z enim od izhodišč resolu- 
cije, iz katere izhaja večja odgovornost izvršnega sveta na področju zakonodaje. 

Sprejeta je sprememba ustave, ob tem pa še vrsta zadev neusklajenih z 
določili ustave iz leta 1963, kar velja predvsem za zvezno zakonodajo, ustrezno 
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temu pa tudi za zakonodajo v republiški kompetenci. Tako družbeni razvoj pre- 
hiteva zakonodajo, ki mu sledi z dokajšnjo kasnitvijo. 

Zaradi vezanosti republiške zakonodaje na zvezno temeljno zakonodajo 
republika vrste zadev ni mogla normativno urediti, ker pač zvezne temeljne 
zakonodaje še ni bilo, v določeni meri pa tudi zato, ker je zveza nekatere stvari, 
ki bi sledile v republiške okvire, sama reševala do podrobnosti in s tem one- 
mogočila republiki, da upošteva svoje specifičnosti. 

Odbor nadalje ugotavlja, da skupščina sprejema veliko preveč resolucij, 
priporočil in deklaracij, v katerih so navedena načela, s katerimi se vsi strinja- 
mo, vendar ostajajo ti skupščinski akti pogosto in v dokajšnji meri neučinkoviti, 
priporočila ostajajo neuresničena, brez konkretnih rezultatov, brez odmeva pri 
tistih, ki naj bi se ravnali po teh skupščinskih aktih. Ustrezne zakonodaje, ki 
bi temeljila na teh priporočilih in resolucijah, v večini primerov namreč ni. 
Uresničevanje načel je zato predvsem stvar dobre volje, zadeve ostajajo dostikrat 
nespremenjene in gredo svojo pot naprej v dobršni meri tako, kot da resolucije 
ali priporočila sploh ne bi bilo. 

Odbor nadalje ugotavlja, da je dokaz naših zakonov in predpisov predlo- 
ženih in sprejetih brez zadostnih priprav, brez zadostne preučitve. To dokazujejo 
primeri, ko je bilo treba na primer prav v zadnjem obdobju nekaj sprememb 
zakonov sprejeti po hitrem postopku, nekatere pa tudi v naglici, če se je pač 
hotelo, da se uveljavijo z določenim terminom (na primer zakon o spremembi 
zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, zakon 
o dopolnitvi zakona o prispevkih in davkih občanov, zakon o spremembi in do- 
polnitvi zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno, zakon o film- 
skem prispevku). 

Potrebo po takem hitrem spreminjanju predpisov je v dobršni meri nare- 
kovala. neučinkovitost družbenih dogovorov, ki so ostali nerealizirani oziroma se 
niso spoštovali (na primer glede stopnje občinskega prispevka od avtorskih pra- 
vic in davka od prometa blaga na drobno v zvezi z avtomobili). Navedeni mo- 
menti narekujejo, da je treba zaradi nespoštovanja družbenih dogovorov več 
stvari urejati z normativnimi akti. 

Z reformo smo načelno uvedli sistem tržnega gospodarstva, vendar so ostala 
načela v zvezi s tržnim gospodarstvom v dokajšnji meri samo v resolucijah in 
priporočilih, zakonodaja pa je ostala neusklajena. To se kaže kot problematično 
predvsem pri gospodarstvu, od katerega po eni strani zahtevamo, da se vključi 
v reformna načela, da se vključi v čim večji meri-v mednarodno delitev dela, 
istočasno pa imamo prav na področju vključevanja gospodarstva v mednarodno 
delitev dela neurejenost, ki v praksi hromi ekspanzijo gospodarstva v naporih za 
čim večjo vključitev v mednarodno delitev dela. Na področju zunanjetrgovinske- 
ga in deviznega režima ni precizne zakonodaje, na podlagi katere bi bilo vsem 
gospodarskim organizacijam jasno in znano, kaj in kako morajo oziroma smejo. 
V okviru tega sistema imamo vrsto zveznih institucij — sekretariati, banke itd., 
ki po svoje rešujejo zadeve, tako da se lahko trdi, da je devizni režim skoraj v 
celoti v rokah administracije, ki po svojih internih načelih ali tudi brez rešuje 
stvari, kakor si jih ona zamišlja oziroma kakor je v interesu nekaterh. 

Odbor zato zahteva, da se čimprej uzakoni principialen devizni režim, ki bo 
veljal za vse, ne pa da bo konkretno reševanje zadev odvisno od dobre ali slabe 
volje ali drugih interesov raznih organov in administracije. 

Skupščina naj sprejema zakone, ki na'j se dosledno izvajajo, ne pa da je tu 
še vrsta administrativnih organov, ki lahko zadeve po svoje urejajo. Skratka, 
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našo zakonodajo je treba uskladiti z načeli tržnega gospodarstva, ali pa tudi 
v načelih odstopimo od tega načela. 

V vsakdanji praksi imamo vrsto organov, ki si prilaščajo zakonodajno moč. 
Tu gre predvsem za tolmačenja in interna določila raznih bank, ki so na primer 
prav na področju deviznega režima ostajala konspirativna. Razen tega je tu še 
SDK, ki tudi daje razna tolmačenja. Praksa je zato taka, da se isti zakon ne 
izvaja enako na vseh področjih in niti ne za vse enako. To vprašanje je treba 
čimprej urediti. 

Odbor nadalje ugotavlja, da potrebne enotnosti v zakonodaji v republiki ni. 
Gre predvsem za vprašanje večjih ali manjših razlik, ki nastajajo zaradi raz- 
ličnih predpisov, ki jih sprejemajo posamezne občinske skupščine. Odbor zato 
ponovno poudarja, o čemer je bilo doslej že večkrat govora, tako na sejah odbora 
kot tudi gospodarskega zbora, da je Slovenija majhna regija, pa so vendar 
ustvarjeni pogoji za poslovanje gospodarskih organizacij tako različni med posa- 
meznimi občinami. Tipičen primer za to — vsaj po predhodnih podatkih — 
prispevne stopnje od osebnega dohodka. Člani odbora zato postavljajo celo 
vprašanje, ah je sploh v skladu z ustavo, da imajo gospodarske organizacije 
različne pogoje odvisno od tega, v kateri občini imajo svoj sedež. Ali ni s tem 
kršeno osnovno ustavno načelo enakopravnosti in enakosti pogojev. Zato se, 
tudi po iniciativi iz drugih republik, resno postavlja vprašanje sistemske rešitve 
tega problema. 

Odbor poudarja tudi nujnost, da bi sprejeli in uveljavili načelo, da se 
vsak zakon ali predpis, ki je doživel že nekaj sprememb, izda v prečiščenem 
besedilu. Nujno pa bi bilo izdati v prečiščenem besedilu celoten predpis, kadar 
se uveljavijo bistvenejše spremembe ali dopolnitve. 

Ob tej priliki je vzniklo tudi vprašanje, zakaj se vztraja, da morajo gospo- 
darske organizacije na primer v zvezi z izplačili osebnih dohodkov izpolnjevati 
toliko virmanskih nalogov. Zakaj se urejanje teh stvari ne racionalizira, zakaj 
se porazdelitev sredstev na posamezne koristnike ne prenese na banke? Ne pen 
stavljajmo samo zahtev do gospodarskih organizacij po racionalizaciji poslo- 
vanja, ampak naj tudi druga plat po svoje pripomore k poenostavljanju po- 
slovanja. 

Odbor predlaga, da naj zbor sprejme osnutek predloženega skupščinskega 
akta in predlaga zakonodajno-pravni komisiji, da pri sestavi predloga reso- 
lucije o temeljih zakonodajne politike upošteva mnenje in stališča odbora. 

Za predstavnika na seji zbora je določen poslanec Vladimir Klavs. 

St.: 010-20/69 
Ljubljana, 24. 2. 1969 

Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 27. 2. 1969, št, 010-20/69. 

Skupina poslancev prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije, 
ki so jo sestavljali predsedniki in podpredsedniki stalnih odborov zbora, je na 
seji 17. marca 1969 obravnavala osnutek resolueije o temeljih zakonodajne poli- 
tike republike, ki ga je predložila zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR 
Slovenije. Ob tem je bila skupina poslancev seznanjena tudi s tezami za razpra- 
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vo o zakonodajni politiki republike in prikazom pravne ureditve po posameznih 
področjih republiške zakonodaje, ki jih je tudi predložila zakonodajno^pravna 
komisija. 

V načelni razpravi se je skupina poslancev v glavnem strinjala z ugoto- 
vitvami osnutka resolucije. Dana pa je bila pripomba, da osnutek resolucije 
premalo govori o zakonodaji kot trajni nalogi in o potrebi večje sistematičnosti 
oblikovanja zakonov, ki naj urejuje posamezna vprašanja in področja na daljši 
rok. 

Nadaljnje usklajevanje republiške zakonodaje z ustavo naj ne bo le for- 
malno-pravno, ampak v večji meri tudi vsebinsko, pri čemer se kaže dogovoriti 
za določeno prioriteto obravnave. 

Predloženi dokument tudi premalo kritično ocenjuje pretirano urejanje za- 
konske materije z izvršilnimi predpisi, s katerimi se skušajo urejevati predvsem 
anomalije, ki jih sam zakon ni rešil. Izvršilni predpisi so večkrat zahtevnejši 
in ne vedno v skladu z materialno sposobnostjo tistih, ki jih zadevajo. 

Glede odnosa federacije do republiške zakonodaje je bilo opozorjeno na 
omenjene možnosti za popolno uveljavitev ustavnih pravic republike, da sama 
ureja vprašanja in odnose1, ki so pomembni za njen razvoj. Nekateri zvezni 
splošni zakoni imajo namreč povsem značaj temeljnih predpisov in omejujejo 
republike pri podrobnem urejanju njihovih specifičnih vprašanj. 

V podrobni obravnavi besedila osnutka resolucije so bile dane naslednje 
pripombe: 

— v poglavju III/2 naj se prva alinea na koncu dopolni z besedama »in 
nalog;«. Ustava poleg pravic opredeljuje namreč tudi naloge družbeno-političnih 
skupnosti; 

— v poglavju III/3 naj se v predzadnji alinei precizira, katere so dejavnosti 
posebnega družbenega pomena. Hkrati s tem pa je bilo tudi predloženo, naj se 
besedilo te alinee v celoti črta, ker pomeni oženje samoupravnosti in samostoj- 
nosti delovnih organizacij posebnega družbenega pomena; 

— besedilo poglavja III/4 je v prvi alinei kontradiktorno, ker ni logično, 
da se z zakoni podpirajo in pospešujejo integracijski procesi na posameznih pod- 
ročjih družbenih služb, ki so stvar predvsem samoupravnega dogovarjanja in 
sporazumevanja. K besedilu druge alinee je bila dana pripomba, da je smiselno 
govoriti o pogojih za nastajanje samoupravnih interesnih skupnosti, teže pa je 
razumljivo postavljanje splošnih načel za to; 

— k delu komisij za usklajevanje zakonov z ustavo, o čemer govori poglavje 
IV/4, bi bilo treba poleg poslancev ter znanstvenih in strokovnih delavcev pri- 
tegniti tudi praktike, ki zakone izvajajo; 

1  v v. poglavju se v peti vrsti za »kadrovsko politiko« vnesejo še besede 
»ter metode dela«. Besedilo celotnega poglavja pa naj se smiselno tako preuredi, 
da bo jasneje in bolj poudarjeno prišla do izraza skrb za vzgojo ustreznih 
pravnih kadrov za področje normativne dejavnosti. 

Za poročevalca na seji zbora je skupina poslancev določila podpredsednika 
odbora za znanstveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo dr. Mira Stiplovška. 

Št.: 010-20/69 
Ljubljana, 18. 3. 1969 
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Skupina poslancev, ki so jo sestavljali po trije člani vseh štirih stalnih 
odborov socialno-zdravstvenega zbora, je na sestanku dne 17. 2. 1969 obravna- 
vala osnutek resolucije o temeljih zakonodajne politike republike, teze za raz- 
pravo o zakonodajni politiki republike in prikaz pravne ureditve po posameznih 
področjih republiške zakonodaje, kar je skupščini predložila zakonodajno-pravna 
komisija. 

Poslanci so se v načelu strinjali z osnutkom resolucije o temeljih zakono- 
dajne politike republike, pri tem pa poudarili, da bo treba v zakonodajni poli- 
tiki republike upoštevati osnovna izhodišča našega dolgoročnega razvoja. Jasno 
zastavljeni cilji v razvoju gospodarstva in družbenih služb bodo namreč omo- 
gočili, da bo tudi zakonodaja sledila tem ciljem pri konkretnem urejanju druž- 
benih odnosov. 

Poslanci so opozorili tudi na nekatere spremembe, ki jih bo treba uvesti v 
gradivo, ki prikazuje pravno ureditev na področju zdravstva in socialnega 
varstva. 

Za poročevalca na seji zbora je bil določen poslanec Jože Oblak. 

St.: 010-20/69 
Ljubljana, 17. 2. 1969 

OSNUTEK ZAKONA 

o varstvu narave 

I. Splošne določbe 

1. člen 

S tem zakonom ter s predpisi in s splošnimi akti, izdanimi na njegovi 
podlagi, se ureja varstvo narave kot celote tako, da se zagotavljajo naravni 
pogoji za življenje in razvedrilo človeka. 

Varstvo narave se izvaja z regionalnimi prostorskimi plani in urbanistični- 
mi načrti ter ukrepi, ki jih določa ta zakon. 

Zaradi varstva narave so se občani ter delovne in druge organizacije dolžni 
ravnati po določbah tega zakona ter predpisov in splošnih aktov, izdanih na 
njegovi podlagi. 

Zadeve s področja varstva narave so zadeve splošnega pomena za SR Slo- 
venijo. 

t .2. člen JNamen varstva narave je: 
— da se vzdržuje naravno ravnotežje in da se smotrno izkoriščajo narava 

in naravne dobrine; 
— da se ohranja značilna podoba posameznih pokrajinskih predelov; 
— da se zavarujejo naravne znamenitosti in redkosti, ki imajo zaradi znan- 

stvene in kulturno-prosvetne vrednosti ali zaradi posebnih naravnih lepot in 
rekreacijskih vrednosti poseben družbeni pomen. 
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3. člen 

Občine in SR Slovenija zagotavljajo v mejah svojih pravic in dolžnosti, 
določenih s tem zakonom, splošne pogoje za varstvo narave in sredstva za izva- 
janje tega varstva. 

Varstvo narave izvajajo po določbah tega zakona za to pristojni občinski 
oziroma republiški upravni organi. 

Izvrševanje določb tega zakona ter predpisov in splošnih aktov, izdanih na 
njegovi podlagi, nadzorujejo urbanistična inšpekcija oziroma druga inšpekcija, 
ki je pristojna za ustrezno področje varstva narave (gozdarska, kmetijska, vod- 
nogospodarska in podobno). 

Zaradi uspešnega izvajanja nadzorstva imajo uradne osebe inšpekcije iz 
prejšnjega odstavka pravico do legitimiranja oseb na zavarovanem pokrajinskem 
območju ali zavarovani naravni znamenitosti, in pravico zasege predmetov, ki 
so bili uporabljeni za prekršek ali pridobljeni s prekrškom. 

II. Organi in varstvo narave 

4. člen 

Varstvo narave izvaja v okviru pravic in dolžnosti občine za urbanizem 
pristojni občinski upravni organ. Občinska skupščina lahko poveri opravljanje 
posameznih strokovnih nalog s področja varstva narave ustreznim strokovnim 
organizacij am. 

Varstvo narave v okviru pravic in dolžnosti republike izvaja republiški 
sekretariat za urbanizem. Opravljanje posameznih strokovnih nalog iz repu- 
bliške pristojnosti se lahko poveri ustreznim strokovnim organizacijam. 

Dejavnost varstva narave, ki jo opravljajo organizacije iz prejšnjih od- 
stavkov, je dejavnost posebnega družbenega pomena. 

5. člen 

Občinski organ za varstvo narave: 
— spremlja varstvo narave; 
— zbira dokumentacijo ter pripravlja predloge in varovalne ukrepe za 

zavarovanje krajinskih parkov ter naravnih in hortikulturnih spomenikov; 
— sodeluje pri urbanističnem planiranju si pristojnimi organi in organi- 

zacijami; 
— z dotacijami ali z drugimi materialnimi sredstvi spodbuja društva in 

organizacije za učinkovitejše varovanje narave; 
, — skrbi za to, da so urbanistične zasnove, investicijska graditev in drugi 

posegi v naravo v skladu z določbami tega zakona; 
— pomaga imetnikom naravnih in hortikulturnih spomenikov s strokov- 

nimi nasveti za vzdrževanje; 
— vodi za svoje območje evidenco zavarovanih pokrajinskih območij in 

zavarovanih naravnih znamenitosti; 
— izdaja soglasja in druge upravne akte v skladu z določbami tega zakona 

in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi; 
— razvija pri občanih, delovnih in drugih organizacijah zanimanje za var- 

stvo narave s strokovnimi publikacijami, predavanji, ogledi in podobno; 
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— sodeluje z delovnimi in drugimi organizacijami in posamezniki, ki skr- 
bijo za varstvo narave; 

— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom in z drugimi pred- 
pisi. 

6. člen 

Republiški sekretariat za urbanizem: 
— spremlja in proučuje razvoj varstva narave v republiki in predlaga pri- 

stojnim organom potrebne ukrepe za napredek varstva narave; 
— predpisuje metodologijo varstva narave; 
— strokovno pomaga občinskim organom za varstvo narave; 
— vrednoti s stališča varstva narave pokrajinska območja in pripravlja 

predloge za zavarovanje narodnih parkov, naravnih rezervatov ter rastlinskih 
in živalskih vrst; 

— predlaga zavarovanje krajinskih parkov ter naravnih in hortikulturnih 
spomenikov, ki po svojem pomenu presegajo interese občine, ter vrstni red 
zavarovanja; 

— sodeluje s predlogi, analizami in drugimi elaborati pri regionalnem pro- 
storskem planiranju s pristojnimi organi in organizacijami; 

— znanstveno raziskuje zavarovanja in za zavarovanje predvideva pokra- 
jinska območja in naravne znamenitosti; 

— vodi kataster zavarovanih pokrajinskih območij in zavarovanih naravnih 
znamenitosti ter evidenco za zavarovanje predvidenih pokrajinskih območij in 
naravnih znamenitosti v republiki; 

— posreduje izkušnje in izsledke varstva narave občinskim organom 21a 
varstvo narave ter drugim zainteresiranim organom in organizacijam; 

— izdaja publikacije s področja varstva narave; 
— izdaja soglasja in druge upravne akte v skladu z določbami tega zakona 

in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi; 
— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom in z drugimi 

predpisi. 

III. Varstvo pokrajine in naravnih znamenitosti 

7. člen 

Izhodišča za izvajanje varstva narave je naravovarstveno vrednotenje po- 
krajinskih območij v republiki. 

Naravovarstveno vrednotenje se opravi po enotni metodologiji, ki jo določi 
republiški sekretar za urbanizem. 

Naravovarstveno vrednotenje je element regionalnega prostorskega plana 
in urbanističnega načrta in je podlaga za ukrepanje po tem zakonu. 

8. člen 

Pokrajinska območja se zavarujejo kot narodni parki, kot naravni rezer- 
vati ali kot krajinski parki. 

Za narodne parke se razglasijo večja, naravno zaključena, pretežno prvo- 
bitna pokrajinska območja posebne naravne lepote z znamenitostmi, ki imajo 
poseben narodni, kulturni, znanstveni ali rekreacijski pomen. 
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Za naravne rezervate se razglasijo manjša območja prvobitne narave, ki 
so primerna predvsem za raziskovalne namene. 

Za krajinske parke se razglasijo večja, naravno zaključena pokrajinska ob- 
močja s prvobitno ali kultivirano naravo, ki jo oblikujejo naravne znamenitosti, 
krajinske lepote, kulturni spomeniki in spomeniki ljudskega dela, in ji dajejo 
poseben značaj ter imajo rekreacijski pomen; za krajinske parke se razglasijo 
tudi območja z etnografskimi značilnostmi (naravovarstvena območja). 

9. člen 

Kot naravne znamenitosti se zavarujejo posamezni deli žive ali nežive 
narave: 

— ki imajo zaradi značilnih oblik ali redkosti poseben kulturni, znanstveni 
ali vzgojni pomen (naravni spomeniki); 

— kulturno pomembni objekti na področju parkovnega oblikovanja (horti- 
kulturni spomeniki); 

— redke ali ogrožene rastlinske in živalske vrste ter njihove razvojne 
oblike, ki imajo znanstveno, gospodarsko, estetsko ali vzgojno vrednost (v na- 
daljnjem besedilu: rastlinske ali živalske vrste). 

... • . , 10. člen Akt o zavarovanju izda: 
— za narodne parke, naravne rezervate ter rastlinske in živalske vrste 

Skupščina SR Slovenije; 
za krajinske parke, naravne in hortikulturne spomenike ter za posamezne 

rastlinske in živalske vrste, ki so značilne samo za območje občine, občinska 
skupščina. 

Če leži krajinski park, naravni ali hortikulturni spomenik na območju dveh 
ah več občin, izdajo akt o zavarovanju občinske skupščine sporazumno. 

11. člen 
Z aktom o zavarovanju pokrajinskih območij ter naravnih in hortikulturnih 

spomenikov se določijo ime in meje zavarovanega območja oziroma zavarovane 
naravne znamenitosti, organ upravljanja, način izkoriščanja in nadzorstva ter 
posamezne omejitve in prepovedi. 

Z aktom o zavarovanju rastlinskih in živalskih vrst se določijo območje, na 
katerem se zavarujejo posamezne rastlinske ali živalsike vrste, ter ukrepi za 
zavarovanje. 

12. člen 

Zavarovano pokrajinsko območje oziroma zavarovana naravna znamenitost 
se vpiše v kataster (osma alinea 6. člena). Organi in organizacije so dolžni poši- 
ljati organu, ki vodi kataster za vpis potrebne podatke. 

Republiški sekretar za urbanizem izda pravilnik o sestavi in načinu vodenja 
katastra. 

IV. Varovalni ukrepi 

13. člen 

Gradnja na zemljiščih, ki so zavarovana kot pokrajinska območja ali kot 
naravni oziroma hortikulturni spomeniki, ter drugi posegi, ki vplivajo na spre- 
membo takih zemljišč, morajo biti v skladu z aktom o zavarovanju. 
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Za gradnjo in posege na zemljiščih iz prejšnjega odstvaka je potrebno pred 
izdajo lokacijskega dovoljenja soglasje pristojnega občinskega organa za varstvo 
narave. Za gradnjo in posege na zemljiščih, ki so zavarovana kot narodni park 
ali naravni rezervat, izda soglasje republiški sekretariat za urbanizem. 

14. člen 

Območja, ki niso zavarovana z aktom o zavarovanju, se varujejo v skladu 
z določbami 2. člena tega zakona po splošno priznanih načelih varstva narave 
z regionalnimi prostorskimi plani, urbanističnimi načrti, zazidalnimi načrti in 
urbanističnimi redi, ki predpišejo določene varstvene ukrepe. 

« 
15. člen 

Ce naleti izvajalec pri izvajanju gradbenih, regulacijskih, melioracijskih ali 
drugih del na geološko-paleontološki objekt (okamenine in podobno) ah na mi- 
neraloško-petrografski objekt (rudnine in podobno), glede katerega se da uteme- 
ljeno domnevati, da gre za naravno znamenitost, mora o najdbi obvestiti pri- 
stojni občinski organ za varstvo narave in mora do odločitve po drugem odstav- 
ku tega člena poskrbeti, da se najdba ne poškoduje ali ne uniči in da se ohrani 
na istem mestu in položaju tako kot je bila odkrita. 

Pristojni organ je dolžan odločiti o zavarovanju najdenega predmeta naj- 
pozneje v treh dneh po prejemu obvestila o najdbi. 

16. člen 

Narodni park ali naravni rezervat upravlja organ, ki ga določi akt o za- 
varovanju. 

Organ iz prejšnjega odstavka je dolžan vzdrževati narodni park ali naravni 
rezervat tako, kot je določeno v aktu o zavarovanju. 

Naravni in hortikulturni spomenik je dolžan vzdrževati v skladu z aktom 
o zavarovanju lastnik oziroma imetnik pravice uporabe, zakupnik ali uživalec 
zemljišča na svoje stroške. Stroške, ki presegajo obseg rednega vzdrževanja, 
krije družbeno-politična skupnost, katere organ je izdal akt o zavarovanju. 

17. člen 

Zavarovano pokrajinsko območje ah zavarovano naravno znamenitost sme 
raziskovati samo, kdor ima za to dovoljenje republiškega sekretariata za urba- 
nizem. 

Organ upravljanja oziroma lastnik, imetnik pravice uporabe, zakupnik ali 
uživalec zemljišča, je dolžan omogočiti proučevanje in raziskovanje zavarova- 
nega pokrajinskega območja oziroma zavarovane naravne znamenitosti tistemu, 
ki ima za to dovoljenje republiškega sekretariata za urbanizem. 

18. člen 

Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe naravnega ali hortikulturnega 
spomenika je dolžan pred prodajo ali odtujitvijo spomenika obvestiti pristojni 
občinski upravni organ za varstvo narave in mu ponuditi prednostni nakup 
spomenika. 
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Za prednostni nakup spomenika po prejšnjem odstavku veljajo smiselno 
določbe temeljnega zakona o varstvu kulturnih spomenikov (Uradni list SFRJ, 
št. 12/65), ki se nanašajo na predkupno pravico in na upravni prenos pravice 
uporabe na kulturnem spomeniku. 

Zavarovani premični naravni spomenik in zavarovano rastlino ali žival iz 
zavarovane vrste se ne smejo izvažati ali odnašati v tujino brez dovoljenja re- 
publiškega sekretariata za urbanizem. 

V. Kazenske določbe 

19. člen 

Z denarno kanijo do 10.000 dinarjev se kaznuje za prekršek delovna orga- 
nizacija ali druga pravna oseba: 

1. ki izvaja gradbena dela na zavarovanem pokrajinskem območju ali na 
zavarovani naravni znamenitosti v nasprotju z določbami 13. člena tega zakona 
ali izvršuje druge posege v nasprotju z aktom o zavarovanju; 

2. ki med izvajanjem gradbenih, regulacijskih, melioracijskih ali drugih 
del ne obvesti pristojnega organa o najdbi geološko-paleontološkega ali mine- 
raloško-petrografskega objekta in ne poskrbi, da se najdba ne poškoduje ali ne 
uniči oziroma da se ohrani na istem mestu in položaju tako, kot je bila 
odkrita (prvi odstavek 15. člena); 

3. če ne vzdržuje narodnega parka ali naravnega rezervata oziroma narav- 
nega ali hortikulturnega spomenika tako, kot je določeno v aktu b zavarovanju 
(16. člen tega zakona); 

4. ki brez dovoljenja republiškega sekretariata za urbanizem raziskuje 
zavarovano pokrajinsko območje ali zavarovano naravno znamenitost (prvi od- 
stavek 17. člena); 

5. ki ne dovoli proučevanja in raziskovanja zavarovanega pokrajinskega 
območja oziroma zavarovane naravne znamenitosti osebi, ki ima za to do- 
voljenje (drugi odstavek 17. člena); 

6. ki brez predpisanega dovoljenja izvozi ali odnese v tujino premični 
naravni spomenik ali zavarovano rastlino ali žival iz zavarovane vrste (tretji 
odstavek 18. člena). 

Poleg denarne kazni iz prejšnjega odstavka se sme izreči tudi varstveni 
ukrep odvzema predmetov, ki so bih uporabljeni za prekršek ali pridobljeni 
s prekrškom, ter varstveni ukrep odvzema pridobljene premoženjske koristi. 

Za prekršek iz prvega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo do 500 dinar- 
jev tudi odgovorna oseba delovne organizacije ah druge pravne osebe. 

20. člen 

Z denarno kaznijo ali z zaporom se kaznuje za kaznivo dejanje: 
1. kdor z gradbenimi deli ali z drugimi posegi brez soglasja pristojnega 

organa iz 13. člena tega zakona ali v nasprotju s tem soglasjem spremeni geo- 
morfološke, biološke, estetske in druge značilnosti zavarovanega pokrajinskega 
območja ali kdor poškoduje ali uniči zavarovano naravno znamenitost; 

2. kdor brez predpisanega dovoljenja izvozi ali odnese v tujino premični 
naravni spomenik ali zavarovano rastlino ali žival iz zavarovane vrste (tretji 
odstavek 18. člena). 

29 
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21. člen 

Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se, kaznuje za prekršek posameznik, ki 
stori dejanje iz 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka 19. člena tega zakona. 

Posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka zaradi materialne ko- 
risti, se kaznuje z denarno kaznijo do 10.0.00 dinarjev. 

Poleg denarne kazni iz prvega oziroma drugega odstavka se sme izreči tudi 
varstveni ukrep odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni za prekršek ali pri- 
dobljeni s prekrškom, ter varstveni ukrep odvzema pridobljene premoženjske 
koristi. 

VI. Prehodne in dokončne določbe 

22. čien 

Akti, s katerimi so zavarovani Triglavski narodni park, naravne znameni- 
tosti in zavarovane rastlinske ali živalske vrste, se morajo uskladiti z določbami 
tega zakona v enem letu od njegove uveljavitve. 

23. člen 

Ko začne valjati ta zakon, prenehata veljati zakon o varstvu kulturnih.spo- 
menikov in naravnih znamenitosti (Uradni list LRS, št. 22-129/58), kolikor se 
nanaša na varstvo naravnih znamenitosti, ter zakon o narodnih parkih (Uradni 
list LRS, št. 6-16/59). 

24. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Republiški zbor Skupščine SR Slovenije je na 60. seji dne 12. 6. 1968 
sprejel sklep o sprejemu predloga za izdajo zakona o varstvu narave. Enak 
sklep je sprejel tudi gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije na 52. seji dne 
28. 6. 1968. ) 

Po obeh cit. sklepih pripravi republiški sekretariat za urbanizem osnutek 
zakona, ki naj temelji na načelih v predlogu za izdajo zakona z dopolnitvami, 
ki so jih v svojih poročilih predlagali pristojni odbori. 

Na podlagi omenjenih sklepov je republiški sekretariat za urbanizem pri- 
pravil priloženi osnutek zakona. 

2. Po osnutku zakona se varstvo narave in pokrajinskih znamenitosti 
vključuje v sistem regionalnega prostorskega planiranja in urbanističnega pla- 
niranja. Vklapljanje in oslonitev na prostorsko planiranje omogoča dejavnosti 
varstva narave aktivno vlogo pri določanju površin za različno gospodarsko in 
drugo družbeno rabo in pri izkoriščanju takih površin. V okviru tega koncepta 
se torej varstvo narave ne obravnava le pasivno in . ozko, marveč z vidika 
aktivnega poseganja v naravo za njeno smotrno izkoriščanje. 

Kljub takemu kompleksnemu pristopu varstva narave, osnutek upošteva 
značilnosti varstva narave, kot so naravovarstvena izhodišča, heterogenost 
stroke, strokovno in znanstveno ter vzgojno delo in podobno. 
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3. Izhodišče za ukrepanje na področju varstva narave je opravljeno na- 
ravovarstveno vrednotenje pokrajinskih območij v republiki. Naravovarstveno 
vrednotenje je element regionalnega prostorskega plana in urbanističnega 
načrta in je podlaga za ukrepanje po tem zakonu. 

Vrednotenje pokrajinskega prostora naj selekcionira posamezna pokrajin- 
ska območja oziroma naravne znamenitosti, ki imajo s stališča varstva narave 
posebno vrednost in zaslužijo družbeno varstvo. Takšna območja oziroma na- 
ravne znamenitosti se razvrščajo v šest kategorij. Prve tri kategorije obsegajo 
območja (posamezne kategorije se razlikujejo po varstvenem režimu), naslednji 
dve posamezne naravne znamenitosti, zadnja pa redke ali ogrožene rastlinske 
in živalske vrste. Predlagane kategorije so: 

— narodni parki: doslej so bih obravnavani v posebnem zakonu o narod- 
nih parkih. V osnutku zakona so postavljeni kot najvišja kategorija zavarovanih 
pokrajinskih območij. V skladu z mednarodnimi normami šteje osnutek narodne 
parke kot večja, naravno zaključena, pretežno prvobitna pokrajinska območja 
posebne naravne lepote z znamenitostmi, ki imajo poseben narodni, kulturni, 
znanstveni ali rekreacijski pomen; 

— naravni rezervati so manjša pokrajinska območja prvobitne narave, ki 
so namenjena predvsem za raziskovalne namene. Zato je na njih predviden 
strogi varstveni režim, popolen ali delen-(npr. zavarovana je samo flora, samo 
ptice in podobno). Na njih praviloma ni dopustna nobena gradnja in gospo- 
darsko izkoriščanje (npr. pragozdni ostanki, visoka barja, močvirja kot gne- 
zdišča ptic itd.); 

— krajinski parki imajo od vseh zavarovanih pokrajinskih območij naj- 
milejši varstveni režim. Namen zavarovanja je predvsem ohraniti pokrajinsko 
podobo zavarovanega predela, zato je dopustna vsa gospodarska eksploatacija, 
kolikor ne prizadene značaja ali izgleda pokrajine (npr. Robanov kot, dolina 
Krke); 

— naravni spomeniki so posamezne naravne znamenitosti žive ali nežive 
narave (npr. skala Igla v Savinjski dolini, stara tisa v Stranjah, soteske, slapovi, 
jame itd.) in morebiti njihovo okolje; 

— hortikulturni spomeniki so parkovni spomeniki (grajski in mestni parki, 
arboretumi, alpinumi, eksoti itd.); 

— rastlinske in živalske vrste so zavarovane ali na območju vse republike 
(kot je bilo dosedaj), ali pa samo na posameznih rastliščih oz. nahajališčih. 
Nekatere gospodarsko pomembne vrste (npr. redkejša zdravilna zelišča) sicer 
niso popolnoma zavarovane, vendar bi bilo treba pri njihovem izkoriščanju 
upoštevati določila, da se vrsta ne iztrebi ali uniči. 

4. Takšna razčlenitev varstvenih območij terja odpravo dosedanjih prakti- 
cističnih norm v zakonu, ki so težila, da se z enim predpisom v vseh nadrob- 
nostih uredijo vprašanja varstva narave ne glede na teritorializacijo varovanih 
območij, njihovo specifičnost in odvisnost od gospodarskih in drugih pogojev. 
Osnutek zakona zato uvaja fleksibilne norme, tj. določa le okvirne smernice za 
razvrstitev naravnih znamenitosti v posamezne kategorije zavarovanj, medtem 
ko v vsem ostalem prepušča pristojnim skupščinam, da v skladu z značajem 
naravne znamenitosti, z lokalnimi in z drugimi pogoji določijo režim varstva 
in gospodarjenja z aktom o zavarovanju. 

5. Jamstvo za učinkovito delovanje službe za varstvo narave je lahko 
samo njena dobra organizacija. Varstvo narave je heterogena stroka z enotnimi 
naravovarstvenimi izhodišči. Zato mora ta služba pokrivati področja botanike, 
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zoologije, biološke geografije in geologije. Poglavitna načela za biološke geo- 
grafije in geologije. Poglavitna načela za organizacijo službe naj bi bila: 

— Stalna prisotnost in aktivnost na terenu ter tesno sodelovanje med 
občinskim in republiškim organom za varstvo narave in ustreznimi inšpek- 
cijami. 

— Služba za varstvo narave bo morala čimprej opredeliti strokovna izho- 
dišča svoje dejavnosti, izdelati dolgoročni delovni program in temeljno metodo- 
iogijo- , . . , 

— Svojo dejavnost bo morala povezati s sorodmmi strokami m službami 
(npr. gozdarstvo, kmetijstvo, lovstvo, vodno gospodarstvo, spomeniško varstvo 
itd.), zlasti pa s tistimi, ki najmočneje posegajo v pokrajino. 

— Služba bo morala v svojem delovnem programu združiti vsa prizade- 
vanja na področju varstva narave. Organizirati bo morala študijsko in razisko- 
valno delo o narodnih parkih in naravnih rezervatih ter sodelovati z upravnimi 
organi zavarovanih naravnih območij. 

— Bolj kot doslej bo treba razvijati vzgojno in propagandno delo. Obiioviti 
in popestriti bo treba delo mladinskih in družbenih organizacij, ki imajo v svo- 
jem programu tudi varstvo narave (gorska straža, Planinska zveza, Zveza 
tabornikov itd.). 

Tako zasnovane naloge terjajo tudi ustrezno organizacijo službe za varstvo 
narave. Predlagamo takšno zakonsko ureditev: 

Varstvo narave v okviru pravic in dolžnosti občine naj izvajajo občinski 
upravni urbanistični organi, v okviru pravic in dolžnosti republike pa repu- 
bliški sekretariat za urbanizem. Občina oziroma republika lahko poveri oprav- 
ljanje posameznih nalog s področja varstva narave Ustrezni strokovni delovni 
organizaciji. 

Takšna organizacija te službe dopušča, da se opravljanje strokovnih zadev 
poveri določeni že obstoječi organizaciji (npr. republiškemu zavodu za spome- 
niško varstvo, urbanističnemu inštitutu SR Slovenije in podobno), dopušča pa 
tudi, da se za opravljanje teh zadev ustanovi posebna nova organizacija. O 
ustanovitvi takšne nove organizacije pa bi se odločalo posebej, ko bo za to 
govorilo dovolj razlogov in ko bo celotna stvar bolj proučena in jasna. 

Ob sedanjih pogojih je za odločitev o organizaciji službe varstva narave 
med drugim pomembna tudi finančna obremenitev proračunov družbeno-poli- 
tičnih skupnosti. 

Po naši oceni bi bila potrebna za organizacijo te službe pri republiškem 
sekretariatu za urbanizem otvoritev novih štirih delovnih mest (visoka stro- 
kovna izobrazba) pri tem sekretariatu. V tem primeru bi znašali stroški iz 
naslova osebnih izdatkov 150 000 dinarjev, oziroma skupno z materialnimi iz- 
datki 210 000 dinarjev. 

Organizacija službe varstva narave pri občinah ne zahteva večjih obre- 
menitev občinskih skupščin. Služba naj bi se predvsem organizirala kot samo- 
stojna le pri večjih občinah, kar bi terjalo otvoritev dodatnega 1 delovnega 
mesta (tj. okoli 50 000 din). Ta strošek se pri organizaciji medobčinske službe 
pri posameznih občinah znatno zmanjša. 

6. Izvrševanje določb zakona o varstvu narave ter predpisov in splošnih 
aktov, izdanih na njegovi podlagi, naj nadzorujejo urbanistična inšpekcija ozi- 
roma druga inšpekcija, ki je pristojna za ustrezno področje varstva narave, kot 
so gospodarska, kmetijska, vodnogospodarska in podobno. Osnutek določa, da 
imajo zaradi uspešnega izvajanja nadzorstva uradne osebe omenjenih inšpekcij 
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pravico do legitimiranja oseb na zavarovanem pokrajinskem območju ali na 
zavarovani naravni znamenitosti, in pravico do zasege predmetov, ki so bili 
uporabljeni za prekršek ali pridobljen s prekrškom. Pri tem je treba priča- 
kovati, da bodo tudi drugi organi in organizacije (gorska straža, planinska 
društva, gozdarske in lovske organizacije itd.) opozarjale pristojne organe na 
storjene prekrške. 

7. Sedanja zavarovanja, razglašena s splošnimi predpisi, so v glavnem na- 
lagala le občinskim skupščinam dolžnost, da vzdržujejo zavarovano območje. 
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev pa je vzdrževanje takih območij v 
praksi povsem odpovedalo, celo tudi pri Triglavskem narodnem parku, ki je 
edino formalno pravno razglašen kot narodni park. Glede na to, da z dekla- 
rativnimi akti ni mogoče reševati problema in z namenom, da se družbeno 
varstvo narave, dimenzionirana v skladu z našimi materialnimi zmogljivostmi, 
zakonski osnutek določa načelo, da je naravni in hortikulturni spomenik dolžan 
vzdrževati lastnik oziroma imetnik pravice uporabe, zakupnik ali uživalec zem- 
ljišča na svoje stroške. Stroške, ki presegajo obseg rednega vzdrževanja, krije 
družbeno-politična skupnost, katere organ je izdal akt o zavarovanju. Ti stroški 
bodo predmet posebne analize in obravnave v priliki sprejemanja konkretnih 
aktov o zavarovanju. 

Kar zadeva stroške za vrednotenje pokrajine, se pripominja, da so ta dela 
že zajeta v programu za izdelavo regionalnega prostorskega plana za območje 
republike ter finančno ne pomenijo novih obremenitev republike. Kolikor gre 
za vrednotenje pokrajine s stališča posameznih občinskih teritorijev, bodo ti 
stroški vsebovani v stroških za izdelavo urbanističnega programa občine. Urba- 
nistični program predstavlja kompleksen elaborat, za katerega je potrebna ce- 
lotna gospodarska in družbena analiza in zato ni mogoče natanko porazdeljevati 
stroškov po posameznih področjih, vendar ocenjujemo, da bodo stroški za valo- 
rizacijo pokrajine minimalni. 

8. Zakonski osnutek določa, da s sprejetjem zakona o varstvu narave pre- 
nehata zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti (del 
tega zakona, ki obravnava varstvo kulturnih spomenikov je že nehal veljati) in 
zakon o narodnih parkih, ki se naj smiselno vključi v zakonski osnutek. Pred- 
pisi, ki so bili sprejeti na podlagi omenjenih dveh zakonov, ostanejo v veljavi 
do njihove uskladitve z novim zakonom. Uskladitev naj se izvrši v roku enega 
leta od uveljavitve novega zakona. Po naši oceni je bilo doslej izdanih 56 zava- 
rovalnih aktov. 

9. V ostalem je obdržal osnutek zakona, ki je bil kot informativno gradivo 
priložen predlogu za izdajo zakona o varstvu narave, dosedanje določbe, upo- 
števal pa je pripombe, na katere so opozorili skupščinski odbori in zakonodajno- 
pravna komisija, ki so obravnavali gradivo. 

Končno pripominjamo, da je bil osnutek sestavljen ob neposrednem sode- 
lovanju Prirodoslovnega društva Slovenije, Planinske zveze Slovenije in zavoda 
za spomeniško varstvo SR Slovenije, ki se z osnutkom strinjajo. 
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POROČILA 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji 26. 2. 1969 obravnaval osnutek 
zakona o varstvu narave, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal v obravnavo 
republiški sekretariat za urbanizem. 

Odbor je ugotovil, da je z republiškim zakonom potrebno zavarovati na- 
ravne lepote in dati osnovo za varstvo narave ter za postopke proti tistim, ki 
bi uničevali ali neodgovorno spreminjali naravo. Načela, na katerih temelji 
osnutek zakona o varstvu narave, so smotrna in pravilna, prav tako so v osnutku 
upoštevane pripombe in mnenja, ki sta jih odbor za urbanizem ter stanovanjsko 
in komunalno gospodarstvo ter občasni odbor za. proizvodnjo, promet in po- 
slovno sodelovanje na skupni seji dala k predlogu za izdajo tega zakona. 

V načelni obravnavi je bilo omenjeno, da v osnutku tega zakona ni nikjer 
nakazana vloga krajevne skupnosti, ki pa bi pri varstvu narave morala sode- 
lovati. Poleg tega zakon ne rešuje zadovoljivo vprašanje nadzorstva, saj občin- 
ski in republiški inšpektorji ne bodo zmogli izvrševati celotno nadzorstvo, 
zvezni zakon pa ne dovoljuje, da bi kdorkoli, razen uradnih oseb legitimiral 
kršilce zakona. V obravnavi je bilo izraženo mnenje, da bi lahko priznali pra- 
vico legitimiranja nekaterim, za to pooblaščenim članom raznih organizacij 
(planinci, gorska straža itd.). 

Izdaja tega zakona bo minimalno obremenila proračune občinskih skupščin, 
posebno ker se lahko organizira medobčinska služba za varstvo narave, medtem 
ko bo potrebno na republiškem sekretariatu za urbanizem razširiti sistemizacijo 
za štiri nova delovna mesta, kar skupaj s povečanjem materialnih stroškov 
predstavlja po oceni 210 000 din. 

Na osnovi teh ugotovitev se je odbor z osnutkom zakona v načelu strinjal. 
V podrobni razpravi pa je imel naslednje pripombe: 

K 5. členu : Deveta alinea se spremeni tako, da glasu: »—1 razvija pri 
občanih, delovnih in drugih organizacijah ter društvih zanimanje za varstvo 
narave s strokovnimi publikacijami, predavanji, ogledi in podobno; 

deseta alinea se spremeni tako, da glasi: »— sodeluje z delovnimi in dru- 
gimi organizacijami ter društvi in posamezniki, ki skrbijo za varstvo narave. 

Obe alinei naj se torej razširita tako, da občine razvijajo zanimanje za 
naravo in sodelujejo pri varstvu narave tudi z društvi, ker je varstvo narave 
potrebno čimbolj popularizirati. 

K 6. členu: Peta alinea se spremeni in glasi : predlaga v sporazumu 
z občinskimi skupščinami zavarovanje krajinskih parkov ter.. .«. 

Odbor meni, da je nujno sodelovanje med republiškim sekretariatom za 
urbanizem in občinami glede predlogov za zavarovanje posameznih področij. 

K 7. členu: Prva beseda v prvi vrsti »izhodišča« naj se popravi v 
»izhodišče«. 

K 8. členu: V četrtem odstavku se v peti vrsti za besedico »pomen« 
črta podpičje in napravi pika. Ostali del stavka se črta. 

Spremembo je predlagal odbor za proizvodnjo, promet in poslovno so- 
delovanje. 

K 9. členu: V drugi alinei se za besedo »področju« vstavita še besedi 
»vrtnega in .. .«. 

Določbe te alinee naj se torej razširijo s tem, da se zavarujejo kot naravne 
znamenitosti tudi kulturno pomembni objekti na področju vrtnega oblikovanja. 
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K 18. členu : V tretjem odstavku se črta prvi del stavka: »Zavarovani 
premični naravni spomenik in« ter začne z besedami »Zavarovano rastlino 
ali. . 

Premični naravni spomenik ni točno definiran pojem in zato odbor meni, 
da se zaradi jasnosti to črta. 

Ker je odbor v razpravi ugotovil, da je takšen zakon potreben, da so načela 
za ureditev vprašanj, ki jih določa smotrna, in da izdaja takšnega zakona ne bo 
bistveno bremenila republiškega niti občinskih proračunov, predlaga, da repu- 
bliški zbor sprejme predloženi osnutek zakona. 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo je določil 
za svojega poročevalca poslanca Janka Markiča. 

St.: 63-19/69 j 
Ljubljana, 3. 3. 1969 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne 26. fe- 
bruarja 1969 obravnavala osnutek zakona o varstvu narave, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil republiški sekretariat za urbanizem. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da so v zakonskem osnutku v 
celoti upoštevane pripombe, ki jih je k predlogu za izdajo zakona dala zakono- 
dajno-pravna komisija na seji dne 16. maja 1968. Glede na to k zakonskemu 
osnutku ni bilo načelnih pripomb. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega osnutka je komisija' predlagala, 
da se naslov drugega poglavja popravi tako, da bi se glasil: »II. Organi za 
varstvo narave«. 

Komisija je bila na seji seznanjena tudi s pripombami in predlogi odbora 
za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora 
k posameznim določbam zakonskega osnutka. V tej zvezi je bila komisija mne- 
nja, da predlog navedenega odbora za dopolnitev 5. alinee 6. člena ni spre- 
jemljiv. Po navedeni določbi republiški sekretariat za urbanizem predlaga 
fzavarovanje krajinskih parkov ter naravnih in hortikulturnih spomenikov, ki 
po svojem pomenu presegajo interese občine. Po odborovi dopolnitvi naj bi 
republiški sekretariat za urbanizem ta predlog pripravil v sporazumu z, občin- 
skimi skupščinami. Po mnenju komisije bi bila taka dopolnitev sprejemljiva in 
koristna, če bi akt o zavarovanju v tem primeru sprejemal republiški organ — 
vendar je iz 10. člena zakonskega osnutka razvidno, da Skupščina SR Slovenije 
izda le akte o zavarovanju narodnih parkov, naravnih rezervatov ter rastlinskih 
in živalskih vrst; akte o zavarovanju krajinskih parkov, naravnih in horti- 
kulturnih spomenikov pa sprejme občinska skupščina oziroma . več občinskih 
skupščin sporazumno, če ti objekti zajemajo širša območja. Ker občinske skup- 
ščine v teh primerih o zavarovalnih aktih same neposredno odločajo, torej 
dokončno sprejemajo predloge , za izdajo teh ..aktov, ni razloga za to, da bi 
moral republiški sekretariat za urbanizem, pri svojem predlogu doseči spo-, 
razum z občinskimi skupščinami, katerim sicer tak predlog pošilja. 

St.: 63-19/69 
Ljubljana, 28. 2. 1969 
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Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora 
je na seji 26. februarja 1969 obravnaval osnutek zakona o varstvu narave, ki 
ga je pripravil republiški sekretariat za urbanizem. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da so v osnutku zakona o varstvu 
narave upoštevana načela, sprejeta pri obravnavi predloga za izdajo zakona o 
varstvu narave kot tudi pripombe in misli, izražene na sejah pristojnih odbo- 
rov in zborov. 

V osnutku zakona je jasno opredeljen njegov namen, tj. varovanje narave 
in pokrajinskih znamenitosti, ker pa varstvo narave ni samo sebi namen, 
moramo to nalogo razumeti kot varovanje človeka in človeške družbe sploh 
pred škodljivimi vplivi in posledicami hitre industrializacije in drugega pose- 
ganja v naravo. Varstvo narave postaja zato vedno bolj element prostorskega 
in urbanističnega planiranja in je kot tako sestavni element naših naporov za 
pravilno in racionalno očuvanje in uporabo ter izkoriščanje narave. 

Vsekakor je smatrati republiški zakon kot okviren zakon, ki daje načelne 
določbe, na podlagi katerih se bodo sprejemali konkretni akti za varovanje 
narave tako na republiški kot občinski ravni. 

V načelni razpravi so se razpravljalci dotaknili tudi vprašanja skrbi za 
čistost naših voda, ki postajajo kljub dokajšnjemu in stalnemu poudarjanju 
o skrbi za naše vode vedno bolj onesnažene. Odbor je zavzel stališče, da bi 
vprašanje varovanja naših voda morah energičneje reševati in da bi morali 
doseči, da bi bile naše vode zopet bolj čiste. Odbor je ugotovil, da načelno to 
vprašanje tudi spada v okvir varovanja narave, vendar da je to posebno vpra- 
šanje, ki se konkretno rešuje z drugimi skupščinskimi akti. Tako posebna 
skupščinska komisija republiškega in gospodarskega zbora pripravlja poseben 
dokument o nalogah s področja vodnega gospodarstva, ki bo prav gotovo moral 
rešiti tudi to vprašanje. 

Ob tej razpravi se je odbor dotaknil tudi vprašanja onesnaženosti zraka. 
Merjenja v zadnjih letih namreč kažejo, da se je čistost zraka v zadnjih letih, 
predvsem v večjih krajih Slovenije izredno poslabšala. Zato bo prav gotovo 
treba že v smislu tega zakona pripraviti ustrezne predpise tudi glede čistosti 
oziroma onesnaženja zraka. 

Glede na splošno pomanjkanje finančnih sredstev je bila izražena bojazen, 
da bomo sicer imeli zakon o varstvu narave, da pa na drugi strani ne bomo 
imeli dovolj sredstev, da bi varovali in vzdrževali v zadostni meri vsaj tisto, 
za kar smo se odločili. To je problematično predvsem zato, ker se uveljavlja 
načelo, da tisti, ki ugotovi, da je potrebno varstvo narave, prevzame tudi fi- 
nančno breme za vzdrževanje in varovanje. Ker bo dokaj varovanja narave v 
okviru občinskih odločitev, katerih mnoge pa nimajo dovolj sredstev, je bilo 
izraženo tudi mnenje, naj bi bil delež republike v varovanju narave ustrezno 
večji. 

Odbor predlaga, da se pri pripravi predloga zakona upoštevajo tudi na- 
slednje pripombe: 

K 8. -členu : v predzadnji vrstici zadnjega odstavka naj se podpičje za- 
menja s piko. Besedilo, ki je sedaj za podpičjem, pa naj se izpusti, ker je po> 
mnenju zavoda za spomeniško varstvo odveč in strokovno oporečno. 

K 9. členu : v drugi alinei naj se za besedo »področju« dodasta besedi 
»vrtnega in«; odbor predlaga to dopolnitev na predlog zavoda za spomeniško 
varstvo, ker je smiselno, da se v določenih primerih zavarujejo tudi objekti 
na področju vrtnega oblikovanja. 
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Obenem odbor opozarja na tiskovni napaki v 7. alinei v 6. členu osnutka 
zakona, ker spreminjata smisel določila. Pravilno je »zavarovana« ne pa »zava- 
rovanja«; namesto »predvideva« mora glasiti pravilno »predvidena«. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme osnutek zakona o varstvu 
narave in naloži pooblaščenemu predlagatelju pripravo predloga zakona. 

Odbor je določil za poročevalca na seji zbora poslanca Jožeta Javornika. 

St.: 63-19/69 
Ljubljana, 27. 2. 1969 

PREDLOG ZAKONA 

o revalorizaciji, koeficientih in osnovi za revalorizacijo sredstev 
delovnih organizacij določenih področij 

1. člen 

Delovne organizacije s področja izobraževanja in vzgoje, znanosti in kul- 
ture in socialnega varstva ter organizacije s področja športa (v nadaljnjem 
besedilu: organizacije) opravijo revalorizacijo sredstev, ki so bila nabavljena 
do 31. decembra 1966, in sicer po stanju na dan 31. decembra 1968. 

2. člen 

Če ni s tem zakonom drugače določeno, se pri revalorizaciji sredstev orga- 
nizacij iz prejšnjega člena glede koeficientov in drugih meril ter postopka 
ustrezno uporabljajo določbe zakona o revalorizaciji sredstev delovnih orga- 
nizacij (Uradni list SFRJ, št. 29-365/66) ter določbe zakona o koeficientih in 
osnovi za revalorizacijo sredstev delovnih organizacij (Uradni list SFRJ, št. 
47-565/66). 

3. člen 

Za revalorizacijo sredstev, ki so bila pridobljena (zgrajena, nabavljena, 
uvožena, zasajena) v letih 1953 do 1966, uporabijo organizacije glede na skupino 
sredstev in glede na leto, ko so bila pridobljena, naslednje koeficiente (glej 
razpredelnico na 458. strani). 

4. člen 

Sredstva, pridobljena pred letom 1953 in ocenjena po ceniku, ki je veljal 
za gospodarske organizacije, revalorizirana s koeficienti, ki so predpisani za 
leto 1953. 

5. člen 

Pri revalorizaciji osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe, ki so bila 
prvič ocenjena po letu 1953, vzame organizacija leto ocenitve za leto pridobitve. 
V primerih, ko je bila odpravljena revalorizacija teh sredstev po letu 1953, 
lahko vzame organizacija leto' zadnje revalorizacije za leto pridobitve. 

6. člen 

Opremo, ki je bila rekonstruirana po letu ocenitve oziroma po letu zadnje 
revalorizacije pred uveljavitvijo tega zakona ali je bila njena rekonstrukcija 
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v teku, revalorizira organizacija tako, da posebej revalorizira del njene vred- 
nosti pred rekonstrukcijo in posebej del njene vrednosti po rekonstrukciji, in 
sicer s koeficienti, ki ustrezajo letu vlaganja po stanju, izkazanem v poslovnih 
knjigah organizacije. 

7. člen 

Organizacija, ki ne ustvarja redno in trajno dohodka na način, gospodar- 
skega poslovanja, lahko zmanjša predpisane koeficiente, ne sme pa jih povečati 
po določbah 10. člena zakona o revalorizaciji sredstev delovnih organizacij. 

8. člen 

Organizacije opravijo revalorizacijo do 30. junija 1969, rezultate revalo- 
rizacije pa knjižijo v svojih poslovnih knjigah s 1. januarjem 1969. Od tega 
dne naprej se bodo upoštevale pravice in obveznosti, ki izhajajo iz nove vred- 
nosti. 

Elaborat o revalorizaciji sredstev dostavijo organizacije službi družbenega 
knjigovodstva do 30. junija 1969. 

9. člen 

Revalorizacija kulturnih spomenikov in prirodnih redkosti, predmetov, 
razstavljenih v muzejih in umetniških galerijah, arhivskega gradiva ter knjiž- 
nega zaklada v javnih knjižnicah se ne opravi. 

10. člen 

Komisija za izvajanje revalorizacije osnovnih sredstev in sredstev skupne 
porabe delovnih organizacij, ki je bila ustanovljena s sklepom izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, št. 020-23/66 z dne 22. aprila 1966, ima tele naloge: 

— sodeluje z zvezno komisijo za izvajanje revalorizacije osnovnih sredstev 
in sredstev skupne porabe gospodarskih organizacij (v nadaljnjem besedilu: 
zvezna komisija) v zvezi z revalorizacijo osnovnih sredstev in sredstev skupne 
porabe delovnih organizacij; 

— pripravi ustrezne predpise za revalorizacijo osnovnih sredstev in sred- 
stev skupne porabe delovnih organizacij s področja izobraževanja in vzgoje, 
znanosti in kulture in socialnega varstva ter organizacij s področja športa; 

— zagotavlja in koordinira izvajanje politike v zvezi z revalorizacijo v 
republiki; 

— predloži izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in zvezni komisiji 
analizo o opravljeni revalorizaciji in posreduje probleme, ki se pojavijo pri izva- 
janju revalorizacije; 

— izda navodilo za revalorizacijo sredstev delovnih organizacij s področja 
izobraževanja in vzgoje, znanosti in kulture, in socialnega varstva ter organi- 
zacij s področja športa. 

11. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Po zakonu o revalvaciji sredstev delovnih organizacij (Uradni list SFRJ, 
št. 29-365/66) uskladijo delovne organizacije knjigovodstveno vrednost stvari, 
ki tvorijo osnovna sredstva in sredstva skupne porabe, z njihovimi tržnimi 
cenami. 

Omenjeni zakon vsebuje med drugim naslednje določbe: 
»Revalorizacija kulturnih spomenikov in prirodnih redkosti, predmetov, 

razstavljenih v muzejih in umetniških 'galerijah, arhivskega gradiva ter knjiž- 
nega zaklada v javnih knjižnicah bo urejena z republiškimi zakoni« (4. člen). 

»Delovne organizacije s področja izobraževanja in vzgoje, znanosti in kul- 
ture in socialnega varstva ter organizacije s področja športa opravijo revalori- 
zacijo sredstev po koeficientih in drugih merilih v postopku in v roku, kot 
to predpiše republika« (5. člen). 

I 

Zvezni zakon o revalorizaciji sredstev delovnih organizacij (Ur. list SFRJ, 
št. 29/66) določa, da bo revalorizacija stvari iz 4. člena urejena z republiškimi 
zakoni. V predlogu zakona se revalorizacija teh stvari ne predvideva, ker pri 
nas v glavnem še niso predmet blagovne menjave, saj za njih niti še ne 
obstoji razvitega tržišča; tako ni mogoče za njih določiti tržne vrednosti, cenitev 
teh stvari pa bi obenem povzročala velike stroške. 

Problematična je tudi amortizacija teh stvari, saj dokler obstojajo, imajo 
po pravilu vedno večjo vrednost, ne pa manjšo. 

II 

V zvezi z revalorizacijo sredstev delovnih organizacij s področja izobraže- 
vanja in vzgoje, znanosti in kulture in socialnega varstva ter organizacij s 
področja športa predvidevajo določbe predloga zakona, da se revalorizacija 
sredstev opravi po metodi koeficientov, kot je to predpisano za gospodarske 
organizacije. 

Delovne organizacije omenjenih področij so opravile popis in ocenitev 
osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe v različnih letih, le malo delovnih 
organizacij je opravilo revalorizacijo sredstev v letu 1962 (ni bila obvezna za 
te delovne organizacije). Tako so npr. izobraževalni in vzgojni zavodi opravili 
popis in cenitev osnovnih sredstev leta 1959, socialni zavodi leta 1954, kulturni 
zavodi leta 1959 ter znanstveni zavodi leta 1956. Zato je bilo treba izdelati koe- 
ficiente za obdobje od leta 1953 do vključno leta 1961, za obdobje od leta 1962 
do vključno leta 1966 pa se uporabijo koeficienti iz zveznega zakona. 

Glede postopka revalorizacije se predlaga ustrezna uporaba zveznega za- 
kona o revalorizaciji sredstev delovnih organizacij. 

Vse te določbe so zajete v 6., 8. in 11. členu, prvem odstavku 12. člena ter 
v 13., 14. in 16. členu zveznega zakona o revalorizaciji sredstev delovnih organi- 
zacij. Veljajo pa tudi določbe 10. člena zveznega zakona, s tem da delovne 
organizacije, ki ne ustvarjajo dohodka redno in trajno na način gospodarskega 
poslovanja, ne smejo povečati predpisanih koeficientov, lahko jih pa znižajo. 
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Revalorizacija sredstev, nabavljenih do 31. 12. 1966, se opravi po stanju 
na dan 31. 12. 1968. Rok za izvršitev revalorizacije se določa do 30. 6. 1969, ker 
"bo revalorizacija v teh organizacijah obširnejša zaradi zajemanja daljšega ob- 
dobja. Pravice in obveznosti, ki bodo izhajale iz nove vrednosti, se bodo upošte- 
vale od 1. 1. 1969 dalje. 

Kontrolo in obdelavo revalorizacije bo opravila služba družbenega knjigo- 
vodstva, ki ji morajo organizacije dostaviti elaborat o revalorizaciji do 30. 6. 1969. 

III 

Po 5. členu zakona o revalorizaciji sredstev delovnih organizacij (Uradni 
list SFRJ, št. 29-365/66) je republika dolžna predpisati koeficiente in druga 
merila za revalorizacijo sredstev v delovnih organizacijah s področja izobra- 
ževanja in vzgoje, znanosti in kulture in socialnega varstva ter za organizacije 
s področja športa. 

Predlog zakona povzema določbe zveznega zakona o koeficientih in osnovi 
za revalorizacijo sredstev delovnih organizacij (Uradni list SFRJ, št. 47-565/66). 

Pri pregledu predpisov, ki se nanašajo na cenitve in revalorizacijo osnovnih 
sredstev v organizacijah navedenih področij v obdobju od 1953. do 1962. leta, je 
bilo ugotovljeno: 

a) Nekatere delovne organizacije so opravile popis in cenitev sredstev v 
letu 1953 po nomenklaturi in ceniku, ki sta veljala za gospodarske organizacije. 

b) Po uredbi o popisu in cenitvi osnovnih sredstev finančno samostojnih za- 
vodov (Ur. list FLRJ, št. 54-571/55) so bili ti zavodi dolžni opraviti popis in 
cenitev osnovnih sredstev s stanjem 1. 1. 1956 z uporabo nomenklature in cenika, 
ki sta veljala za popis in cenitev osnovnih sredstev v gospodarskih organizacijah, 
s katero se je ugotavljala vrednost osnovnih sredstev na dan 31. 12. 1952. 

c) Na podlagi navodila za popis in cenitev nepremičnin in inventarja pri 
državnih organih in zavodih (Ur. list FLRJ, št. 2-30/59) je bil v letu 1959 
opravljen popis in cenitev osnovnih sredstev tudi v drugih delovnih organiza- 
cijah, ki niso bile zajete s popisom in cenitvijo osnovnih sredstev v letu 1956. 
Cenitev je bila opravljena po predpisih in na podlagi posebnega cenika za sred- 
stva, ki so bila nabavljena v letih 1953 in 1958. 

č) Za cenitev sredstev v nekaterih organizacijah niso bili izdani posebni 
predpisi (npr. za organizacije s področja športa). 

Te ugotovitve zahtevajo, da se predpišejo koeficienti za celo obdobje 1953 
do 1966. 

Nomenklaturi skupin osnovnih sredstev, po katerih se je opravila revalo- 
rizacija osnovnih sredstev v letu 1962 in po kateri naj bi se opravila v letu 1966, 
se razlikujeta. Zato je bila za osnovo vzeta nomenklatura za revalorizacijo v 
letu 1966 ter so bile posamezne vrste osnovnih sredstev iz nomenklature iz 
leta 1962 prilagojene novi nomenklaturi. 

S prilogoditvijo starih nomenklaturnih skupin na nove skupine se je do- 
bilo za posamezno leto v obdobju 1953. do 1961. leta več koeficientov. Da bi 
prišli do enotnih koeficientov za obdobje 1953—1961 po novi nomenklaturi, 
so se na podlagi koeficientov najbolj tipičnih grup osnovnih sredstev v obrav- 
navanih dejavnostih določili novi poprečni koeficienti. Na ta način so bili ugo- 
tovljeni koeficienti, ki omogočajo revalorizacijo do 1961. leta. 
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Z namenom, da se dobijo enotni koeficienti za celo obdobje od 1953. do 
1966. leta, so bili na novo izračunani koeficienti za obdobje 1953—1961. leta, 
pomnoženi s koeficientom za leto 1962. Ker pa so bili koeficienti pri revalo- 
rizaciji v letu 1962 predpisani za leto 1961 z 1,00, je bil novi koeficient za to 
leto določen po srednji vrednosti med na novo izračunanim koeficientom za 
leto 1960 in predpisanim za leto 1962. 

Koeficient, ki je bil uporabljen na podlagi odloka o popravku vrednosti 
osnovnih sredstev za 17 % pri revalorizaciji v letu 1958, je že .vsebovan v koe- 
ficientih, ki so bili predpisani za revalorizacijo v letu 1962. 

Za revalorizacijo uvozne opreme niso bili predpisani koeficienti za obdobje 
1953—1961. Zato so uporabljeni podatki Narodne banke o gibanju deviznega 
tečaja od leta 1952 do 1962, na čemer v največji meri slonijo tudi koeficienti, 
ki so predpisani za revalorizacijo uvozne opreme v obdobju 1962-—1966. 

Delovne organizacije, ki niso opravile popisa in cenitve sredstev po nobe- 
nem predpisu, opravijo cenitev sredstev po tržnih ecnah v skladu z 12. členom 
zakona o revalorizaciji sredstev delovnih organizacij. 

POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 18. 3. 1969 
obravnaval predlog zakona o revalorizaciji, koeficientih in osnovi za revalo- 
rizacijo sredstev delovnih organizacij določenih področij, ki ga je republiški 
skupščini predložil izvršni svet. 

Odbor se je strinjal s predlogom izvršnega sveta, naj obravnava skupščina 
zakon po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da predloženi zakon predstavlja 
realizacijo pooblastil, ki jih imajo republike po zveznem zakonu o revalorizaciji 
sredisitev delovnih organizacij. Koeficienti za revalorizacijo sredstev delovnih or- 
ganizacij določenih področij predstavljajo zadovoljiv instrument za določitev 
obstoječe vrednosti delovnih sredstev. 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da so koeficienti za revalorizacijo domače 
opreme podcenjeni in pomenijo zmanjševanje vrednosti domače opreme. Obratno 
pa je s koeficienti za revalorizacijo uvožene opreme. Ti so za obdobje od leta 
1953 do 1957 precenjeni in pomenijo precenjevanje uvožene opreme. S finanč- 
nega gledišča so koeficienti za uvoženo opremo spričo menjave kurza med tujo 
in našo valuto sicer primerni, ni pa moč tega trditi z gledišča realnega ocenje- 
vanja njihove vrednosti in njihove uporabne vrednosti. Ker ima področje izobra- 
ževanja le malo uvožene opreme, pomeni to, da na tem področju posredno zni- 
žujemo vrednošt delovnih sredstev. 

Predlog zakona trenutno sicer ne spreminja stanja osnovnih sredstev de- 
lovnih organizacij s področij izobraževanja in vzgoje, znanosti, kulture, social- 
nega varstva in športa, v prihodnje pa vendarle zagotavlja solidnejšo podlago 
za realno oceno celotnih stroškov poslovanja delovnih organizacij s teh podro- 
čij. Ta bo tudi omogočila ustreznejšo opredelitev finančnih in drugih obveznosti 
njihovih ustanoviteljev. 

V podrobni obravnavi zakonskega predloga so bili izraženi pomisleki k 
7. členu, ki omogoča organizacijam, ki ne ustvarjajo redno in trajno dohodka na 
način gospodarskega poslovanja, da lahko zmanjšajo predpisane koeficiente. 
Po mnenju odbora bi takšna določba lahko povzročila precejšnjo neenotnost in 
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ponekod celo ogrozila smisel revalorizacije. Glede na to je odbor podprl predlog 
posebne delovne skupine prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije 
in predlaga, naj se v 7. členu za besedo »lahko« vstavijo besede »v soglasju z 
ustanovitelj em«. 

Odbor za prosveto in kulturo predlaga republiškemu zboru, da sprejme 
predlog zakona. 

Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca Ceneta 
Matičiča. 

Št.: 30-39/69 
Ljubljana, 18. 3. 1969 

Skupina poslancev prosvetno-kulturnega zbora — poročilo z dne 17. 3. 1969, 
št. 30-39/69. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala pred- 
log zakona o revalorizaciji, koeficientih in osnovi za revalorizacijo sredstev de- 
lovnih organizacij določenih področij na svoji 148. seji dne 17. marca 1969. 

Komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. 
V podrobni obravnavi po členih je komisija predlagala naslednji amandma: 
K 10. č 1 e n u : V zadnji alinei naj se besedi »izda navodilo« nadomestita 

z besedami »izda tehnično navodilo«. 
Sprememba je potrebna zaradi smiselne uskladitve s pristojnostmi, ki jih 

zvezni zakon o revalorizaciji sredstev delovnih organizacij daje zvezni komisiji 
za revalorizacijo. 

V nasprotju s tem je bilo v komisiji izraženo tudi manjšinsko mnenje, da je 
določba zadnje alinee 10. člena v nasprotju z zakonom o republiški upravi SR 
Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 14/65). Po določbah tega zakona je namreč navodilo 
izvršilni predpis in bi ga torej lahko izdal samo republiški upravni organ, kar 
pa republiška komisija za revalorizacijo ni. V sklepu izvršnega sveta o njeni 
ustanovitvi, citiranem v uvodnem besedilu 10. člena, je namreč navedeno, da 
gre za komisijo po drugem odstavku 61. člena zakona o republiški upravi SR 
Slovenije, ki nima statusa republiškega upravnega organa, ampak je le skupno 
kolegijsko delovno telo. Ustrezna komisija kot republiški upravni organ bi se 
sicer z zakonom ali z uredbo lahko ustanovila, vendar so njene naloge večinoma 
že izvršene in je samo za izdajo omenjenega navodila ne bi kazalo ustanavljati 
kot republiški upravni organ. Zato je bilo predlagano, da bi se za izdajo tega 
predpisa pooblastil republiški sekretar za finance, vse ostalo besedilo 10. člena 
pa naj bi se črtalo, ker predstavlja le povzemanje vsebine omenjenega sklepa 
izvršnega sveta, kar z zakonodajnega gledišča ni primerno — naloge, omenjene 
v prvih dveh alineah, pa so že tudi v celoti izvršene. Ta predlog pa v komisiji 
ni bil sprejet. 

Komisija je bila seznanjena tudi s predlogom posebne delovne skupine pro- 
svetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije, naj bi se v 7. členu za besedo 
•»lahko« vstavile besede »v soglasju z ustanoviteljem«, in k temu predlogu ni 
imela pripomb. 

St.: 30-3&/69 
Ljubljana, 18. 3. 1969 
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PREDLOG ZAKONA 
o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij 

določenih področij 

1. člen. 

Delovne organizacije s področja izobraževanja in vzgoje, znanosti in kulture 
ter socialnega varstva in športa obračunavajo amortizacijo za leto 1968 enako 
kot v letu 1967, od 1. januarja 1969 pa po stopnjah, predpisanih z zakonom o 
stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij (Uradni list SFRJ, 
št. 52-608/66). 

2. člen 

Delovne organizacije iz prejšnjega odstavka, ki ne ustvarjajo redno in trajno 
dohodka na način gospodarskega poslovanja, smejo po sklepu najvišjega organa 
upravljanja zmanjšati obračunano amortizacijo za leto 1969, vendar znesek obra- 
čunane amortizacije ne more biti manjši od zneska obračunane amortizacije za 
leto 1968. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Zvezni zakon o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev, delovnih organi- 
zacij pooblašča republiko (5. člen), da določi stopnje za amortizacijo osnovnih 
sredstev delovnih organizacij s področja izobraževanja in vzgoje, znanosti in 
kulture, socialnega varstva in športa. 

Predlog zakona predvideva za vse delovne organizacije z obravnavanih 
področij, da obračunavajo amortizacijo v letu 1968 enako kot v letu 1967, od 
1. 1. 1969 dalje pa po stopnjah, ki so predpisane z zveznim zakonom o stopnjah 
amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij (Uradni list SFRJ, št. 52- 
608/66). Določba v predlogu, da te organizacije obračunavajo amortizacijo za 
leto 1968 enako kot v letu 1967, je potrebna zato, ker bi sicer po 5. členu ome- 
njenega zveznega zakona morale obračunavati amortizacijo za leto 1968 po 
stopnjah, ki so bile uveljavljene z njim za gospodarske organizacije in za de- 
lovne organizacije s področja zdravstva. 

Šele po končani revalorizaciji osnovnih sredstev ter po izračunanju amor- 
tizacije po novih stopnjah od revaloriziranih vrednosti bo možno ugotoviti, za 
koliko se bo povečala obračunana amortizacija oziroma stroški poslovanja v 
teh delovnih organizacijah in s tem povečale obveznosti ustanoviteljev — občin 
in republike, ki financirajo te delovne organizacije. 

Ker v proračunskih dohodkih občin in republike za leto 1969 ne bo možno 
najti kritja za dokaj povečano amortizacijo in tudi ne bi bilo možno usmeriti 
teh sredstev za potrebne investicije v teh dejavnostih, predlog zakona pred- 
videva, da smejo delovne organizacije, ki ne ustvarjajo redno in trajno dohodka 
na način gospodarskega poslovanja, zmanjšati obračunano amortizacijo za leto 
1969, vendar pa znesek obračunane amortizacije ne sme biti manjši od zneska 
obračunane amortizacije za leto 1968. S tem bi se doseglo, da se višina amorti'- 
zacijskih sredstev za leto 1969 v glavnem zadrži na ravni iz leta 1968. • 
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POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 18. 3. 1969 
obravnaval predlog zakona o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih 
organizacij določenih področij, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen 
izvršni svet. 

Odbor se je strinjal s predlogom izvršnega sveta, naj Skupščina SR Slove- 
nije obravnava predloženi zakon po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. 

K predlogu zakona, ki predvideva, da delovne organizacije s področja šol- 
stva, kulture, znanosti, socialnega varstva in športa obračunajo amortizacijo 
v letu 1968 enako kot v letu 1967, za leto 1969 pa smejo zmanjšati obračunano 
amortizacijo do zneska v preteklem letu, v razpravi ni bilo načelnih pripomb. 

V podrobni obravnavi zakonskega predloga se je odbor strinjal s predlo- 
gom posebne delovne skupine prosvetno-kulturnega zbora, in predlaga, naj 
se v 2. členu za besedo »upravljanja« vstavijo besede »v soglasju z ustanovi- 
teljem«. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona. 
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca Ceneta 

Matičiča. 

Stv: 30-40/69 
Ljubljana, 18. 3. 1969 

Skupina poslancev prosvetno-kulturnega zbora — poročilo z dne 17. 3. 1969, 
št: 30-40/69. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala pred- 
log zakona o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij do- 
ločenih področij na svoji 148. seji dne 17. marca 1969. 

Komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. 
V podrobni obravnavi je komisija predlagala naslednji amandma: 
K 3. členu : Beseda »naslednji« naj se nadomesti z besedo »osmi«. 
V obrazložitvi zakona namreč niso navedeni nobeni razlogi, ki bi upraviče- 

vali skrajšanje osemdnevnega vakacijskega roka, in tako skrajšanje po izjavi 
predstavnika republiške komisije za revalorizacijo tudi ni potrebno. 

Komisija je bila seznanjena tudi s predlogom posebne delovne skupine 
prosvetno-kulturnega zbora, naj bi se v 2. členu za besedo »upravljanja« vstavile, 
besede »v soglasju z ustanoviteljem«, in k temu predlogu ni imela pripomb. 

Št.: 30-40/69 
Ljubljana, 18. 3. 1969 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o uporabi amortizacijskih sredstev delovnih organizacij 
določenih področij 

1. člen 

1. člen zakona o uporabi amortizacijskih sredstev delovnih organizacij do- 
ločenih področij (Uradni list SRS, št. 42-219/66) se spremeni tako, da se glasi: 

»Delovne organizacnje s področja zdravstva, socialnega varstva, znanosti 
in kulture ter vzgoje in izobraževanja uporabljajo amortizacijska sredstva 
po predpisih, ki veljajo za uporabo amortizacijskih sredstev gospodarskih orga- 
nizacij, če ni za posamezne vrste delovnih organizacij s teh področij s posebnim 
zakonom drugače določeno.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1969. 

OBRAZLOŽITEV 

V 28. členu zakona o amortizaciji osnovnih sredstev delovnih organizacij 
(Uradni list SFRJ, št. 29-364/66) je določeno, da uporabo amortizacijskih sredstev 
delovnih organizacij s področja zdravstva in socialnega varstva, izobraževanja 
in vzgoje ter znanosti in kulture ureja republiški zakon. 

Na podlagi tega člena zveznega zakona je SR Slovenija izdala zakon, s ka- 
terim je uredila uporabo amortizacijskih sredstev delovnih organizacij s teh 
področij, ki redno in trajno ustvarjajo dohodek na način gospodarskega poslo- 
vanja, in sicer tako, kot velja za gospodarske organizacije. S tem zakonom pa 
ni bila urejena uporaba amortizacijskih sredstev drugih delovnih organizacij 
s teh področij, zaradi česar je potrebna sprememba zakona, ki dovoljuje vsem 
delovnim organizacijam s teh področij, da uporabljajo amortizacijska sred- 
stva po predpisih, ki veljajo za uporabo amortizacijskih sredstev gospodarskih 
organizacij, če ni za posamezne vrste delovnih organizacij s teh področij s po- 
sebnim zakonom drugače določeno. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala pred- 
log zakona o spremembi zakona o uporabi amortizacijskih sredstev delovnih 
organizacij določenih področij na svoji 148. seji dne 17. marca 1969. 

Komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. 
V podrobni obravnavi je komisija predlagala nas!ednji amandma: 
K 2. členu : Besede »uporablja pa se od 1. januarja 1969« naj se nado- 

mestijo z besedami »učinkuje pa za čas od 1. januarja 1969«. 
Predlagana sprememba predstavlja uporabo pravilnejše formulacije, ki se 

v zadnjem času na predlog komisije in v skladu z njenim načelnim stališčem, 
sprejetim na seji dne 4. junija 1968, uporablja za določanje retroaktivnega učin- 
kovanja predpisa. 



Priloge 467 

Komisija se je strinjala s stališčem predstavnika republiške komisije za 
revalorizacijo, da je podelitev retroaktivnega učinka temu zakonu upravičena, 
vendar pa je v skladu s svojim načelnim stališčem o vprašanju retroaktivnosti, 
vključenim tudi v predlog resolucije o temeljih zakonodajne politike republike, 
predlagala, naj predlagatelj v obrazložitvi zakona oziroma v naknadni dopol- 
nitve te obrazložitve razloge za tako določbo posebej obrazloži. 

Št.: 30-30/69 
Ljubljana, 18. 3. 1969 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora — poročilo z dne 
18. 3. 1969, št. 30-30/69 

Skupina poslancev prosvetno-kulturnega zbora — poročilo z dne 17. 3. 1969, 
št. 30-30/69. 

OSNUTEK ZAKONA 

o prenehanju višje stomatološke šole v Mariboru 

1. člen 

Višja stomatološka šola v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: šola), ki je bila 
ustanovljena z zakonom o Višji stomatološki šoli v Mariboru (Uradni list LRS, 
št. 23-134/60), preneha. 

2. člen 

Šola preneha konec študijskega leta 1969/70, in sicer postopoma, tako da se 
v študijskem letu 1968/69 opravlja pouk v drugem in tretjem letniku, v štu- 
dijskem letu 1969/70 pa samo v tretjem letniku. 

Absolventi šole lahko opravljajo izpite po sedanjem učnem načrtu in izpit- 
nem roku šole do 31. marca 1971. 

3. člen 

O uporabi poslopja, inventarja in drugega premoženja šole odloči izvršni 
, svet Skupščine SR Slovenije v soglasju s skupščino občine Maribor in z zdru- 

ženjem visokošolskih zavodov v Mariboru. 
Arhiv šole prevzame združenje visokošolskih zavodov v Mariboru. 

4. člen 

Likvidacija šole se opravi po stanju na dan 30. septembra 1970; likvidacijo 
opravi likvidacijska komisija, v kateri mora biti tudi zastopnik združenja viso- 
košolskih zavodov v Mariboru. 

Likvidacijsko komisijo imenuje republiški sekretar za prosveto in kulturo. 

5. člen 

Z dnem, ko po tem zakonu preneha šola, preneha veljati zakon o višji sto- 
matološki šoli v Mariboru (Uradni list LRS, št. 23-134/60). 
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6. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 
t 

Višja stomatološka šola v Mariboru (v nadaljevanju: šola) je bila ustanov- 
ljena z zakonom leta 1960 (Uradni list LRS, št. 23-134/60). Leta 1964 je bilo 
zgrajeno zanjo novo sodobno poslopje z vsemi potrebnimi prostori in opremo 
za teoretični in praktični pouk. Sola je dobro preskrbljena z učili in drugimi 
pripomočki, ki jih zahteva sodoben študij. 

Na šoli je bilo v šolskem letu 1967/68 zaposlenih 15 učiteljev in sodelavcev 
za nedoločen čas in 25 s skrajšanim delovnim časom. 

Študij traja tri leta. Diplomanti šole imajo strokovni naslov višji dentist. 
Do konca leta 1967 je na šoli diplomiralo 162 študentov. 

IL 

Prenehanje šole (1. člen predloženega osnutka) predlagamo iz dveh raz- 
logov: zaradi suficitarnosti terapevtskega kadra v zobozdravstvu in zaradi za- 
hteve sodobne medicinske znanosti, da tudi na tem področju deluje kot terapevt 
le zdravnik stomatolog. 

Do ustanovitve šole je prišlo namreč predvsem zaradi akutnega pomanj- 
kanja zobnih terapevtov v povojnem času. Se leta 1963 je prišlo v Sloveniji na 
enega zobozdravnika 5830 prebivalcev. Da bi se ta neugodna kadrovska situ- 
acija odpravila, sta bila storjena dva ukrepa: na medicinski fakulteti v Ljub- 
ljani je bil na oddelku za stomatologijo uveden stopenjski študij, ki je v triletni 
prvi stopnji izobraževal zobnega terapevta z višjo strokovno izobrazbo — viš- 
jega dentista, v Mariboru je bila ustanovljena 3-letna višja stomatološka šola. 
Treba je poudariti, da je medicinska fakulteta že ob uvedbi prve stopnje študija 
na stomatologiji in prav tako ob ustanovitvi višje stomatološke šole v Mariboru 
imela pomisleke glede uporabnosti višjega dentista kot terapevta in je pristala, , 
da ga tudi sama izobražuje, le zaradi perečih kadrovskih potreb. Prav tako je 
treba podčrtati, da leta 1960 ni bilo mogoče predvideti tako hitre zapolnitve 
omenjene kadrovske vrzeli, kot se je to dejansko zgodilo. Po 7-letnem planu 
naj bi v letu 1970 dosegli razmerje 1 zobni terapevt na 3000 prebivalcev oziroma 
naj bi v tem letu imeli 570 terapevtov. Nepričakovano pa smo že leta 1967 
(stanje 30/9) lahko ugotovili, da imamo zaposlenih 587 zobnih terapevtov (330 
zobozdravnikov in 257 dentistov), torej več kot jih je bilo' predvidenih za leto 
1970. V zadnjih dveh letih pa je bilo glede na prosta delovna mesta mogoče 
zaposliti komaj V« diplomantov. 

Glede na predviden dotok novih diplomantov, upoštevajoč število študentov 
v zadnjih letnikih in absolventov na stomatološkem oddelku medicinske fakul- 
tete in višje stomatološke šole, bomo imeli 1970. leta 1000 zobnih terapevtov 
ali enega na 1700 prebivalcev, kar je optimalno evropsko razmerje. Tolikšnega 
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števila zobnih terapevtov pa zdravstvena služba verjetno ne bo mogla zaposliti, 
saj bi, če bi to hotela, morala do leta 1970 odpreti blizu 400 novih delovnih 
mest z ustrezaj očim številom zobnih asistentov in zobotehnikov. 

Zobozdravstvena služba je že ves čas po osvoboditvi stremela za tem, da bi 
čimprej dobili enoten profil terapevta z visoko.izobrazbo, ki je edini sposoben 
za opravljanje polivalentne zobozdravstvene službe. Ker je zobozdravstvo v 
isti meri del medicine kot vsaka druga medicinska stroka, delo zobnega zdrav- 
nika pa — po mnenju medicinske fakultete — nedeljiva celota na samostojnem 
delovnem mestu, je na današnji stopnji razvoja za kvalitetno zobno zdravstvo 
potreben le zdravnik z medicinsko izobrazbo, prav tako kot je potreben za 
zdravljenje splošnih obolenj zdravnik splošne prakse. Različni izobrazbeni pro- 
fili zobnih terapevtov so odraz razvoja v preteklosti. 

Zaradi potrebe po kvalitetnejši zobozdravstveni oskrbi in zaradi spreme- 
njenega razmerja spričo števila zobnih terapevtov je stomatološki oddelek 
medicinske fakultete že leta 1966 predlagal, da se ukine stopenjski študij sto- 
matologije. Predlog sta potrdila pedagoško znanstveni svet (1/7-1966, 29/9-1966) 
in fakultetni svet (29/7-1966 in 7/11-1966) medicinske fakultete. Sklep o uki- 
nitvi stopnjevanega študija je dne 9/2-1967 podprl republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo (dopis izvršnemu svetu št. 022-15/67) in v skladu 
z njim predlagal prenehanje višje stomatološke šole v Mariboru. 

S postopno ukinitvijo višje stomatološke šole in s šolanjem enotnega pro- 
fila zobnih terapevtov z visoko izobrazbo je soglašal zavod SRS za zdravstveno 
varstvo in to stališče sporočil (kot opravljalec funkcije republiškega zdrav- 
stvenega centra, ki je to stališče 5/4-1967 sprejel) 28/1-1967 socialno-zdravstve- 
nemu zboru Skupščine SRS (dopis št. 14-149/1). Na razgovoru, ki ga je 17/2-1967 
sklical predsednik socialno-zdravsitvenega zbora Skupščine SRS, je bilo ugo- 
tovljeno, da je predlog medicinske fakultete za ukinitev stopenjskega študija 
stomatologije utemeljen, saj so odpadli kadrovski razlogi, ki so pred leti nare- 
kovali njegovo uvedbo. Dva profila terapevtov nista potrebna oziroma je 
potreben le profil z visoko izobrazbo. Zato tudi ni več potrebna višja stoma- 
tološka šola, ki naj v študijskem letu 1967/68 ne vpisuje več v prvi letnik, 
študentom pa je treba omogočiti, da končajo študij pod pogoji, pod katerimi 
šo ga začeli. Šola naj bi z medicinsko fakulteto našla ustrezno rešitev za nada- 
ljevanje šolanja svojih študentov na fakulteti, upoštevajoč že uveljavljeni učni 
načrt in študijski režim za nestopnjevan študij, in pripravila predloge pogojev, 
pod katerimi bodo študentje lahko končali študij za dosego naslova višji dentist 
oziroma zobozdravnik, prav tako pa tudi predlog za nadaljnjo uporabo učne 
baze v Mariboru. 

Svet republiškega zdravstvenega centra je 21/2-1968 ponovno sprejel sta- 
lišče, da je v Sloveniji potreben samo zobni terapevt z visoko izobrazbo, zato 
naj se dentistične šole ne ustanavljajo, oziroma naj se preusmerijo v druge 
zobozdravstvene namene. Svet republiškega zdravstvenega centra je pri tem 
upošteval, da se mora v zobnem zdravstvu zboljšati struktura kadra in s tem 
raven strokovnega dela, posebno še, ker na nobenem drugem terapevtskem 
področju niso opravljali terapevtskih del delavci z višjo ali celo s srednjo stro- 
kovno izobrazbo. Prav tako je upošteval sedanjo bistveno spremenjeno kadrov- 
sko situacijo glede števila terapevtov z visoko strokovno izobrazbo. V SR 
Sloveniji primanjkuje specialistov za mladinsko Zobozdravstvo in je treba tako 
specializacijo omogočiti v zveznih predpisih. 
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Višja stomatološka šola je v razpravi o tem vprašanju ugovarjala prej 
navedenim ugotovitvam in mnenjem o suficitarnosti zobozdravstvenih kadrov 
v SR Sloveniji in o neustreznosti profila višjega dentista kot terapevta. Šola 
je trdila, da spričo zobne patologije prebivalstva, posebno še mladine, obstoječi 
kader ne zadošča( in da o suficitarnosti ne more biti govora. Glede profila 
višjega dentista meni, da je pri dobro organizirani in pravilno vodeni zobo- 
zdravstveni službi možna delitev dela med zobnim terapevtom z visoko in višjo 
izobrazbo. Šola navaja, da so se njeni diplomanti dobro uveljavili v praksa, 
kakor tudi, da je šolanje višjih dentistov krajše in zato cenejše. Glede na vse 
to poudarja, da ni razloga za njeno ukinitev. Ce bi pa obveljalo stališče, da 
se preneha z izobraževanjem višjih dentistov, predlaga, da se predvidi njen 
postopen razvoj v visokošolsko ustanovo, ki bi v integriranem stomatološkem 
študiju sodelovala pri šolanju stomatologov prvih treh letnikov. 

Enako rešitev so predlagali tudi študenti šole in jo utemeljevali s trditvijo, 
da. bi se z njeno ukinitvijo zmanjšala možnost za izobraževanje mladine iz 
severovzhodne Slovenije. 

Združenje visokošolskih zavodov v Mariboru je podprlo stališča in predloge 
šole ter njenih študentov. 

Glede stališča višje stomatološke šole o potrebnosti in uporabnosti profila 
višjega dentista zlasti zaradi nezadovoljivega stanja v preventivnem, otroškem 
zobozdravstvu izjavlja medicinska fakulteta — njen stomatološki oddelek, da je 
ta dejavnost tako občutljiva, da zahteva ne le zobozdravnika, ampak dodatno 
specializiranega zdravnika stomatologa. 

Zamisel medobčinskega zdravstvenega centra v Mariboru o premestitvi 
prvih treh letnikov stomatološkega fakultetnega študija v Maribor sta zavrnila 
pedagoško-znanstveni svet in fakultetni svet medicinske fakultete z obrazlo- 
žitvijo, da bi to pomenilo ločiti del integriranega medicinskega študija od 
znanstvene in pedagoške baze, ki jo je razvila v dvajsetih letih medicinska 
fakulteta v Ljubljani. To bi bilo v škodo kvalitete izobraževanja zobozdrav- 
stvenega kadra in razvoja stomatološke vede. Kolikor gre za vprašanje ne- 
ustrezne regionalne strukture študentov, jo takšna premestitev ne bi rešila, 
temveč celo poslabšala, saj ima Ljubljana centralno lego v Sloveniji. Varianta 
z organiziranjem vzporednega fakultetnega stomatološkega študija treh prvih 
letnikov v Ljubljani in Mariboru ne pride v poštev tako zaradi že navedenih 
razlogov kot tudi finančnih razlogov. 

Glede na navedena strokovna mnenja fakultete, republiškega zdravstvenega 
centra in zavoda SRS za zdravstveno varstvo in glede na kadrovske podatke, 
ki pričajo, da smo že zdaj zadostili potrebam zdravstvene mreže, planiranim 
v skladu z našimi zmogljivostmi za leto 1970, in da bo dovolj tudi terapevtov 
z visoko izobrazbo, je predlog, da po določbah 17. člena zakona o visokem 
šolstvu v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 14-152/65) šola postopoma preneha 
z delom, utemeljen. 

Pripominjamo, da osnutek splošnega zakona o strokovnem izobraževanju 
zdravstvenih delavcev ne predvideva več višjega dentista (zobarja), zagotavlja 
pa, da lahko osebe, ki so po prejšnjih predpisih pridobile strokovno izobrazbo 
te stopnje, še naprej opravljajo ustrezne naloge zdravstvenega varstva. 

Skupščina izobraževalne skupnosti SR Slovenije je na 4. seji 8/7-1968 na 
podlagi mnenj pristojnih strokovnih in upravnih - organov o ustreznosti profila 
višjega dentista ter poprejšnjih razgovorov z vodstvom šole o prenehanju vpisa 
novih študentov s šolskim letom 1968/69 sklenila, da preneha financirati 1. let- 
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nik študija na tej šoli s pričetkom šolskega leta 1968/69. Hkrati je sklenila 
predlagati Skupščini SR Slovenije, naj do konca leta 1968 odloči o nadaljnjem 
obstoju te šole. Spričo tega višja stomatološka šola v Mariboru s tekočim šol- 
skim letom ni vpisala novih študentov v 1. letnik. 

III. 

Šola naj bi prenehala postopoma, tako da se bi v tekočem študijskem letu 
1968/69 opravljal pouk v drugem in tretjem letniku, v naslednjem študijskem 
letu 1969/70 pa še v tretjem letniku (2. člen predloženega osnutka). Tako bi 
sedanji študenti glede na določbe 3. odstavka 17. člena zakona o visokem šol- 
stvu v SRS lahko zaključili študij, s tem da jim bo dana možnost opravljati 
izpite po sedanjem učnem načrtu in izpitnem redu do 31. marca 1971. Po 
statutu šole namreč preneha status študenta 6 mesecev po izteku šestega, to je 
zadnjega semestra, poslednje študijsko leto pa bi se po predlaganem besedilu 
2. člena in glede na statut šole končalo 30. septembra 1970. 

Studentom šole bo dana možnost, da nadaljuje študij za dosego visoke iz- 
obrazbe na fakulteti po »Določilih o prestopanju slušateljev višje stomatološke 
šole v Mariboru na stomatološki oddelek Medicinske fakultete v Ljubljani«, ki 
sta jih sprejela pedagoško-znanstveni svet (9/10-1968) in fakultetni svet (25/11— 
1968) medicinske fakultete. V študijskem letu 1969/70 ali pozneje se diplomanti 
šole oziroma študentje, ki so v Mariboru opravili določeno število izpitov, po- 
trebnih tudi za vpis v 4. letnik na fakulteti, lahko vpišejo v 4. letnik nedelje- 
nega študija, s tem da zanje velja poseben učni načrt, ki bo nadoknadil 
manjkajočo snov, in da pred vpisom v 5. letnik opravijo še manjkajoče izpite, 
ki so na fakulteti sicer pogoj za vpis v 4. letnik. V študijskem letu 1969/70 ali 
pozneje se lahko vpišejo v 3. letnik nedeljenega študija študentje, če so na 
mariborski šoli opravili izpite, ki so na fakulteti pogoj za, vpis v ta letnik, lahko 
pa tudi diplomantje mariborske šole. V 2. letnik nedeljenega študija pa se 
lahko še v letu 1969/70 vpišejo študentje, ki so v Mariboru opravili izpite, 
potrebne za vpis v 2. letnik fakultete. V 2. in 3. letniku študija bodo morali 
študentje z mariborske šole vpisati še predmet medicinska statistika. 

O nadaljnji usodi šolske baze bo v soglasju s predstavniki mariborske 
regije odločil izvršni svet Skupščine SR Slovenije (3. člen osnutka). V raz- 
pravah o šoli je bilo do sedaj nakazanih že več možnosti: baza in strokovni 
kader naj bi služila za strokovno izpopolnjevanje stomatologov (staž, specia- 
listična vzgoja mladinskih terapevtov), za potrebe zdravstvenega centra ali pa 
za šolstvo. 

POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 21. febru- 
arja 1969 obravnaval osnutek zakona o prenehanju višje stomatološke šole v 
Mariboru, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen izvršni svet. 

Odbor ni imel pripomb k predlogu izvršnega sveta, naj Skupščina SR 
Slovenije obravnava predloženi zakon po skrajšanem postopku kot zakonski 
osnutek. O ukinitvi višje stomatološke šole v Mariboru in ukinitvi dvostopenj- 
skega študija na stomatološkem oddelku medicinske fakultete v Ljubljani je bil 
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že pred dvema letoma razgovor v okviru socialno-zdravstvenega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije, na katerem so bila na podlagi mnenj strokovnih republiških 
organov zavzeta stališča, ki so v skladu z osnutkom zakona. Odbor je nadalje 
ugotovil, da predstavlja osnutek zakona ukrep, ki je v skladu s sklepi Skup- 
ščine SR Slovenije o ukrepih za racionalizacijo na področju vzgoje in izobra- 
ževanja. Enakega mnenja so tudi organi izobraževalne skupnosti SR Slovenije. 

V načelni razpravi o osnutku zakona je odbor ugotovil, da utemeljujeta 
ukinitev šole predvsem dva razloga, ki izhajata iz gradiv in analiz v zvezi s to 
problematiko. 

1. Iz analitičnega pregleda kadrovske problematike na področju zdravstva 
so bili že leta 1964 problemi pri šolanju zobozdravstvenih kadrov in je bilo 
ugotovljeno, da šolamo več teh kadrov, kot so realne možnosti, da jih zaposlimo. 
Ti zobozdravstveni kadri so čedalje težje dobili zaposlitev in je bilo po nepo- 
polnih evidencah republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo 
že leta 1967 dvajset na novo izšolanih zobnih terapevtov z višjo ali visoko stro- 
kovno izobrazbo brez zaposlitve, kjub temu, da so nekateri diplomanti odhajali 
na delo v inozemstvo. V zadnjih dveh letih je bilo glede na prosta delovna 
mesta mogoče zaposliti komaj eno petino diplomantov. Glede na predviden dotok 
novih diplomantov pa naj bi imeli že leta 1970 med številom prebivalstva in 
številom zobnih terapevtov že optimalno evropsko poprečje. Medicinska fakul- 
teta je mnenja, da bomo po letu 1970 potrebovali po 20 do 30 diplomantov 
letno. Le-ti bodo nadomestili osip obstoječega terapevtskega kadra ter krili 
potrebe prirastka prebivalstva. 

2. Zobozdravstvena služba se je ves čas prizadevala, da bi čimprej dobili 
enoten profil terapevta z visoko izobrazbo. Medicinska fakulteta je že uvedla 
nedeljen študij tudi na oddelku za stomatologijo in bo z novim študijskim reži- 
mom in načrtom zagotovila kvalitetnejši pouk. Hkrati s tem smo dosegli prilago- 
ditev študija stomatološkim fakultetam v drugih republikah, ki doslej niso imele 
deljenega študija. 

Ob teh formalnih ugotovitvah, ki narekujejo ukinitev šole, so imeli člani 
odbora več pripomb k pomanjkljivemu — če ne celo malomarnemu — načrto- 
vanju kadrovskih potreb na tem področju. Povsem nerazumljivo je, da so se že 
nekaj let po ustanovitvi šole pojavile težave pri zaposlovanju diplomantov. 
Kljub temu, da so sami podatki zelo prepričljivi, pa ostaja še vedno zelo 
pereče vprašanje nuđenja zobozdravstvenih uslug občanom. V ambulantah pa- 
cienti še vedno čakajo, postopek še vedno ni dovolj human in tudi same zobo- 
zdravstvene usluge niso povsod dovolj kvalitetne. Zaradi tega so občani pone- 
kod izgubili zaupanje v javno zobozdravstveno službo ter iščejo zveze ter pro- 
tekcije, da bi dobili kvalitetnejše usluge. To je tudi vzrok, da se nekateri 
zobozdravstveni delavci in tudi občani zavzemajo za privatno zobozdravstveno 
prakso. 

Vsa ta problematika sicer ni v neposredni zvezi z ukinitvijo te šole in za- 
deva bolj delovanje, organizacijo in financiranje javne zobozdravstvene službe. 
Težko je namreč razumeti, da se kljub višku kadra ni bistveno izboljšala, zlasti 
ne na deficitarnih območjih. To so po mnenju odbora vprašanja, ki bi jih mo- 
rala pristojna republiška zdravstvena služba razčiščevati hkrati z zakonom. Pri- 
stojni republiški organi bi morali dati tudi jasno zagotovilo, da po prenehanju 
šole ne bo znova prišlo do pomanjkanja zobozdravstvenih terapevtov in da bo 
lahko medicinska fakulteta krila v celoti vse potrebe. 
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V razpravi je prišlo do izraza tudi mnenje, naj bi se proučila možnost, da 
bi se šola vključila v mednarodno delitev dela, tako da bi šolala zobozdravstveni 
kader za naročnike v tujini. 

Šolsko bazo ukinjene šole je potrebno uporabiti čimbolj smotrno. Ob tem 
naj sie upošteva tudi mnenje regionalnega zdravstvenega centra v Mariboru. 

V podrobni obravnavi osnutka zakona je odbor sprejel naslednje predloge 
in pripombe. 

K 2. členu : Drugi odstavek tega člena naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Absolventi šole lahko opravljajo predizpitne praktikume do 31. 1. 1971, 

izpite in kolokvije po sedanjem učnem načrtu in izpitnem redu šole pa do 
31. 3. 1971.« 

S statutom ima šola uveden tako imenovani predizpitni praktikum za tiste 
študente, ki do konca rednih vaj ne dokažejo ustrezne praktične usposobljenosti, 
da bi bili lahko prepuščeni k teoretičnemu izpitu. Zato naj bi zakon v tem členu 
poleg izpitov in kolokvijev sankcioniral tudi opravljanje predizpitnih praktiku- 
mov, ki bi jih šola opravljala do 31. 1. 1971. 

K 3. členu : Doda se nov 3. a člen, ki se glasi: 
»Delavcem šole preneha delovno razmerje po določilih temeljnega zakona 

o delovnih razmerjih v skladu s postopno ukinitvijo šole, ki jo določa ta zakon.« 
Tudi ta predlog je odbor sprejel na pobudo predstavnika šole. V razpravi 

je bilo sicer ocenjeno, da s pravnega gledišča ta dopolnitev ni potrebna, vendar 
pa bo samoupravnim organom šole olajšala delo pri odpovedovanju delovnega 
razmerja učiteljem. 

Da bi zagotovili študentom in diplomantom šole večjo pravno varnost glede 
prepisnih pogojev na stomatološki oddelek medicinske fakultete v Ljubljani, 
je bilo predlagano, naj bi z zakonom določili, da se študenti in diplomanti šole 
v študijskem letu 1969/70 ah pozneje prepisujejo na stomatološki oddelek pod 
pogoji, ki sta jih sprejela pedagoško znanstveni svet 9. 10. 1968 in fakultetni svet 
25. 11. 1968 medicinske fakultete v Ljubljani. O tem predlogu je bilo izraženo 
mnenje, da ne sodi v ta zakon, ker posega v pravice in pristojnosti drugega 
zavoda. Ta pravica študentov in diplomantov šole naj se uredi s statutom medi- 
cinske fakultete. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona o prene- 
hanju višje stomatološke šole v Mariboru. 

Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca 
inž. Janka Kosovela. 

St.: 022-189/69 
Ljubljana, 24. 2. 1969 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala osnu- 
tek zakona o prenehanju višje stomatološke šole v Mariboru na svoji 145. seji 
dne 19. februarja 1969. 

Komisija k osnutku zakona ni imela načelnih pripomb. 
V podrobni obravnavi je komisija predlagala naslednjo spremembo 

2. čle n a : 
Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se bo glasil: 
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»Šola preneha konec študijskega leta 1969/70. V študijskem letu 1968/69 se 
opravlja pouk v drugem in tretjem letniku, v študijskem letu 1969/70 pa samo 
v tretjem letniku.« 

Delovna organizacija ne more prenehati »postopoma«, ampak preneha v do- 
ločenem trenutku oziroma določenega dne. Kako postopoma preneha pouk, je 
povsem drugo vprašanje, ki ga je zato treba normirati v posebnem stavku in ne 
skupaj z vprašanjem prenehanja šole kot delovne organizacije. 

Št.: 022-189/69 
Ljubljana, 24. 2. 1969 

Odbor za znanstveno raziskovalno delo in visoko šolstvo prosvetno-kultur- 
mega zbora — poročilo z dne 17. 2. 1969, št. 022-189/69 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k programu izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1969 

Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 54. člena 
zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja 
v SR Sloveniji (prečiščeno besedilo, Uradni list SRS, št. 8-52/69) je Skupščina 
Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji prosvetno- 
kulturnega zbora sprejela 

ODLOK 

o soglasju k programu izobraževalne supnosti SR Slovenije za leto 1969 

K programu izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1969, ki ga je 
sprejela skupščina izobraževalne skupnosti SR Slovenije na seji dne 24. febru- 
arja 1969, se daje soglasje. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seij dne 18. marca 
1969 obravnaval program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1969, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije poslala v soglasje izobraževalna skupnost SR 
Slovenije. 

Odbor je ugotovil, da predstavlja program izobraževalne skupnosti SR Slo- 
venije za leto 1969 velik napredek od programa v lanskem letu. Ta je predvsem 
v tem, da je opustil splošne deklaracije in da jasno opredeljuje konkretne naloge, 
ki jih bodo opravili organi izobraževalne skupnosti v letošnjem letu. Opozor- 
jeno je bilo, da je izobraževalna skupnost še zmeraj precej zavzeta z reševanjem 
tekočih finančnih vprašanj, čeprav so sicer tudi te odločitve utemeljene, in dokaj 
počasi razširja svojo dejavnost v smeri oblikovanja in izvajanja politike na 
področju vzgoje in izobraževanja v obsegu, ki ga določa zakon o izobraževalnih 
skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja. Po mnenju odbora bo 
postala izobraževalna skupnost aktivnejša tudi pri reševanju vsebinskih vpra- 
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šanj šolstva, ko bo dosežena večja stabilnost v financiranju in ko bo realiziran 
program sanacije tega področja. 

Odbor k posameznim nalogam, navedenim v programu, ni imel pripomb. 
Za Skupščino SR Slovenije bo zlasti zanimivo poročilo o delovanju izobraže- 
valnih skupnosti, kako one uveljavljajo nov sistem financiranja in poročilo o 
ustanavljanju in problematiki posebnih izobraževalnih skupnosti. V tem poročilu 
bi bilo treba zlasti analizirati vzroke, zakaj še ni prišlo do ustanovitve teh skup- 
nosti in če so dane realne možnosti in pogoji, da jih bodo delovne organizacije 
v bližnji prihodnosti sploh začele ustanavljati. Ugotavlja se namreč, da upada 
zanimanje za te skupnosti, odkar financira srednje strokovne šole republiška 
izobraževalna skupnost. 

Že v letošnjem letu naj skupnost posveti večjo pozornost domovom za 
učence srednjih šol, ker so stroški bivanja in oskrbe v teh domovih precej večji 
kot v domovih za študente. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da da soglasje k programu izobraže- 
valne skupnosti SR Slovenije za leto 1969. 

Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca Jožeta 
Deberška. 

POROČILA 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za šolstvo je na sieji dne 19. marca 1969 
obravnaval program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1969, ki ga 
je ta poslala Skupščini SR Slovenije v soglasje. Hkrati je obravnaval tudi pred- 
log odloka o soglasju k programu izobraževalne skupnosti, ki ga je predložil 
odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo. 

Odbor se je strinjal s programom republiške izobraževalne skupnosti za 
letošnje leto, zlasti ker z razliko od lanskoletnega programa konkretneje opre- 
deljuje naloge te skupnosti na posameznih področjih njene dejavnosti. Pri tem 
je ocenil, da so v programu naštete naloge v pretežni meri finančnega značaja, 
manj pa je nalog, ki bi posegla v reševanje vsebinske problematike šolstva; zato 
naj bi v letu 1970 republiška izobraževalna skupnost dala tem nalogam večji 
poudarek. Pretežno finančna problematika delovnega prgrama je odraz neka- 
terih še nerešenih finančnih vprašanj, s katerimi se mora ukvarjati republiška 
izobraževalna skupnost tudi v letu 1969. 

V prihodnje naj bi republiška izobraževalna skupnost v večji meri razvila 
lastno iniciativo pri pripravah predpisov, ki neposredno ali posredno zadevajo 
njeno dejavnost. Samostojneje in bolj neodvisno naj bi v letošnjem letu izde- 
lala pogoje in kriterije za razdeljevanje dopolnilnih sredstev temeljnim izobra- 
ževalnim skupnostim. 

Pri obravnavi posameznih nalog delovnega programa izobraževalne skup- 
nosti je bilo predloženo, naj bi pri izdelavi meril in kriterijev za nagraje- 
vanje posebnih izobraževalnih zavodov sodelovali tudi predstavniki medobčin- 
skih zavodov za prosvetno-pedagoško službo. 

Odbor se je strinjal tudi s pripombami, ki jih je v obrazložitvi predloga 
odloka o soglasju k programu republiške izobraževalne skupnosti navedel odbor 
republiškega zbora za prosveto in kulturo. 
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Odbor se je strinjal s predlaganim odlokom o soglasju k programu izobra- 
ževalne skupnosti za leto 1969. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Miroslava Vuteja. 

5t.: 400-36/69 
Ljubljana, 20. 3. 1969 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
18. 3. 1969, št. 400-36/69 

PREDLOG ZAKONA 

o pravosodnem izpitu 

Na podlagi četrte alinee 13. člena in 151. člena ustave Socialistične republike 
Slovenije je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega 
zbora in na seji organizacijsko-političnega zbora sprejela 

ZAKON 

o pravosodnem izpitu 

1. člen 

Diplomirane pravnike iz 2. in 3. člena temeljnega zakona o pravosodnem 
izpitu (Uradni list SFRJ, št. 15-225/67) sprejema na pravno prakso k sodišču 
v skladu s tem zakonom in pravilnikom sodišča predsednik sodišča z odločbo, 
s katero določi tudi dobo trajanja prakse. 

Praksa diplomiranih pravnikov iz prvega in drugega odstavka 3. člena 
temeljnega zakona o pravosodnem izpitu sme trajati največ toliko časa, da dobe 
pravico opravljati pravosodni izpit. 

Predsednik sodišča lahko sprejme na občasno seznanjanje s sodnim delom 
tudi s skrajšanim delovnim časom diplomirane pravnike iz tretjega odstavka 
2. člena temeljnega zakona o pravosodnem izpitu. 

2. člen 

Diplomirani pravniki na pravni praksi pri sodišču delajo polni delovni čas 
in glede delovnih dolžnosti zanje veljajo določbe splošnih aktov delovnih skup- 
nosti sodišč. 

3. člen 

Diplomirani pravniki iz prvega in drugega odstavka 3. člena temeljnega 
zakona o pravosodneem izpitu in iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona oprav- 
ljajo pravno prakso na sodišču brezplačno. 

4. člen 

Zaradi hujše kršitve delovnih dolžnosti lahko predsednik sodišča odredi 
z odločbo predčasno prenehanje pravne prakse " diplomiranim pravnikom iz 
3. člena tega zakona. 
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5. člen 

Zoper odločbo, s katero predsednik sodišča ne ugodi zahtevi diplomiranega 
pravnika za sprejem na pravno prakso ali na seznanjanje s sodniškim delom 
pri sodišču in zoper odločbo, s katero je odrejeno predčasno prenehanje te 
prakse oziroma seznanjanje s sodniškim delom, ima kandidat pravico pritožbe 
na republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo (v nadaljnjem besedilu: 
republiški sekretariat). 

6. člen 

Kandidat, ki želi opravljati pravosodni izpit, vloži prijavo pri republiškem 
sekretariatu prek sodišča, javnega tožilstva, javnega pravobranilstva, ali dru- 
gega državnega organa, delovne ali druge organizacije, pri kateri je opravljal 
prakso oziroma prek odvetniške zbornice. 

Kandidat, ki ni na delu pri navedenih pravosodnih oziroma drugih državnih 
organih, v organizaciji ali v odvetništvu, vloži prijavo pri republiškem sekre- 
tariatu neposredno. 

Vsi organi in organizacije ter odvetniška zbornica, prek katerih vloži kan- 
didat prijavo, pošljejo s prijavo tudi poročilo o načinu, vrsti in trajanju kandi- 
datove pravniške prakse. 

Kandidat iz drugega odstavka tega člena navede v prijavi svoje pravniško 
delo in ga izkaže. 

7. člen 

Po sprejemu prijave ugotovi republiški sekretariat, ali prijavljeni kandidat 
izpolnjuje splošne pogoje za opravljanje pravosodnega izpita, pri kandidatih iz 
drugega in tretjega odstavka 2. člena temeljnega zakona o pravosodnem izpitu 
pa tudi njihovo pravniško delo in izda ustrezno odločbo. 

Odločba o dovolitvi pravosodnega izpita se vroči tudi predsedniku izpitne 
komisije. 

8. člen 

Izpitna komisija ima predsednika in štiri člane. Predsednik izpitne komi- 
sije ima enega ah več namestnikov, prav tako ima tudi vsak član komisije 
ustrezno število namestnikov. 

Predsednik in člani izpitne komisije ter njihovi namestniki so imenovani 
izmed diplomiranih pravnikov. Pri imenovanju izpitne komisije določi repu- 
bliški sekretar za pravosodje in občo upravo, katere predmete sprašujejo pred- 
sednik komisije, člani komisije in njihovi namestniki. 

Potrebno število zapisnikarjev za komisijo imenuje republški sekretar za 
pravosodje in občo upravo izmed diplomiranih pravnikov. 

Predsednik izpitne komisije določi po potrebi enega izmed namestnikov 
kot predsedujočega, člane izpitne komisije in tajnika. 

9. člen 

Pisarniško delo izpitne komisije opravlja republiški sekretariat. 

10. člen 

Predsednik izpitne, komisije določi dan pravosodnega izpita najmanj 15 din 
pred začetkom izpita in datum pismeno sporoči prijavljenemu kandidatu. 

Rok iz prejšnjega odstavka je s privolitvijo kandidata lahko krajši. 
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11. člen 

Ustni izpit, ki je javen, se opravlja najkasneje v osmih dneh po zadnjem 
pismenem izpitu pred izpitno komisijo. 

12. člen 

Uspeh izpita ocenjuje komisija na seji iz vsakega predmeta posebej in 
v celoti iz vseh izpitnih predmetov z oceno »izpit opravil« ali »izpita ni opravil«. 

Uspeh izpita se sporoči kandidatu takoj po končanem izpitu. 
Izpitna komisija izda kandidatu spričevalo o izpitu. 

13. člen 

Kandidat, ki prvič ni opravil izpita, ga sme ponavljati po šestih mesecih. 
Če kandidat niti drugič ne opravi izpita, ga sme ponavljati samo še enkrat 

po preteku najmanj enega leta, odkar je izpit drugič opravljal. 

14. člen 

Ce kandidat ne pride k pismenemu delu izpita ali izjavi, da odstopa od 
izpita, se smatra, da izpita ni začel opravljati. 

Če kandidat odstopi, ko je že začel opravljati pismeni ali ustni izpit ali 
če ne odda pismene naloge, se smatra, da izpita ni opravil, razen če za odstop 
navede opravičljive razloge. 

O opravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloča predsednik izpitne 
komisije. 

15. člen 

Predsedniku, članom in njihovim namestnikom ter zapisnikarjem pripada 
honorar za njihovo delo v izpitni komisiji. 

Višino honorarja določi republiški sekretar za pravosodje in občo upravo. 
Stroški honorarja gredo v breme republiškega sekretariata. 

16. člen 

Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo predpiše is pravilnikom 
način sprejemanja diplomiranih pravnikov na pravno prakso pri sodišču, njihovo 
razporejanje na delo pri opravljanju te prakse, prijavljanje k pravosodnemu 
izpitu in poslovanje izpitne komisije. 

17. člen 

Podrobnejše gradivo k izpitnemu programu določi republiški sekretar za 
pravosodje in občo upravo v okviru programa iz 4. člena temeljnega zakona 
o pravosodnem izpitu. 

18. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Temeljni zakon o sodiščih splošne pristojnosti, zakon o gospodarskih so- 
diščih, zakon o javnem tožilstvu, temeljni zakon o javnem pravobranilstvu 
in zakon o odvetništvu predvidevajo opravljanje pravosodnega izpita za diplo- 
mirane pravnike, da bi tako pridobili pogoje za izvrševanje sodniških in drugih 
pravosodnih funkcij ter odvetništva. Temeljni zakon o pravosodnem izpitu pa 
razširja poleg tega krog diplomiranih pravnikov, ki lahko opravljajo pravosodni 
izpit tudi na osebe, ki bi se rade usposobile za delo izven pravosodja in od- 
vetništva, na tistih upravnih in gospodarskih področjih, ki so povezana s pravo- 
sodnim delom. 

Temeljni zakon o pravosodnem izpitu določa le načela o opravljanju pra- 
vosodnega izpita in njegovo fiziognomijo, podrobnejšo ureditev tega izpita pa 
prepušča republiški zakonodaji. Skladno s tem sta republiški in organizacij sko- 
politično zbor Skupščine SR Slovenije obravnavala predlog za izdajo zakona o 
pravosodnem izpitu ter osnutek tega zakona, ki ju je predložil Skupščini SR Slo- 
venije republiški sekretar za pravosodje in občo upravo. Ze omenjeni osnutek 
zakona je upošteval, da temeljni zakon o pravosodnem izpitu (Uradni list SFRJ, 
št. 17/67, z dne 5. 4. 1967) ne ureja le ozke materije pravosodnega izpita, temveč 
tudi pravno prakso diplomiranih pravnikov pri sodiščih, drugih pravosodnih 
organih, odvetništvu ter delovnih in drugih organizacijah. Prav tako je upošte- 
val, da temeljni zakon o pravosodnem izpitu že ureja različnost pravne prakse, 
ki jo opravljajo diplomiram pravniki: 

a) pri sodišču ali odvetniški pisarni; 
b) pri državnem organu ali delovni in drugi organizaciji, od tega pa naj- 

manj eno leto pri sodišču ah odvetniški pisarni; 
c) za diplomirane pravnike — .volonterje, ki pri navedenih organih oziroma 

organizacijah niso na delu, pri čemer izrecno pooblašča republiški predpis, da 
uredi način in pogoje za sprejemanje teh diplomiranih pravnikov v sodno 
prakso. 

Pogoj za opravljanje pravosodnega izpita je po določilih temeljnega zakona 
o pravosodnem izpitu pravniško delo, ki ga mora opravljati diplomirani pravnik 
v določeni dobi pred pravosodnim izpitom. Temeljni zakon pa podrobnejše defi- 
nicije pravnega dela ne podaja. Republiški zakon prepušča ugotavljanje prav- 
niškega dela v vsakem posebnem primeru odločbi republiškega sekretariata. 
V odločbi, zoper katero je po splošnih pravilih dopuščena sprožitev upravnega 
spora, bo republiški sekretariat na podlagi konkretnih podatkov ocenjeval, ali 
je diplomirani pravnik, ki se prijavlja k opravljanju pravosodnega izpita, de- 
jansko opravljal pravniško delo. 

Odbor za notranjepolitična vprašanja in narodno obrambo republiškega 
zbora, ki je po določbah 266. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije pooblašče- 
ni predlagatelj zakona, je upošteval pri izdelavi predloga zakona o pravosodnem 
izpitu vse spreminjevalne in dopolnilne predloge, ki sta jih na podlagi poročil 
pristojnih odborov in zakonodaj no-pravne komisije sprejela v obravnavi osnutka 
zakona republiški in organizacij sko-politični zbor, razen dopolnilnega predloga, 
ki ga je k 12. členu osnutka zakona sprejel organizacij sko-politični zbor. Takšna 
dopolnitev, ki bi določala, da »če kandidat pri izpitu izkaže posebno znanje, 
komisija to ugotovi in posvedoči v spričevalu« namreč ni v skladu z bistvom 
in namenom pravosodnega izpita, ki ne ugotavlja stopnjo znanja kandidatov, 
ampak samo njihovo sposobnost za opravljanje pravosodne prakse. 
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S sprejetjem zakona o pravosodnem izpitu se samo podrobneje urejajo 
postopki ter pogoji pri opravljanju teh izpitov, ki se dosedaj že izvajajo na 
podlagi določb temeljnega zakona in zato to ne vpliva na izdatke ali dohodke 
republiškega proračuna. 

St.: 132-2/69 
Ljubljana, 21. 2. 1969 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je predlog zakona 
o pravosodnem izpitu obravnavala na svoji seji 5. marca 1969. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da so v zakonskem predlogu v celoti upošte- 
vane pripombe in predlogi, ki jih je dala komisija k zakonskemu osnutku na seji 
dne 8. januarja 1969. Glede na to ugotovitev in poprejšnjo izčrpno obravnavo 
predloga za izdajo zakona ter zakonskega osnutka komisija k zakonskemu pred- 
logu ni imela načelnih pripomb. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
naslednje spremembe: 

K 2. členu : Besedilo člena se razdeli v dva stavka in sicer tako, da 
se v drugi vrsti za besedo »čas« postavi pika, črta beseda »in« ter začne beseda 
»glede« z veliko začetnico. 

K 10. č 1 e n u : V drugi vrsti prvega odstavka se beseda »din« popravi 
tako, da se pravilno glasi »dni«. 

K 11. členu: Besedilo se razdeli v dva stavka ter preuredi tako, da 
se glasi: »Ustni izpit je javen. Opravlja se najkasneje v osmih dneh po zadnjem 
pismenem izpitu pred izpitno komisijo.« 

K 14. členu : V drugi vrsti prvega odstavka se beseda »smatra« nado- 
mesti z besedo »šteje«. 

K 17. členu : Besedilo v prvi vrsti se popravi tako, da se glasi: »Po- 
drobnejše gradivo za izpitni program določi republiški.. .« 

Vse predlagane spremembe so redakcijskega značaja ter so potrebne zaradi 
večje jasnosti ter izboljšanja besedila posameznih določb. 

St.: 132-2/69 
Ljubljana, 6. 3. 1969 

Odbor za pravosodje in pravice občanov organizacijsko-političnega zbora — 
poročilo z dne 11. 3. 1969, št. 132-2/69. 

OSNUTEK ZAKONA 

o pooblastitvi občinskih skupščin, da določijo pristojnosti občinskih organov 
za opravljanje zadev, ki so določene z republiškimi predpisi 

1. člen 

Občinske skupščine se pooblaščajo, da v skladu s 101. členom ustave Socia- 
listične republike Slovenije s splošnim aktom določijo, kateri izmed njihovih 
izvršilno-političnih, upravnih ali drugh organov bo opravljal zadeve, ki so bile 
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do uveljavitve tega zakona z republiškimi predpisi dane v pristojnost občinskim 
skupščinam. 

Naloge, za katere je v zakonu določeno, da spadajo v izključno delovno 
področje občinske skupščine, ali, da jih opravlja občinska skupščina na seji, 
opravlja še vedno občinska skupščina na seji. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V številnih razpravah z organi občin, prav tako pa tudi v razpravah, ki so 
bile v odborih in zborih republiške skupščine, je bilo ugotovljeno, da so občin- 
ske skupščine preobremenjene s številnimi zadevami, ki po svoji naravi ne 
predstavljajo avtonomnega odločanja v občini, temveč zgolj formalno razprav- 
ljanje o več ali manj že sprejetih odločitvah širših družbeno-političnih skupnosti. 
Taka praksa zmanjšuje pomen občinske skupščine, kot najvišjega organa oblasti 
in drvižbenega samoupravljanja v občini. 

V programski osnovi za delo Skupščine SR Slovenije je zato bila postav- 
ljena zahteva po razbremenitvi občinskih skupščin številnih nalog, katere 
morajo obravnavati po zveznih in republiških predpisih. 

Zvezna skupščina je že sprejela zakon o pooblastitvi občinskih skupščin, 
da določajo pristojnost občinskih organov za zadeve, določene z zveznimi pred' 
pisi (Ur. 1. SFRJ, št. 26/68). S tem zakonom so občinske skupščine pooblaščene, 
da določijo pristojnost svojih organov v vseh zadevah, ki so bile z zveznimi 
predpisi dane v delovno področje občinske skupščine, njenega sveta ali drugega 
izvršilno-političnega organa do 26. junija 1968. Občinske skupščine so tako 
dobile pooblastilo, da v skladu z določbami republiške ustave s svojimi akti 
določijo, katere zadeve bo opravljala občinska skupščina na seji, katere njen 
svet ali drug izvršilno-politični organ občinske skupščine in katere organ 
občinske uprave. Iz tega pooblastila pa so bile izvzete tiste zadeve, za katere 
je v zveznem zakonu določeno, da spadajo v izključno delovno področje ali da 
jih opravlja občinska skupščina na svoji seji. 

Organizacijsko-politični zbor je na seji dne 24. julija 1968 razpravljal o 
skupščini občine, njenih nalogah, organizaciji in metodah dela. Ob tej razpravi 
je zbor sprejel zahtevo, da tudi Socialistična republika Slovenija s posebnim 
zakonom uredi vprašanje pristojnosti, ki gredo zdaj občinski skupščini. Skle- 
njeno je bilo, da naj se da občinskim skupščinam možnost, da s svojimi akti 
določijo, kateri izmed njenih organov bo imel v pristojnosti posamezne zadeve, 
ki so do sedaj šle občinski skupščini. 

Skupščina občine Ljubljana-Center je izvršila pregled pristojnosti občinske 
skupščine po republiških predpisih glede na stanje 20. junija 1968. Sekretariat 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za zakonodajo pa je predložil posebno 
informacijo o pristojnostih občinskih skupščin po republiških zakonih. Iz obeh 
gradiv je razvidno, da je problem preobremenjenosti občinskih skupščin na 
njihovih sejah ostal še vedno aktualen in postaja čedalje bolj pereč, kar hromi 
delo občinskih skupščin, pasivizira odbornike in slabi njihovo voljo, da se bolj 
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angažirajo pri odločanju o resničnih problemih občinske samoupravne skup- 
nosti. 

Občinske skupščine v glavnem še. niso začele s prenosom zadev na svoje 
svete oziroma organe uprave. Dela tudi ne bi mogle temeljito opraviti, dokler 
nimajo pooblastila tudi glede zadev, ki so jim dane v pristojnost z republiškimi 
predpisi, kajti čeprav je splošno znano, da je večina pristojnosti določenih z 
zveznimi zakoni, pa nam pokaže pregled pristojnosti občinskih skupščin po 
republiških predpisih, ki ga je izdelala skupščina občine Ljubljana-Center, ve- 
liko število zadev, o katerih morajo odločati občinske skupščine na podlagi 
republiških predpisov. Sprejetje posebnega republiškega zakona je .zato prav 
tako aktualno, kot je bilo sprejetje zveznega zakona; dejansko bo šele s spre- 
jetjem republiškega zakona omogočeno reševanje problema, ki ga v praksi ni 
mogoče deliti. Občinskim skupščinam pa bo moral pomagati pri pripravi ustrez- 
nega splošnega akta pristojni republiški upravni organ, ki bo nudil strokovno 
pomoč glede določitve pristojnosti po zveznih in republiških predpisih. 

Občinske skupščine bodo morale še vedno obravnavati vse zadeve, o katerih 
po sami ustavi lahko odloča le občinska skupščina (drugi odstavek 101. člena 
ustave SR Slovenije). Po ustavni določbi občinska skupščina samo na svoji seji: 
voli svoje organe, sprejema statut občine, družbeni načrt, program razvoja 
občine, občinski proračun, urbanistični načrt, ustanavlja delovne organizacije in 
občinske sklade, sprejema odloke, opravlja druge zadeve splošnega pomena za 
občino, za katere to določi zakon ali statut občine. Poleg tega mora ostati v pri- 
stojnosti občinske skupščine odločanje o vseh zadevah, o katerih se po zakonu 
odloča z odlokom, ne glede na to, aH gre za originarni občinski ah le za izvršilni 
predpis. Občinske skupščine tudi ne bodo mogle prenesti na druge organe za- 
deve, za katere je v zakonu rečeno, da spadajo v izključno delovno področje 
občinske skupščine, ali pa, da jih opravlja občinska skupščina na seji. 

Ker pa se s predloženim osnutkom zakona rešuje le vprašanje prenašanja 
pristojnosti znotraj občinske skupščine glede tistih predpisov, ki so bili sprejeti 
do uveljavitve tega zakona, je treba v bodoči zakonodajni praksi zvezne in 
republiške skupščine doseči dvoje, in sicer: 

1. da se v bodoče z zakoni ne bi več določala neposredna pristojnost občin- 
ske skupščine, razen v res upravičenih primerih, ko je po presoji zvezne ozi- 
roma republiške skupščine nujno potrebno, da o stvari odloča občinska skup- 
ščina na seji; 

2. občinske skupščine ne bi smele priti v položaj, da bi morale ob vsakem 
zveznem oziroma republiškem zakonu izdati svoj odlok oziroma sklep o določitvi 
pristojnosti svojih organov. To pa praktično pomeni, da bi bilo treba v bodoči 
zakonodaji v vsakem primeru, ko gre za občinsko pristojnost, tudi določiti, 
katere vrste občinski organ je za zadevo pristojen in sicer: občinska skupščina 
(izjemoma), pristojni svet občinske skupščine ali pristojni občinski upravni 
organ; kateri svet oziroma kateri organ uprave pa bo prišel v konkretnem pri- 
meru v poštev, pa je stvar razdelitve pristojnosti med temi organi po občinskem 
statutu oziroma statutarnem aktu. 

S sprejemom predlaganega zakona ne bo rešeno le vprašanje preobreme- 
njenosti, na katero so občinske skupščine že dalj časa opozarjale, temveč pomeni 
tudi korak k večji samostojnosti občinskih skupščin, ker se bodo tako lahko 
posvetile temeljnim vprašanjem, ki so pomembna za delo in življenje občanov 
ter za nadaljnji razvoj občine. 
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POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
17. marca 1969 obravnavala predlog zakona o pooblastitvi občinskih skupščin, 
da določijo pristojnosti občinskih organov za opravljanje zadev, ki so določene 
z republiškimi predpisi. 

V načelni obravnavi k zakonskemu osnutku ni bilo pripomb. Komisija je 
ugotovila, da je potreba za sprejem predloženega zakona očitna in je bilo tako 
pooblastilo zaradi smotrne ureditve pristojnosti občinskih organov za izvrše- 
vanje predpisov širših družbeno-političnih skupnosti in razbremenitev občinske 
skupščine izvršilnih ter formalnih pristojnosti že večkrat zahtevano. Zvezna 
skupščina je zakon s takim pooblastilom za izvrševanje zveznih predpisov spre- 
jela že 21. junija 1968. 

Glede na nujnost in zato, ker sam zakon ni obsežen, niti kako drugače pro- 
blematičen, se je komisija strinjala s predlagateljem, da se zakonski osnutek 
po skrajšanem postopku obravnava kot zakonski predlog. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega osnutka je komisija predlagala 
spremembo prvega odstavka 1. člena tako, da se ta glasi: . 

»Občinske skupščine se pooblaščajo, da v skladu s 101. členom ustave Socia- 
listične republike Slovenije s splošnim aktom določijo, katere izmed zadev, ki 
so bile do uveljavitve tega zakona z republiškimi predpisi dane v pristojnost 
občinskim skupščinam, opravlja občinska skupščina na seji, katere pa njeni 
politično-izvršilni ali upravni organi.« 

Sprememba je v bistvu redakcijskega značaja, potrebna pa je zaradi po- 
polnosti in jasnosti določbe. Prvotno besedilo prvega odstavka prvega člena je 
namreč mogoče razumeti tudi tako, da občinske skupščine prenesejo vse zadeve 
(razen onih iz drugega odstavka) na politično-izvršilne in upravne organe, ne 
da bi jim bilo omogočeno, da nekatere zadeve po lastni presoji še vedno rešu- 
jejo na seji občinske skupščine, nekatere pa prepustijo drugim svojim organom. 
Vendar iz obrazložitve zakonskega osnutka izhaja, da predlagatelj ni nameraval 
uzakoniti take omejitve pooblastila in je smisel predloženih rešitev enak kot 
v ustreznem zveznem zakonu glede zveznih predpisov. 

St.: 020-38/69 
Ljubljana, dne 18. 3. 1969 

PREDLOG ODLOKA 

o spremembi odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 
graditve infekcijske klinike v Ljubljani 

I. 

V II. točki odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja gra- 
ditve infekcijske klinike v Ljubljani (Uradni list SRS, št. 13-66/66) se drugi in 
tretji stavek prvega odstavka spremenita tako, da se glasita: 

»Skupna vrednost investicijskih del znaša 14 500 000 din; od tega je bilo 
do 31. decembra 1965 plačano 11 574 771 din. V letih 1966 in 1967 so potrebna 
še sredstva v višini 2 925 229 din.« 
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li. 

Razlika med sredstvi v višini 2 925 229 din, ki so potrebna po tem odloku, 
ter sredstva v višini 2 400 000 din, ki so bila zagotovljena za kritje investicijskih 
del v letu 1966, znaša 525 229 din. Sredstva za kritje tega zneska so zagotov- 
ljena v proračunu SR Slovenije za leto 1969. 

III. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Novi objekt infekcijske klinike, ki se je začel graditi v letu 1959, je bil 
dokončan v oktobru 1967 in po opravljenem tehničnem pregledu 9/11-1967 z 
odločbo metsitnega sveta Ljubljana dan v uporabo. 

Celotna investicija je po valorizirani predračunski vrednosti znašala 
14 500 000 din. Do leta 1965 je dodelil sklad za negospodarske investicije SR 
Slovenije za izgradnjo tega objekta 11 574 771 din sredstev, s katerimi so bila 
opravljena gradbena in obrtniška dela. 

Z odlokom o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve 
infekcijske klinike v Ljubljani (Uradni list SRS, št. 13/66) je Skupščina SR Slo- 
venije odobrila za izgradnjo objekta še 2 400 000' din, tako da bi bil objekt 
dograjen in usposobljen za vselitev. 

Sredstva so bila odobrena namensko in usklađena s potrebnimi sredstvi po 
finančnem načrtu in investicijskem programu za najnujnejša dela, ki so še 
potrebna, da se objekt usposobi za svojo funkcijo. Zaradi nelikvidnosti sklada 
za negospodarske investicije SRS niso bile poravnave obveznosti do izvajalcev 
iz leta 1965 v višini 364 354 din in obveznosti po računih iz I. polletja 1966 za 
dokončana dela iz leta 1965 in dobavljeno opremo po naročilu iz prejšnjega leta 
v -višini 160 875 din, skupno torej 525 229 din. Sklad za negospodarske inve- 
sticije SR Slovenije, ki je bil formalno ukinjen 31/12-1965, a je; deloval v likvi- 
daciji še do 31/5-1966, zaradi omejenih sredstev ni mogel poravnati vseh 
obveznosti iz finančnih načrtov po sprejetih investicijskih programih sklada v 
letu 1965. Zato je tudi omenjene račune — neporavnane — vrnil računovodstvu 
kliničnih bolnic z utemeljitvijo, da za te nima več razpoložljivih sredstev. 

Ker so izvajalci del grozili z ustavitvijo del na infekcijski kliniki ter so jih 
delno tudi že ustavili, je investitor zaprosil republiški sekretariat za fin'ance, 
da prevzame obveznost izplačil vseh neporavnanih obveznosti tedaj ukinjenega 
sklada za negospodarska investicije SR Slovenije za izgradnjo infekcijske kli- 
nike po finančnem načrtu 1965. Republiški sekretariat za finance je sicer po- 
ravnal nekaj računov za investicijska dela, kljub prizadevanjem pa sredstev za 
kritje vseh zapadlih obveznosti ni mogel zagotoviti. Zato so klinične bolnice 
na predlog republiškega sekretariata za finance, predvsem pa zato, da se iz- 
ognejo dodatnim stroškom za mandatne tožbe, predložile vse zaostale obveznosti 
do izvajalcev del v višini 525 229 din v izplačilo splošni gospodarski banki iz 
dodeljenih sredstev v višini 2 400 000 din po odloku iz leta 1966. 
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Že tako skromno odmerjena in namensko odobrena sredstva za dokončanje 
prizidka infekcijske klinike so se s tem znižala še za 525 229 din, s tem pa 
onemogočila investitorju zaključiti dela po sprejetem investicijskem in finanč- 
nem programu za leto 1966 (gradbena in obrtniška dela ter instalacije s pri- 
ključki za dokončanje pralnice). 

Ker zahteva preselitev gastroenterološkega oddelka interne klinike z Nje- 
goševe c. 4 v pritličje stare zgradbe infekcijske klinike med drugim tudi večje 
kapacitete pralnice, ki je že za potrebe infekcijske klinike nezadostna in zasta- 
rela, bi bilo nujno za ureditev teh prostorov zagotoviti 525 229 din, to je višino 
sredstev, ki jih je investitor zaradi nelikvidnosti sklada za negospodarske inve- 
sticije uporabil od namensko odobrene kvote, tj. od 2 400 000 din po odloku iz- 
leta 1966, za poravnavo zastarelih obveznosti. 

Znesek 525 229 din bo namensko uporabljen za dokončanje pralnice po na- 
slednji specifikaciji: 

1. Gradbena dela . . . . ... .    95 000 din 

2. Obrtniška dela   72 000 din 

3. Instalacijska dela . . . .     107 000 din 

4. Strojna oprema  220 000 din 

5. Načrti, nadzor, razno  31 000 din 

Skupaj . . . 525 229 din 

Za ta namen so sredstva v višini 525 229 din zagotovljena v republiškem 
proračunu za leto 1969. 

POROČILA 

Odbor za proračun republiškega zbora je na seji dne 28. februarja 1969 
obravnaval predlog odloka o spremembi odloka o> finančnem programu za finan- 
ciranje nadaljevanja graditve infekcijske klinike v Ljubljani, ki jo je Skupščini 
SR Slovenije poslal v obravnavo izvršni svet. 

Odbor je v načelni obravnavi ugotovil, da se po predlogu odloka predvideva 
iz republiškega proračuna izločiti 525 229 din za to, da bi se dokončala za- 
ključna dela po že sprejetem investicijskem in finančnem programu gradnje 
infekcijske klinike za leto 1966. 

Odbor je ugotovil, da.se bodo na ta način iz proračuna SR Slovenije za 
leto 1969 zagotovila sredstva, ki bi jih moral sicer poravnati sklad za negospo- 
darske investicije SR Slovenije, ki pa je bil ob svoji ukinitvi dne 31. 12. 1965 
nelikviden. Ker so bile neporavnane obveznosti iz leta 1965 plačane iz sredstev 
za leto 1966, so bila sredstva odobrena z odlokom o finančnem programu za 
financiranje nadaljevanja graditve infekcijske klinike v Ljubljani (Uradni list 
SRS št. 13/66), dejansko znižana za 525 229 dinarjev. 

Odbor je v načelni obravnavi sprejel predlog odloka, v podrobni obravnavi 
pa ni imel pripomb. < 
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Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog odloka o spremembi odloka 
o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve infekcijske klinike 
v Ljubljani v besedilu, kot ga je predložil izvršni svet. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Radoslava Jonaka. 

Št.: 402-75/69 
Ljubljana, 28. 2. 1969 

Odbor za družbenoekonomski sistem organizacijsko-političnega zbora — 
poročilo z dne 12. 3. 1969, št. 402-75/69 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
24. 2. 1969, št. 402-75/69 

PREDLOG ODLOKA 

o spremembah in dopolnitvah odloka o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja graditve objekta agronomskega oddelka biotehniške fakultete 

v Ljubljani 

I. 

Drugi in tretji odstavek II. točke odloka o finančnem programu za finan- 
ciranje nadaljevanja graditve objekta agronomskega oddelka biotehniške fakul- 
tete v Ljubljani (Uradni list SRS, št. 10-66/68) se spremenita in dopolnita tako, 
da se glasita: 

»Za usposobitev v pedagoške namene bosta v letu 1968 dograjeni obe nad- 
stropji južnega in zahodnega krila objekta s predavalnicami, laboratoriji, pri- 
padajočimi kabineti in pomožnimi prostori ter prvo nadstropje vzhodnega krila 
objekta s predavalnicami. 

Skupna vrednost investicije znaša 4 082 741,85 dinarja in obsega priprav- 
ljalna, gradbena, obrtniška in instalacijska dela, opremo, stroške za zunanje 
priključke, stroške investitorja in plačilo 10-odstotnega garancijskega pologa. 
Do konca leta 1965 je bilo plačano iz sredstev sklada SR Slovenije za šolstvo 
in iz sredstev federacije 2 022 741,85 dinarja. Za usposobitev navedenega ob- 
jekta je potrebno še 2 060 000 dinarjev. S tem bo objekt usposobljen za funkcio- 
nalno uporabo.« 

II. 

III. točka odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Še potrebna sredstva za usposobitev v prejšnji točki navedenega objekta 

v višini 2 060 000 dinarjev se zagotovijo v letih 1968 in 1969, in sicer: 
— Za nadaljevanje graditve in za usposobitev južnega in zahodnega krila 

objekta zagotovi v letu 1968 sredstva v višini 1 510 000 dinarjev SR Slovenija 
iz sredstev 1,5 °/o dodatnega davka od prometa blaga na drobno, ki se po točki 
č) 3. člena zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na drobno in 
o uporabi sredstev iz tega davka (Uradni list SRS, št. 42-213/66, št. 27-209/68 in 
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št. 38-274/68) predvidena za nadaljevanje graditve že začetih objektov visoko- 
šolskih zavodov. Ta sredstva so namenjena za tekoče financiranje gradbenih in 
drugih del v višini 1 361 961 dinarjev in za plačilo 10 l0/o garancijskega pologa 
v znesku 148 039 dinarjev. 

— Za dograditev in usposobitev predavalnic v prvem nadstropju vzhod- 
nega krila objekta in za nepredvidena dodatna dela zaradi poškodb na nedo- 
grajenem objektu zagotovi v prvem četrtletju leta 1969 sredstva v višini 550 000 
dinarjev SR Slovenija iz sredstev republiškega proračuna. Ta sredstva se upo- 
rabijo za tekoče financiranje gradbenih in drugih del v višini 500 000 dinarjev 
in za plačilo 10 "/o garancijskega pologa v znesku 50 000 dinarjev. 

III. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Z odlokom Skupščine SR Slovenije (Ur. list SRS, št. 10-66/68) so bila za 
dograditev južnega in zahodnega krila objekta agronomskega oddelka bioteh- 
niške fakultete v Ljubljani do usposobitve v pedagoške namene zagotovljena 
sredstva SR Slovenije iz 1,5 % dodatnega davka od prometa blaga na drobno 
v znesku 1 510 000,00 din, od tega za tekoče financiranje gradbenih in drugih 
del 1 361 961,00 din in za plačilo 10°/o garancijskega pologa 148 039,00 din. 
Gradbena dela naj bi bila po programu končana jeseni 1968. 

Biotehniška fakulteta, ki bo preselila precejšen del svoje dejavnosti v novi 
objekt, bo odstopila del prostorov v matični stavbi na Krekovem trgu pedagoški 
akademiji v Ljubljani, kot je bilo ob sprejetju navedenega odloka dogovorjeno. 
V pretekli jeseni pa se je problem prostorov na pedagoški akademiji nenadoma 
hudo zaostril, ker se je povečal vpis na oddelke nekaterih, sicer deficitarnih 
strok (matematika, fizika), obenem pa je v 400 let stari stavbi akademije na 
Starem trgu počil strop nad prvim nadstropjem, tako da bo nujno treba iz- 
seliti nekaj oddelkov. Potrebne pa tudi že funkcionalno urejene prostore za te 
oddelke bi akademiji lahko odstopila biotehniška fakulteta v stavbi na Kre- 
kovem trgu, če bi ji omogočili še dokončanje predavalnic v prvem nadstropju 
vzhodnega krila objekta agronomskega oddelka. 

Fakulteta in akademija sta predlagali to rešitev, ker bi pomagala iz za- 
drege obema in je obenem najbolj racionalna. Fakulteta bi pridobila okrog 
350 m2 učnih prostorov oziroma 4 predavalnice v vzhodnem krilu objekta, aka- 
demiji pa bi zato odstopila v poslopju na Krekovem trgu še nekaj učnih 
prostorov; skupaj z že prej obljubljenim znese to okrog 630 m2 učnih in pomož- 
nih prostorov. Problem akademije bi bil s tem rešen in ji ne bi bilo treba 
dodeliti posebnih sredstev za zagotovitev novih prostorov za oddelke, ki se 
morajo preseliti. 

S predlagano razširitvijo minimalnega programa za nadaljevanje graditve 
objekta agronomskega oddelka še na vzhodno krilo bi bilo precej olajšano tudi 
pomanjkanje predavalnic na biotehniški fakulteti, ki mora zaradi prostorske 
stiske razporejati predavanja tudi v neugodne ure tako za predavatelje kot za 
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študente. Nadaljevala bi se gradnja vseh treh kril in s tem omejila škoda, ki 
nastaja na nedokončanem objektu, odpadli pa bi tudi stroški za vzdrževanje 
gradbišča (okrog 100 000 din letno) in stroški za najemanje predavalnice na 
Trgu revolucije. 

Dograditev prostorov v prvem nadstropju vzhodnega krila bi skupaj s po- 
trebnimi dodatnimi deli (priključki, opremo in minimalno ureditvijo okolice) za 
usposobitev in s plačilom 10 % garancijskega pologa stala 488 400 din. Za fakul- 
teto je ta rešitev zelo ugodna, ker je gradbišče že organizirano, izvajalec del 
SGP Tehnika pa je pripravljen vsa dela v najkrajšem času izvršiti ob garanciji, 
da bodo sredstva za razširitev programa na razpolago v prvem četrtletju leta 
1969. 

Pri pričetku del na južnem in zahodnem krilu objekta je bilo ugotovljeno, 
da bo zaradi poškodb, ki so nastale zaradi dolgotrajnih vremenskih vplivov na 
nedograjeno stavbo, treba izvršiti nepredvidena, a nujna dodatna dela. Ob usta- 
vitvi del leta 1965 je bilo sicer v skladu s predlogom posebne komisije oprav- 
ljeno zavarovanje objekta in gradbišča, vendar ne v celoti, ker investitor kljub 
prizadevanju ni mogel dobiti dovolj sredstev v ta namen. V letih 1966 in 1967 
je investitor porabil 185 220,68 din, ki jih je dobil za zavarovanje od repu- 
bliškega sekretariata za finance, samo za vzdrževanje organiziranega in teh- 
nično opremljenega gradbišča in za stroške ustavitve del na objektu, kot je 
razvidno iz gradbenih situacij. 

Po podatkih situacij so bila prej navedena sredstva porabljena: 

— za amortizacijo objektov, strojev in naprav na grad- 
bišču   43 800,00 din 

— za zavarovanje objektov — DOZ  12 804,20 din 
— za čuvanje gradbišča  63 072,00 din 
— naročnina za telefon   2 552,40 din 
— delno kritje fiksnih stroškov materialne in osebne 

režije ter drugih stroškov, nastalih zaradi ustavitve 
del  60 000,00 din 

— za stroške-razsvetljave na gradbišču   2 992,08 din 

Skupaj . . . 185 220,68 din 

Ker dela niso bila ustavljena po krivdi izvajalca, je imel ta pravico od 
investitorja zahtevati, da pokrije ob ustavitvi nastale stroške, ki so bili pre- 
cejšnji tudi spričo tega, da so stroji in naprave na organiziranem in tehnično 
opremljenem gradbišču dalj časa mirovali (ker je investitor pričakoval, da se 
bodo dela nadaljevala). Prav tako ni prišla v poštev garancija izvajalca, ker bi 
po pogodbi ta garantiral 2 leti le za dokončan objekt, ki bi bil že predan v 
uporabo. 

Za nepredvidena dodatna dela zaradi poškodb, ki so nastale na ne dovolj 
zavarovanem objektu in jih je bilo mogoče odkriti šele ob pričetku nadaljevanja 
gradbenih del, bi bilo treba 61 600 din. S tem bi pokrili stroške za popravilo 
in delno obnovitev poškodovane strešne kritine (terasasta streha), za obnovitev 
firnežiranja in lakiranja okenskih okvirov, za ponovne preizkuse instalacij pod 
pritiskom (vodovod, centralno ogrevanje, plin, komprimirani zrak, elektrovodi) 
in za obnovitev poškodovanih delov na teh instalacijah. 
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Rekapituacija potrebnih sredstev: 

:— za usposobitev vzhodnega krila objekta  488 400 din 
— za nepredvidena dela v zvezi s poškodbami na nedo- 

grajenem objektu   . 61 600 din 

Skupaj . . . 550 000 din 

Od tega je 500 000 din namenjenih za gradbena in druga dela, 50 000 din 
pa za plačilo 10 % garancijskega pologa. 

POROČILA 

Odbor za proračun republiškega zbora — poročilo z dne 6. 3. 1969, št. 
402-75/69 

Odbor za družbenoekonomski sistem in proračun organizacijsko-politič- 
nega zbora — poročilo z dne 12. 3. 1969, št. 402-75/69 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
18. 3. 1969, št. 402-75/69 

PREDLOG ODLOKA 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov višjega gospodarskega 
sodišča v Ljubljani 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in< 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
in v zvezi s 6. in 10. členom zakona o gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji 
(Uradni list SRS, št. 20-221/65) in s 45. členom zakona o gospodarskih sodiščih ' 
(Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je republ:ški zbor Skupščine SR Slovenije sprejel 

ODLOK 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov višjega gospodarskega 
sodišča v Ljubljani 

I. 

Višje gospodarsko sodišče v Ljubljani ima 120 sodnikov porotnikov. 

II. 

Za sodnike porotnike se izvolijo: 
Olga inž. Abramič, tehnolog v razvojnem oddelku, »Tekstilindus«>tek- 

stilna industrija, Kranj; 
Rozina Alič, strokovni svetovalec, kreditna banka in hranilnica, Ljub- 

ljana; 
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Vera Aljančič, pravnik, veletrgovina »Mercator« import-export, 
Ljubljana; 

Kristina inž. Ažman, tekstilni inženir v kolorističnem servisu, Cinkarna, 
metalurško kemična industrija, Celje; 

Henrik Bar ti, upokojenec, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta IV/24; 
Martin B e r d e n , računovodja, živilska industrija »Petovia«, Ptuj; 
Srečko inž. B e r 1 i č , direktor strojnega sektorja, gradbeno podjetje »Teh- 

nika«, Ljubljana; 
Majda B r e g a n t, računovodja, komunalno podjetje »Javna razsvetljava«, 

Ljubljana; 
Darinka inž. Brežic, inženir-projektant, »Slovenja-projekt«, podjetje za 

projektiranje. Ljubljana; 
Oton Brezovšek, šef predstavništva, »Prehrana« veletrgovina export- 

import Ljubljana, predstavništvo Maribor; 
Anton Budna, direktor kadro vsko-socialnega sektorja, splošno gradbeno 

podjetje »Konstruktor«, Maribor; 
Albina Burja, računovodja, časopisno in grafično podjetje »Delo«, 

Ljubljana; 
Franc inž. C a f n i k , vodilni projektant, podjetje za inženirsko tehnične 

gradnje »Tehnogradnje«, Maribor; 
Tugomir inž. C a j n k o , direktor, poslovno združenje gospodarskih orga- 

nizacij, Ljubljana; 
Franc inž. C i j a n , agroanalitik, kmetijsko-živilski kombinat, Kranj; 
Dušan C u k , šef komisije za mednarodne prevoze, »Ljubljana-transport« 

komunalno podjetje za izvrševanje prevoznih in delavniških uslug, Ljubljana; 
Janez Deisinger, šef investicijske grupe, kovinsko predelovalna indu- 

strija, embalaža, avtooprema »Saturnus«, Ljubljana; 
Ljubomir inž. D e š k o v i č , direktor obrata, kmetijsko-industrijski kom- 

binat »Pomurka« Murska Sobota, obrat tovarna mlečnega prahu Murska Sobota; 
Lelja Dolničar, sekretar, trgovsko podjetje na debelo in drobno »Tka- 

nina«, Celje; 
Bogdan D omi cel j, direktor, »Sanolabor« trgovsko podjetje na debelo, 

Ljubljana; 
Tatjana inž. F a j d i g a , raziskovalec v I. oddelku za kemijo, »Krka«, 

tovarna zdravil, Novo mesto; 
Slavko Grabrijan, vodja splošne službe, veletrgovsko podjetje 

»Kokra«, Kranj; 
Miha G r č a r , kreditni inšpektor, narodna banka Jugoslavije, centrala 

Ljubljana; 
Tomaž Grom, direktor poslovalnice neprehrambenega blaga, »Prehrana«, 

veletrgovina export-import, Ljubljana; 
Jože Hren, direktor poslovne enote, »Brest« industrija pohištva, Cerknica; 
Viktor Hribar, direktor za zunanjo trgovino, »Elektrotehna«, trgovsko 

uvozno in izvozno podjetje z elektrotehničnim materialom, Ljubljana; 
Janez inž. Hr o vat in : inženir za obratovanje, »DES«, poslovno zdru- 

ženje podjetij za distribucijo električne energije v Sloveniji, Ljubljana; 
Malči inž. Jak o f či č , pomočnik direktorja direkcije za turizem in kme- 

tijstvo, kreditna banka in hranilnica Ljubljana; 
Ludvik J a pel j, direktor, »Avtoobnova«, poslovno združenje prevoz- 

niških, industrijskih, avtoremontnih in drugih podjetij, Ljubljana; 
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Marjan Javoršek, direktor sektorja, »Metalka«, trgovsko izvozno in 
uvozno podjetje z izdelki črne in barvne metalurgije, kovinskim in tehničnim 
blagom, stroji in industrijsko opremo, Ljubljana; 

Franc Jecelj , direktor, »KIP«, keramika in pečarstvo, Ljubljana; 
Stane Jenko, šef plansko analitske službe, splošna plovba Piran; 
Alojz Jere, vodja proizvodnega sektorja volne, mariborska tekstilna 

tovarna, Maribor; 
Adolf inž. Jer mol, tehnični direktor, zasavski premogovniki, Trbovlje; 
Leon dr. J erovec, redni profesor na oddelku za tekstilno tehnologijo, 

fakulteta za naravoslovje in tehnologijo univerze v Ljubljani; 
Dušan Jovanovič, komercialist, »Intereuropa« Koper, mednarodna špe- 

dicija in transport, Ljubljana; 
Pavel J u r e n , direktor notranje trgovine, agrokombinat »Emona«, Ljub- 

lj ana; 
Borut inž. K a. m bič, šef priprave dela, splošno gradbeno podjetje Gro- 

suplje; 
Lea K a štele c-S ter le, računovodja DE maloprodaja, veletrgovina 

»Ljubljanske mlekarne«, Ljubljana; 
Marija inž. Keržar-Pernat, metalurg, industrija metalnih polizdel- 

kov, Slovenska Bistrica; 
Darinka K n e h 11, upokojenka, Maribor, Mladinska 48; 
Darinka inž. K o 1 b 1, direktor proizvodnje, Titovi zavodi »Litostroj«, 

Ljubljana; 
Alojz Kosi, pomočnik glavnega direktorja za gospodarsko računske za- 

deve, industrijsko montažno podjetje IMP, Ljubljana; 
Al j a K oš a k , pravnik in ekonomist — služba pogodb, združeno podjetje 

»Iskra« Kranj, prodajno servisna organizacija, Ljubljana; 
Srečko inž. Kotnik, komercialni direktor, tovarna dušika Ruše; 
Janez Kožuh, pomočnik generalnega direktorja, »Slovenijales« podjetje 

za izvoz, uvoz in notranji trg lesa in lesnih izdelkov, Ljubljana; 
Marija K r o š e 1 j , vodja kadrovske službe, veleblagovnica »Na-ma«, 

Ljubljana; 
Vinko inž. K u 1 j i š , redni profesor, fakulteta za naravoslovje in tehnolo- 

gijo univerze v Ljubljani; 
Anton inž. Lah, vodja valjarne, »Sava«, industrija gumenih, usnjenih in 

kemičnih izdelkov, Kranj; 
Vinko Lapuh, direktor nabavnega sektorja, mariborska tekstilna to- 

varna, Maribor; 
Martina Leitgeb, svetnik, jugoslovanska banka za zunanjo trgovino 

Beograd, filiala Ljubljana; 
Franc inž. Le j k o , vodja metalurške grupe v razvoju, tovarna glinice in 

aluminija »Boris Kidrič«, Kidričevo; 
Ivan inž. Les t a n, direktor, združeno železniško transportno podjetje 

Ljubljana, projektivno podjetje Ljubljana; 
Lado Macorati, upokojenec, Ljubljana, Smrekarjeva 14; 
Peter M aga j na, upokojenec, Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 12; 
Janez Majce, šef odseka akreditivov, narodna banka Jugoslavija, cen- 

trala Ljubljana; . 
Maks Majcen, direktor, »Fersped«, mednarodna železniška špedicija, 

poslovalnica Koper; 
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Marijan Ma Iga j, direktor finančne direkcije, »Metalka«, trgovsko iz- 
vozno in uvozno podjetje z izdelki črne in barvne metalurgije, kovinskim in 
tehničnim blagom, stroji in industrijsko opremo-, Ljubljana; 

Darko inž. M a 1 i g o j , odgovorni projektant, vodja projektivnega oddelka, 
gradbeno industrijsko podjetje »Ingrad«, Celje; 

Branko Manfreda, pomočnik direktorja, služba družbenega knjigo- 
vodstva, Maribor; 

Silvo M a r c , finančni kontrolor, »Mlinotest«, kombinat za predelavo in 
promet žitaric, Ajdovščina; 

Drago M a r o 11, komercialni direktor, Združene papirnice Vevoe-Med- 
vode; 

Mitja Medvešček, asistent na oddelku za plan, železarna Jesenice; 
Ivan Meke, tehnični vodja, »Zlatarna«, industrijsko podjetje, Celje; 
Leopolda M e ž i k , inšpektor, služba družbenega knjigovodstva, Ljubljana; 
Angela inž. Mihelič-Zupančič, tehnični direktor »Alko«, destilerija 

in tovarna likerjev, Ljubljana; 
Edvard M i h e 1 j , tehnični pomočnik direktorja, splošno gradbeno pod- 

jetje »Primorje«, Ajdovščina; 
Zvonko inž. Mi k li č , profesor, višja agronomska šola, Maribor; 
Marjeta M o k o r e 1, vodja delovne enote izdelovalnice gornjih delov, 

tovarna obutve »Peko«, Tržič; 
Vladimira inž. Muck, vodja fizikalnega laboratorija, tovarna dekora- 

tivnih tkanin, Ljubljana; 
Boris inž. Nečemar, tehnični direktor, železarna Store; 
Ivan Nečemar, vodja organizacijsko-kadrovskega sektorja, poslovno 

združenje prevozniških podjetij »Vektor«, Ljubljana; 
Vukadin Nedelj ko vic, sekretar, »Metalka«, trgovsko izvozno in 

uvozno podjetje z izdelki črne in barvne metalurgije, kovinskim in tehničnim 
blagom, stroji in industrijsko opremo, Ljubljana; 

Nada O s o j n i k , šef komercialnega oddelka, »Tehnoimpex«, poslovno 
združenje kovinsko predelovalne in nekovinske industrije ter premogovnikov, 
Ljubljana; 

Elza inž. Osterman, direktor, gorenjska kreditna banka, podružnica 
Radovljica; 

Milica O z b i č , šef komerciale, »Planika«, industrijski kombinat za izde- 
lavo in predelavo usnja, gume in plastičnih mas, Kranj; 

Jože P a do van, direktor, služba družbenega knjigovodstva, podružnica 
Novo mesto; 

Mafalda Pahor, pomožni prodajni referent, »Nanos« veletrgovsko pod- 
jetje, import-export Postojna, obrat Portorož; 

Hermina Palčič, upokojenka, Ljubljana, Pleteršnikova 15; 
Alfred inž. Peteln, tehnični direktor, gradbeno industrijsko podjetje 

»Gradiš«, Ljubljana; 
Drago Petrovič, vodja ekonomske razvojne službe, živilski kombinat 

»Žito«, Ljubljana; 
Marijan Planine, finančni direktor, »Lesnina«, trgovsko podjetje z 

lesom, lesnimi izdelki in pohištvom, Ljubljana; 
Stanko Plut, samostojni pravni svetovalec, republiški zdravstveni center, 

Ljubljana; 
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Silva inž. P o d g o r n i k , vodja tehnične kontrole, kemična tovarna Ljub- 
ljana-Moste, obrat Yulon; 

Cvetka Poljšak-Zorž, direktor devizne direkcije, narodna banka 
Jugoslavije, centrala Ljubljana; 

Milena Popovič, upravnik, šolski center za gostinstvo, Novo mesto; 
Milivoj inž. Prem rov, svetnik devizne direkcije, narodna banka Jugo- 

slavije, centrala Ljubljana; 
Fran Prislan, strokovni sodelavec, »Sava«, industrija gumenih, usnjenih 

in kemičnih izdelkov, Kranj; 
Karel inž. P u p p i s , glavni republiški vodnogospodarski inšpektor, repu- 

bliški sekretariat za urbanizem; 
Milivoj inž. Raič, profesor, višja tehniška šola, Maribor; 

1 Ciril inž. R e k a r , redni profesor, fakulteta za naravoslovje in tehnologijo 
univerze v Ljubljani; 

Ciril inž. Remic, referent za mehanizacijo, poslovno združenje gozdno 
gospodarskih organizacij, Ljubljana; 

Janez Rozman, namestnik generalnega direktorja, veletrgovina »Mer- 
cator«, import-export, Ljubljana; 

Joža S eni ca, direktorica, hotel »Central-Riviera«, Portorož; 
Silvija Slami č, asistent vodje izvoza, »Meblo«, tovarna pohištva, Nova 

Gorica; 
Franc Solina, pomočnik direktorja za pripravo dela, »Slovenija-ceste«, 

splošno gradbeno podjetje, Ljubljana; 
Branko Stergar, vodja razvojne službe, industrija usnja, Vrhnika; 
Jože S t raj nar, direktor direkcije sredstev, kreditna banka in hranil- 

nica, Ljubljana; 
Jože inž. Stražišar, obratovodja proizvodnje azbest-cementnih izdel- 

kov-plošče, »Salonit«, industrija cementa in azbesitcementa, Anhovo; 
Drago Sirca, šef linije okoli sveta, splošna plovba Piran; 
Marjan Skoda, šef računovodstva, »Adriacommerce«, izvoz-uvoz, Koper; 
Marjan inž. S k o f i č, šef tehnične službe, »Teol«, tovarna pomožnih sred- 

stev sintetskih pralnih surovin, tehničnih in jedilnih olj, Ljubljana; 
Jože Škulj, direktor, služba družbenega knjigovodstva, Koper; 
Slavka inž. So'uk al - Ven k o , organizator poslovanja v proizvodnji, 

agrokombinat »Emona«, Ljubljana; 
Vladimir inž. Šramel, upokojenec, Ljubljana, Staretova 18/a; 
Pavel Staudohar, vodja referata oddelka KS-I, »Astra«, veletrgovina, 

Ljubljana; 
Franc T a 1 e r , upravnik, carinarnica Jesenice; 
Srečko Teran, obratovodja plemenitilnice, »Tekstilindus«, tekstilna indu- 

strija, Kranj; 
Monika inž. Terseglav, raziskovalec za posebna jekla, železarna Ravne, 

tovarna plemenitih jekel Ravne na Koroškem; 
Danilo T o p o 1 o v e c , šef nabave, industrija pohištva »Stol«, Kamnik; 
Radovan inž. V a r b 1, direktor, združeno podjetje »Iskra« Kranj, orga- 

nizacija, tovarna elektronske industrije Horjul; 
Branimir Velkaverh, kapitan dolge plovbe, Luška kapetanija, Koper; 
Pavla Vihar, višji komercialist, »Slovenija-les«, podjetje za izvoz, uvoz 

in notranij trg lesa in lesnih izdelkov, Ljubljana; 
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Zdravko Vošpernik, ekonomist-analitik, združeno podjetje za PTT 
promet, Ljubljana; 

Franc Vrečar, vodja enote potniškega prometa, avtoturistično podjetje 
»Slavnik«, Koper; 

Franc inž. Vršnak, direktor tehničnega sektorja, združeno podjetje 
»Iskra«, Kranj; 

Viljem Zupane, šef odseka za invalidsko pokojninsko zavarovanje, repu- 
bliški zavod za socialno zavarovanje, Ljubljana; 

Franc inž. Zupančič , gradbeni inženir, splošno gradbeno podjetje 
»Projekt«, Kranj; 

Drago Zeleznik, vodja komerciale, kmetijsko poslovno združenje, 
Ljubljana; 

Anton inž. Zer j al, vodja delovne enote operativa, splošna vodna skup- 
nost Dolenjske, Novo mesto. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah 5. alinee 130. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije daje 
komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije predloge za volitve 
sodnikov porotnikov višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

Kandidate so predlagali bodisi delavski sveti oziroma kolektivi, bodisi 
upravni odbori delovnih organizacij. Iz podatkov se vidi, da je več predlaganih 
kandidatov iz močnejših gospodarskih centrov, kar pa je v skladu tudi s šte- 
vilom sporov s teh področij. Podobno velja tudi za število kandidatov iz 
posameznih panog gospodarstva namreč, da je predlaganih relativno več kandi- 
datov iz tistih panog gospodarstva, iz katerih je tudi večji odstotek gospodarskih 
sporov, ki jih obravnava višje gospodarsko sodišče v Ljubljani. 

Po predlogu predsednika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani je po- 
trebno za nemoteno delo sodišča 120 sodnikov porotnikov. 

Po panogah gospodarstva: Število Moških Žensk 

industrija in rudarstvo  42 
kmetijstvo  4 
gozdarstvo  2 
gradbeništvo  15 
promet: 
železniški  1 
pomorski  2 
cestni   4 
PTT  1 
špedicija   . 2 
notranja trgovina  14 
zunanja trgovina   6 
gostinstvo  2 
obrt  2 
komunalna dejavnost  1 
socialno-zdavstvena dejavnost .... 2 
bančni in kreditni posli  8 
finančna stroka  12 

28 
2 
2 

14 

1 
2 
4 
1 
2 
9 
4 

14 
2 

skupaj 120 86 34 
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Po izobrazbi: Število Moških Žensk 

nižja  
nepopolna srednja (poklicne šole) 
srednja  
višja  
visoka  

5 
25 
20 
70 

2 
20 
15 
49 

3 
5 
5 

21 

skupaj . . . 120 86 34 

Povprečna starost kandidatov za sodnike porotnike je 48 let. 
Vsi predlagani kandidati so dali soglasje h kandidaturi. 
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na seji dne 

13. februarja 1969 razpravljala o kandidatih za sodnike porotnike višjega gospo- 
darskega sodišča v Ljubljani. 

Na podlagi razprave predlaga komisija za volitve in imenovanja, da repu- 
bliški zbor Skupščine SR Slovenije izvoli v predlogu odloka navedene kandi- 
date za sodnike porotnike višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

PREDLOG ODLOKA 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega sodišča v Ljubljani 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slove- 
nije (Uradni list SRS, št. 16-144/67) in 17. člena zakona o sodiščih splošne 
pristojnosti (Uradni list SRS, št. 20-220/65) je republiški zbor Skupščine SR 
Slovenije sprejel 

ODLOK 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega sodišča v Ljubljani 

I. 

Okrožno sodišče v Ljubljani ima 400 sodnikov porotnikov. 

II. 

Za sodnike porotnike se izvolijo: 
Olga Adamič, referent za izobraževanje in informacije, trgovsko pod- 

jetje »Kamnik«, Kamnik; 
Danijel A d r i n e k , sekretar, trgovsko podjetje »Kamnik«, Kamnik; 
Leopold Aleš, zasebni kmetovalec, Topole 8, p. Mengeš; 
Bojana A r i g 1 e r , pomočnik ravnatelja, osnovna šola »Toneta Tomšiča«, 

Ljubljana; 
Milan Ar k o, direktor, obrtni center »Oprema«, Kočevje; 
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Ivica B aloh , prodajalka, trgovsko podjetje »Kočna«, poslovalnica »Kon- 
fekcija«, Kamnik; 

Stojan B a 1 o h , rudarski tehnik, rudarska industrijska skupnost »Rudis«, 
Trbovlje; 

Minka Banovac, ravnateljica, osnovna šola »Vrhovci«, Ljubljana; 
Ludvik B a š a , upokojenec, Preserje 41; 
Milivoj Belančie,. pilot, izvršni svet Skupščine SR Slovenije; 
Jože inž. Bele, dežurni dispečer, savske elektrarne, Ljubljana; 
Janez Belec, komercialist, trgovsko podjetje s tehničnim materialom na 

veliko in malo »Jugotehnika«, Ljubljana; 
Anica Benedetič, kustos, univerza v Ljubljani; 
Franc Benedičič, upokojenec, Ljubljana, Fabijanijeva 25; 
Miran Beretič, vodja splošno-kadrovskega oddelka, komunalno podjetje 

»Rast-«, Ljubljana; 
Luka Bergant, pisarniški referent, dom »Ivana Cankarja«, Ljubljana; 
Jože B e r 1 a n , sekretar, podjetje »Trgopromet«, Kočevje; 
Srečko inž. B e r 1 i č , direktor strojnega sektorja, gradbeno podjetje »Teh- 

nika«, Ljubljana; 
Branko Bizjak, študijski organizator dela, predilnica Litija; 
Pavel B i z j a n , planer, združeno podjetje »Iskra« Kranj, tovarna elek- 

tričnih instrumentov, Horjul; 
Alojzija Blatnik, učiteljica gospodinjskega pouka, osnovna šola »Ivana 

Cankarja«, Trbovlje; 
Edi Blatnik, knjigovodja, elektrarna Trbovlje; 
Justi Blatnik, upokojenka, Ljubljana, Mencingerjeva 91; 
Bogomil Blažko, upokojenec, Ljubljana, Šišenska 41; 
Marko inž. Bleiweis, pomočnik komercialnega direktorja, gradbeno 

industrijsko podjetje »Gradiš«, Ljubljana; 
Jerko Bodla j, skupinovodja, »Termika«, Ljubljana; 
Abdulah Bogu nič, direktor finančno-knjigovodske službe, združena 

kemična industrija, Domžale; 
Jožica Boh, vzgojiteljica, vzgojno varstveni zavod Prule, Ljubljana; 
Ivan Bokal, strojni ključavničar — delovodja, Titovi zavodi »Litostroj«, 

Ljubljana; 
Aleksander B o n č i n a , planer proizvodnje, kovinsko predelovalna indu- 

strija, embalaža, avtooprema »Saturnus«, Ljubljana; 
Socerb Božič, upokojenec, Ljubljana, Vojkova 11; 
Dušan B r e k i č , pomočnik direktorja, »Slikopleks-termoplast«, Ljubljana; 
Juraj Brguljan, energetik, poslovno združenje energetike SR Slove- 

nije, Ljubljana; 
Boris Bricel j , pomočnik vodje kooperacije, tovarna pozamenterije, po- 

zamentnih strojev in izdelkov iz plastike »Totra«, Ljubljana.; 
Jože Briški, upokojenec, Ljubljana, Medvedova 8; 
Vojka Bukovec, strojni sodelavec, republiška konferenca Socialistične 

zveze delovnega ljudstva Slovenije; 
Franc Cankar, tehnolog, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana; 
Zivka C i 1 e n š e k , referent za izterjavo, trgovsko podjetje »Volan«, Ljub- 

ljana; 
Franc Cimerman, šef razvojnega oddelka, živilsko industrijski kom- 

binat »Eta«, Kamnik; 
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Vladimir dr. Cotie, raziskovalec, nuklearni inštitut »Jožef Štefan«, 
Ljubljana; 

Ciril C v e n k , namestnik vodje konzervnega oddelka, agrokombinat 
»Emona«, Ljubljana; 

Ivan C u r k , direktor delovne enote, živilski kombinat »Žito«, Ljubljana; 
Janez Cadež, planer, tovarna kovinske galanterije, Ljubljana; 
Slavko ing. Cepin, asistent, kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana; 
France Cešarek, trgovski poslovodja, trgovsko podjetje »Jelka«, poslo- 

valnica Travna gora-Sodražica; 
Anica Cešnovar, kalkulant, tovarna pletenin »Angora«, Ljubljana; 
Ignac C o k 1, šef obrata za modernizacijo, cestno podjetje, Ljubljana; 
Marjan Conč, pomočnik ravnatelja, dom gradbenega šolskega centra 

»Ivana Kavčiča«, Ljubljana; 
Bogdan Cučun, komercialist kontrole dohodkov lokalnega prometa, zdru- 

ženo železniško transportno podjetje, Ljubljana; 
» Jože Čuden, obratovodja, Mestni vodovod, Ljubljana; 

Albin Cuk, vodja splošnega sektorja, kombinat lesno-predelovalne indu- 
strije, Dolenji Logatec; 

Mihaela Damjan, socialna delavka, osnovna šola, Litija; 
Franc D e ž j o t, ravnatelj, osnovna šola »Tončke Cečeve«, Trbovlje; 
Marija Dež man, sekretar, kinematografsko podjetje, Ljubljana; 
Karel Dime, konstruktor, papirnica Količevo; 
Marica D i m e c , administrator, centralni zavod za napredek gospodinjstva, 

Ljubljana; 
Hinko Doberšek, planer, skupščina občine Trbovlje; 
Petra D o b r i 1 a , pedagoški svetovalec, zavod ža prosvetno-pedagoško 

službo, Ljubljana; 
Janež Dol šina, upokojenec, Grosuplje, stolpič 15; 
Vera Domanjko, profesor, dom tehniških šol, Ljubljana; 
Janez Dolžan, samostojni obrtnik, Ljubljana, Cara Dušana 14; 
Marija Drakslar, upokojenka, Ljubljana, Na jami 7; 
Pavlina Drašček, računovodja, kovinarska in mehanična delavnica, 

Vrhnika; 
Zinka Dravinec, socialna delavka, osnovna šola »Toneta Okrogarja«, 

Zagorje ob Savi; 
Lojze Dreni k, upokojenec, Ljubljana, Poljanska c. 20; 
Zdenka D r e n i k , učiteljica, osnovna šola »Mirana Jarca«, Ljubljana; 
Stane Drugovič, rudar, Zasavski premogovniki, Trbovlje; 
František Dvorak, vodja oddelka za izgradnjo, Titovi zavodi »Litostroj«, 

Ljubljana; 
Franc Erjavec, upokojenec, Ljubljana, Rojčeva 15; 
Stane Eržen, mojster karoserije, SAP Ljubljana; 
Miro Fajdiga, vodja komerciale, »Kovinostroj«, Grosuplje; 
Lucijan Fattori, pomočnik direktorja, agrokombinat »Emona«, Ljub- 

ljana, tovarna močnih krmil; ■ 
Kristina Fine, kontrolor v proizvodnji, kartonažna tovarna Ljubljana, 

grafično predelovalna industrija; 
Vinko Fink, ključavničarski mojster, tovarna kleja, Ljubljana; 
Stane Flegar, upokojenec, Ljubljana, Ilirska 15; 
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Franc Florjan, pomočnik kooperacije, kmetijska zadruga, Dobrava pri 
Ljubljani; 

Franc Fojkar, upokojenec, Ljubljana, Staničeva 27/a; 
Leon Friedl, sekretar, industrija transportnih in hidravličnih strojev 

»Indos«, Ljubljana; 
Jana Fugi na, upokojenka, Ljubljana, Titova 63; 
Mirko Gantar, elektro mojster-vodja izmene, savske elektrarne, Ljub- 

ljana, enota Medvode; ; 

Miro Geiser, kovinostrugar, klinične bolnice, Ljubljana; 
Alojz Gerem, upokojenec, Ljubljana, Mestni trg 17; 
Boris Germek, upokojenec, Ljubljana, Šarhova 32; 
Anica Girandon, upokojenka, Zgornja Zadobrava 14; 
Justina Gnedič, upokojenka, Trbovlje, Keršičeva 22/a; 
Ivan dr. Godina, zdravnik, zdravstveni dom Ljubljana, enota Center; 
Anton Golob, sekretar, zavod za glasbeno in baletno izobraževanje, 

Ljubljana; « 
Majda Gorjanec, socialna delavka, osnovna šola »Toneta Tomšiča, 

Ljubljana; 
Dragica Gornik, referent za delovna razmerja, lesni kombinat, Ljub- 

ljana; 
Lavoslav Gosak, upokojenec, Ljubljana, Malgajeva 18; 
Janez Gostinčar, zasebni kmetovalec, Ceplje 11, p. Lukovica; 
Ivan Grabrijan, pravnik, Ljubljana* Ilirska 7; 
Miha Gradič, upokojenec, Ljubljana, Samova 18; 
Avgust Grošelj, vodja skupine za dohodke, skupščina občine Litija; 
Marija Grzinčič, pomočnik ravnatelja, osnovna šola »Toma Brejca«, 

Kamnik; 
Franc G u j z n i k , šef kadrovske službe, tovarna pomožnih sredstev, sinte- 

tičnih pralnih surovin in tehničnih olj »Teol«, Ljubljana; 
Aleksander Guzina, tajnik, krajevna skupnost Prule, Ljubljana; 
Tone Hegler, ekonomist, SAP Ljubljana; 
Jože inž. Herman, rudarski inženir, zasavski premogovniki Trbovlje, 

rudnik Zagorje; 
Nada Herman, delavka v računovodstvu, komite mestne konference 

ZKS, Ljubljana; 
Franc Hočevar, oskrbnik zgradbe, klinične bolnice, Ljubljana; 
Janez Hočevar, strugar, »Mehanika«, Trbovlje; 
Anton Hren, zasebni kmetovalec, Ponikve 18, p. Videm-Dobrepolje; 
Janez Hribar, varnostni tehnik, splošno gradbeno podjetje »Slovenija 

ceste«, Ljubljana; 
Franc Hrobat, šef voznega reda, združeno železniško transportno pod- 

jetje, Ljubljana; 
Franc H r o v a t, sekretar, stanovanjsko komunalno podjetje, Litija; 
Vinko Humovec, vodja knjigovodstva osnovnih sredstev, lesni kom- 

binat, Ljubljana; 
Franc Intihar, upokojenec, Zalog 189; 
Jožo Ivačič, upokojenec, Ljubljana, Šentvid 99/a; 
Silva I v a n e 11 č , upokojenka, Kamnik, Medvedova 23; 
Boris J ager , upokojenec, Ljubljana, Grablovičeva 32; 
Jože J a kič, izmenovodja, kovinska industrija, Ig pri Ljubljani; 
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Lea Jakič, upokojenka, Ljubljana, Janežičeva 15; 
Franc Jaklič, šef splošnega sektorja »Slikoplesk-Termoplast«, Ljubljana; 
Mira J aklič-Virant, socialna delavka, specialistična zdravstvena 

služba, Ljubljana; 
Alojz J amnik, direktor, gostinsko podjetje »Daj-dam«, Ljubljana; 
Ida Janežič, analitik, »Slovenijales« Ljubljana, enota lesnoindustrijsko 

podjetje Radomlje; 
Viktor J a r c , šef planskega oddelka, kovinsko predelovalna industrija, 

embalaža, avtooprema »Saturnus«, Ljubljana; 
Bogomir J avornik, ravnatelj, osnovna šola Prule, Ljubljana; 
Peter J e c e 1 j , referent v uvozno-izvoznem oddelku, tovarna kemičnih 

izdelkov »Ilirija«, Ljubljana; 
Ladislav Jelen, upokojenec, Medvode 112; 
Ernest J e 1 e r , pomočnik šefa prodajnega oddelka založbe, založniško 

grafično podjetje »Mladinska knjiga«, Ljubljana: 
Slavka Jenko, vodja obratovnega knjigovodstva, cestno podjetje, 

Ljubljana; 
Radeta Jeremič, upokojenec, Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 6; 
Franc Jer ina, vodja kotlarne, Ljubljanske mlekarne, Ljubljana; 
Oto Jerman, obratovodja, tovarna dekorativnih tkanin, Ljubljana; 
Tončka Jeršič, knjigovodja, veletrgovina »Mercator«, Ljubljana; 
Adolf Jevšnik, upokojenec, Ljubljana, Moškričeva 25; 
Franc Jurjevčič, šef priprave dela, industrijsko podjetje za proiz- 

vodnjo kmetijske mehanizacije »Agrostroj«, Ljubljana; 
Anka J ur še, tehnični risar, tovarna elektromateriala »Elma«, Črnuče; 
Jože J u v a n c , strokovni sodelavec, kmetijski inštitut Slovenije, Ljub- 

ljana; 
Jože Juvančič, učitelj, osnovna šola »Frana Albrehta«, Kamnik; 
Jože Juvančič, hidrolog hidrometeorološki zavod SR Slovenije, Ljub- 

ljana; 
Drago Kačar, upokojenec, Ljubljana, Prešernova 16; 
Heribert Kaiser, komercialni referent, turistično in avtobusno pod- 

jetje »Kompas«, Ljubljana; 
Filip Kalan, upokojenec, Ljubljana, Židovska 1; 
Bojan K a r d e 1 j , upokojenec, Ljubljana, Kosovelova 20; 
Anton Kavčič, pedagog, zavod za socialno delo skupščine občine Lj ub- 

ij ana-Siška; 
Dušan Kavčič, upokojenec, Predstruge 17, p. Videm-Dobrepolje; 
Tine Kavšek, direktor, trgovsko podjetje »Bonboniera«, Ljubljana; 
Jože K e p i c , direktor, kmetijska zadruga, Kamnik; 
Franc Kikelj, živilski inženir, agrokombinat »Emona«, Ljubljana; 
Jože Klančar, tajnik, lesno industrijski kombinat »Brest«, Cerknica; 
Izidor Klemen, predstojnik, dom tehniških šol, Ljubljana; 
Peter K 1 i n a r , upokojenec, Ljubljana, Jesenkova 2; 
Stanislav Klobčič, upokojenec, Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 7; 
Anton K 1 o p č i č , referent za družbene službe, skupščine občine Zagorje 

ob Savi; 
Vlado Klopčič, komercialist, veleblagovnica »Na-ma«, Ljubljana; 

32* 
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Silva Kmet, vodja skupine za poklicno usmerjanje, komunalni zavod 
za zaposlovanje, Ljubljana; 

G vido Knez, rudarski tehnik, rudarska industrijska skupnost »Rudis«, 
Trbovlje; 

Jože Kodran, upokojenec, Ljubljana, Dalmatinova 1; 
Vinko Kogovšek, elektrotehnik, združeno podjetje »Iskra« Kranj, to- 

varna električnih aparatov Ljubljana; 
Anton Konjar, upokojenec, Ljubljana, Prešernova 19; 
Anton K o rele, ključavničarski mojster, tovarna mlinskih strojev »Mli- 

nostroj«, Domžale; 
Andrej Korenčan, direktor, dom »Anice Černejeve«, Ljubljana; 
Mihca Korenčan, prikrojevalka, »Kroj«, Ljubljana; 
Franc Korenjak, direktor, ekonomska srednja šola, Trbovlje; 
Ignac Korošec, pomočnik komandirja, postaja milice Bežigrad, Ljub- 

ljana; 
Tone Kos, profesor, gimnazija pedagoške smeri, Ljubljana; 
Igor Kostjukovskij, asistent, pravna fakulteta univerze v Ljubljani; 
Ante K o v a č i č, upokojenec, Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 5; 
Jože K o v i č , vodja oddelka nabave, agrokombinat »Emona«, Ljubljana; 
Franc Kozamernik, zasebni kmetovalec, Stranska vas 26 pri Ljub- 

ljani; 
Rafael Kraševec, zasebni kmetovalec, Studenec na Blokah 12, p. Nova 

vas pri Rakeku; 
Leopold Krebelj, tajnik, krajevna skupnost Sercerjevo, Ljubljana; 
Stane K r e m ž a r , upokojenec, Ljubljana, Gasilska 6; 
Viktor Kreutz, vodja skladišča, tovarna hranil »Kolinska«, Ljubljana; 
Edvard inž. Krivic, projektant, »Slovenija projekt«, Ljubljana; 
Maks Krpan, strojni tehnik, združene papirnice Vevče-Medvode; 
Ana K r ulj c, upokojenka, Ljubljana, Gorupova 1; 
Franc Krumberger, profesor, VII. gimnazija Vič, Ljubljana; 
Anton K r u m p a k, elektrotehnik, podjetje za distribucijo električne ener- 

gije »Elektro«, Ljubljana; 
Albert K r ž a n , vodja oddelka, tovarna mlinskih strojev »Mhnostroj«, 

Domžale; 
Marija Kržišnik, upokojenka, Ljubljana, Knezova 4; 
Vera Kuhar, novinarka, časopisno podjetje »Delo«, Ljubljana; 
Marija Kukman, upokojenka, Ljubljana, Šentvid, blok 1; 
Drago K u n a v e r , tajnik obrata, tovarna kovinskih izdelkov »Rog«, Ljub- 

ljana, obrat Savije; 
Janko Kunej , upokojenec, Ljubljana, Galjevica 152; 
Ivanka Kumše, računovodja, izdelovanje vate »Tekstilka«, Ljubljana; 
Boris Kutin, študent, visoka šola za politične vede, sociologijo in novi- 

narstvo, Ljubljana; 
Helena L a m p r e t, socialna delavka, osnovna šola »Prežihov Voranc«, 

Ljubljana; 
Jože inž. Lavrin, referent za delovni proces, »Zmaj«, Ljubljana; 
Drago Leben, obratovodja, obrtno in montažno podjetje »Zarja«, 

Kamnik; 
Leopold Leben, blagajnik, tiskarna »Toneta Tomšiča«, Ljubljana; 
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Majda Lenič, socialna delavka, osnovna šola »Zvonka Runka«, Ljub- 
ljana; 

Matic Lesar, zasebni kmetovalec, Gorenja vas 50, p. Ribnica; 
Stanko Levstek, gozdarski tehnik, kmetijsko gozdarsko posestvo Ko- 

čevje, gozdni obrat Stara cerkev; 
Herbert Lipa, šef orodjarne, tovarna kovinskih izdelkov »Rog«, Ljub- 

ljana; , 
Manica Lobnik, pisateljica, Ljubljana, Prvomajska 13; 
Francka Logar, upokojenka, Ljubljana, Šentvid, blok P. S. II; 
Jakob Logar, zasebni kmetovalec, Horjul 60; 
Vlajka Lokar, administrator, zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo, 

Ljubljana; 
Ada Lovrec, učiteljica, osnovna šola »dr. Jože Potrč«, Ljubljana; 
Franc Lozinšek, socialni delavec, zavod za socialno delo skupščine 

občine Ljubljana-Moste-Polje; 
Franc L u p š i n a , šef pravno-administrativne službe, združeno železniško 

transportno podjetje, Ljubljana; 
Ivan Luštrek, vodja kadrovsko-splošnega sektorja, tovarna tesnil in 

plastičnih mas »Tesnilka«, Medvode; 
Leopold Luž ar, upokojenec, Ljubljana, Vzajemna 30; 
Malci M a c u r a , tajnica, mestni sindikalni svet, Ljubljana; 
Franc Mak ove c, upokojenec, Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 6; 
Antonija Maligoj, vzgojiteljica, vzgojno varstveni zavod, Domžale; 
Franc Malovrh, ravnatelj, osnovna šola, Dobrova; 
Viktor ing. Marine, asistent, kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana; 
Sikst M ar ion, pedagoški svetovalec, zavod za šolstvo SR Slovenije, 

Ljubljana; 
Francka Marolt, mojster v ščetinami, industrija usnja, Vrhnika; 
Miha Martine, oddelkovodja, tovarna vijakov, Ljubljana; 
Roko Martin č i č, upokojenec, Šmartno ob Savi 27; 
Anton Mart i ne c, vodja sektorja, združeno železniško transportno pod- 

jetje, Ljubljana; 
Tone inž. M a t i č i č , tehnolog, industrija platnenih izdelkov, Jarše; 
Karel Mavrin, direktor, slaščičarsko podjetje »Konditor«, Ljubljana; 
Alojz Mazi, zasebni kmetovalec, Tomišelj 26, p. Ig pri Ljubljani; 
Anton Medved, šef odseka, združeno podjetje za PTT promet, Ljubljana; 
Marija M e k i n c , vodja ekspedita, kemična čistilnica, pralnica in barvarna 

»Labod«, Ljubljana; 
Zvonimir inž. Mencej, geolog, geološki zavod Ljubljana; 
Emil M e r c i n a , ravnatelj, osnovna šola, Stari trg pri Ložu; 
Franc Mer h ar, obratovodja, lesna industrija, Kočevje; 
Stane Merzdovnik, šef poslovalnice, »Centromerkur«, Ljubljana; 
Avgust Mikec, upokojenec, Ljubljana, Dolenjska 48; 
Franc Miklič, vodja splošno-kadrovskega sektorja, tovarna usnja, 

Kamnik; 
Ivan Miklič, delovodja, komunalno podjetje »Snaga«, Ljubljana; 
Zalka Miloj ević, vodja odseka za strojno knjiženje, klinične bolnice, 

Ljubljana; 
Andrej, Mlinar, vodja kadrovske službe, skupščina občine Ljubljana- 

Center; 
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Zdenko M o h a r , profesor, osnovna šola »Janeza Mraka«, Vrhnika; 
Ciril inž. Mrak, direktor obrata, lesno industrijski kombinat Vrhnika, 

poslovna enota Borovnica; 
Janko Mravlje, nabavni referent, gradbeno podjetje »Univerzal«, 

Ljubljana; 
Marija Mrzel, tajnica, delavska univerza, Litija; 
Jelo Murn, delovodja, cementarna Trbovlje; 
Ana Nolda, samostojni obrtnik, Ljubljana, Bolgarska 19; 
Polde N o v 1 j a n , kmetijski tehnik, kmetijska zadruga, Ivančna gorica; 
Drago Oblak, šef prodaje, stanovanjsko gospodarstvo »Standard«, Ljub- 

ljana; 
Ivan Ogorevc, upokojenec, Ljubljana, Majde Vrhovnikove 6; 
Adrijana O k o r n , svetovalec za samoupravne akte, skupščina občine 

L j ubij ana-Center; 
Jože O krši ar, upokojenec, Ljubljana, Sojerjeva 47; 
Vinko O k r š 1 a r , samostojni obrtnik, Domžale, Radio c. 8; 
Jernej O meje, višji referent kazensko poboljševalni dom Ig pri Ljub- 

ljani; 
Pepca Oprešnik, upokojenka, Ljubljana, Vidmarjeva 19; 
Zdenko inž. Otrin, vodja za izkoriščanje gozdov, gozdno gospodarstvo 

Ljubljana, obrat Domžale; 
Zdenka Pacek, kemijski tehnik, kemijski inštitut »Boris Kidrič«, Ljub- 

ljana; 
Franc Pahovnik, vodja izmene, tovarna kovinske galanterije, Ljubljana; 
Malči Pa j k, upokojenka, Ljubljana, Zofke Kvedrove 14; 
Miha Pangerc, veterinar, veterinarska postaja, Grosuplje; 
Marjan Pavšič, elektrotehnih, združene papirnice Vevče-Medvode; 
Janez Pečar, usnjarski mojster, industrija usnja, Vrhnika; 
France Pengal, direktor, mestna ljudska knjižnica, Ljubljana; 
Milena Perhavec, profesor, II. gimnazija, Ljubljana; 
Vencelj Perko, sekretar, občinska konferenca SZDL Ljubljana-Center; 
Marinka Perpar, tajnica, investicijski biro, Trbovlje; 
Stojan Pertovt, šef splošnega sektorja, tovarna čevljev »Alpina«, Ziri; 
Magdalena Petelin, profesorica, gimnazija, Kamnik; 
Dragica Peterin, tajnica, šola za farmacevtske tehnike, Ljubljana; 
Karel Petrič, upokojenec, Ljubljana, Šerkova 9; 
Stanko P etri na , krojaški pomočnik, »Modna hiša«, Ljubljana; 
Rihard Pevec, varnostni inženir, tovarna barv in lakov »Color«, 

Medvode; 
Marjan Pičulin, strokovni sodelavec, delavska univerza Ljubljana- 

Moste-Polje; 
Franc Pivk, tehnolog, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana; 
Rudolf Pizzulin, upokojenec, Ljubljana, Mencingerjeva 49; 
Zla tka P i ž m o h t, analitik, tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov »T oko«, 

Domžale; 
Ivan dr. P1 a n i n š i č , dermatolog, klinične bolnice, Ljubljana; 
Peter Plevel, direktor, »Alprem«, Kamnik; 
Tone P 1 o s , vodja mehanske obdelave, »Kovinoplastika«, Lož; 
Marjana Počivavšek, korespondent, tovarna kemičnih izdelkov, 

Hrastnik; 
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Emil Počrvina, komercialist, mestna plinarna, Ljubljana; 
Tatjana Podkrajšek, defektolog, zavod za usposabljanje slušno in 

govorno prizadetih, Ljubljana; 
Edvard Podlogar, upokojenec, Ljubljana, Šišenska 34; 
Vlado Podlogar, vodja gozdnega obrata, gozdno gospodarstvo, Ljub- 

ljana; 
Josip Podobnik,' referent v montaži, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljub- 

ljana ; 
Viktor Podobnik, avtomehanik, 'podjetje za pretovor na železniških 

postajah in za skladiščenje blaga »Javna skladišča«, Ljubljana; 
Marjan Pogačnik, direktor splošnega sektorja, veletrgovina »Mer- 

cator«, Ljubljana; 
Rajko Pogačnik, socialni delavec, komunalno podjetje Vič, Ljubljana; 
Leopold Poglajen, direktor splošnega sektorja, industrijsko podjetje za 

proizvodnjo kmetijske mehanizacije »Agrostroj«, Ljubljana; 
Jurij Ponebšek, lesni tehnik, lesna industrija, Litija; 
Josip Po p ovi č, referent, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana; 
Henrik P oren ta, precizni mehanik, obrtno podjetje precizne mehanike 

»Birotehnik«, Ljubljana; 
Ivan P o t i s e k , prometni dispečer, združeno železniško transportno pod- 

jetje Ljubljana, podjetje za obnovo prog Ljubljana; 
Viktorija Povše, vodja splošne službe, gostinsko podjetje »Ljubljana«, 

Ljubljana; 
Slavko Povž, zasebni kmetovalec, Mala Loka 2, p. Domžale; 
Mirko Požek, vodja splošno-kadrovskega sektorja, tovarna sanitetnega 

materiala. »Tosama«, Vir; 
Marko Prašnikar, mojster, »Mehanika«, Trbovlje; 
Ciril Predalič, vodja ekonomske enote, kovinska industrija, Ig pri 

Ljubljani; 
Mirko Pregelj, direktor maloprodaje, veletrgovina »Prehrana« export- 

import, Ljubljana; 
Jože Prelog, ravnatelj, dom železniških šol, Ljubljana; 
Boris Prezelj, direktor sektorja,, »Koteks Tobus« export-import, Ljub- 

ljana; 
Franc Pribošek, skupinovodja mehaničnega oddelka, podjetje za 

avtomatizacijo prometa, Ljubljana; 
Milan Protulipac, vodja kadrovsko-splošnega sektorja, tovarna far- 

macevtskih in kemičnih izdelkov »Lek«, Ljubljana; 
Vladislav P u c, strojni ključavničar, tovarna pomožnih sredstev, sinte- 

tičnih pralnih surovin in tehničnih olj »Teol«, Ljubljana; 
Davorina P u n t a r , svetovalec za zaposlitve, komunalni zavod za zaposlo- 

vanje, Ljubljana; 
Ivan Puš, arheolog, mestni muzej, Ljubljana; 
Olga Radej, profesor, gimnazija Poljane, Ljubljana; 
Nedeljko Radulovič, referent za reklame, trgovsko in uvozno podjetje 

z električnim blagom »Elektrotehna«, Ljubljana; 
Jože Rajer, pravnik, tovarna kleja, Ljubljana; 
Franc Rajšek, varnostni tehnik, združeno podjetje »Iskra« Kranj, to-, 

varna polprevodnikov Trbovlje; 
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Miro R a m š a k , fizik, zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, 
Ljubljana; 

Leonora Razpotnik, vodja finančnega knjigovodstva, industrijski kom- 
binat »Svit«, Kamnik; 

Peter Rehberger, upokojenec, Ljubljana, Vižmarje 172; 
Bruno R e i n e r , direktor kadrovsko-organizacijske službe, »Termika«, 

Ljubljana; 
Miha Remec, novinar, časopisno podjetje »Delo«, Ljubljana; 
Dušan Remic, referent za ekonomsko propagadno, zasavski premogov- 

niki Trbovlje; 
Stane Rep ar, vodja kotlarne, tekstilna tovarna »Motvoz in platno«, 

Grosuplje; 
Mirko1 Rešek, upokojenec, Ljubljana, Prijateljeva 21; 
Rihard Rihter, vodja priprave dela, »Keramika in pečarstvo«, Ljub- 

ljana; 
Edo inž. Robežnik, upravnik, »Agrokombinat« Grosuplje, delovna enota 

Boštanj; 
Jože Roje, upokojenec, Ljubljana, Vižmarje 151/E; 
Ivan R osel j , vodja elektrarne, podjetje za distribucijo električne ener- 

gije »Elektro«, Ljubljana; 
Franc Rozman, upokojenec, Ljubljana, Einspilerjeva 25; 
Matej Rozman, upokojenec, Ljubljana, Podgora 59/D; 
Vladimir Rozman, mizarski mojster, proizvodno in uslužnostno obrtno 

podjetje »Šport oprema«, Ljubljana; 
Pepca Rupnik, upokojenka, Grosuplje, Stranska pot 10; 
Hinko Rus, direktor, trgovsko podjetje »Potrošnja«, Zagorje ob Savi; 
Zora S a k s i d a , administrator, Zveza združenj borcev NOV občine Ljub- 

ljana-Center; 
Slavko Se de j, TT mehanik, združeno podjetje za PTT promet, Ljub- 

ljana; 
Milan Seme, vodja splošnega sektorja, združeno podjetje »Iskra« Kranj, 

tovarna elektronskih instrumentov Horjul; 
Julka Serec, blagajnik, komunalno podjetje Vič, Ljubljana; 
Vladimir Simončič, fototehnik, klinična bolnišnica za porodništvo in 

ženske bolezni, Ljubljana; 
Gabrijela Skubic, inštruktor, višja šola za zdravstvene delavce, Ljub- 

ljana; 
Ivo Skuk, komercialist, uvozno in trgovsko podjetje »Slovenija-avto«, 

Ljubljana; ' 
Marjan S leveč, vodja komerciale, »Termit«, Domžale; 
Janez Sluga, šef oddelka kontrole, služba družbenega knjigovodstva, 

podružnica 501 Ljubljana; 
Anastazija Smole, biolog-vodja laboratorija, tobačna tovarna, Ljub- 

!jana; 

Franc S m o 1 e j , zasebni kmetovalec, Griže 3, p. Šentvid pri Stični; 
Ivo S mol ni k, samostojni obrtnik, Domžale, Antona Skoka 11; 
Marjan S o j a r , nabavni referent, gozdno gospodarstvo, Ljubljana; 
Janez Srpan, referent za kadrovska vprašanja, »Veletekstil«, Ljubljana; 
Vojko Stankovič, direktor, zavod »Sprejemni center«, Ljubljana; 
Dragomir Stanojević, inventarni knjigovodja, hotel »Slon«, Ljubljana; 
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Marjan Stanovnik, tehnični 'referent, časopisnov podjetje »Delo«, 
Ljubljana; 

Vladimir Steinbuch, šef vzdrževanja, industrijsko podjetje »Zima«, 
tovarna ščetarskih žimarskih izdelkov, Ljubljana-Fužine; 

Ur h Steindl, vodja carinskega oddelka, zastopstvo tujih firm »Auto- 
oommerce«, Ljubljana; 

Predrag Stojanović, komercialni referent, ljubljanske mlekarne, 
Ljubljana; 

Niko Stomatovski, nadmojster, predilnica, Litija; 
Martin Strgar, vodja remonta, tovarna kovinske galanterije, Ljubljana; 
Ana Stropnik, grafični tehnik, časopisno založniško podjetje »Kočevski 

tisk«, Kočevje; 
Jože S trži nar, upokojenec, Vrhnika, Verd 193; 
Anton S u w a , vodja gradbenega oddelka, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljub- 

ljana; 
Zlatko Š e f m a n , vodja kadrovske službe, gradbeno podjetje »Tehnograd«, 

Ljubljana; 
Marjana Selič, komercialni korespondent, »Igo«, Ljubljana; 
Janez Seme, zasebni kmetovalec, Gabrje 1, p. Stična; 
Ana Šepec, kontrolor, tovarna kemičnih izdelkov »Ilirija«, Ljubljana; 
Franc Šepec, vodja splošnih služb, podjetje »Stol«, Duplica; 
Niko Silec, socialni delavec, zasavski premogovniki, Trbovlje; 
Andrej Sile, zasebni kmetovalec, Žerovnica 57; 
Franc Sipek, obratni električar, zasavski premogovniki Trbovlje; 
Ivo Sir cel j, referent za splošne zadeve, »Toplarna«, Ljubljana; 
Ema S k e r j a n c , defektolog, posebna osnovna šola, Homec; 
Jože Skoda, zasebni kmetovalec, Kočevje, Rožna 19; 
Alojz S k r j a n c , pravnik, splošno gradbeno podjetje Grosuplje; 
Vinko Sparovec, direktor, industrija stavbnega pohištva »Inles«, 

Ribnica; 
Marjan S p e n d e , kontrolor, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana; 
Marcel Štefančič, predmetni učitelj, osnovna šola, Gornji Logatec; 
Leon S t i f t a r , pomočnik direktorja, zdravstveni, dom »dr. Tineta Zajca«, 

Domžale; 
Nada S t u r m , šef strojepisnice, uprava javne varnosti, Ljubljana; 
Miro Šuštar, tajnik obrata, zasavski premogovniki Trbovlje; 
Ljubomir Tasić, upokojenec, Ljubljana, Erjavčeva 4; 
Francka Tavčar, uslužbenka, republiški sekretariat za notranje zadeve; 
Vera Thaler, direktor splošnega sektorja, specializirano trgovsko 

izvozno-uvozno podjetje z elektrotehniškim materialom »Elektrotehna«, Ljub- 
ljana; 

Albina Tomažič, učiteljica, osnovna šola, Šmartno pri Litiji; 
Alojz Tomšič, delovodja, ljubljanske opekarne, Ljubljana; 
Albert T o p o 1 š e k , ravnatelj, srednja strokovna šola za notranje zadeve, 

Ljubljana; 
Jelka Topolšek, ravnateljica, osnovna šola Trnovo, Ljubljana; 
Alojz Trpin, upokojenec, Trbovlje, Dom in vrt 45; 
Francka T u r k , vršilec dolžnosti ravnatelja, posebna osnovna šola, Ko- 

čevje; 
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Zvone Tuša^, sekretar, podjetje za izdelavo žičnih in drugih strojnih 
naprav »Žičnica«, Ljubljana; 

Karel inž. Urbančič, šef razvojnega oddelka, gradbeno podjetje »Teh- 
nograd«, Ljubljana; 

Tone Urbas, upokojenec, Trbovlje, Dom in vrt 42; 
Ciril U rek , sekretar, električno livarska industrija »Elit«, Trbovlje; 
Jože Ur h, jarnski kopač, zasavski premogovniki Trbovlje, rudnik Hrast- 

nik; 
Slava Vanič, upokojenka, Ljubljana, Riharjeva 12; 
Fani Vezovišek, tehnični sekretar, občinska Zveza prijateljev mladine, 

Hrastnik; 
Nives Vidov, socialna delavka, temeljna izobraževalna skupnost, Vrh- 

nika; 
Franc Vidovič, vodja taljenja, steklarna Hrastnik; 
Ljudmila Vidovič, upravnik pošte, podjetje za PTT promet, pošta 

Trbovlje I; 
Gorazd Vilfan, optik, tovarna aparatov in instrumentov »Vega«, Ljub- 

ljana; 
Ivanka Vipotnik, vodja inventarne knjige, muzej ljudske revolucije 

Slovenije, Ljubljana; 
Jože V od ni k, strokovni sodelavec, izvršni svet Skupščine SR Slovenije; 
Milan Vr atič, finančni inšpektor, služba družbenega knjigovodstva, po- 

družnica 501 Ljubljana; 
Nada Vrečar, agronom, agrokombinat »Barje«, Ljubljana; 
Franc Vrhovec, upokojenec, Ljubljana, Kavškova 3; 
Jože Vrhovec, šef kadrovske službe, tovarna klobukov, slamnikov in 

konfekcije »Universale«, Domžale; 
Janez Vrhovšek, kemijski laborant, tovarna kemičnih izdelkov »Arbo«, 

Podgrad pri Ljubljani; 
Ferdinand V učko, skladiščnik, kemična tovarna Moste, Ljubljana; 
Alojz Wagner> veterinar, agrokombinat »Emona«, Ljubljana; 
Pavle Weinberger, pravni referent, tovarna eksplozijsko varnih na- 

prav »Varnost«, Zagorje ob Savi; 
Bogomir Weiss, pravni referent, gozdno gospodarstvo, Ljubljana; 
Zora W e i s , medicinska sestra, klinična bolnica za otroške bolezni, Ljub- 

ljana; 
Anton Zakrajšek, tesar, lesni kombinat Ljubljana, obrat — žaga, Rob; 
Franc Zakrajšek, šef ekonomske enote, kmetijska zadruga, Velike 

Lašče; 
Fani Zdešar, upokojenka, Ljubljana, Staničeva 37/b; 
Franjo Z o r k o , upravnik, uprava sodnega poslopja, Ljubljana; 
Zvonimir Zorko, inšpektor, kreditna banka in hranilnica Ljubljana; 
Jože Zorn, upokojenec, Ljubljana, Močnikova 8; 
Stane Zrimec, pomočnik šefa recepcije, hotel »Turist«, Ljubljana; 
Ela Zupančič, direktor, center za socialno delo skupščine občine Ljub- 

ljana-Center; 
Vlado Zupančič, referent za izobraževanje, časopisno podjetje »Delo«, 

Ljubljana; 
Frančiška Žagar, referent za kadre, tovarna elektromateriala »Elma«, 

Črnuče; 
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Jože Žagar, obratovodja, »Igo«, Ljubljana; 
Matjaž Zigon, upokojenec, Ljubljana, Vošnjakova 10; 
Andrej Zirovnik, upokojenec, Ljubljana, Kušarjeva 12; 
Majda Zlebnik, vzgojiteljica, dijaški vajenski dom, Kamnik; 
Cirila Žlindra, pravni referent, tovarna pletenin in konfekcije »Tri- 

kon«, Kočevje; 
Vinko Žnidaršič, referent varnostno tehnične službe, lesno industrij- 

ski kombinat »Brest«, Cerknica; 
Milan Zun, direktor, »Elektromedicina«, Ljubljana; 
Uroš Zun, profesor, ekonomska srednja šola, Ljubljana. 

OBRAZLOŽITEV 

Sodnikom porotnikom okrožnega sodišča v Ljubljani je potekla dveletna 
mandatna doba 2. 2. 1969. 

Sklicujoč se na drugi odstavek 17. člena zakona o sodiščih splošne pristoj- 
nosti SR Slovenije predlaga predsedstvo okrožnega sodišča v Ljubljani, da 
določi Skupščina SR Slovenije za okrožno sodišče v Ljubljani 400 sodnikov 
porotnikov. 

Tolikšno število sodnikov porotnikov narekujejo dosedanji podatki o delu 
sodišča, ki opravičujejo pričakovanje, da se bo število senatov v kazenskih in 
civilnih zadevah nekoliko povečalo. V pretekli mandatni dobi je imelo okrožno 
sodišče 380 sodnikov porotnikov. 

V postopku za predlaganje kandidatov so upoštevali naslednje okoliščine: 
— število sodnikov porotnikov v posamezni občini je odvisno od števila 

kazenskih in civilnih zadev, ki odpadejo na posamezno občino; 
— v vsaki občini naj pride pri kandidiranju sodnikov porotnikov čim bolj 

do izraza struktura tamkajšnjega prebivalstva; 
— glede na to, da je dveletna mandatna doba razmeroma kratka, bi lahko 

del tistih dosedanjih sodnikov porotnikov, ki so bili v sedanji mandatni dobi 
prvič izvoljeni, znova kandidirali. 

V predlogu odloka o izvolitvi sodnikov porotnikov je 232 dosedanjih sod- 
nikov porotnikov, to je 58®/o. 

Med predlaganimi kandidati je 92 ali 23 °/o žensk. 
V delovnih organizacijah so o kandidatih za sodnike porotnike razpravljali 

delavski sveti in upravni odbori. Ti so tudi dali končne predloge ter z njimi 
zajeli kar 298 kandidatov za sodnike porotnike, to je 74,5 fl/o. Ostala 102 kan- 
didata za sodnike porotnike, to je 25,5 °/o so predlagale družbene organizacije, 
med temi predvsem SZDL in sindikalne organizacije ter krajevne skupnosti. 

Med 400 kandidati za sodnike porotnike jih je 116, ki opravljajo razne 
družbeno-politične in samoupravne funkcije. 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na seji dne 
13, februarja 1969 razpravljala o kandidatih za sodnike porotnike okrožnega 
sodišča v Ljubljani. 

Na podlagi razprave predlaga komisija za volitve in imenovanja, da repu- 
bliški zbor Skupščine SR Slovenije izvoli v predlogu odloka navedene kandidate 
za sodnike porotnike okrožnega sodišča v Ljubljani. 
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PREDLOG ODLOKA 

o povečanju števila članov in o razrešitvi ter imenovanju nekaterih članov sveta 
za narodno obrambo SR Slovenije 

Na podlagi 152. člena ustave Socialistične republike Slovenije in II. amand- 
maja k ustavi Socialistične republike Slovenije ter v zvezi z 22. členom zakona 
o narodni obrambi (Uradni list FLRJ, št. 30-315/55 in Uradni list SFRJ, št. 
14-275/65) je republiški zbor Skupščine SR Slovenije sprejel 

ODLOK 

o povečanju števila članov in o razrešitvi ter imenovanju nekaterih članov sveta 
za narodno obrambo SR Slovenije 

I. 

Poveča se število članov sveta za narodno obrambo SR Slovenije od seda- 
njih 12 na 13 članov. 

II. 

Dolžnosti člana sveta za narodno obrambo SR Slovenije se razrešijo: 
D j oko J o v a n i č , generalpolkovnik, 
Milan Kučan, član sekretariata CK ZKS, 
Janko Sekir nik, generalpodpolkovnik. 

III. 

Za člane sveta za narodno obrambo SR Slovenije se imenujejo: 
Mitja Gorjup, predsednik centralnega komiteja Zveze mladine Slo- 

venije, 
Franc Poglajen, generalpolkovnik, 
Bojan Po lak, načelnik štaba za splošni ljudski odpor SR Slovenije, 
Franc Tavčar, generalpodpolkovnik. 

OBRAZLOŽITEV 

Vojna pošta št. 2050 v Ljubljani je dne 24. januarja 1969 poslala Skupščini 
SR Slovenije dopis, s katerim sporoča, da je po nalogu vrhovnega komandanta 
oboroženih sil SFRJ izvedena reorganizacija enot na teritoriju Hrvatske in Slo- 
venije in v zvezi s tem tudi spremembe v vodstvenem kadru na področju 
Slovenije. 

Na vodstvena položaja, ki sta jih zasedala generalpolkovnik Djoko Jo- 
van i ć in generalpodpolkovnik Janko S e k i r n i k , sta bila postavljena Franc 
Poglajen, generalpolkovnik in Franc Tavčar, generalpodpolkovnik. 

Komisija za volitve in imenovanja je na seji dne 13. 2. 1969 razpravljala 
o dopisu V. P. 2050 v Ljubljani in o ostalih spremembah in dopolnitvah sveta 
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za narodno obrambo SR Slovenije ter predlaga, da republiški zbor Skupščine 
SR Slovenije razreši dolžnosti člana sveta za narodno obrambo SR Slovenije 
D j oka Jovanića, generalpolkovnika, Milana Kučana, člana sekretariata CK ZKS 
in Janka Sekirnika, generalpodpolkovnika in imenuje za člane sveta za narodno 
obrambo SR Slovenije Mitjo Gorjupa, predsednika centralnega komiteja Zveze 
mladine Slovenije, Franca Poglajena, generalpolkovnika, Bojana Polaka, načel- 
nika štaba za splošni ljudski odpor SR Slovenije in Franca Tavčarja, general- 
podpolkovnika. 

VOLITVE, RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 

ki jih je opravil republiški zbor Skupščine SR Slovenije na svojih sejah 
dne 10. in 26. marca 1969 

Izvolijo se: 

1. za sodnika okrožnega sodišča v Celju Ludvik Vidmar, predsiednik 
občinskega sodišča v Slovenskih Konjicah; 

2. za sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani Jože Zbač- 
n i k , pravni referent pri trgovskem izvoznem in uvoznem podjetju Metalka 
v Ljubljani; 

3. za sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru Ivan A b r a m , 
uslužbenec komunalnega zavoda za socialno zavarovanje v Kopru. 

Razrešijo se: 

1. Milan Jug, dolžnosti sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v 
Ljubljani; 

2. Zvonimir L u z n i k , dolžnosti sodnika okrožnega gospodarskega sodi- 
šča v Kopru; 

3. inž. Drago Lipič, dolžnosti republiškega sekretarja za urbanizem; 
4. dr. Bojan F o rtič, dolžnosti predsednika sveta republiškega zdrav- 

stvenega centra; 
5. dr. Miloš K o b a 1, dolžnosti člana sveta republiškega zdravstvenega 

centra; 

Imenujejo se: 

1. v odbor za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugosla- 
vije prof. dr. inž. Roman M o d i c , rektor univerze v Ljubljani; 

2. za vršilca dolžnosti republiškega sekretarja za urbanizem inž. Marko 
Š 1 a j m e r , direktor biroja za regionalno prostorsko planiranje, Ljubljana; 

3. v svet republiškega zdravstvenega centra: 
za predsednika: dr. Miloš K o b a 1, direktor klinične bolnišnice za psi- 

hiatrijo, Ljubljana; 
za člana: dr. Bojan Fortič, direktor inštituta za pljučne bolezni in 

tuberkulozo, Golnik. 
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