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Predsedoval: dr. Joža Vilfan, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovariši ce poslanci! Začenjam* 
57. sejo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so zaradi bolezni ali zaradi službene odsotnosti opravičili 
naslednji tovariši: Boris Kocijančič, Milan Vižintin, Anton Pettoovšek, Vladimir 
Vrečko, Stane Vrhovec, inž. Slavko Jakofčič, inž. Marko Bule, Janko Rudolf in 
Ludvik Pušnik. 

Pred prehodom na dnevni red vas želim še obvestiti o nekaterih stvareh: 
Na svojih klopeh ste našli sklep ustavnega sodišča Jugoslavije, s katerim 

nas obvešča, da je sklenilo ustaviti postopek za presojo skladnosti 35., 43. in 
47. člena zakona o razlastitvi s 25. členom ustave in 2. odstavka 84. člena ome- 
njenega zakona, s 3. odstavkom 15. člena ustave. Ustavno sodišče namreč ugo- 
tavlja, da ta postopek nil več potreben, ker so bile zakonite določbe naknadno 
usklajene z ustavo. Iz istih razlogov je ustavno sodišče ustavilo tudi postopke 
o presoji republiških zakonov. 

Potem vas v smislu člena 312 poslovnika naše skupščine obveščam, da so 
bili v enakem besedilu sprejeti naslednji predpisi oziroma splošni akti. 

V republiškem in soeialno-zdravstvenem zboru sklepi o ukrepih za izpopol- 
nitev sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV; v re- 
publiškem iin prosvetno-kulturnem zboru predlog sklepa v zvezi z racionalizacijo 
na področju vzgoje in izobraževanja in v republiškem in gospodarskem, zboru 
predlog sklepa in priporočil v zvezi z ukrepi na področju elektno-gospodarsitva. 
in predlog zakona o spremembah zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih, 
sredsitev za določanje elektroenergetskih objektov. 

Po teh uvodnih obvestilih prehajam na ugotavljanje dnevnega reda. Dnevni 
red vam je bil dostavljen z vabilom na sejo. Vsebuje, kakor vidite iz svojega 
materiala 11 točk. V predlogu dajem naslednje dopolnilne predloge: 

Tovarišica Vera Kolarič kot predsednik or ga nizaci j sk o-pol i ti enega zbora 
in jaz predlagava, da 3. točko dnevnega reda, to je dosedanje izkušnje varstva 
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ustavnosti v Sloveniji in vprašanje njegove izpopolnitve obravnavamo na skupni 
seji. V zvezi s tem dajem predlog, da damo poslanska vprašanja na zadnje 
mesto, kar nam začasni poslovnik našega zbora omogoča. Ta predlog dajem 
zaradi tega, da bi lahko takoj po ugotovitvi dnevnega reda in po sprejetju zapis- 
nika prešli na skupno točko z organizacijsko-političnim zborom, to se pravi 
dosedanje izkušnje varstva ustavnosti v Sloveniji in vprašanja njegove izpo- 
polnitve. 

Ali se s takimi predlogi za spremembo in dopolnitev dnevnega reda stri- 
njate? (Poslanci se strinjajoi.) Ali ima kdo kako pripombo? (Ne). Ker ugotavljam, 
da nima nihče, smatram, da je sprejet tale dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 56. seje republiškega zbora; 
2. dosedanje izkušnje varstva ustavnosti v Sloveniji in vprašanje njegove 

izpopolnitve; 
3. zaključni račun rednih sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih 

organizacij s poslovnim poročilom za leto 1967; 
4. zaključni račun dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv gospo- 

darskih organizacij za leto 1967; 
5. zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za leto 1967; 
6. finančni načrt vodnega sklada za leto 1968; 
7. zaključni načrt cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967; 
8. potrditev statuta izobraževalne skupnosti SR Slovenije; 
9. usklajevanje predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 

gozdovih; 
10. volitve in imenovanja; 
11. poslanska vprašanja. 

Na osnovi tako sprejetega dnevnega reda prehajam na 1. točko dnev- 
nega reda, to je na odobritev zapisnika 56. seje republiškega zbora. 

Zapisnik je precej obširen. Seja je bila dolga. Ali je kaka pripomba ali kaka 
dopolnitev? (Ne javi se nihče.) Ker ne slišim nobenega ugovora, štejem zapisnik 
56. seje republiškega zbora za sprejet. 

S tem smo 1. točko končali. Pred nami je sedaj 2. točka dnevnega 
reda, in sicer dosedanje izkušnje varstva ustavnosti v Sloveniji in vprašanje 
njegove izpopolnitve. Dogovorjeno je, da začnemo s skupno sejo ob 9.15, to se 
pravi čez 6 minut. Za ta čas prekinjam sejo. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala skupno z organiza- 
cij sko-političnim zborom ob 9.15.) 

Predsedujoča Vera K o 1 a r i č : Tovariši ce in tovariši poslanci! Pričenjam 
skupno sejo republiškega in organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Sk>- 
venije. 

S predsednikom republiškega zbora sva se dogovorila, da skupno sejo tokrat 
vodim jaz. 

Skupno bomo obravnavali dosedanje izkušnje varstva ustavnosti v Sloveniji 
in vprašanje njegove izpopolnitve. Dokument, ki prikazuje dosedanje izkušnje 
varstva ustavnosti v Sloveniji, je predložilo Skupščini SR Slovenije ustavno 
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sodišče SR Slovenije. Ob tej priliki mi dovolite, da pozdravim predsednika 
ustavnega sodišča SR Slovenije in sodnike tega sodišča. 

Prosim predsednika ustavnega sodišča SR Slovenije tovariša Vladimira 
Krivica za uvodno besedo k obravnavi tega gradiva. Prosim. 

Vladimir Krivic: Tovarišiee in tovariši poslanci! Dovolite mi, da 
najprej izrazim zadovoljstvo, da je predsedstvo skupščine z razumevanjem spre- 
jelo pobudo ustavnega sodišča, da Skupščina SR Slovenije razpravlja o vpra- 
šanjih varstva ustavnosti in zakonitosti v naši republiki. Ustavno sodišče je 
bilo mnenja, da je koristno in nujno v zvezi z začetkom razpravljanja o vpra- 
šanjih izvajanja ustave — kar delajo pravkar ustanovljene komisije za ustavna 
vprašanja v republikah in v zvezi — pregledati in oceniti dosedanje izkušnje 
in rezultate ne le ustavnega sodišča, ampak celotnega sistema varstva ustavnosti 
in zakonitosti. 

Zaradi lažje priprave na tako razpravo je ustavno sodišče predložilo skup- 
ščini poseben elaborat z naslovom »-Dosedanje izkušnje varstva ustavnosti v 
SR Sloveniji in vprašanje njegove izpopolnitve«. Elaborat vsebuje osnovne 
podatke iin problematiko, ki izhaja iz dosedanjega štiriletnega dela ustavnega 
sodišča v naši republiki. 

Kot je znano, je bil postavljen ob sprejemu nove ustave dveletni rok za 
uskladitev zakonov z ustavami. Iz tega izhaja, da ustavno sodišče dela s svojo 
polno pristojnostjo šele tri leta — to je od aprila. 1965. Zavedamo' se, da je 
triletna praksa prekratka, da bi lahko na njeni osnovi delali kakšne daljnosežne 
sklepe, zlasti, ker moramo upoštevati še vplive in. spremembe, ki jih prinaša 
gospodarska in družbena reforma. 

Prelomni značaj nove ustave iz leta 1963 se kaže v raznih pogledih. Zlasti 
je pomembno, da je nova ustava, izhajajoč iz položaja občana in proizvajalca 
ter njegovih samoupravnih pravic, normirala nov ustavni sistem, ki temelji na 
samoupravljanju. 

2e program Zveze komunistov iz leta 1958 poudarja, da je zakonitost 
sestavni del in pogoj socialistične demokracije. Nova ustava je posvetila posebno 
poglavje varstvu ustavnosti in zakonitosti, posebej podčrtala družbeno vlogo 
pravosodnih organov, določila predstavniške, izvršilno^pohtične in upravne 
organe, ki so dolžni skrbeti za ustavnost in izvajati nadzorstvo nad njo in 
naložila družbeni skupnosti, da skrbi za široko organizirano pravno pomoč. 

V zvezi z današnjo temo je treba posebej poudariti, da je ena bistvenih 
novosti tega sistema ustanovitev ustavnega sodstva z ustavnim sodiščem Jugo- 
slavije in ustavnimi sodišči republik, ki naj kot nosilci varstva ustavnosti skrbijo 
tudi za zakonitost v skladu z ustavo, pri čemer se republiško ustavno sodišče 
pri svojem delu opira na originamo republiško ustavo, ki je izraz nacionalne, 
državne in samoupravne skupnosti ljudtetva Slovenije. 

Po namenu ustavod&jalea maj bi nova ustavna sodišča poslovala bolj kot 
del skupščinskega sistema in ne toli'ko> kot klasični sodni organ, na kar bi 
morda kazalo ime. 

Zmotno je mnenje, da ustava nalaga ustavnemu sodišču in samo njemu 
varstvo ustavnosti in zakonitosti. V resnici je pristojnost ustavnega sodišča 
omejena na skrb za skladnost zakonov z ustavo in skladnost drugih predpisov 
in splošnih aktov z ustavo in zakonom. Poleg tega ima republiško ustavno 
sodišče še nekatere druge manj pomembne dolžnosti, kot na primer: reševanje 
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sporov o pristojnosti med upravnimi organi in sodišči ter sporov glede pravic 
in dolžnosti med občinami oziroma med občino in republiko. Zelo pomembno  
kar zadeva delovanje ustavnega sodišča kot dela skupščinskega sistema — je 
dajanje predlogov in mnenj skupščini glede pojavov, ki so pomembni za uresni- 
čevanje ustavnosti in zakonitosti. 

Po določilu ustave odloča ustavno sodišče tudi o sporih, ki se nanašajo na 
kršitev ustavnosti in zakonitosti s 'posamičnim aktom ali opravilom, če ni z za- 
konom zagotovljeno drugo sodno varstvo, ki pa je, kot se je pokazalo v štiri- 
letni praksi, vedno zagotovljeno, razen v enem primeru iz temeljnega zakona 
o podjetjih. Za ustavnost in zakonitost v zvezi s posamičnimi akti skrbijo torej 
kot doislej organi, pravosodja, ne pa ustavno sodišče. 

Kot vidimo, je novi ustavni sistem posvetil veliko pozornost utrjevanju 
ustavnosti in zakonitosti. Se več: določa se poseben samostojen organ, ustatvfto 
sodišče v sklopu skupščinskega mehanizma, zaradi učinkovitejšega ter avtorita- 
tivnejšega varstva ustavnosti in zakonitosti. 

S tem, da je nova ustava postavila solidne temelje novega ustavnega 
sistema, določila in poudarila vlogo in organe varstva ustavnosti in zakonitosti, 
so bili ustvarjeni ugodni pogoji za stabilizacijo pravnega in družbenega sistema. 

Podoben cilj si zastavlja tudi gospodarska reforma, njeno izvajanje pa po- 
meni uresničevanje duha novega, ustavnega sistema na področju gospodarstva. 
Stabilizacija ustavnega in pravnega sistema je neločljiv sestavni del in izraz 
splošne družbene stabilizacije. 

Koncepcija ustavnega sodstva, kakor sta jo normirala ustava in zakon o 
ustavnem sodišču, je doživela potrditev v praksi. Praksa je ovrgla teoretične 
in idejne pomisleke, ki so se opirali na formalistično in togo pojmovanje marksi- 
stične teorije o enotnosti oblasti. Pokazalo se je, da samostojnost ustavnega 
sodišča ne posega v enotnost družbenopolitičnega itn ekonomskega sistema, 
ampak jo nasprotno utrjuje. Se več, ustavno sodstvo kot poseben samostojni 
organ skupščinskega sistema se je uveljavilo kot neogiben činitelj spričo bujnega 
razvijanja samoupravnih organizmov ter njihove normativne dejavnosti. Repu- 
bliška ustavna sodišča pa so tudi pomemben činitelj pri uveljavljanju republiške 
ustavnosti, s čimer se prispeva k utrjevanju jugoslovanskega federalizma na 
današnji stopnji razvoja iin. tako omogoča hitrejši razmah siamoupra.vlja.nja brez 
nevarnosti za stabilnost in družbeni red. 

Ustavna sodišča so postala v svojih prizadevanjih, uveljaviti dosledno novi 
ustavni sistem, učinkovit faktor družbene stabilnosti in reda. Pri tem so uživala 
splošno družbeno podporo. 

Po ustavi je varovanje ustavnosti in zakonitosti dolžnost vseh, ki opravljajo 
javne funkcije. Iz tega sledi, da morajo skrbeti za ustavnost in zakonitost ter 
podpirati pravosodne organe pri izvrševanju njihovih funkcij predvsem druž- 
beno-politične skupnosti ter njihovi izvršilno politični in upravni organi. Usta- 
novitev ustavnih sodišč ne pomeni torej, da se skrb za ustavnost in zakonitost 
prenaša na te nove organe. Ustavno sodišče je le poseben samostojen organ, ki 
naj učinkovito in neodvisno od predstavniških in političnih organov   razre- 
šuje predvsem posamezna sporna vprašanja glede ustavnosti in zakonitosti 
predpisov in drugih splošnih aktov. Ustavno sodišče torej lahko uspešno opravlja 
svojo funkcijo le, če vsi predstavniški, pravosodni, izvršilno-politični in upravni 
organi izvršujejo svoje dolžnosti pri zagotavljanju in nadzorstvu ustavnosti in 
zakonitosti. 



57. seja 

Mislim, da lahko ugotovimo, da smo zadnjih pet let po -novi ustavi zlasti 
pa po IV. plenumu centralnega koimiteja Zveze komunistov Jugoslavije dosegli 
velike uspehe glede spoštovanja zakonitosti. Dosežki glede splošnega odnosa do 
zakonitosti so toliko poimembnejši, ker so bili doseženi v novih okoliščinah 
gospodarske reforme in boja za uveljavljanje samoupravljanja na vseh področjih 
družbenega življenja, za zakonitost na višji ravni, na ravni ustavnosti. Te kvali- 
tativno višje stopnje zakonitosti pravzaprav do sprejema nove ustave nismo 
poznali. Poudariti je treba, da je prav nadaljnji razvoj socialistične demokracije 
in samoupravnih odnosov v naši federativni družbeni skupnosti terjal nov pre- 
ciznejši, skrbnejši in doslednejši odnos do uveljavljanja ustavnosti. Tako varstvo 
zakonitosti in ustavnosti, ki na novi osnovi, na nov način, z novimi družbenimi 
instrumenti, ustrezajočimi demokratični stopnji razvoja naše družbe zago- 
tavlja red in stabilnost, se je pokazalo kot nujnost. Tu je iskati odgovora na 
vprašanje, zakaj so vsi demokratični družbeni činitelji1 in delovni ljudje pni nas 
sprejeli ustavno sodstvo z razumevanjem in odobravanjem in da, si po nekaj 
letih njegovega Obstoja že ne bi znali več predstavljati funkcioniranje našega 
družbenega sistema in demokratičnega življenja brez take institucije. 

Naloga ustavnega sodstva, — čeprav je to v ustavi deklarirano kot nosilec 
varstva ustavnosti — torej' ni, kakor se ponekod napačno misli, vsesplošna skrb 
in odgovornost za izvajanje ustave. Njegova naloga je predvsem v tem, da nepri- 
stransko obravnava sporne in, nejasne primere, ki jih prinaša življenje ter da 
jih kot neodvisen organ z vso družbeno avtoriteto v duhu načel in določb ustave 
razrešuje s čim manjšimi pretresi. Izvršujoč svoijo osnovno nalogo pri ooeni 
skladnosti predpisov z ustavo, nastopa v okviru načel, določenih z ustavo, tudi 
kot tolmač morebiti nejasnih ustavnih določb. 

Republiško ustavno sodišče . je dolžno ocenjevati predvsem skladnost pred- 
pisov in drugih splošnih aktov z republiško- ustavo-. Praksa, ki je veljala v naši 
družbi pred novo ustavo, ko je prevladovalo vprašanje zakonitosti, ki se je 
reševalo v razmerju republiški zakon — zvezni zakon, je torej, oziroma bi 
pravzaprav že morala biti za nami. Seveda v teh razmerjih za sedaj še niso 
rešeni temeljni problemi in to zaradi tega. ne, ker zakonodajni organi lederacije 
cesto prekoračujejo svoje zakonodajne pristojnosti. Na ta problem je pred leti 
ustovno sodišče SR Slovenije z obsežnejšim referatom opozorilo ustavno sodišče 
Jugoslavije in javnost. Stališča našega ustavnega sodišča so bila načelno že pred 
časom splošno sprejeta. Prav sedaj je postavljena naloga, da se odnosi federa- 
cija _ republika na vseh področjih precizirajo in spravijo v sklad z ustavo in 
z doseženo stopnjo našega federalizma, kar bo zahtevalo tudi nekatere natanč- 
nejše ustavne določitve in dopolnitve ter smotrnejše in doslednejše razmejitve 
pristojnosti. 

Pretekla doba pa nam je zapustila vrsto predpisov, zlasti zveznih, ki sploh 
še niso bili usklajeni z novo ustavo-, ali pa so premalo dosledno izdelani v njenem 
duhu. zaradi česar seveda ni mogla priti do polne veljave republiška ustavnost 
in republiška zakonodaja ter občinska, zlasti pa avtonomna normativna dejav- 
nost delovnih organizacij. To je tudi poglavitni razlog, zakaj je vsa ta dejavnost 
kmalu po novi ustavi oslabela oziroma se skoraj povsem omejila na tehnično- 
organizacijsko sfero in ni pokazala pričakovane iniciativnosti in razmah. Zaradi 
tega se tudi statuti občin in delovnih organizacij, ki jim pripisujemo v nadalj- 
njem razvoju samoupravljanja velik pomen, še niso mogli uveljaviti kot temeljni 
dokumenti samoupravljanja v občini in delovni organizaciji. 
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Ko ugotavljamo, da je splošna skrb za ustavnost in zakonitost v obdobju 
po sprejetju nove ustave dala vidne rezultate, zlasti še po IV. plenumu CK Zveze 
komunistov Jugoslavije, moramo spregovoriti tudi o nekaterih aktualnih nalogah 
in problemih, ki ovirajo, da bi bili rezultati še boljši. Te naloge niso majhne 
in perečih problemov ne bo lahko reševati. Potrebna bodo dolgotrajnejša 
prizadevanja vseh poklicanih družbenih činiteljev, da bi jih rešili. Gre za 
subjektivne in objektivne ovire, ki onemogočajo doseči hitrejšo in trajnejšo 
stabilizacijo naše nove ureditve. 

Predvsem gre za vprašanje hitrega sprejemanja in spreminjanja predpisov 
po hitrem postopku na zvezni in delno tudi na republiški ravni. Ta pojav se 
opravičuje s hitrim razvojem naše družbe. Čeprav je nedvomno eden od vzrokov 
omenjene slabosti, hitrost razvoja naše družbe, mislimo, da to ni temeljni vzrok. 
Po našem globokem prepričanju je temeljni vzrok v naslednjih dveh dejstvih: 

Prvič, v premajhnem zaupanju nekaterih organov federacije do tako imemo- 
vanih nižjih predstavniških, upravnih in samoupravnih organizmov v naši družbi 
in v njihovi bojazni, da ne bo ogrožena formalistično pojmovana enotnost 
sistema, oziroma v bojazni, da ne bi bila napačna tolmačena temeljna načela iz 
zveznih predpisov v republiški in drugi normativni dejavnosti. V zavest še ni 
povsod dovolj prodrlo spoznanje o vlogi ustavnih, sodišč, ki so tu zato, da inter- 
venirajo v takih primerih. Od tod izhajata dve tendenci. Splošna tendenca pre- 
podrobnega normativnega urejanja, ki naj predvidi vse možne situacije za pod- 
ročje cele federacije, republike ali občine, in druga tendenca, da se na ravni 
federacije unitarno normirajo odnosi, ki jih po sedanji ustavni ureditvi tudi ne 
bi smeli urejati na tej ravni, temveč na ravni delovne organizacije, občine, 
avtonomne pokrajine ali republike. 

Pretirano kazuistično normativno urejanje družbenih razmerij, ki prav 
zaradi svoje kazuistike, ki zahteva vedno nove spremembe in dopolnitve, ne le 
da ni koristno, če se uporablja na ravni federacije, temveč ga je treba zavračati 
tudi na republiški in občinski ravni. Taka praksa je zelo škodljiva za razvoj 
samoupravnega avtonomnega prava in ustvarjalne iniciative v delovnih in 
drugih samoupravnih organizacijah. Skrb za to, da bo taka iniciativa ostala 
v okvirih ustavnega sistema, je treba prepustiti organom, ki nadzirajo ustavnost 
in zakonitost ter ustavnim sodiščem;. 

Končno pa bi lahko ponekod postopoma začeli urejati medsebojna razmerja 
na temelju demokratične zavesti, medsebojne solidarnosti, čuta, družbene disci- 
pline, moči novih socialističnih moralnih norm in običajev, s sporazumevanjem 
in dogovori, z manj predpisov in oblastvenega prisil j evanja. Pri tem je treba 
opozoriti na paradoks, da so nekatera področja, kot sem že prej omenil, preveč 
podrobno urejena, medtem pa ostajajo druga področja »povsem nenormirana, na 
primer večina področij civilnega prava. 

Drugi vzrok omenjenih slabosti je v premajhnih pooblastilih pravosodnim 
organom, oziroima v nekakšnem nezaupanju do njih. Le-ti kazuističnih pred- 
pisov sploh ne miorejo življenjsko uporabljati na raznih območjih Jugoslavije, 
glede na občutne razlike v stopnji zavesti in razvitosti. Sedaj, ko imamo zamisel 
naše samoupravne družbe v ustavi dokaj podrobno normirano, bi mogli in mo- 
rah sodstvu omogočiti več kreativnosti. Skupaj z najosnovnejšo zakonodajo bi 
bila to dovolj trdna osnova za delo sodstva. 

Prakso prehitrega sprejemanja in spreminjanja predpisov, zlasti pa po tako 
imenovanem hitrem postopku bi bilo treba torej odpraviti, ker za to obstoje vsi 
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objektivni pogoji in ker takšna praksa povzroča veliko družbeno škodo. Opisana 
praksa zelo ovira stabilizacijo našega celotnega pravnega in družbenega sistema. 

Nadalje je treba podčrtati problem neusklajenosti vrste zveznih in republi- 
ških predpisov z ustavami. Vzrok je v nerazumevanju zakonodajnih aparatov, 
ki so zaradi zgoraj navedene prakse zmeraj v zamudi z izdelavo in spremi- 
njanjem svojih kazuističnih in preobsežnih predpisov in jim primanjkuje časa, 
da bi se posvetili svojemu osnovnemu delu — izdelavi in obdelavi temelja 
nih načel. Če bi federacija odločno spremenila dosedanjo prakso in začela 
izdajati temeljne, zlasti pa, splošne zakone, bi lahko mnogo hitreje in lažje rešili 
to vprašanje, ki je zelo pomembno za utrditev pravnega sistema. Ker ta naloga 
še ni opravljena, čeprav so pretekla že tri leta po roku, ki je bil določen 
z usitavnim zakonom, seveda tudi ni mogoče uskladiti republiških zakonov tei 
statutov z ustavo. Zastarela praksa zvezne uprave in zakonodajnih organov pa 
se nadaljuje, kot vidimo-, ne glede na to, da so predstavniki in poslanci zvezne 
sukpščine že večkrat tako prakso kritizirali. 

Posledica opisane zakonodajne prakse je, da imamo dokaj zapleten in 
neurejen pravni in pravosodni sistem, ki zato tudi ne uživa potrebne avtoritete, 
ker je zastarel, ker zaostaja za ustavno ureditvijo in je često z njo v neskladju 
ter preprostemu občanu težko razumljiv. 

Posebno poglavje v zvezi s tem je vprašanje uveljavljanja pravic občana in 
samoupravljalca, ker naši pritožbeni organi pri predstavniških in političnih tele- 
sih niso strokovno dovolj sposobni, da bi ob zapletenosti našega pravnega sistema 
pomagali občanu pri uresničevanju njegovih pravic ter reševanju njegovih 
pravnih in socialnih problemov. Le nenehno izboljševanje služb pravne pomoči 
in odvetništva, kjer smo v zadnjem času v naši republiki že dosegli nekatere 
spodbudne uspehe, bo lahko poleg sprememb v zakonodajni praksi in sprememb 
v pravosodnem sistemu, ki jih bo, upajmo, prinesla pravosodna reforma, odpra- 
vilo ta pereč družbeni problem. 

Med zelo pomembne probleme, ki otežujejo utrditev našega novega ustav- 
nega in pravnega sistema, spada tudi to, da še nismo odpravili neskladja med 
nalogami in pristojnostmi na eni strani in finančno-materialnimi možnostmi, 
ki so potrebne za izvrševanje dolžnosti na drugi strani. Republika in občine ter 
delovne organizacije svojih pravic in dolžnosti ter svojih družbenih nalog ne 
morejo v celoti opravljati, ker se preveč sredstev koncentrira še vedno na zvezni 
ravni. Tudi stare obveznosti, zadolžitve ter posledice neracionalnega investiranja 
prejšnjih let v zvezi, republiki, občini in delovni organizaciji imajo često za 
posledico njihovo finančno nesposobnost za. opravljanje nekaterih osnovnih 
družbenih nalog. Zato prihaja često tudi do ustavnih sporov, ki jih obravnava 
predloženi elaborat. 

Končno bi želel podčrtati še vlogo neke okoliščine idejne narave, ki nikakor 
ni najmanj pomembna pri uveljavljanju ustavnosti. V mislih imam še vedno 
globoko zakoreninjena in široko razprostranjena pojmovanja, ki -ostajajo iz 
preteklosti, po- katerih je ustava le deklarativen akt, v praktičnem življenju pa 
da imajo pomen edino le zakonske določbe, podzakonski predpisi ter celo 
okrožnice, navodila in tolmačenja predpisov. Zaradi takih gledanj še ni dobila 
pri nasi svojega mesta in vloge ustava, zlasti pa ne republiška ustava v razmerju 
do zveznega in republiškega zakona, kajti še vedno se praviloma nadaljuje 
praksa konfrontacije republiškega zakona z zveznim zakonom, ne pa predvsem 
z republiško ustavo. 
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Dovolite, da preidem na nekatera vprašanja, ki se nanašajo na dosedanjo 
prakso ustavnega sodišča. 

Kot je razvidno iz predloženega elaborata, si je naše ustavno sodišče priza- 
devalo za tako prakso in take metode dela, ki bi bile v skladu z utrjevanjem 
enotnosti in stabilnosti ustavnega sistema. Čeprav ne bi mogli biti v celoti 
zadovoljni z dosedanjimi dosežki, zlasti glede sodelovanja s skupščino, mislimo, 
da je dosedanja sicer kratkotrajna praksa, zlasti, v zadnjem času po- sprejetju 
skupščinskega poslovnika, dala pozitivne rezultate, ki omogočajo nadaljnji 
hitrejši napredek v tej smeri. 

Pričakujemo, da bodo predlogi, ki jih je doslej dalo ustavno sodišče, obrav- 
navani v ustreznih odborih skupščine, posebno tisti;, ki še niso izgubili na svoji 
aktualnosti. Na prvem mestu bi moral v zvezi s tem poudariti nujnost razprave 
in ukrepov glede izvajanja, prepovedi retroaktivnosti predpisov in prav tako 
glede izvajanja določb o rabi slovenščine. 

Poseben problem, ki je razviden podrobnejše iz podatkov v predloženem 
gradivu, je v pojavu, da pristojni republiški organi razen vrhovnega sodišča 
niso predlagali postopkov za oceno ustavnosti in zakonitosti ne pred -republiškim 
ne pred ustavnim sodiščem Jugoslavije ter da predstavniški, izvršilno-politični 
in. upravni organi ne izvršujejo ali vsaj v zadostni meri ne izvršujejo -dolžnosti 
nadzora -nad ustavnostjo in zakonitostjo t-er se skoraj ne poslužujejo- pravice 
zadržati predpise, katerih skladnost z ustavo oziroma z zakonom je dvomljiva. 
Koristno bi bilo ugotoviti, kje so poglavitni vzroki te pasivnosti. 

Velik porast in število napadenih republiških in zveznih predpisov v pre- 
teklem letu, glede katerih se je zahtevala ocenitev ustavnosti, ima po našem 
mnenju svoj pretežni vzrok v materialnih problemih občin, in republike, ki se 
spričo delovanja gospodarske reforme vse bolj zaostrujejo. Skoraj vsi ti spori 
imajo namreč neposredno materialno ozadje. 

Morda vas bodo v zvezi s tem zanimali nekateri podatki o odpravljenih, 
razveljavljenih in prostovoljno spremenjenih predpisih, ki jih nismo navedli v 
elaboratu. Tako so bili trije republiški predpisi odpravljeni oziroma je bila 
ugotovljena njihova neskladnost z ustavo, dva pa sta bila prostovoljno usklajena. 
Med občinskimi predpisi je bilo 7 odpravljenih ali razveljavljenih in 28 (od teh 
eden okrajni) prostovoljno usklajenih. Med splošnimi akti delovnih organizacij 
ni bilo odpravljenih ali razveljavljenih, dva pa sta bila prostovoljno usklajena. 
Med splošnimi akti samoupravnih organizacij so bili 4 odpravljeni ali razveljav- 
ljeni, eden pa je bil prostovoljno usklajen. Skupno je torej bilo na opozorilo 
ustavnega sodišča prostovoljno usklajenih 33 predpisov, 14 pa jih je ustavno 
sodišče odpravilo ali razveljavilo. 

Kot je znano, je ustavno- sodišče Slovenije pred 3 leti sprožilo postopek pred 
ustavnim sodiščem Jugoslavije, da se oceni ustavnost nekaterih določb- zakona 
o pokojninskem zavarovanju, konec leta 1966 pa, da se oceni zakon v celoti, 
z izjemo temeljnih načel, ki jih vsebuje prvo poglavje. Ker je bil, kot vam je 
znano, postopek pred ustavnim sodiščem Jugoslavije prekinjen, spričo odlaganja 
rešitve tega nadvse pomembnega moralno-političnega in socialnega. vprašanja 
zlasti za našo republiko, ki jo sedanji zakon najbolj prizadeva, smo pretekli 
mesec sklenili predlagati ustavnemu sodišču Jugoslavije, da se postopek nada- 
ljuje ter odloči o ustavnosti zakona, ker mislimo, da je nujno storiti vse, da 
se pospeši rešitev tega zapletenega vprašanja. Z odlaganjem se po našem 
mnenju ne more prav nič prispevati k rešitvi, ampak nasprotno, nesorazmerja, 
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krivioe in nasprotja, ki jih povzroča sedanja zakonska ureditev in njihove poli- 
tične posledice, se z zavlačevanjem samo stopnjujejo. 

. Mislim, da je predivsem potrebno, da se končno določi, da se v skladu z 
ustavo in realnimi družbenimi materialnimi razmerji v zveznem merilu normi- 
rajo zgolj temelji pokojninskega sistema s splošnim ali okvirnim temeljnim 
zakonom, ter da se podrobneje ureja to področje v okviru republik, delno 
z republiškimi predpisi, marsikaj pa bi bilo najbolje urediti v okviru samo- 
uprave socialnega zavarovanja, kjer je nujno in možno realizirati ustrezni 
demokratični mehanizem. Le na ta način bo možno urediti to področje skladno 
z našim ustavnim sistemom ter z materialnimi možnostmi družbe tako, da ne 
bo nihče razen zavarovancev in njihovih organov mogel razpolagati z njihovimi 
sredstvi, ter da ne bo kričečih razlik med novimi in starimi upokojenci in 
podobno. 

Sklep Skupščine Socialistične republike Slovenije, da izdela svoj predlog 
zakonske ureditve tega področja, je treba vsestransko podpreti. 

Nadalje bi vas rad seznanil z rezultati razprave o spremembah zakona o 
ustavnih sodiščih. Iz že dalj časa trajajočega razpravljanja, ki se vodi po ustav- 
nih sodiščih o nadaljnji izpopolnitvi ustavnega sodstva, se je izluščilo le nekaj 
perečih vprašanj, iz česar bi se dalo sklepati, da je sedanja ureditev dovolj 
široka. Pomembnejši predlogi sprememb se nanašajo na tri vprašanja. V prvem 
primeru gre za veljavnost zakonskih določb, ki so ocenjene kot protiustavne, 
v času 6-mesečnega roka do dokončne odločitve oziroma spremembe predpisa. 
Ustavno sodišče Slovenije je mnenja, da bi bilo treba omogočiti, da se take 
določbe v tem času ne smejo uporabljati. Drugi primer se nanaša na predloge 
za bolj smotrno razmejitev pristojnosti med ustavnimi in rednimi sodišči. Sta- 
lišče našega ustavnega sodišča je, da ni temeljnih razlogov in da bi bilo ne- 
smotrno prenašati varstvo glede samoupravnih in drugih ustavnih pravic, krše- 
nih s posamičnim aktom, z rednih sodišč na ustavna sodišča. V tretjem primeru 
gre za predlog ustavnega sodišča Jugoslavije, da se nekatere njegove pristojnosti 
prenesejo na republiška ustavna sodišča. Gre za ocenjevanje skladnosti predpi- 
sov delovnih organizacij in občin in drugih predpisov na območju republik — 
razen republiških zakonov in drugih aktov republiške skupščine — z zveznim 
zakonom, kar sedaj zelo obremenjuje ustavno sodišče Jugoslavije. Stališče ustav- 
nega sodišča Slovenije do tega predloga ni odklonilno, vendar misli, da bi se 
večji del sedanjih težav lahko odpravil s spremenjeno prakso pri izdajanju 
zveznih temeljnih in splošnih zakonov, ker bi tako večino v takih sporih priza- 
dete pravne materije že tako urejali republiški, občinski in drugi predpisi. 

Končno naj mi bo dovoljeno, da s tega mesta podprem usmeritev nedavno 
ustanovljene skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja, da je treba predvsem ugotoviti, (kako se ustava uveljavlja, njene 
morebitne spremembe pa predvideti le tam, kjer je potrebno zagotoviti boljše 
funkcioniranje in dograditev sedanje ustavne ureditve, zlasti v zvezi z raz- 
merjem med federacijo in republiko predvsem na gospodarskem področju. 

Kot je znano, je naša ustava tako koncipirana, da kljub širokim okvirom, 
kr jih daje njen uvodni del in ki omogoča polni razmah družbene dinamike, 
vendarle ni ohlapna, ker v normativnem delu često zelo natančno določa okvire 
pravic in dolžnosti občanov, samoupravnih in državnih organov. Ta preciznost, 
čeprav je za varstvo zakonitosti zelo pozitivna, pa zahteva hitrejše spremembe 
ustave, kot bi bilo sicer zaželeno. Zato bi morali pri morebitnih spremembah 
ustave imeti pred seboj kot cilj čimbolj stabilen ustavni sistem, kar pomeni, 
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da bi kazalo omejiti besedilo ustave čimbolj na normiranje temeljev sistema, 
dirugo pa urediti z zakonodajo, prav tako pa se izogibati drugi skrajnosti, pre- 
ohlapnim' in s tem samo deklarativnim določbam v normativnem delu ustave. 
Le tako bomo razvili ustavo v dokument čim trajnejše vrednosti in v trdno 
podlago pravne varnosti in družbene stabilnosti. 

Ustavno sodišče Slovenije se je zavzemalo z vsem svojim delom, za uveljav- 
ljanje in dosledno spoštovanje načel in določb ustave v naši družbi, kar je 
njegova dolžnost po ustavi in zakonu. Želim posebej poudariti, da je v interesu 
družbene in gospodarske reforme ter stabilizacijskih naporov celotne naše 
družbe, da vsi družbeni činitelji in posamezniki dosledno in zavzeto podpirajo 
uveljavljanje zakonitosti in ustavnosti, ker je le tako mogoče uspešno razvijati 
samoupravljanje ter krepiti socialistično demokracijo in razvijati socialistične 
družbene odnose na višji in kultumejši ravni. Hvala lepa. 

Predsedujoča Vera Kolarič: Tovarišu predsedniku ustavnega sodišča 
se zahvaljujem za uvodno besedo. 

Dokument sta obravnavala tudi pristojna odbora obeh zborov in sicer odbor 
za organizacijsko-politična. vprašanja republiškega zbora in odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov organizacijsko-političnega zbora. Poročilo ste pre- 
jeli z gradivom za današnjo sejo in vprašam predstavnika obeh odborov, če 
morda želita poročilo še ustno obrazložiti. (Ne želita.) Hvala. 

O dosedanjih izkušnjah varstva ustavnosti v Sloveniji in o vprašanjih nje- 
gove izpopolnitve je razpravljala tudi zakonodajno-pravna komisija, katere 
poročilo ste pirav tako prejeli. Zeli predstavnik komisije besedo? (Ne želi.) Hvala. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati ? Prosim. Besedo ima tovariš dr. France 
Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Tovariši ca predsednik, tovarišioe in tovariši 
poslanci! Ustavnost in zakonitost sta nepogrešljiva kot vsebina, lastnost in 
garancija sodobne demokratične države, ki je vse bolj omejena v svoji moči na 
državljane, njihovo svobodo in imovino'celo takrat in tam, kadar se njene 
naloge razraščajo na nova področja. Samovoljo in vsemoč države je zamenjal 
z ustavo in zakonom določen okvir njene dejavnosti, ki se odvija po vnaprej 
v zakonu utrjenem postopku, kar predstavlja garancijo za pravni red in pravno 
varnost vseh in vsakogar. 

V naši družbi, ki se nahaja v dolgotrajnem in zgodovinskem, toda vedno 
prisotnem procesu potiskanja in premagovanja etatizma, je varstvo ustavnosti 
in zakonitosti vprašanje prvorazrednega pomena tako za pravno varnost, kakor 
tudi za utrjevanje in poglabljanje samoupravnosti. Razen tega je naša država 
federativno urejena, zaradi česar tudi pridobivata na pomenu ustavnost in zako- 
nitost predvsem v smislu pravno urejenih odnosov med federacijo' in republiko. 

Občutljiv odnos do vprašanja pravne varnosti, do položaja občanov v prav- 
nem in političnem redu nas je kmalu po uvedbi delavskega samoupravljanja 
pripeljal do tega, da smo v pravosodni sistem vgradili sodno kontrolo upravnih 
aktov, s čimer smo dosegli znatno okrepitev zakonitosti v delu upravnih organov. 

Nadaljnji razvoj in krepitev federativne ureditve in še posebej samouprav- 
nosti pa sta nas navedla, na potrebo, da tudi na področju normativne dejavnosti 
uvedemo posebne organe za varstvo ustavnosti in zakonitosti. Z novo ustavo iz 
leta 1963 smo uvedli posebna ustavna sodiščai. 
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Varstvo ustavnosti je v posameznih državah različno urejeno, saj gre za 
kočljivo vprašanje suverenositi vrhovnih predstavniških teles in za vprašanja 
temeljnega razmerja med državo in družbo, kar vsaka država želi urediti v 
skladu s svojim političnimi in družbenim sistemom. Po moji presoji se je -v naših 
pogojih in razmerah pokazalo kot dobro, da smo varstvo ustavnosti zaupali 
posebnim ustavnim sodiščem, katera pa seveda ne gre razumeti kot sodišča 
v pravem pomenu besede in zato tudi ne kot del pravosodnega sistema. Ustavna 
sodišča pri nas so posebna ustanova družbeno-političnega sistema in zato del 
skupščinskega sistema. Njihova samostojna pozicija znotraj sicer enotnega 
skupščinskega sistema jim omogoča, da sporne primere objektivno razmotrijo 
v luči temeljnih ustavnih določb in temeljnih odnosov družbeno-političnega 
sistema. 

Do ustavnega spora pride velikokrat zaradi takšne interpretacije predpisov, 
ki ščitijo koristi prizadete stranke. Zato v ustavnem sporu lahko zazremo 
konflikt interesov družbeno-političnih skupnosti ali različnih interesnih skupin 
fizičnih in pravnih oseb. V interesu pravične vloge ustavnega sodišča pri reše- 
vanju čestokrat zapletenih sporov med družbenopolitičnimi skupnostmi, med 
samoupravnimi skupnostmi ali med temi in onimi je, da je razmerje med ustav- 
nim sodiščem in skupščino urejeno tako, da uživa ustavno sodišče pri reševanju 
konkretnih primerov vso samostojnost in neodvisnost. 

Spodbudna je iniciativa ustavnega sodišča, ki je posredovalo skupščini 
skušnje v svojem dosedanjem delu in priložilo nekaj izhodišč in predlogov za 
izpopolnitev obstoječega sistema varstva ustavnosti v naši republiki. 

Iz podatkov ustavnega sodišča izhaja, da je ustavno sodišče v preteklih 
letih razvijalo mnogostrano dejavnost v korist utrjevanja ustavnosti in zakoni- 
tosti. V 4 letih, od kar deluje ustavno sodišče, je prejelo v oceno ustavnosti in 
zakonitosti 221 splošnih aktov, od tega 45 zakonov, 16 drugih predpisov repu- 
bliških organov, 108 predpisov občinskih organov in 52 splošnih aktov delovnih 
in drugih samoupravnih organizacij. Ustavno sodišče je v 10 primerih odpravilo 
predpis, v dveh primerih ga je razveljavilo, v 3 ugotovilo neskladnost predpisov 
z ustavo, v ostalih primerih pa je predlog zavrnilo oziroma pobude ni sprejelo, 
v 33 primerih pa je ustavilo postopek, ker so bili med tem napadeni predpisi 
usklajeni. 

Iz teh podatkov bi se lahko na prvi pogled sklepalo, da ustavno sodišče ni 
imelo veliko opravka z oceno ustavnosti in zakonitosti splošnih aktov. Temu pa 
ni tako. Za ocenjevanje dela ustavnega sodišča si moramo ustvariti posebna 
merila, vsekakor ne pod vplivom dela sodišč splošne pristojnosti. Zavedati se 
namireč moramo, da so normativni' akti veliko bolj občutljivi glede ustavnosti 
in zakonitosti, kakor pa individualni akti. Vendar pri takšnem ocenjevanju 
zopet ne smemo iti v drugo skrajnost in smatrati, da število ustavnih sporov 
pri nas kaže na majhno stopnjo ustavnosti in zakonitosti. Upoštevati moramo 
predvsem dve stvari: 

Prvič, pri zelo razvejani samoupravnosti in federativni ureditvi imamo 
veliko število subjektov, ki izdajajo splošne akte. Razmerja med njimi pa so 
v stalni evoluciji, tako v smislu pravilnejše razmejitve med federacijo in repu- 
bliko glede zakonodajnega urejanja, kakor tudi v smislu večje možnosti in afir- 
macije samoupravnih predpisov tako imenovanega avtonomnega prava, in dru- 
gič, v precejšnji meri se je že razvil interes za delo ustavnega sodišča, kar kažejo 
razmeroma številne pobude med občani, društvi, delovnimi in drugimi samo- 
upravnimi organizacijami ter občinskimi skupščinami. 
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Smatram torej, da mora nadaljnje urejanje odnosov med zakonodajnimi 
subjekti in razvita budnost prizadetih v naslednjih letih delovati v smeri še 
večje stabilizacije na tem področju. 

Glede predlagateljev je pričakovati, da se bodo republiški organi v tej smeri 
bolj angažirali kot doslej in poslužili možnosti in pooblastil, katere jim v tem 
pogledu dajejo1 zakoni in ustava. Prav tako je zaželeno, da v tej smeri razvijejo 

• večjo aktivnost predvsem tudi sodišča, javna tožilstva in republiška, uprava. 
Ce pogledamo ustavne spore po njihovi vsebini, potem lahko ugotovimo, 

da je ustavno sodišče posegalo na mnogovrstna področja in v mnogih primerih 
s svojimi, odločitvami pomagalo utrditi ustavno in zakonito prakso glede vpra- 
šanj, ki zadevajo širok krog zainteresiranih. Na primer glede spoštovanja ustave, 
da predpisi ne morejo imeti povratne veljave, glede spoštovanja zakonskih 
določb o sodelovanju občanov in organizacij pri opravljanju družbenih zadev, 
glede spoštovanja razlastitvenega postopka, glede uvajanja krajevnega samo- 
prispevka, glede spoštovanja samoupravnih pravic občini, glede spoštovanja 
sodišč kot organov družbene skupnosti, glede položaja in pravic krajevnih skup- 
nosti in podobno. 

Pomembno je bilo delo ustavnega sodišča na spremljanju pojavov, ki so 
važni za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti. V tej smeri je ustavno sodišče 
poslalo skupščini pet predlogov oziroma mnenj: o izvajanju ustavnih določb, 
o nedopustnosti predpisov z učinkom za nazaj, o izvajanju ustavnih določb 
o enakopravnosti jezikov jugoslovanskih narodov in o rabi slovenščine v javnem 
poslovanju, o uvajanju krajevnega samoprispevka, o normativni ureditvi domače 
obrti in o prisilni upravi v zavodih. Mislim, da je potrebno na tem mestu še 
posebej pozdraviti tovrstno iniciativo ustavnega sodišča, ki je usmerjena k temu. 
da se določeni pojavi v celoti proučijo z vidika ustavnosti in zakonitosti in tudi 
v celoti rešijo, kar se s konkretnimi odločbami ustavnega sodišča težko dosega. 

Prav tako je omeniti predlog republiškega ustavnega sodišča za oceno 
ustavnosti temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju, elaboratu o ustavno- 
pravnih vprašanjih s področja elektrogospodarstva in še posebej referat o neka- 
terih vprašanjih funkcije zvezne zakonodaje v našem samoupravnem sistemu, 
kar vse kaže na široko zastavljeno aktivnost ustavnega sodišča v tem smislu, 
da v okviru svojih pristojnosti pokaže na tiste šibke točke našega ustavnega in 
piavnega sistema, katerih ureditev ni samo v interesu boljšega funkcioniranja 
prizadetih področij, marveč tudi v interesu utrjevanja ustavnosti in zakonitosti. 

Kar zadeva predloge glede izpopolnitve sistema ustavnega sodstva, je po- 
trebno po mojem mnenju predvsem izhajati iz že prej izrečene ugotovitve, da 
se je v naši federativni in samoupravni ureditvi pokazalo ustavno sodstvo kot 
nepogrešljiv sestavni del našega družbeno-političnega sistema in da dosedanje 
izkušnje potrjujejo smotrnost takšne rešitve, da je ocena ustavnosti splošnih 
aktov zaupana posebnim telesom, ki delujejo znotraj enotnega skupščinskega 
sistema, pa vendar uživajo vso potrebno' samostojnost in neodvisnost v interesu 
pravilnega in pravičnega ocenjevanja in odločanja. 

Poleg tega pa smatram, da so koristne konkretne pobude, katere navaja 
ustavno sodišče glede razširitve pristojnosti republiških ustavnih sodišč na 
ocenjevanje skladnosti vseh tako imenovanih podzakonskih aktov, izdanih v 
lepubliki z zveznimi predpisi, glede pristojnosti republiškega ustavnega sodišča, 
da odloči, da se do končne odločitve ne uporabljajo tiste določbe republiškega 
zakona, ki niso v skladu z ustavo, glede ocenjevanja ustavnosti in zakonitosti 
raznih navodil, pojasnil in tolmačenj, kadar so po svoji dejanski vsebini in 
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veljavi splošni akti. Po mojem mnenju prav tako lahko podležejo oceni ustav- 
nosti in zakonitosti skupščinski akti, ki niso zakoni, na primer resolucije, dekla- 
racije, priporočila, ki brez ozira na to, da so politični akti, ne morejo biti 
v nasprotju z ustavo in zakoni in se to tudi lahko oceni pred ustavnimi sodišči. 

Strinjam se tudi s tem, da je potrebno že enkrat rešiti vprašanje pristoj- 
nosti ustavnih sodišč glede posamičnih aktov in le-te v celoti prepustiti sodiščem. 

Glede širjenja pristojnosti, ustavnih sodišč prek njihove normalne pristoj- 
nosti za ocenjevanje ustavnosti in zakonitosti splošnih aktov pa je potrebno 
izhajati s stališča, da takšna razširjena pristojnost ni več njihova prvotna in 
originalna naloga. Vendar tudi mnoge druge države nalagajo ustavnim sodiščem 
dodatne pristojnosti predvsem takrat, kadar želijo izrabiti njihovo izjemno pozi- 
cijo in ugled v tem smislu, da nudijo največjo možno garancijo za zakonito in 
objektivno odločanje. Pri dodatnih pristojnostih torej ne gre za vsebinsko pove- 
zanost s prvotno normalno pristojnostjo ustavnih sodišč, marveč za oceno opor- 
tunosti in predvsem za vprašanje, kakšno podobo samih ustavnih sodišč želimo. 

Glede spoštovanja ustavnosti in zakonitosti smo brez dvoma do sedaj že 
dosegli velike uspehe. Zgradili smo kompletni sistem institucij, katerim je 
zaupano varstvo ustavnosti din zakonitosti, med njimi pa zavzemajo ustavna 
sodišča najpomembnejše mesto. Vendar je potrebno še posebej podčrtati, da 
vprašanje varstva ustavnosti in zakonitosti ni samo stvar takšnih posebnih 
institucij, marveč stvar vseh predstavniških teles, državnih organov in samo- 
upravnih struktur. Velikega pomena za nadaljnje utrjevanje ustavnosti in zako- 
nitosti pa je tudi rešitev nekaterih perečih vprašanj, kot so razčiščevanje vpra- 
šanja pristojnosti federacije in republike, predvsem na zakonodajnem polju, 
dograjevanje pravnega sistema in izpopolnjevanje sistema samoupravljanja v 
občinah, delovnih organizacijah in na področju družbenih služb. Neugodno pa 
učinkujejo na stanje ustavnosti in zakonitosti nerazčiščeni ali nedosledno postav- 
ljeni materialni odnosi, ki sedaj obstajajo med družbeno-političnimi skupnostmi 
ter med njimi in drugimi samoupravnimi strukturami. 

Mislim, da bi bilo zato koristno, lotiti se čimprej principialne in sistemske 
ureditve nekaterih takšnih vprašanj, na primer celotne zakonodaje o davkih 
in prispevkih, o proračunu, O' planiranju ipd. 

Predsedujoča Vera Kolarič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
poslanec tovariš Ivan Ros. 

Ivan Ros: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ze 
skupno poročilo odborov republiškega zbora in organizaeijsko-političnega zibora 
uvodoma ugotavlja, da je pravna varnost pogoj za, uspešen razvoj vsake, a še 
posebej naše družbene skupnosti, ki temelji na novih odnosih in sistemu samo- 
upravljanja. Poročilo zakonodajno-pravne komisije to ugotovitev še v podrob- 
nosti potrjuje. Kljub temu mi dovolite, da v svojem imenu nekatere že ome- 
njene ugotovitve še nekoliko poudarim in osvetlim oziroma dopolnim. 

Najprej želim poudariti, da varovanje ustavnosti ih zakonitosti ni nikakršna 
prehodna posebnost in morda šele sedaj spoznana nuja. Če danes o tem posebej 
razpravljamo, je to prav gotovo posledica gradiva, ki ga je skupščini predložilo 
ustavno sodišče. Gradivo nam omogoča jasnejši vpogled v stanje ustavnosti in 
zakonitosti na področju SR Slovenije in v delovanje ter vraščanje ustavnega 
sodišča v naš družbeni sistem. Vendar bi rad opozoril na to, da smo verjetno 
ob obravnavi tega gradiva dolžni oceniti tudi, ah pa celo predvsem, našo de- 
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javnost, to je dejavnost teles skupščine in določiti naloge ter ukrepe, ki naj 
prispevajo k večji pravni varnosti. 

Danes to tudi lažje storimo zaradi tega, ker smo> s programsko osnovo za 
delo skupščine ter sprejetjem programov dela zbora predvideli naše neposredne 
naloge, s poslovnikom skupščine pa smo še bolj potrdili sicer že dognana načela 
našega zakonodajnega dela. Dosledno izvajanje sprejetih programov in dosledno 
izvajanje načel, ki jih vsebuje poslovnik, naj zagotovi strokovno in politično 
bolj dognane ter utemeljene zakone. V takšni luči se spoštovanje duha in določil 
omenjenih dokumentov ne kaže kot gola formalnost, ampak je to lahko naš 
prispevek k varstvu ustavnosti in zakonitosti. Kajti,, 6e danes ocenjujemo1, da je 
pravna varnost kot osnovni element ustavnosti in zakonitosti precej omajana, 
je to tudi zaradi hitrega spreminjanja zakonov, zaradi površnega in nedoslednega 
izvajanja zakonov, včasih pa tudi njihove zavestne kršitve, kot tudi zaradi po- 
majkanja ustreznih zakonov. Ta stanja niso le posledica hitrega družbenega 
razvoja, ko praksa prerašča zakonska določila ali celotno zakonsko ureditev 
določenih področij, ampak so v marsičem tudi posledica neustrezne, lahko bi 
rekli ekstenzivne, zakonodajne dejavnosti. 

Že omenjena disciplina pri sprejemanju zakonskih aktov, ki nam jo narekuje 
poslovnik skupščine in jo bodo še bolj konkretizirali poslovniki zborov, lahko 
veliko pripomore k izboljšanju stanja na tem področju. Spoštovanje načel tri- 
faznega zakonodajnega postopka, v katerem so konzultirani glede posameznih 
zakonskih rešitev občinske skupščine in samoupravne skupnosti, v katerem 
sodelujejo pristojni strokovnjaki ter prizadete organizacije, lahko zagotovi spre- 
jemanje, če smern tako reči, dobrih zakonov, to je takih, ki bodo povsem ustrezali 
sedanjim potrebam in jih tudi bodoča praksa ne bo tako hitro demantirala. 

V poročilu odborov in zakonodajno^pravne komisije je omenjena, kot eden 
izmed pogojev pravne varnosti, smotrna razdelitev pristojnosti med občinami, 
kot temeljnimi družbeno-političnimi skupnostmi, delovnimi in drugimi organi- 
zacijami ter republiško upravo. V zvezi s tem naj omenim, da je prav tako kot 
smotrna razdelitev pristojnosti pomembna tudi resnična sposobnost opravljanja 
zadev. Ali z drugimi besedami povedano, da moramo ob sprejemanju katerega 
koli zakonskega akta oceniti tudi sposobnost izvajalcev in njihovo materialno 
ter kadrovsko pripravljenost, da ga izvedejo. 

Glede izvajanja zakonov pa so poleg materialnih in kadrovskih pogojev 
pomembne tudi organizacija in delovna usmeritev organov, ki skladno z določili 
ustave spremljajo izvajanja zakonov in drugih predpisov. Pri tem imam v mislih 
predvsem inšpekcijske službe. 

Znano vam je, da je predvidena v programu dela, tako republiškega ko.t 
organizacijsko-političnega zbora, obravnava delovanja ter organizacije, skladno 
s tem pa tudi pristojnosti inšpekcijskih služb. To študijo bo v končni obliki 
pripravil inštitut za javno upravo in delovna razmerja pri pravni fakulteti v 
Ljubljani. Vendar so že dosedaj izvedene razprave pokazale, da so inšpekcije na 
številnih področjih premalo učinkovite, oziroma jih na določenih področjih sploh 
ni. Temu niso krive le organizacijske, kadrovske in materialne pomanjkljivosti, 
ampak v določeni meri, lahko bi rekli, tudi idejni nesporazumi glede družbenega 
položaja in vrednotenja te dejavnosti, češ da takšno nadzorstvo v sistemu druž- 
benega upravljanja in samoupravljanja ni potrebno. 

Vprašanje, na katerega sem opozoril, ni izrecno na dnevnem redu današnje 
seje, čeprav je tesno povezano z varstvom ustavnosti in zakonitosti. O tem bosta 
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naša zbora razpravljala, ko bomo obravnavali organizacijo republiške uprave 
in v okviru tega tudi organizacijo in delovanje inšpekcijskih služb. 

V obravnavi varstva zakonitosti in ustavnosti v širšem smislu predlagam, 
da na podlagi predloženega gradiva in ugotovitev današnje razprave sklenemo, 
da bodo telesa skupščine pri svojem delu bolj izrazito in dosledno spremljala 
izvrševanje zakonov in ugotavljala neposredne posledice v skupščini sprejetih 
aktov. Zato se moramo posluževati vseh organizmov, vključno tudi inšpekcije. 
Tak način dela bi telesom skupščine omogočil tudi lažje sodelovanje v zako- 
nodajni dejavnosti. To bi nam omogočilo, da bi se pojavljali bolj pogosto kot 
predlagatelji presoje zakonitosti in ustavnosti oziroma sprememb posameznih 
določil ali celotnih z zakonom urejenih področij. Iz predloženih gradiv izhaja, 
da so imela do sedaj takšno iniciativo le nekatera sodišča oziroma delovne orga- 
nizacije in s posameznimi zakoni najbolj prizadete občinske skupščine. 

Končno naj v razpravi omenim tudi to, da moramo več storiti za to, da bomo 
naše zakone bolj popularizirali, da jih ne bomo v javnosti omalovaževali, ali 
postavljali pod vprašaj, še preden smo jih sprejeli, in da sploh prek tiska, 
vzgoje mladih ljudi v šolah in na druge načine storimo več za dvig državljanske 
dolžnosti in zavesti, katerih sestavni element je tudi znanje in spoštovanje za- 
konov. Hvala. 

Predsedujoča Vera Kolarič: Hvala lepa. K besedi se je priglasil 
dr. Vanek Šiftar. Prosim tovariš poslanec. 

Dr. Vanek Šiftar : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Na- 
slov današnje razprave je: »Izkušnja varstva zakonitosti v Sloveniji in vprašanje 
njegove izpopolnitve«. To naj mi bo izhodišče za nekatera vprašanja. Uvodoma 
bi želel povedati, da se mi zdi škoda, da nimamo pred seboj tudi poročila ustav- 
nega sodišča Jugoslavije, da bi videli v celoti, kako je s problematiko glede 
ustavnosti in zakonitosti na območju Slovenije, kajti tako obravnavo nam omo- 
goča pred nedavnim sprejeti poslovnik Skupščine SR Slovenije. 

Nadalje bi želel spregovoriti nekaj besed o predlogih, ki so bili dani v 
materialu, ki nam je bil dostavljen. O teh problemih sem razpravljal na dveh 
okrožnih sodiščih, na dveh okrožnih javnih tožilstvih in še z nekaterimi drugimi 
tovariši. Povsod, kjer smo o tem govorili, se strinjajo s predlogi, ki so bili v 
elaboratu nakazani glede razširitve pristojnosti ustavnega sodišča SR Slovenije, 
kakor tudi glede razmejitve pristojnosti med ustavnim sodiščem in sodišči 
splošne pristojnosti. Pač pa se niso strinjali s predlogom, da naj bi se ob razgla- 
sitvi odločbe ustavnega sodišča oziroma sklepa javno pojasnilo ločeno mnenje 
posameznega sodnika. O tem se tudi strinjam z mnenji tistih, s katerimi sem 
razpravljal. 

Želel bi opozoriti tudi na nekaj problemov, ki so bili že tu nakazani. Tovariš 
predsednik ustavnega sodišča je že nekajkrat, predvsem pa v svojem intervjuju, 
ki je bil objavljen v »Komunistu« 6. januarja 1967. leta, ostro opozoril na pro- 
blem, ki ga je tudi danes načel. Na večno razpravljanje o tem, da so predpisi, 
bodisi zakoni ali izvršilni predpisi, še vedno neusklajeni z ustavo SFR Jugoslavije 
oziroma SR Slovenije. Mislim, da ta problem postaja danes aktualnejši, ko 
ponovno govorimo o spremembah in dopolnitvah ustave. Po mojem mnenju 
bi danes morali skleniti nekaj odločnega; namreč, da vsi, ne samo ustavno 
sodišče, ampak tudi skupščina in drugi organi, izdelamo nek konkreten predlog, 
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ki nas bo obvezoval, da vprašanje že končno rešimo. Na terenu vodi taka ne- 
usklajenost do tega, da se zakoni pravzaprav postavljajo pod vprašaj in marsikdo 
si lasti pravico njihovega tolmačenja, ali so v skladu z ustavo ali ne. 

Pri drugem vprašanju izhajam iz že večkrat napisane ugotovitve o veliki 
koncentraciji pristojnosti pri vrhovnih sodiščih. Ta ugotovitev kot sem že dejal, 
je bila večkrat zapisana in mislim, da bi bilo treba pri bodoči ureditvi razprav- 
ljati o 20. členu zakona o ustavnem sodišču SR Slovenije. Gre namreč za pravico, 
da samo vrhovno sodišče, kakor tudi republiško javno tožilstvo in višje gospo- 
darsko sodišče daje predloge za začetek postopka za ugotovitev zakonitosti 
oziroma ustavnosti pri splošnih aktih. Mislim, da bi. bilo treba razmisliti, in o 
tem smo tudi govorili na sodiščih in na tožilstvih, ah tega ne bi prepustili vsaj 
okrožnim sodiščem. Na terenu je mnenje, če smo okrožnim sodnikom prepustili 
odločati o življenju človeka, ki je najdragocenejša, stvar, potem se čudno zdi. 
da tudi tega ne prepustimo tem sodiščem. 

To bom utemeljil še z dvemi razlogi. Prvič zaradi take procedure se postopki 
zavlačujejo, in ni redek primer, da traja 6 mesecev. Zaradi tega je tudi, naj mi 
ne zamerijo tovariši, zavladal določen oportunizem na občinskih in okrožnih 
sodiščih, da ne reagirajo tako kot bi morali na ugotovljene nezakonitosti, oziroma 
celo protiustavnosti v splošnih aktih, ki jih imajo' v obravnavi. 

Drugič mislimi, da bi na ta način, če že uvajamo sistem reelekcije tudi v 
naše pravosodje, postavili vsakega .sodnika bolj pred javno ocenjevanje, kakor 
ga postavljamo sedaj. Morda bi bilo treba priznati pravico, da lahko da vrhovno 
sodišče predlogu sodišč, bodisi občinskih ah okrožnih dopolnilno mnenje, vendar 
njim naj bi bila dana ta. primarna pravica. 

Tretji problem, s katerim se srečujemo, je vprašanje neurejenosti ocenjeva- 
nja ustavnosti v naši praksi. Mislim na ocenjevanje ustavnosti naših splošnih 
aktov v najširšem pomenu besede z ratificiranimi in objavljenimi mednarodnimi 
konvencijami. Naj navedem za primer, da smo pred nedavnim obravnavali pro- 
blem inšpekcije dela, tako kot ga imajo zastavljenega in kakor ga hočemo zasta- 
viti, hkrati pa smo imeli konvencijo, ki smo jo ratificirali in je postala sestavni 
del našega nacionalnega prava. Ta stvar je neurejena in se zato ta problem po- 
javlja tudi v delovnih organizacijah, katerih splošni akti zgubljajo na svoji 
popolnosti, ker tega ne zajemajo in se delovne organizacije ne čutijo odgovorne 
za izvajanje določil konvencije. 

Naslednje vprašanje se prav tako tiče splošnih aktov in je danes tovariš 
Vlado Krivic o tem že govoril. To je vloga statuta delovne organizacije. Mislim, 
da bi slej ko prej morali preiti k temu, da bi se, ko ocenjujemo splošne akte 
delovne organizacije, morali vprašati tudi o tem, ali je ta splošni akt v skladu 
s statutom, ustavo, zakoni in drugimi predpisi. To omenjam zaradi tega, ker 
statut postaja vedno bolj tisti temeljni splošni akt, s katerim in prek katerega 
delovne skupnosti originarno urejajo svoje samoupravne pravice. Mislim, da je 
to vprašanje treba proučiti. Praksa gre v to smer, da se statut zapostavlja in 
mnogokrat je v delovnih organizacijah situacija taka, da je statut zastarel, for- 
sirajo pa dopolnjevanje in spreminjanje samo tistih splošnih aktov, ki so naj- 
aktualnejši, npr. pravilnik o delovnih razmerjih ah kateri drugi akt. Ta dopol- 
njen splošni akt pa je nato v velikem nasprotju z zastarelim statutom delovne 
skupnosti. 

Nadalje je odprt problem, ki je bil danes sicer nekoliko nakazan, želel pa 
bi o njem konkretneje spregovoriti, to je vprašanje vloge občinske skupščine pri 
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obravnavanju splošnih aktov delovnih organizacij. Mi sicer govorimo, da ob- 
činske skupščine obravnavajo splošne akte delovnih organizacij, dejansko pa je 
to čisti formalizem, kajti skupščina obravnava le poročilo komisije in ob tem, 
vsaj kolikor poznam delo posameznih skupščin, je samo dviganje rok in nič več. 
S tem v zvezi bi želel opozoriti še na pojav, da so občinske skupščine in njihove 
komisije poslale mnogo priporočil delovnim organizacijam oziroma njihovim 
delovnim skupnostim, naj uskladijo svoje splošne akte z zakoni. Vendar se do- 
gaja, da do teh uskladitev ni prišlo. V takih primerih potem občinska skupščina 
»dvigne roko« in nastane čudna situacija, ko ne vztrajajo na izvajanju svojega 
priporočila, v delovni organizaciji pa so splošni akti neusklajeni. 

Na koncu bi še želel spregovoriti o tem, kako bi dosegli, da bi ugotovitve 
ustavnih sodišč dobile večji poudarek, oziroma, da bi se jih bolj upoštevalo. 
O tem vprašanju je bilo govora tudi na simpoziju na Reki. Postavilo se je vpra- 
šanje, kaj narediti, ko ustavno sodišče ugotovi vrsto kršitev zakonitosti in 
ustavnosti v posameznem splošnem aktu, toda s tem je popravljen ali ozdravljen 
samo ta splošni akt, čeprav pa še vrsto splošnih aktov, ki so bili sestavljeni na 
osnovi istega vira, to se pravi, da izhajajo iz istih vzorčnih statutov in pravil- 
nikov, vsebuje enake kršitve zakonitosti in ustavnosti kot odpravljeni ali razve- 
ljavljeni splošni akt. Mislim, da bi morda bilo prav delovati v dve smeri. Prvič, 
da bi se kritični oceni zakonitosti in ustavnosti podvrgli preventivno taki splošni 
vzorčni statuti oziroma vzorčni splošni akti, da bi se tam pri izviru opozorilo 
na napake. Drugo pa bi bilo, da bi morda občinske skupščine v svojih priporo- 
čilih posebej opozorile na pojave nezakonitosti, neustavnosti v splošnih aktih, ki 
jih ugotavlja ustavno sodišče in so tako splošni pojav, da bi jih bilo treba od- 
praviti tudi v drugih splošnih aktih. Na ta. način bi dosegli, da bi naši splošni 
akti v delovnih organizacijah bili tudi bolj uporabljivi za uveljavljanje pravic 
človeka. Če namreč na. hitrico izračunamo, imamo v Sloveniji približno 50 tisoč 
splošnih aktov delovnih organizacij, vključno z različnimi dopolnitvami. Ce pa 
pogledamo, koliko jih imamo v evidenci in koliko jih lahko' pregledamo, pa je to 
praktično zelo malo*. Hvala lepa za pozornost! 

Predsedujoča Vera Kolarič: K besedi se je priglasil poslanec Franc 
Svetina. 

Franc Svetina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ne bom se omejil zgolj na pismeno poročilo ustavnega sodišča, ker soglašam s 
predgovorniki, da je varstvo ustavnosti in nadaljnji razvoj tega varstva zelo 
široko področje, ki obsega poleg vprašanj ustavnega sodstva še vprašanje splošne 
pravne varnosti in splošne družbene stabilnosti, kar je v svojem poročilu omenil 
že tovariš predsednik ustavnega sodišča. 

Kakor lahko danes ugotovimo, prisotnost želja in zahtev po krepitvi pravne 
varnosti, tako lahko žal na drugi strani še vedno ugotavljamo simptome jasnih 
tendenc po kršenju ne le družbenih dogovorov, ampak tudi zakonitosti. Obstaja 
protislovje. To protislovje poleg drugega za gotovo odkriva v sebi našo dosedanjo 
šibkost nadzorstva nad izvrševanjem ustave in zakonov in tudi neprimernost 
nekaterih zakonskih določil. V mislih nimam nadzorstva, ki ga vrši ustavno 
sodišče, ampak mislim na organe, ki jim je po naših zakonih in tudi po ustavi 
dana skrb stalnega in neposrednega nadzorstva nad izvrševanjem zakonov. 

2» 
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Neuspešno nadzorstvo in neadekvatna zakonodaja sta čestokrat povezana. Do 
povezave prihaja tedaj, ko se tehta pri neposrednih izvrševalcih zakonov nepo- 
sredna koristnost ali nekoristnost posameznega zakona ali njegove norme. 
Osnovni neposredni izvrševalec zakonov je najčešće občina. Če se zdi tej občini 
norma ustrezna, potem bo to normo sprejela, če pa se ji zdi ta norma neustrezna, 
je povsem logično, da te norme ne bo spoštovala in da bo iskala načine, kako 
bi to normo na kar se da »zakonit-« način kršila. Menim, da nismo upravičeni iz 
tega izvajati zaključek, da je temu vzrok le dejstvo, da zakonodajalec in izvr- 
ševalec zakona gledata problematiko, ki jo zakon ureja iz dveh različnih zornih 
kotov in da je ta protislovnost nerazrešljiva. Zdi se mi, da je verjetno bolj 
utemeljeno trditi, da čestokrat neustreznost posameznih zakonskih rešitev po- 
gojuje tolikšno neenotnost pogledov. V primerih, ko drži prva ugotovitev, pa 
kljub vsemu praktično danes nimamc nikogar več, ki bi neposredno skrbel in 
nadzoroval, kako reagira neposredni izvrševalec zakonov na sprejeti zakonski 
predpis. 

Preveč pogosto se zadovoljujemo z ugotovitvijo, da je predpis dober in da bi 
tudi v praksi moralo biti tako. Stvari pa vendarle niso takšne in zaradi tega 
posamezne zakonske norme na hitro spreminjamo^, da se prilagajamo nastalemu 
položaju. Iz tega je mogoče zaključiti dvoje, kar so poudarili tudi govorniki pred 
menoj, da moramo brezkompromisno stremeti za (spoštovanjem trifaznih po- 
stopkov pri sprejemanju zakonov, kar nam bo omogočilo, da bomo morebitne 
neprimernosti že v razpravi izločili iz zakonskega teksta in drugo, da bomo 
morali vzpostaviti primerno kontrolo pri izvajanju tako sprejetih zakonov. 

Ob problemu zakonitosti se ustavimo tudi, ko tehtamo zakonsko normo z 
interesi neposrednega izvrševalca, kar zadeva pristojnosti. Spominjam se vpra- 
šanja, ki ga je postavila v anketi ljubljanska univerza občinskim odbornikom. 
Vprašanje se je glasilo' približno takole: Ah menite, da je občinska skupščina 
pristojna odločati o preveč ah o premalo zadevah. 

Nek odbornik mi je odgovoril, da ima včasih občutek, da glasuje v občinski 
skupščini o stvareh, ki so mu čisto tuje in se občine sploh ne tičejo, čestokrat 
pa dobiva na vprašanje, kako bi se mogla takšna zadeva rešiti, odgovor, da je že 
rešeno z republiškim ali celo z zveznim zakonom. Menim, da je takšen odgovor 
simptomatičen za sedanje stanje in bi tako odgovoril tudi marsikateri drug 
odbornik. 

Zaključek se obeta sam. Potrebno bo proučiti pristojnost družbeno-političnih 
skupnosti in rešiti občine vsega tistega, kar po naravi stvari ne more biti ob- 
činsko in zagotoviti republiki in tudi zvezi reševanje tistih problemov, ki imajo 
brez dvoma republiški oziroma zvezni karakter. Ah ni dovolj jasen primer, kako 
nam lahko neprimerna pristojnost vzbudi celo vrsto problemov. V mislih imam 
pristojnosti občin, da predpisujejo upravne takse. Posledice te pristojnosti so 
jasne. 

Omeniti pa je treba navsezadnje tudi celo vrsto drugih področij, kot so 
šolstvo, sodstvo in organizacijski temelji javne uprave, da ne omenim sam sistem 
financiranja, ki je takšen, kot si ga želimo, ostal zapisan samo v zakonu, v praksi 
pa nikdar realiziran. 

Zagotovimo obstoj in razvoj samoupravnih organizmov na širšem, ali če 
hočete, da uporabim izraz, višjem nivoju, pa nam ne bo mogel nihče očitati, 
da podpiramo republiški etatizem, saj nam že gospodarstvo dovolj zgovorno 
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kaže, da koncentracija vendarle ni sinonim za etatizacijo. Poleg tega pa ima 
republika po naravi stvari svoje originarne pristojnosti, ki ne morejo biti le 
vsota občinskih, kar je tudi v skladu z duhom republiške ustave. Hvala lepa. 

Predsedujoča Vera Kolarič : Predlagam 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 10.55.) 

Predsedujoča Vera Kolarič: Nadaljujemo sejo. K besedi se je priglasil 
dr. Joža Vilfan. Prosim! 

Dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice! Elaborat, ki smo ga dobili 
od ustavnega sodišča, je sam po sebi tak, da opravičuje dolgost našega obrav- 
navanja in število udeležencev v njem. Se posebej opravičuje eno in drugo 
uvodni referat predsednika ustavnega sodišča,. Dosedanja nadvse zanimiva in 
bogata obravnava s svoje strani izziva komentarje in nova razmišljanja. Dovolite, 
da se te obravnave udeležim tudi jaz. 

Hotel bi podčrtati predvsem to, da je obravnava, katero imamo danes v 
naših dveh zborih, preliminarnega značaja, in to v dveh ozirih. 

Prvič je na elaborat ustavnega sodišča, kakor je bil nam dostavljen in kakor 
ga je obrazložil predsednik ustavnega sodišča, gledati v luči dejstva, da smo 
ustanovili komisijo za ustavna vprašanja in da smo kot državna organizacija in 
kot družba v prvih fazah obravnavanja, kako izvajamo^ ustavo, kaj smo naredili, 
ali pa morda še prej, česa nismo napravili, zato bi se ustava, kakor je zapisana, 
realizirala, in da potem na osnovi takega obravnavanja ugotovimo, ali je treba 
v naši ustavi kaj dodati, kaj precizirati ali pa morda tudi kaj spremeniti. Mislim, 
da je zato samo po sebi umevno, da bomo vsa ta vprašanja, katera danes tukaj 
obravnavamo na osnovi elaborata ustavnega sodišča, dobili nazaj v naše zbore 
in da bomo morali o njih ponovno razpravljati, ko bomo imeli pred seboj referat 
komisije za ustavna vprašanja. Torej že v tem oziru je obravnava, ki jo imamo 
sedaj, obravnava preliminarnega značaja. 

Obravnava, ki jo imamo sedaj, pa je preliminarnega značaja še iz drugega 
razloga. Mislim —• in poskušam, da formuliram misel čimbolj obzirno, da ne 
bi bil napačno razumljen —■ mislim, da dosedaj še nismo pokazali dovolj pozor- 
nosti in spoštovanja do elaborata ustavnega sodišča. Zdi se mi, da se bodo 
morali skupščina in njeno predsedništvo in njeni zbori še vrniti na ta elaborat 
in na vprašanja, ki jih ta elaborat proži. 

V materialih, ki so nami predloženi skupaj z elaboratom ustavnega sodišča 
— konkretno mislim na poročilo naših dveh odborov, ki sta obravnavala elaborat 
— najdemo slama en konkreten predlog, kaj naj mi kot zbori napravimo glede 
na ta elaborat. V sklepnem odstavku poročila odborov stoji napisano, da odbora 
predlagata, da zbora vzameta ta poročilo na znanjei. Taka reakcija pa se mi zdi 
preozka, premalo adekvatna. 

Zdi se mi, da bi bilo predvsem razmisliti o predlogu tovariša Šiftarja, ki 
je bil glede ene točke, ki jo odpira elaborat ustavnega sodišča, mnenja, da 
moramo od razmišljanja in besed priti do dejanj in sprejeti trden sklep, kaj bomo 
storili. Mislimi, da bi veljalo to iniciativo tovariša Šiftarja, nanašajočo se na eno 
točko, razširiti še na druge točke in se vprašati, ali niso na osnovi tega ela- 
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borata pred nami še druga vprašanja, katera bi morala skupščina obdelati in na 
njih skušati odgovoriti. 

Predvsem je seveda, tovariši in tovarišioe, neodgovorjeno vprašanje, zakaj 
naša skupščina na pet predlogov ustavnega sodišča ni ničesar podvzela. Mislim, 
da ne moremo šteti, da je obravnava takega elaborata zaključena, če ne napra- 
vimo sklepa, in sicer konkretnega, ne samo splošnega, da bomo vprašanja, ki 
jih odpira ustavno sodišče, obravnavali v teh in teh organih naše skupščine. 
Mislim, da ni dovolj, da se vsi govorniki tako rekoč, morda s kakšno izjemo, 
vračajo na nekatere ugotovitve, na nekatere probleme, ki jih je ta elaborat 
sprožil, ne da bi iz tega sledil kakšen konkreten operativni sklep. Zdi se mi, 
na primer, da je eden izmed takih problemov, ob katerem se ne moremo le reto- 
rično ustaviti, dejstvo, da se dosedaj nobena republiška instanca razen vrhovnega 
sodišča ni poslužila možnosti, da bi določena vprašanja sprožila pred ustavnim 
sodiščem. Zdi se mi, da bi morali analizirati ta problem in se vprašati, zakaj je 
tako in kaj mislimo napraviti, da se bo situacija v prihodnje spremenila. 

Mislim, da je to v najtesnejši zvezi z mislijo, ki jo je razvil tovariš Šiftar, 
ko je opozarjal na to, kako se v mnogih primerih obravnava jo- dolžnosti, ki izvi- 
rajo iz nadzorstva, samo formalno, samo z dviganjem rok. Mi kot republika 
nosimo odgovornost za občine, občine nosijo odgovornost za svoje delovne 
organizacije. Ce danes ni hierarhične nadrejenosti in podrejenosti, in te ni, 
potem to nikakor ne pomeni, da vendarle ne obstoji odgovornost širše družbene- 
politične skupnosti do ožje in odgovornost te do delovnih skupnosti. Ta odgo- 
vornost se pa more izražati ravno s tem, da se nadzor dejansko vrši in da potem 
posamezna družbeno-politična skupnost sproži postopke v vseh tistih primerih, 
kjer ugotovi neskladnost posameznega ali splošnega akta z ustavo ali zakoni. 

Zdi se mi, da bi bilo potrebno obdelati še katera druga konkretna vpra- 
šanja, ki jih je sprožilo ustavno sodišče in to, ponavljam, ne s tem, da jih komen- 
tiramo, poglabljamo oziroma podcrtavamo kot navadno rečemo, ampak da ugoto- 
vimo, kaj je naša operativna dolžnost, to je, kako moramo konkretno postopati. 
In mislim, da bi morali danes sprejeti obveznost, da bomo prvič, materiale ustav- 
nega sodišča, kakor so nam bili dostavljeni, posredovali komisiji za ustavna 
vprašanja in drugič, da bodo vzeli pristojni odbori v republiškem zboru in v 
organizacijsko-političnem zboru posamezna vprašanja v svoj program, pri čemer 
bodo morali analizirati, zakaj je do nekaterih pojavov prišlo in kaj je treba 
napraviti, da se bodo taki pojavi odstranili. 

Ne morem si kaj, da ne bi v tem po mojem mnenju do sedaj preveč, rekel 
bi, površinskem reagiranju naše skupščine na iniciative ustavnega sodišča videl 
vendarle malo še ostanke miselnosti, ki ni priznavala takega organa kot je 
ustavno sodišče. Morda se vsi skupaj premalo zavedamo, da je naše ustavno 
sodstvo sploh eden od najbolj interesantnih razvojev marksizma kot teoretične 
in celo kot filozofske misli. Mi smo se odlepili od ostalih družb, ki se naslanjajo 
zavestno na marksizem, s tem, da smo vpeljali ustavno sodišče. In smo šli prek 
argumentov, ki jih ta vzhodni svet, ta blok, ta do nedavnega monolitni idejni 
blok uveljavlja in navaja proti ustavnemu sodstvu. Pravijo, da je to proti 
principu enotnosti oblasti, da je ustavno sodišče naravnost izzivanje delitve 
oblasti. Pri tem argumentu pa po mojem mnenju ne gre potem samo za to vpra- 
šanje, kako je treba razumeti enotnost oblasti, česar se je dotaknil tovariš pred- 
sednik ustavnega sodišča danes v svojem uvodnem referatu, ampak ima tudi 
svoje globlje filozofske implikacije. Jasno je, da so v marksistični misli pravne 
norme, in poleg pravnih norm potem etične in moralne norme, pravzaprav samo 
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usedlina resničnega družbenega procesa in da so zaradi tega vedno v določenem 
smislu funkcionalne in instrumentalne, tako da vsaka norma svojo življenjsko 
moč črpa iz tega, da služi, določenemu in to razrednemu interesu. To je v dolo- 
čenem obsegu reis. Res pa je tudi, da ima pravna norma — in isto velja za etične 
in moralne norme —■ svoje objektivno' življenje, svojo objektivno eksistenco. 
Predvsem pa ima svojo objektivno eksistenco cel pravni in posebej ustavni 
sistem. In s tem, da smo mi ustavno sodišče vpeljali, smo ravno priznali to 
objektivno eksistenco pravnega reda in smo s tem za družbo kot celoto podčrtali 
to, kar bi moralo veljati, pa še danes, žal, tako mnogokrat ne velja, kar bi moralo 
veljati tudi v medsebojnih dvostranskih ali večstranskih odnosih, v odnosih 
med posamezniki, med posamezniki in delovnimi skupnostmi in med delovnimi 
skupnostmi samimi, namreč, da je dogovor, ko je sklenjen, nekaj, kar omejuje 
suvereno pravico svobodnega odločanja in je nekaj, čemur sem v določenem 
smislu podrejen. Če bi iskali filozofske osnove določene naše nestabilnosti, potem 
bi jih morda mogli najti prav v enostranskem' gledanju na norme kot samo 
sredstvo za doseganje določenega konkretnega cilja. 

Ne gre samo za to, da je ustavno sodišče s tem, da brani normo, garant naših 
svobod, in tukaj lahko apliciramo znano misel, da je samo poznavanje zakonov 
res svoboda, na pravno področje: samo kolikor poznamo zakone kot res zakone, 
kot take, ki bodo vedno respektirani, smo kot posamezniki res svobodni. Ne gre 
samo za to. Gre za proces družbe, ko ona svojo superstrukturo, svoje norme 
postavlja in v te svoje norme v določenem obsegu, vedno to podcrtavam, ampak 
vendarle v mnogo večjem obsegu, kakor simo bili navajeni, ustanavlja svojo 
objektivno eksistenco. Gre zaradi tega tudi, kakor sem že prej rekel, za določene 
filozofske implikacije, za katere morda nismo dovolj pripravljeni, da jih dalje 
razvijamo, da jih poglabljamo in s tem podcrtavamo in branimo originalnost 
razvoja v naši federaciji. 

Dovolite, tovarišice in tovariši, da se po tej digresiji sedaj obrnem h kon- 
kretnim predlogom, s katerimi ustavno sodišče prihaja pred nas, pravzaprav ne 
samo pred nas, temveč pred vso slovensko javnost, in tako najbolj neposredno 
in kot prvo načenja diskusijo, katero naj kanalizira in potem formulira komisija 
za .ustavna vprašanja. Mislim sedaj ne na vprašanja, katera so sprožena v tem 
elaboratu s tem, da nam je ustavno sodišče dalo pregled, katere stvari je obrav- 
navalo in kaj je pri tem ugotovilo, pri čemer gre za take pomembne stvari, kakor 
je jezikovna ravnopravnost v naši federaciji, kot je pokojninski zakon in po- 
dobno. Mislim pri tem na predloge, katere posebej ta elaborat navaja, kot možne 
ideje, kot sugestije za dopolnitev ali precizacijo ali morda spremembo naše 
ustave ali morda zakona o ustavnem sodišču. 

Nahajam se v nesrečnemi položaju, da nisem glede vseh predlogov istega 
mnenja kot ustavno sodišče in kot moji predgovomiki, ki so v glavnem podprli 
predloge ustavnega sodišča in so se omejili le glede enega predloga, glede kate- 
rega se pa jaz strinjam z ustavnim sodiščem. Dovolite mi, da grem na kratko 
prek teh predlogov ustavnega sodišča. 

Prvi predlog se dotika pristojnosti republiških ustavnih sodišč. Ta predlog 
sem razumel malo drugače kakor moji predgovorniki in kakor odbora in zako- 
nodajno-pravna komisija. Predlog sem razumel takole: Mi se sicer ne bomo 
upirali spremembi delitve pristojnosti med zveznim ustavnim sodiščem in repu- 
bliškimi ustavnimi sodišči V tem smislu, da naj bi v prihodnje republiška ustavna 
sodišča prevzela tudi oceno oziroma presojo ustavnosti takrat, kadar gre za 
skladnost splošnih aktov z območja republike, z izjemo zakonov in drugih repu- 
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bliskih skupščinskih aktov, z jugoslovansko ustavo oziroma jugoslovansko zako- 
nodajo. Mi se temu ne bomo protivili — takole jaz razumem ustavno sodišče —=, 
ampak vse to bo zastonj, dokler ne rešimo vprašanje, na katerem je toliko 
insistiral danes tudi predsednik ustavnega sodišča, dokler ne razčistimo relacije 
republika — federacija in dokler ne razčistimo! kompetenc federacije in ne insi- 
stiramo, da se federacija drži pri svoji zakonodajni aktivnosti samo v okviru 
natančno določenih meja, Torej po mnenju našega ustavnega sodišča, kot ga jaz 
razumem, je akcent na tem vprašanju kompetenc federacije in republike in bi 
ono samo ne imelo nič proti omejeni spremembi pristojnosti. 

Jaz mislim, tovariši in tovarišice, da bi to spreminjanje pristojnosti ne bilo 
v redu niti s to rezervo. Jasno, strinjam se, in vsak od nas se strinja s tem, 
da je osnovna naloga v tem, da natančno preziciramo kompetence federacije in 
da potem-, ko so te kompetence precizirane, insistiramo, da se te kompetence 
spoštujejo in ne prekoračujejo v zakonodajni funkciji federacije, ampak, kar pa 
je potem kot federalnoi določeno, imamo pa vsi interes, da je interpretacija take 
norme ena in da ne prihaja do različnih interpretacij. Mislim, da bi v primeru, 
da bi republiška ustavna sodišča presojala skladnost vseh splošnih aktov z 
območja republike z izjemo, ki sem jo navedel, z jugoslovansko ustavo in z 
jugoslovansko zakonodajo, to- nujno privedlo' do različnih interpretacij. In potem 
bi imeli samo dve možnosti: ali gremo na to, da ima vsaka republika dejansko 
svoj ustavni razvoj, ali pa gremo* na instančno pot in dovolimo, da je zvezno 
ustavno sodišče v takih primerih dejansko druga instanca. Mislim, da je prva 
možnost glede na enotnost družbenega oziroma pravnega sistema v naši federaciji 
izključena, mislim, da je tudi druga možnost nezdružljiva s koncepcijo naše 
federacije in našega ustavnega sodstva. Zvezno ustavno sodišče iin republiško 
ustavno sodišče ravno nista dve instanci, republiško prva, zvezno pa druga, 
ampak je vsako za sebe originarno s kompletno: pristojnostjo na svojem pod- 
ročju, kjer vsako vedno odloča dokončno. Mislim torej, dia takšen koncept, kot 
je predviden v elaboratu, verjetno ni sprejemljiv. 

Drugi predlog, ki ga. elaborat ustavnega sodišča daje, govori o tem, da naj 
ima republiško ustavno sodišče možnost, ko ugotovi neustavnost določenega 
republiškega zakona, da odloči, da se taka neustavna določba ne sme več uporab- 
ljati. Tudi v tem primeru imami svoje dvome in mislim, da bi morali v diskusiji 
te stvari še razjasniti. Tudi glede prve teme, seveda, so moje misli samo raz- 
mišljanja in ne bi rekel, da toliko poznam problematiko, da bi mogel imeti o teh 
stvareh nepreklicno stališče. 

Glede tega drugega predloga se mi tudi zdi, da bi ga bilo zelo premisliti, 
kajti ideja, ki je konsekventno izvedena pri zveznih zakonih, namreč, da zvezno 
ustavno sodišče zakon ne razveljavlja in ustavlja njegovo učinkovanje, je zelo 
globoka. Ona je samo posledica tega, da ustavno sodišče ni ne nad ustavo, ne 
nad skupščino, ampak je skupaj s skupščino v enotnem ustavnem sistemu. 
In zaradi tega, ker je ustavno sodišče samo enakopraven partner, je potem v 
redu, da skupščina jemlje na znanje stališče ustavnega sodišča, sama pa izvede 
vse potrebne spremembe in da nima te kompetence ustavno sodišče. Zavedam 
se, da nastaja ob tem nevarnost, da se odločba, ki je bila ocenjena kot neustavna, 
uporablja še šest mesecev. Taka situacija v praksi res lahko nastane, vendar 
mislim, da moramo računati s tem, da bosta avtoriteta ustavnega sodišča iri 
interes na ustavnost in zakonitost nas vseh močna dovolj, da do take uporabe 
ne bo prišlo. 
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Tretja in četrta sugestija sta na nek način povezani: gre za vprašanje, ali 
lahko ustavno sodišče ocenjuje notranja navodila, recimo okrožnice, to z ene 
strani, z druge strani pa gre za vprašanje, ali lahko ustavno sodišče ocenjuje 
ustavnost takih aktov naše skupščine, kakor so na primer deklaracije, resolucije 
in priporočila. Ce ste pazljivo poslušali moje predgovornike, ste zasledili, da so 
podprli ustavno sodišče. Tudi v tem primeru ponavljam, da bi bil za odločitev 
potreben zelo temeljit preudarek. Mislim namreč, da gre za logičen skok v 
rezoniranju. Rezoniranje je približno takole: Vse, kar delamo, mora biti v skladu 
z ustavo in nič ne sme biti proti ustavi, torej morajo biti tudi deklaracije, pripo- 
ročila in resolucije v skladu z ustavo; in torej, ker morajo biti v skladu z ustavo, 
jih lahko ustavno sodišče tudi ocenjuje; To je logičen skok. Res je, vse kai 
delamo, moramo delati v skladu z ustavo. Tudi naša politika, tudi naše družbeno- 
politične organizacije morajo postopati skladno z ustavo. Toda ali je zaradi 
tega ocena, ali je določena politika v skladu z ustavo ah ne v pristojnosti ustav- 
nega sodišča? Mislim, da ne. Ravno zaradi tega, ker je bistvo ustavnega sodišča, 
da varuje ustavni in pravni sistem kot v določenem smislu objektivno entiteto, 
ravno zaradi tega mora potem ustavno sodišče spoštovati mejo med pravom 
in politiko in se mora vedno, kadar je dvomljivo' vzdržati, ne pa imeti tendenco 
razširiti svoje kompetence tudi. na presojo na akte, ki so lahko tudi politični. 
Razen tega si težko predstavljamo, da bi bilo mogoče v določeni resoluciji, dekla- 
raciji ali priporočilu izločati, tj. posebej obravnavati tisto, kar naj bi bilo noima- 
tivno, iz tega, kar je politika. V primerih, kadar gre za neustavno politiko, je po 
mojem mnenju možnost ustavnega sodišča samo ta, da ocenjuje ustavnost kon- 
kretnega akta, ki iz take politike izvira, ne more pa presojati same politike, 
katere neizločljivi del so potem vsi deli deklaracij, resolucij in priporočil. 

Ne bom govoril o vprašanjih delitve pristojnosti med rednim in ustavnim 
sodiščem, čeprav bi bilo najbrž tudi o tem zanimivo govoriti. Prehajam na tisto 
sugestijo^ ki ni dobila podpore v odborih naših dveh zborov, ki ni dobila podpore 
v zakonodajno-pravni komisiji in ki ni dobila podpore v dosedanji razpravi. Gre 
za vprašanje, ali naj imajo ustavni sodniki, ki ostanejo v manjšini pravico in 
dolžnost, da napišejo svoje ločeno mnenje in da se potem to ločeno mnenje, 
objavi skupaj z motivacijo večine. Moram reči, da se mi zdi ta sugestija ustav- 
nega sodišča izredno pomembna in bi jo morali čisto na sveže pogledati in na 
sveže razmisliti, ter se pri tem ne bi smeli oslanjati na dosedanjo juiidično 
prakso, na kakršno smo navajeni iz rednih sodišč, kjer vemo, da je ločeno mnenje 
sodnikov vedno samo priključeno k zapisniku in ni nikdar objavljeno in ne 
postane last javnosti. Ce bi sprejeli sugestijo ustavnega sodišča, bi po mojem 
s tem koristili tako našemu ustavnemu sodstvu, kakor tudi našemu sistemu 
sploh. 

Dovolite, da čisto na kratko navedem razloge, zakaj mislim, da bi bilo to 
prav: 

Prvič — pa to je morda najmanj, čeprav za mene kot jurista zelo mnogo: — 
prvič, bi objavljanje ločenih mnenj ogromno prispevalo k poglabljanju pravne 
kulture. Formulacija mnenj, zlasti kadar gre za ločena mnenja o enem in istem 
vprašanju, nujno žene jurista, na iskanje in razumevanje globljih sistemskih 
povezav in na globlje razumevanje motivacije ustave in vse zakonodaje. Ne gre 
pa samo za juriste, gre, ker to postane last javnosti, za poglabljanje pravne 
kulture sploh. 

Vendar — kot rečeno — to ni najpomembnejši faktor. Mnogo bolj po- 
membno je to, da bi bilo tako objavljanje ločenih mnenj, po mojem mnenju. 
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ogromen doprinos k demokratizaciji naše družbe. Objavljanje ločenih mnenj bi 
vse nas vodilo v tolerantnosti do različnosti mnenj. Na najvišji ravni bi se učili 
doživljati to, da je lahko človek popolnoma pošteno in s popolnoma tehtnimi 
razlogi drugega mnenja, kakor večina ali morda kaka avtoriteta. 

Objavljanje ločenih mnenj bi prispevalo k demokratizaciji našega življenja 
še na drug način. Učilo bi nas na najvišji ravni na demokratično disciplino. Učilo 
bi nas tega, da lahko včasih zelo dobro mnenje, morda celo' boljše mnenje, ostane 
v manjšini, da pa manjšina disciplinirano sprejema odločbo< večine, ki potem 
tudi manjšino veže. Po mojem mnenju bi torej taka ločena mnenja uvajala 
demokratično disciplino z javnim doživljanjem procesa odločanja, v katerem 
manjšina sprejme stališče večine. 

Zelo pomembno pa se1 mi zdi končno tudi to, da bi objavljanje ločenega 
mnenja manjšine pomenilo tudi krepitev osebne odgovornosti posameznih članov 
ustavnega sodišča. Ustavni sodniki imajo take privilegije, kakor jih ima samo 
še skupščina. Njim zaupamo, da interpretirajo našo ustavo, da varujejo naš 
piavni sistem, ali ni potem pravilno, da je ta težka in velika odgovornost taka, 
da je prav vsak član našega ustavnega sodišča oto svojih mnenjih vedno kon- 
frontiran z vso slovensko javnostjo. 

Mislim, da so to zelo tehtni razlogi za to, da bi to sugestijo, ta predlog 
ustavnega sodišča zelo resno vzeli in podprli. V elaboratu je še predlog, ki se 
tiče eventualnih novih pristojnosti ustavnega sodišča. Mislim, da je tudi to 
važno vprašanje, vendar mislim, da ni tako pomembno kot ravno to zadnje, pri 
katerem sem se ustavil nekoliko dalj ravno zaradi tega, ker mislim, da 'smo 
pristopili k temu mnenju ustavnega sodišča preveč rutinsko in preveč pod 
vplivom desetletja trajajoče prakse rednih sodišč. 

Na koncu mi dovolite, da se dotaknem še tega, kar je sprožil tovariš Šiftar, 
v zvezi z izvajanjem mednarodnih konvencij. To' vprašanje bi rad na neki način, 
ne morda čisto identičen način kot tovariš Šiftar, povezal še z vprašanjem avten 
nomnosti naših občin in delovnih organizacij. 

Sem član komisije mednarodne organizacije dela, komisije ekspertov za 
oceno aplikacije konvencij in rekomandacij. Glede na to mi je znano, kako se 
sedaj pred to komisijo, ki je skoraj sodni organ mednarodne organizacije dela, 
pojavlja vedno večkrat Jugoslavija, ki mora svoj sistem spraviti v sklad z 
mednarodnimi obvezami, katere je sama sprejela. Stvar ni niti malo enostavna, 
m jaz njene težavnosti ne podcenjujem. Nočem ustvariti vtisa, da morda zvezna 
uprava ali kdorkoli drugi temu vprašanju posveča, premalo pozornosti, poudariti 
hočem, le to, da ni enostaven problem uskladiti naš tabo originalen sistem z 
mednarodno pravno koncepcijo, ki je izrastla iz čistega razrednega boja v kapi- 
talističnih državah. Torej ni v tem, kar bom rekel, kakršnikoli očitek lahkomi- 
selnosti ali neodgovornosti, temveč je potrebno to sprejeti bolj kot opozorilo na 
resno odgovornost, ki jo imamo in ki je v tem, da najdemo skladnost med našim 
sistemom in mednarodnimi normami. Ob današnji priliki seveda ne morem 
iti v celotno problematiko, ki je s tem v zvezi in bi se omejil samo na en nien 
aspekt. 

Kadar se obravnava usklajevanje naše zakonodaje z dolžnostmi, ki izvirajo 
mednarodne organizacije dela, ki jih je naša federacija ratificirala, 

slišimo z naše strani navadno tole argumentacijo: Ce je delavec pri nas uprav- 
ljalec in s tem član kolektiva, kateremu je zaupano vse upravljanje, potem 
ta delavec — upravljalec ne potrebuje tistih garancij, katere so bile potrebne, 
dokler je tega delavca izkoriščal kapitalist, bodisi privatni bodisi državni. 
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Glede na to našo argumentacijo bi se spomnil na diskusije, katere smo imeli,. 
ko smo pripravljali ustavo iz leta 1963. 2e takrat se je postavilo vprašanje, ali 
je v skladu z našim sistemom, da kot družba določamo maksimum delovnih ur 
na teden. Bili so ugledni tovariši in tovarišice, ki so bili mnenja, da se država 
nima pravice vtikati v delovni kolektiv in da ta kolektiv lahko sam odloča, 
koliko časa bo delal. Ce hoče 16 ur, naj pa dela 16 ur. Kolektiv bo tisti, ki bo 
od tega imel zgubo ali dobiček in je torej suveren tudi v tem vprašanju. No, 
zmagalo je stališče, da gre tukaj za primer, ko družba mora varovati posamez- 
nika, vse posameznike, ne glede na to, kaj bi bilo v interesu kolektiva kot celote 
in da mora ona določiti časovne meje delovnega časa in to zaradi tega, ker gre 
pri omejevanju dolžine delovnega časa za varovanje človeške substance družbe, 
za človeško pravioo delavca, ki je hkrati družbeni interes, in da je torej ona tista, 
ki o tem odloča. Vendar je določanje dolžine delovnega časa samo en in najbolj 
ekstremen primer, kako je možno v sistemu, ki razglaša delovnega človeka za 
suverena v delovni organizaciji, vendarle določiti meje, v katerih družba lahko 
in mora intervenirati. 

Mislim, da je takih primerov še mnogo več, primerov namreč, v katerih se 
posameznik, vedno posameznik lahko> najde v situaciji, da je, če vulgarno rečem 
»povožen« in so potem njegove osebne pravice, katerih varovanje je pa tudi 
družbeni interes, malo spoštovane. Imamo garancije, sodne garancije za določene 
pravice, je pa vprašanje, ali dovolj skrbimo za to, da bi tudi ustavni, to se pravi 
splošni akti, katere delovne organizacije sprejemajo, zagotavljali vedm> v za- 
dostni meri pravice za posameznika. 

Pri vprašanju nadzorstva nad ustavnostjo in zakonitostjo splošnih aktov 
občinskih skupščin in delovnih organizacij gre med drugim tudi za to, ali naš 
sistem v svojem konkretnem izvajanju dovolj varuje posameznika tudi takrat, 
kadar gre za odločanje o njegovih pravicah s straini kolektiva in ne samo takrat, 
kadar gre za kršenje njegovih že ugotovljenih pravic. V tem pa ravno vidim 
zvezo med izvajanjem obvez, ki nam jih nalagajo mednarodne konvencije, in 
nadzorstvom, ki ga izvaja republiška skupščina nad občinskimi skupščinami in 
delovnimi organizacijami. In s tem lahko svoje že predolgo izvajanje zaključim. 

Predsedujoča Vera Kolarič : Besedo ima poslanec Janko Cesnik. 

Janko Česnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
Načelo, da je varovanje ustavnosti in zakonitosti dolžnost sodišč in drugih držav- 
nih organov, organov družbenega samoupravljanja in dolžnost vsakogar, ki 
opravlja javne ali druge družbene funkcije, je nova ustava hotela do kraja 
izvesti in teoretsko in praktično tako izpopolniti sistem pravne varnosti, da ne 
bi morebitne praznine in razpoke v pravnem sistemu ali praksa pri izvajanju 
predpisov izkrivljale ali celo zavirale uresničevanje ustavnih načel. Zato je bilo 
potrebno, da se v družbeni in državni organizem, ki mu je zaupana naloga 
čuvarja zakonitosti, uvede še posebna kvalificirana institucija, ki naj kot pred- 
stavnik skupnih družbenih interesov spremlja vse pojave, ki so pomembni za 
uresničevanje ustavnosti in zakonitosti, ki naj svetuje, priporoča in posreduje 
kjerkoli in kadarkoli je to potrebno. 

2e ob sprejemanju zakona o ustavnem sodišču SR Slovenije je bilo poudar- 
jeno', da je ustavno sodišče dolžno posvečati posebno skrb varovanju pravic in 
svoboščin delovnega človeka in zagotavljati, da bo delovni človek, ki je po ustavi 
nosilec in upravljalec družbenih odnosov, varovan v svojih pravicah tudi pred 
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možnimi neustavnimi posegi najvišjih organov oblasti, to je samih skupščin, 
toliko bolj pa še pred nezakonitimi posegi in predpisi drugih organov in sploš- 
nimi akti organov družbenega samoupravljanja. Pri tem se ustavno sodišče 
ne more omejiti le na formalno pravno obravnavo, ampak mora pojave in pro- 
bleme presojati po objektivni družbeni in politični vsebini: procesa, iz katerega 
ti problemi izhajajo. 

Številne pobude in predlogi, ki jih dobiva ustavno sodišče, nedvomno potr- 
jujejo, da je ta institucija našla svoje mesto v procesu dograjevanja ustavnega 
sistema:. Pridobila si je ugled v javnosti, pri družb eno-političnih skupnostih in 
občanih pa ima tako avtoriteto, da zadostujejo za spremembo nezakonitega pred- 
pisa včasih že njegovo mnenje ali opozorilo. V nadaljnjem delu pri uresničevanju 
ustavnosti in zakonitosti ter pri presojanju, kako daleč smo v uveljavljanju 
ustavnih načel, pa bo praksa ustavnega sodišča zelo -dragocen prispevek. 

Iz predloženega gradiva je razvidno, da narašča, število napadenih zakonov 
in splošnih aktov delovnih organizacij, pada, pa število obravnavanih predpisov 
občinskih skupščin. Očitno je, da so v začetnem obdobju delovanja ustavnega 
sodišča na številnost pobud in zahtev vplivala nekatera nerešena materialna 
vprašanja, ki sistemsko niso urejena v duhu ustavnih načel. Tako ni v zadostni 
meri zagotovljen materialni položaj občin glede na ustavni značaj temeljne 
družbeno-politične skupnosti. V procesu decentralizacije in deetatizacije o čemer 
je bilo že tukaj govora, so se občinam često nalagale številne dolžnosti in naloge, 
ne da bi bila hkrati zagotovljena tudi potrebna finančna sredstva. Negotov 
položaj v materialnem pogledu je deloma zavrl izvajanje nekaterih ustavnih 
načel in povzročil spore, ki so dobili svoj končni odraz tudi na ustavnem sodišču. 
Sevedia ni potrebno poudarjati, da se ti spori v najbolj ostri obliki izražajo v 
občinah in krajevnih skupnostih, to je tam, kjer jih občan najbolj občuti in kjer 
povzročajo pri občanih do jem pravne nestabilnosti in nedograjenosti sistema. 

Nedvomno bi bilo zanimivo in koristno, če bi podrobneje analizirali delo 
ustavnega sodišča, vendar se bom tu omejil le na odločitve, ki se neposredno 
nanašajo na zakone, ki jih je sprejela ta skupščina. V elaboratu ustavnega 
sodišča je podatek, da je bilo v pobudah in predlogih ustavnemu sodišču napa- 
denih 45 republiških zakonov ter drugih predpisov republiške skupščine. Ker 
elaborat ni imel namena podrobneje analizirati zadevnih postopkov pri ustav- 
nem sodišču, menim pa da, gre pri tem za pomemben vidik našega skupščinskega 
dela,, bom v svojem izvajanju nekoliko razčlenil podatke o ustavnih sporih glede 
zakonov in drugih aktov naše skupščine. 

Od uvedbe ustavnega, sodstva je bilo doslej v postopku za oceno ustavnosti 
in zakonitosti 14 zakonov in drugih aktov naše skupščine, od tega 9 pri ustavnem 
.sodišču SR Slovenije, preostalih pet pa pri ustavnem sodišču Jugoslavije. Seveda 
so bih nekateri predpisi napadeni tudi večkrat oziroma od večjega števila pred- 
lagateljev, tako je npr. zakon o organizaciji zdravstvene službe napadlo kar 20 
predlagateljev. Predpise, s katerimi je bilo ob prenehanju okrajev urejeno vpra- 
šanje prenosa bivših okrajnih investicijskih skladov, pa je napadlo 19 občinskih 
skupščin v treh skupinah. Zakon o voznih olajšavah mladine sta izpodbijala dva 
predlagatelja. Tudi republiški zakon o gozdovih je bil napaden dvakrat. Presojo 
ustavnosti zakona o prenosu obveznosti okrajev so zahtevali trije predlagatelji. 

V tej zvezi sem navedel samo nekatere karakteristične primere, ki pa so 
bili v pretekli dobi tudi najbolj pomembni. 

Kot predlagatelj postopka za oceno ustavnosti republiških zakonov so naj- 
večkrat nastopile občinske skupščine, za njimi pa delovne in druge samoupravne 
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organizacije. Iz navedenega tudi izhaja, da so se ustavni spori najpogosteje jav- 
ljali v primerih, ko so bili s predpisi prizadeti materialni interesi občin oziroma 
delovnih organizacij ter njihove pravice in dolžnosti. 

Po dosedanjih izkušnjah sta bila opazna predvsem dva poglavitna razloga 
za ustavne spore: obstoječe materialne razmere, ki so utesnjevale možnosti za 
ugodnejše rešitve materialnih vprašanj ter niso ustrezale željam in interesom 
prizadetih; na drugi strani pa nekatere pomanjkljivosti v samem procesu pri- 
prave predpisov, ko prizadete občine oziroma delovne organizacije niso bile 
zadostno konzultirane in se nekatera pomembna podrobna vprašanja niso pred- 
hodno vsestransko in podrobno razčistila. Ob tem je še značilno, da se ugovori 
proti posameznim zakonskim določbam pogosto niso javljah ob pripravah in 
sprejemanju zakona, temveč šele ob njegovem izvajanju v praksi. Zaradi tega 
bi bilo treha ob pripravah in sprejemanju zakona vselej dognati, kako se bo v 
praksi izvajal in kakšne bodo njegove posledice. 

Zboroma je znano, da je bilo v vseh dosedanjih postopkih pri ustavnem 
sodišču Jugoslavije in SR Slovenije ugotovljena neskladnost z ustavo le pri 
določbah dveh zakonov, in sicer zakona o prenosu obveznosti okrajev in zakona 
o organizaciji zdravstvene službe. V prvem primeru je šlo za prenos konkretnih 
obveznosti odpravljenih okrajev na občine Koper, Piran in Ljubljana-Siška, v 
drugem pa za določbe 28. in 65. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe, 
ki sta se nanašali na spojitev zdravstvenih zavodov, ki nimajo zakonitih pogojev 
za samostojnost ter za možnost uvedbe prisilne uprave v zidravstvenih zavodih. 

Obe zadevi sta nam podrobno znani iz odločb ustavnega sodišča, ki ste jih 
prejeli in dosedanjega postopka. Sporne postavke zakona o prenosu obveznosti 
okrajev smo uskladili tako, da smo zakon ustrezno spremenili, priprave za uskla- 
ditev drugega zakona pa se tudi že zaključujejo. 

Ob navedenih podatkih je treba upoštevati tudi dejstvo, da je pri obeh 
zakonih, kjer je ustavno sodišče ugotovilo neskladnosti posameznih določb z 
ustavo, šlo poleg dejanskih tudi za zapletene pravne probleme z različnimi 
interpretacijami, tako glede značaja obveznosti bivših okrajev kot tudi glede 
ustavnopravnega položaja zavodov ter je bilo hkrati dognano, da so vprašanja 
likvidacije družbeno-političnih skupnosti ter vprašanja položaja zavodov druž- 
benih služb v obstoječem pravnem sistemu pomanjkljivo in deloma tudi nejasno 
urejena. 

To pa hkrati kaže na splošne slabosti našega pravnega sistema, o katerih 
smo sicer nekoliko več povedali v pismenem poročilu naše komisij^. Prepričan 
sem. da bo dosti manj objektivnih možnosti za, sprejemanje protiustavnih pred- 
pisov oziroma posameznih rešitev po tem. ko bo naš celotni pravni sistem revi- 
diran, izpopolnjen in stabiliziran. 

Iz načela, da je ustavno sodišče del našega skupščinskega sistema, izhaja, 
da je ustavno sodišče poleg konkretnih odločitev o ustavnosti in zakonitosti 
določenega predpisa dolžno spremljati tudi pojave, ki so pomembni za uresni- 
čevanje ustavnosti in zakonitosti, -posredovati skupščini mnenja in predloge 
za izdajo zakonov in za obvezno razlago zakonov, kakor tudi druge ukrepe,^ki 
so potrebni za varstvo pravic samoupravljanja in drugih pravic in svoboščin 
občanov in organizacij. 

Ze do sedaj so bili predlogi in mnenja ustavnega sodišča deloma obravnavani 
v skupščinskih organih. Brez dvoma so imeli, določen vpliv na delo skupščine 
in v iavnosti zlasti predlog za izvajanje določb o nedopustnosti predpisov z učin- 
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kom za nazaj in predlog za izvajanje ustavnih določb po enakopravnosti jezikov 
jugoslovanskih narodov in o rabi slovenščine v javnem poslovanju. 

Popolna uresničitev predlogov je možna v daljšem razdobju, ker je po- 
trebno stalno in sistematično delo v tej smeri, za kar pa menim, da v sami 
skupščini do sedaj nismo dovolj storili. Oba predloga sta še vedno aktualna 
in bo o prvem predlogu v sklopu ostalih vprašanj glede veljavnosti predpisov 
lazpravljala zakonodajno-pravna komisija skupščine, o drugem predlogu pa se 
skupno z materiali zvezne skupščine (zbora narodov) o izvajanju ustavnih 
določb o enakopravnosti jezikov jugoslovanskih narodov pripravlja širša obrav- 
nava v obeh skupščinah. 

Uvajanje krajevnega samoprispevka je bilo v skladu z ustavo urejeno 
s prejemom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih 
občanov. 

Predlog o normativni ureditvi domače obrti bo v sklopu širše problematike 
o položaju obrti v kratkem obravnavan v ustreznih odborih. 

Predlog o spremembi ustave SR Slovenije glede možnosti uvedbe prisilne 
uprave v zavodih pa bo proučila komisija za ustavna vprašanja skupščine. 

Z določili skupščinskega poslovnika je sedaj zagotovljeno, da bodo v bodoče 
predloge in mnenja ustavnega sodišča obravnavala pristojna telesa skupščine. 
T& so dolžna vabiti predstavnike ustavnega sodišča na seje, ko se obravnavajo 
taki predlogi, skupščina pa je dolžna ustavno sodišče1 obvestiti, kaj je sklenila 
v zvezi z obravnavo njegovih predlogov in mnenj. Koristno bi bilo, da komisije 
in odbori vabijo predstavnike ustavnega sodišča na seje tudi takrat, kadar 
obravnavajo druga vpraišanja, ki so pomembna za uresničevanje ustavnosti 
in zakonitosti in druga sistemska vprašanja obstoječe ali bodoče pravne 
ureditve. 

Vprašanja na katera sem se omejil v razpravi, predstavljajo le določene 
vidike delovanja ustavnega sodstva in le del našega skupščinskega dela, ki se 
vključuje v širša družbena prizadevanja za doslednejše in polno uresničevanje 
duha in načel naše ustave. V zvezi s tem so gotovo pomembni tudi razlogi, ki 
na podlagi dosedanjih izkušenj- utemeljujejo potrebo po nadaljnji izpopolnitvi 
sistema ustavnega sodstva, kar naj pripomore k še večji pravni varnosti in 
uspešnejšemu uresničevanju ustavnosti in zakonitosti. 

Predsedujoča Vera Kol ari č: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima 
predsednik ustavnega sodišča tovariš Vladimir Krivic. 

Vladimir Krivic: Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu ustavnega 
sodišča bi se rad zahvalil za vso podporo našim odboromi za krepitev ustavnosti, 
ki so jo v diskusiji dali vsi diskutanti. 

Ta zanimiva in spodbudna diskusija je pokazala zavzetost za nadaljnje 
razvijanje našega ustavnega in pravnega sistema, pri čemer me je zlasti impre- 
sionirala zavzetost večine diskutantov v smeri, da se store v prihodnje tudi 
konkretni ukrepi, ki so na voljo našim institucijam, predstavniškim in izvršno- 
političnim organom v republiki in ki so potrebni za hitrejši razvoj in učvrstitev 
ustavnosti in zakonitosti. 

Kei danes tu ni mesto za dokončno sklepanje, bodisi o predlogih, ki izha- 
jajo iz našega elaborata in iz mojega današnjega uvodnega dopolnila k temu 
elaboratu, ali o predlogih, ki so jih dali diskutanti, se v zvezi s tem ne bi spuščal 
v tako ali drugačno diskusijo. Mislim pa, da je potrebno pojasniti vprašanje, 
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ki se ga je dotaknil v svojem govoru predsednik dr. Joža Vilfan, to je našega 
predloga, ki govori o ocenjevanju resolucij, deklaracij in priporočil po ustavnem 
sodišču. Pojasniti bi hotel, da se v tem predlogu ne zavzemamo za neko splošno 
pristojnost za ocenjevanje takih aktov, ker se zavedamo, da ti akti, kolikor niso 
normativni, ne spadajo v področje ocene ustavnosti s strani ustavnih sodišč. 
Skratka, to ni naše stališče. Naše stališče je drugačno; do takega stališča pa 
smo prišli zlasti na podlagi prakse zvezne skupščine, kjer se sprejemajo taki akti, 
ki so po naslovu sicer priporočila, resolucije aH deklaracije, po svoji vsebini 
pa so dejansko normativni akti. Poudariti bi hotel, da takih aktov v naši re- 
publiški skupščini ni bilo, pač pa so bili sprejeti v zvezni skupščini. Kot enega 
takih primerov bi rad navedel zvezno resolucijo, ki je urejala vprašanje limitov. 
Znano vam je, da je bila potem potrebna politična akcija in zaostrevanje na 
širšem družbenem nivoju v Jugoslaviji, kot bi bilo sicer potrebno, če se ne bi 
^kušala uveljaviti taka praksa, da skozi resolucijo poskušajo vsiliti stališča, ki 
spadajo v področje normativnega urejanja. Zaradi take prakse, oziroma zaradi 
tega primera, je nastala politična škoda za odnose med jugoslovanskimi narodi 
pri urejanju tega vprašanja, čeprav se je, kot vemo, po trenjih in zaostrovanjih, 
ki sicer ne bi bila potrebna, tudi to vprašanje končno uspešno -rešilo. 

Naj ponovno poudarim stališče našega ustavnega sodišča glede vprašanja 
ocenjevanja navodil, pojasnil ali deklaracij, resolucij in priporočil — gre za to, 
da bi sodišče ocenilo te akte takrat, če bi se skozi te akte skušalo obiti naš. 
sedanji pravni in ustavni sistem in poskušalo izvajati ukrepe, ki jih je treba 
uveljavljati prek normalnih normativnih aktov. Hvala lepa! 

Predsedujoča Vera Kolarič: K besedi se je priglasil tovariš Vilfan. 

Dr. Joža Vilfan : Ne bi bilo prav, da bi zavlačeval to debato, in zlasti 
ne, da bi kvaril vtis osnovne enotnosti, s katero smo sprejeli elaborat ustavnega 
sodišča, in to vtis enotnosti, ki je osnovan, ki je pravilen. Vendarle, da ne bi 
veljalo v smislu starega pravila, da se tisti, ki molči, strinja, da semi sprejel 
zadnjo obrazložitev tovariša predsednika ustavnega sodišča, bi hotel reči samo 
nekaj besedi. 

Razumel sem ustavno sodišče tako, da ono misli, da ni pristojno za ocenje- 
vanje deklaracij, resolucij in priporočil nasploh, in da misli, da je samo v takih 
konkretnih primerih, kjer bi šlo za normativno odločanje, kompetentno. Tako. 
sem jaz razumel ustavno sodišče, torej tako kot je to sedaj predsednik ustavnega 
sodišča razložil. Torej jaz se prav s tako interpretacijo' ne strinjam in se zaradi 
tega ne strinjam s takim predlogom ustavnega sodišča. Zakaj in kako, je, upam. 
vendarle bilo jasno iz mojega prejšnjega izvajanja. 

Moram pa reči, da me je zlasti zbodlo še to, da je tovariš predsednik 
ustavnega sodišča v ilustracijo svojega stališča navedel famozno resolucijo 
naše zvezne skupščine iz decembra preteklega leta, o kateri ne vem, zakaj v naši 
republiški skupščini nismo nič govorili. Jaz namreč mislim, da se v tej zvezi 
eno vprašanje res ponavlja, toda čisto drugo vprašanje, vprašanje čisto politične 
narave. Kako je sploh kdo mogel in smel interpretirati omenjeno resolucijo tako, 
da ona ustvarja neke neposredne obveze? Nihče ni imel take pravne pravice 
in nihče tudi politično na to ni bil upravičen. Ce se kakšno vprašanje v zvezi 
s to resolucijo sploh postavlja, je potem to vprašanje, kako je sploh bilo mogoče 
tolmačiti postopek slovenskih zveznih poslancev tako, kakor da bi oni hoteli 
pristati na neko obvezo. 
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Mislim, da je bilo za vsakogar vnaprej jasno, da ta zvezna resolucija ne more 
ustvarjati in ne more imeti namena ustvarjati direktne obveznosti. Ce pa je 
hotel kdo — po&ito sed non concesso — resolucijo in, konkretno, njeno mesto 
o limitih tolmačiti kot pravno obvezo, pa je v smislu mojih prejšnjih izvajanj 
po tem vprašanju bilo mogoče posamezen akt, zasnovan na takem tolmačenju, 
napasti pred ustavnim' sodiščem. Recimo, da je naša skupščina določila, kakor 
je naknadno res določila, da gremo prek limitov, ki so bili v zvezni resoluciji 
omenjeni, in recimo, da se je potem federacija vmešala, protestirala, izvajala 
proti nam kake represalije. V takem primeru bi ustavno sodišeč moglo proti 
takemu aktu postopati in tak akt razglasiti kot nasproten z ustavo. 

Opravičujem se, da sem vendarle zapadel v ponovno diskusijo. Moj namen 
je bil samo ta, da pojasnim, da sem razumel predlog ustavnega sodišča prav 
tako, kakor ga je predsednik ustavnega sodišča sedaj ponovno obrazložil, in je 
bil moj namen samo ta, da povem, da se prav s tako obrazložitvijo ne morem 
strinjati. Seveda, to pa ne pomenja, da ni to stvar, o kateri je treba zelo teme- 
ljito. zelo poglobljeno in zielo strokovno presoditi. 

Ponavljam, nisem mislil obnavljati diskusije, hotel sem se samo omejiti 
od tega, da bi se moj molk napačno tolmačil. 

Predsedujoča Vera Kolar i č : Želi še kdo razpravljati. Če nihče, zaklju- 
čujem razpravo. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da lahko na podlagi današnje raz- 
prave zaključimo, da se je ustavno sodišče SR Slovenije v svojem dosedanjem 
delu učinkovito vključiloi v naš družbeni sistem in da si je s prizadevanjem 
za zagotovitev kar največje pravne varnosti, kot. pogoja za uspešen razvoj naše 
družbe, pridobilo med občani velik ugled;. Spričo tega menim, da oba zbora lahko 
osvojita ugotovitve iz poročil odbora za organizacijsko-politična vprašanja re- 
publiškega zbora, odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov orga- 
nizacijsko-političnega zbora kot tudi za k onod a j n o -pravne komisije. Današnja 
razprava je tudi pokazala, na katere probleme in vprašanja, ki so pomembna za 
nadaljnji razvoj ustavnosti in zakonitosti v naši republiki in ki bi jih bilo na 
vsak način potrebno upoštevati pri bodočem izpopolnjevanju ustavnega sistema. 
Zaradi tega predlagam, da posredujemo celotno gradivo, to je dokument ustav- 
nega sodišča SR Slovenije, vsa priporočila pristojnih odborov in zakonodajno- 
pravne komisije kot tudi predloge in mnenja dana v današnji razpravi, tu 
predvsem mislim na konkretne predloge poslanca dr. Vaneka Šiftarja in dr. Vil- 
fana, komisiji za ustavna vprašanja Skupščine SR Slovenije, kot tudi pristojnima 
odboroma obeh zborov naše skupščine, ki bodo morali o posameznih prav na 
današnji razpravi sproženih vprašanjih ponovno razpravljati in najti ustrezne in 
uspešne rešitve. 

Ker je s tem ta točka dnevnega reda skupne seje končana, zaključujem sejo 
republiškega in organizacijsko-pohtičnega zbora in prosim poslance organiza- 
djsko-političnega zbora, da gredo v malo dvorano, kjer bomo nadaljevali z lo- 
čeno sejo. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Poslance republiškega zbora pa prosim, 
da ostanejo v dvorani, ker bomo sejo republiškega zbora takoj nadaljevali. 

(Skupna seja je bila zaključena ob 12. uri, seja republiškega zbora pa 
se je nadaljevala ob 12.05.) 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in t ov ari šioe."nadaljuje mo s sejo 
republiškega zbora. Obveščam vas, da se je opravičila še tovairišica Zdenka 
Jurančič. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je zaključni račun rednih 
sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij s poslovnim poro- 
čilom za leto 1967. 

Kot naslednjo točko pa imamo zaključni račun dopolnilnih sredstev re- 
publiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1967. Ali se strinjate, 
da skupaj obravnavamo ti dve točki? (Da.) Ugotavljam, da se strinjate. Hvala 
lepa. Pri eni in drugi točki sta pred nami predloga odlokov o potrditvi zaključ- 
nega računa. Materiale za eno in drugo točko sta obdelala ustrezna odbora 
republiškega zbora in gospodarskega zbora in imamo pred seboj tudi njihova 
poročila. Prosim, ali želita poročevalca odborov dopolniti te predloge. Ne. Ali 
želi predstavnik izvršnega sveta povedati stališče izvršnega sveta,. Ne želi! Če 
ne, potem lahko preidemo na obravnavo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima 
inž. Ivan Pariš. 

Inž. Ivan Pariš: V materialih, ki so nam razdeljeni, je predložen tudi 
zaključni račun skupnih rezerv gospodarskih organizacij, kakor tudi poročilo 
o gospodarjenju s skupnimi rezervami v letu 1967. V razpravi se bom dotaknil 
nekaterih vprašanj, ki so v tesni povezavi s kriteriji dodeljevanja kreditov in 
politiko poslovanja upravnega odbora v preteklem letu. Skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij v svojem bistvu predstavljajo neko vrsto sklada solidarnosti 
oziroma medsebojne pomoči celotnega slovenskega gospodarstva. Čeprav se 
sredstva zbirajo po fiskalni poti, je njihov karakter bistveno drugačen glede na 
to, da ta sredstva ostanejo gospodarstvu in dejansko predstavljajo prihranek 
gospodarskih organizaciji. 

Ravno to dejstvo, da so to sredstva gospodarskih organizacij, nalaga veliko 
odgovornost pri gospodarjenju in razpolaganju z njimi. Osnovno za razdeljevanje 
sredstev skupnih rezerv vsekakor predstavlja zakon o gospodarjenju in raz- 
polaganju skupnih rezerv gospoda,nskih organizacij, ki je bil po obširni razpravi 
sprejet v začetku leta 1966, kakor tudi resolucija o gospodarski politiki v letu 
1968, ki smo jo sprejeli v tej skupščini. Čeprav zakon načelno dokaj obširno 
določa način gospodarjenja s skupnimi rezervami, je pa samo po sebi umevno, 
da ne more regulirati vseh situacij in je potrebno vedno upoštevati tudi speci- 
fičnosti posameznih naložb in sanacij. Upravni odbor je prek celega leta s po- 
sebno izdelano dinamiko obravnav zahtevkov izbiral vedno tiste, ki jih je ocenil 
kot najboljše in najtehtnejše med njimi. Časovna prednost posameznega 
zahtevka ni bila in ne more biti merodajni činitelj pri odločanju. 

Podlaga za dodelitev kredita je moral biti v vsakem primeru skrbno in kva- 
litetno izdelan sanacijski program, potrjen s strani delavskega sveta podjetja, 
ki prosi za kredit in ki prevzame obveznosti za njegovo popolno izvajanje. Tako 
izdelani sanacijski programi so bili dani na proučevanje zato usposobljenim 
institucijam in strokovnjakom s posameznega področja. Na podlagi njih,ovih 
ocen ter ocene splošne smeri gospodarskega razvoja republike je upravni odbor 
sprejemal svoje odločitve. V primeru odobritve kredita je bila si koristniki kre- 
dita sklenjena pogodba, v katero so vneseni tudi predvideni optimalni sanacijski 
ukrepi. Upravni odbor pa si je pridržal pravico vpogleda nad izvajanjem sanacij 
kakor tudi možnost, da v primeru neizvršitve sanacijskih ukrepov sklepa celo 
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o hitrem vračilu odobrenih sredstev. Tekom lanskega leta je bilo pregledano 
poslovanje 28 gospodarskih organizacij, katerim so bili dodeljeni krediti ter je 
bilo ugotovljeno, da se sanacijski programi v glavnem v redu izvajajo, razen 
v dveh primerih, kjer so nastopila določena odstopanja, in o čemer smo že 
poročali na seji odbora za družbeni plan, finance in proračun tega zbora. Podobni 
pregledi bodo izvršeni tudi letos in predstavljajo stalno metodo dela. 

Namen, ki ga hoče upravni odbor s takim načinom obravnave doseči, je 
v gospodarskih organizacijah, ki koristijo sanacijske kredite, dokončno likvidirati 
vsa žarišča slabega gospodarjenja in jim omogočiti kompleksno sanacijo. Zato 
je potrebno v sanacijski načrt vključiti tudi take ukrepe, ki s strani koristnika 
kredita niso bili predvideni, so pa za kompleksno sanacijo potrebni. 

V lanskem letu je bilo upravnemu odboru predloženih 55 zahtevkov za po- 
delitev kreditov v skupnem znesku 261 600 000 dinarjev. 30 zahtevkov za, kritje 
poslovne izgube in sanacijo v višini nekaj nad 6 milijonov dinarjev in 25 zahtev- 
kov za pospeševanje dejavnosti v skupni višini 200 milijonov dinarjev. 

Kakor je iz predloženih materialov razvidno, je upravni odbor odobril nekaj 
manj kot polovico zahtevkov, pri čemer je angažiral vsa razpoložljiva sredstva. 
Ze na osnovi samega zakona so imeli prednost pri obravnavi zahtevkov za 
kritje izgube in sanacijo tistih gospodarskih organizacij, ki so obravnavane v 
sodelovanju z občinskimi rezervami. 

Avtomatično pokrivanje izgub, za kar se zavzemajo posamezniki, mislim, 
da ni mogoče vzeti kot sistem dela. Ravno tu je potrebna stroga selektivnost, 
ki mora temeljiti predvsem na tem, ali obstoja možnost za sanacijo, ki bo upra- 
vičila vlaganje sredstev. Ce sanacijski program ne zagotavlja rentabilnosti v bo- 
dočem poslovanju podjetja, potem tudi ne moremo govoriti o sanaciji podjetja, 
temveč kvečjemu le o predložitvi likvidacije na kasnejši termin, pri čemer so 
vložena sredstva delno ali v celoti izgubljena. To pa je v popolnem nasprotju 
z uvodoma omenjenimi načeli. 

Bolj pomembno kakor samo kritje izgub pa je preventivna akcija prepre- 
čevanja nastajanja izgub, če zato obstojajo objektivni pogoji. Pri teh sanacijah 
pa je potrebno ugotoviti tudi vse druge na uspehu gospodarske organizacije 
materialno zainteresirane stranke, katerih interes je potrebno realizirati s finanč- 
no udeležbo pri sanaciji. To so lahko različna podjetja, predvsem pa mislim na 
banke, ki so v preteklosti vlagale sredstva v podjetja in so zainteresirane, da 
z bodočim uspešnim poslovanjem podjetja, ki je trenutno v krizi, zagotovijo 
varnost in večjo uspešnost svojih naložb. 

Ta: politika sklada se manifestira tudi v predloženih materialih, iz katerih je 
razvidno, da se skupne rezerve, v sodelovanju z občinskimi rezervami, anga- 
žirajo le v dveh primerih za kritje izgube, v vseh ostalih primerih pa gre za 
preprečevanje nastajanja izgub v gospodarskih organizacijah. Evidentna je tudi 
močna finančna soudeležba drugih zainteresiranih partnerjev. Posebna pozor- 
nost je bila posvečena selekciji in objektivni oceni zahtevkov, ki se nanašajo 
na pospeševanje dejavnosti v gospodarski organizaciji na področju izvoza, in 
to iz razloga, ker se ravno sedaj, ko primanjkuje bančnih sredstev, pojavljajo 
tudi zahtevki, ki po svoji dejanski vsebini nimajo dosti skupnega s pospeševa- 
njem gospodarjenja v smislu zakona in katerih edini namen je predvsem v tem, 
da se na nek način pride do denarja. 

Tovarišice in tovariši! Mnenja sem, da je potrebno nadaljevati in razširiti 
sodelovanje republiških skupnih rezerv tako s skupščino in skupščinskimi odbori, 
kakor tudi z drugimi dejavniki, ki so pri tem zainteresirani kot je npr. gospo- 
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darska zbornica ipd., da bi se na osnovi skupnih ugotovitev in smernic zagotovila 
večja javnost in izpopolnjenost poslovanja in eventualno določile osrednje go- 
spodarske strateške točke, na katere naj bi se usmerile skupne rezerve. To je še 
posebno važno v letošnjem letu, ko se po prvih informacijah večje število gospo- 
darskih organizacij nahaja na robu rentabilnosti in ko se hkrati pojavljajo 
nekatere gospodarske organizacije z zelo visokimi izgubami, kot so to npr. Inis, 
kmetijski kombinati Grosuplje, Radgona idr., katerih sanacija bi zahtevala 
angažiranje večjega dela razpoložljivih sredstev republiških skupnih rezerv. 
Ravno zaradi tega pričakujem, da bodo vaše kritike, pripombe in predlogi 
k predloženim materialom v veliki meri pripomogle upravnemu odboru pri 
kreiranju politike poslovanja s skupnimi rezervami v letošnjem letu. Hvala t 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Kdo se prijavlja k besedi? 
Besedo ima tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci T 
Skupna, sredstva, s katerimi gospodari sklad skupnih rezerv gospodarskih orga- 
nizacij, niso majhna — 11,4 milijarde S din skupnih rezerv in 1,1 milijarde S din 
iz naslova dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv predstavlja vsoto 
13,4 milijarde S din — to pa so denarji, ki jih je moč primerjati z marsikaterim 
od skladov, ki jim namenjamo! normalno dosti večjo pozornost. 

Naj samo npr. povem, da znašajo sredstva vodnega sklada le dobrih 39 °/or 

sredstva cestnega sklada, ki ga prav tako danes obravnavamo, pa imajo komaj 
5fl/o več sredstev od skupnih rezerv in dopolnilnih rezerv, ki jih sedajle obrav- 
navamo. To me vsekakor navaja na misel, da bi morali tej zaključni obravnavi 
dodati še mnenje poslancev o vlogi in politiki tega sklada v bodoče. Iz dokaj 
obširnega in okvirnega poročila je razvidno1, da je sklad namenil svoja sredstva 
za tri temeljne dejavnosti, in sicer: za. kritje izgub, za sanacijo preprečevanja 
izgub in pa za pospeševanje gospodarske dejavnosti. Čeprav je za kritje izgub 
namenjen relativno najmanjši znesek 486 milijonov ali le 3,6 °/o celotnega sklada, 
mi ob tej postavki vseeno niso1 jasna naslednja vprašanja: 

1. Kje leže vzroki, da gradimo v srcu industrializirane Slovenije takšno- 
tovarno stekla, ki proizvaja 50'% stekla b kakovost in, ki kljub izvršeni I. etapi, 
sanacije še vedno predvideva 400 milijonav S din izgube. Ali so ti vzroki res 
objektivne narave? Ali pa je misliti na to, da so bili pogojeni z neustreznimi 
pomanjkljivimi, tehnološko neprimernimi načrti in verjetno tudi neustreznimi, 
komercialnimi aranžmaji med Inis in Ceko. 

2. Ali je sklad mnenja, da je odobreni kredit že zadovoljiva in zadostno' 
poroštvo za izvršitev te sanacije in kakšna zagotovila so pravzaprav dana, da. 
se podoben deficit ne bo pojavljal tudi v letu 1968? 

3. Prosim za nekoliko podrobnejše pojasnilo, kateri motivi so vodili upravni, 
odbor tega sklada za ponovni poskus sanacije agrokombinata Lenart, ki že od 
1963 stalno izkazuje izguto? 

Zdi se mi, da je usmeritev sklada v financiranju sanacijskih posojil za prepre- 
čevanje izgube v gospodarskih organizacijah in v pospeševanju dejavnosti go- 
spodarskih organizacij širšega gospodarskega pomena, tehtno in nedvomno na- 
črtno premišljena. Tega mnenja sem poleg ostalega tudi zaradi tega, ker je mar- 
sikatera od sanacij usmerjena tudi. na raziskovalno delo ožjega in širšega območ- 
ja, na preusmerjanje proizvodnje ali pa celo na modernizacijo že zastarelih 
strojnih naprav in objektov. Bojim pa se, da financiranje investicij infrastruk- 

3* 



36 Republiški zbor 

turnega pomena, iz teh rezerv, ne more biti prvi namen tega sklada. Mnenja 
sem, da je vire za investicije v tovrstne namene iskati kje drugje. Mislim, da bi 
bilo potrebno načeti vprašanje tako imenovanega državnega kapitala, o katerem 
smo že govorili, in v katerem se skriva dolgoletna akumulacija našega gospo- 
darstva. Spričo dejstva, da so gospodarske organizacije, iz katerih sredstev se te 
rezerve formirajo, nedvomno vedno bolj in bolj zainteresirane nad poslovanjem 
tega sklada, in spričo dejstva, da posluje ta sklad z dokaj visokimi sredstvi, 
predlagam, da se upravni odbor, ki šteje le 9 članov, ustrezno poveča in to 
tako, da bo vsaj 2/3 članov iz vrst gospodarstvenikov. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tak predlog, tovariš Matičič, 
je potrebno dati po proceduri, predvideni v poslovniku in ga zato v taki obliki 
ne moremo upoštevati. Ali želi še kdo besedo? Prosim tovariš Puhar. 

Prane Puhar: Tovarišice in tovariši poslanci! V nečem bi želel dopol- 
niti predsednika upravnega odbora tovariša Pariša in tudi tovariša Matičiča. Naš 
odbor je to letno poročilo obravnaval kot pristojni odbor. V načelu nekih bistve- 
nih pripomb k poslovanju sklada ne bi mogel izreči, ker je bilo delo opravljeno 
odgovorno in skladno s samim zakonom in smernicami za preteklo leto. Odbor 
pa se je intenzivneje ukvarjal z vlogo in politiko sklada v bodoče. Njegova 
politika je pravzaprav začrtana v samem zakonu. Dosti precizno in konkretno, 
morda oelo preveč, ker se situacija v slovenskem gospodarstvu iz leta v leto 
menja. Ne glede na to pa vsako leto zakonska določila tega sklada dopolnjujemo 
z letno resolucijo in tudi to leto smo v resoluciji dali skladu nekaj dolžnosti 
glede podpiranja integracije, v pogledu pomoči pri zapiranju rudnikov in po- 
dobno. Tako je bilo v letu 1967 ohranjeno načelo in osnovna intencija skupnih 
rezerv, da se ta sredstva koristijo predvsem za sanacijo in sicer samo takrat, 
kadar je jasno, da je sanacija potrebna in koristna in da lahko pričakujemo neke 
pozitivne rezultate. Rezultati naj bodo predvsem plod naložb v tistih primerih, 
kjer gre za hitro reševanje izjemnih situacij, v katere so posamezna podjetja 
zašla. To je bila politika sklada do sedaj in taka mora biti tudi v bodoče. 

V odboru smo obravnavah tudi vprašanje občinskih rezerv in obveznega 
sodelovanja občinskih rezerv z republiškimi rezervami, pri čemer je bila poudar- 
jena pozitivna vloga občinskih rezerv, zlasti pri izvajanju konkretnih ukrepov, 
ki so postavljeni kot pogoj za izvedbo sanacijet. 

Občinske rezerve poleg tega, da sodelujejo z republiškimi rezervami, re- 
šujejo tudi vrsto malih podjetij. Prav nesmiselno bi bilo, da bi vso to maso malih 
podjetij, ki jih rešujejo te rezerve, prenašali na republiške rezerve in si ustvar- 
jali nevzdržne probleme, katerim ne bi bili kos in jih ne bi mogli rešiti tako, 
kot se lahko to rešuje v komuni. 

Mnenje odbora je, da je potrebno k reševanju posameznih problemov še 
bolj pritegovati tudi druge partnerje, ki so zainteresirani za sanacijo podjetja 
ali pa odgovorni za nastalo situacijo. Zlasti so to občine, občinske rezerve, banke 
in drugi dejavniki. V taki kombinaciji se da marsikaj ugodneje rešiti kot samo 
prek rezerv in v takih kombinacijah je mogoče uveljaviti dosti večjo soodgo- 
vornost vseh tistih, ki so poklicani za to. Tak primer je tudi podjetje »Inis«, kjer 
je interes poslovnih bank gotovo dosti večji kot pa interes skupnih rezerv, ker 
so banke v to podjetje vložile znatna sredstva. 

V Jugoslaviji je nekaj polemike že v zvezi z obstojem skupnih rezerv, in 
sicer ali naj sklad še obstoja in služi temu namenu ah ne več. Na odborih je 
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prevladalo mnenje, da je glede na težave, ki se pravzaprav preteklo in to leto 
celo stopnjujejo, tak sklad več kot ekonomska nujnost, in da so to pravzaprav 
edina sredstva, ki jih v naši republiki imamo in s katerimi lahko interveniramo 
in pomagamo določenim gospodarskim organizacijam, ki so iz takih ali drugih 
razlogov prišle v težavo. 

Odbori so tudi smatrali, da so skupne rezerve dejansko neka oblika soli- 
darnostnega fonda in so v bistvu last gospodarstva, to je glavna misel, ki jo je 
treba -spoštovati in ji je treba dati svoje mesto in svojo obliko. Proučiti bo 
potrebno, kako bi v poslovanje skupnih rezerv vključili večje število predstav- 
nikov gospodarstva. To vprašanje je načel že tovariš Mati-čič. Sam zakon je zelo 
ozek in točno govori, da ima odbor skupnih rezerv 9 članov in nič več. Kolikor 
se bomo zedinili in razčistili ta vprašanja, da bi pritegnili v poslovanje skupnih 
rezerv večje število predstavnikov gospodarstva, da bi bilo delovanje skupnih 
rezerv bolj javno, bo verjetno treba tudi sam zakon v tem smislu spremeniti. 
Glede javnosti je bilo sproženo tudi vprašanje natečaja. Verjetno bi bil natečaj 
ena od oblik javnega delovanja tega sklada, vendar je potrebno pri tem upošte- 
vati to, da se podjetja ne nahajajo v krizi samo enkrat na leto, ampak, da lahko 
kriza nastopi iz meseca v mesec in da je lahko tisti, ki je bil še spomladi dobro 
stoječ, že v jeseni v težavah. Glede na to bi bilo potrebno, da je poslovanje sklada 
zelo elastično, tako da lahko zajema vso dinamiko, ki se pojavlja v okviru 
gospodarskih gibanj. 

Na odboru je bila sprožena tudi misel, ki še ni dodelana in je treba o njej 
še govoriti, misel da bi se eventualno lahko sklad v celoti prenesel v splošno 
poslovno banko. Glede na to, da je sklad izrazito specifičen in se ne more v celoti 
primerjati s sredstvi, s katerimi razpolaga banka, je to še vedno odprto vpra- 
šanje in je vsaka odločitev v zvezi s tem danes dosti preuranjena. 

Odbor je bil mnenja, da je bilo dosedanje poslovanje sklada dobro, skladno 
s predpisi in našimi težnjami, vendar obstoja nekaj odprtih vprašanj, ob katerih 
bo potrebno v skupščini zavzeti določena stališča. Služba družbenega knjigo- 
vodstva pripravlja analizo poslovanja republiških skupnih rezerv, učinke nala- 
ganj, analizo vseh občinskih, rezerv, dalje analizo odnosov med republiškimi 
in občinskimi rezervami in analizo- gospodarskih organizacij, ki so imele v 
lanskem letu izgubo, oziroma analizo tistih gospodarskih organizacij, ki so na 
meji rentabilnosti. 

Na osnovi analiz, ki jih pračakujemo konec aprila, bodo pristojni odbori 
v prvi polovici maja zborom skupščine predložili celotne preglede in predložili 
tudi določene konkretne rešitve in smernice za bodoče delo. S tem hočem reči, 
da je današnja razprava o skupnih rezervah republike pravzaprav le začetek 
razprave, ki naj se v maju konča s potrebnimi zaključki. 

Predsednik dr. Joža Vilfan Hvala lepa! Prosim, še kdo želi besedo? 
Beseda ima, inž. Ivan Pariš. 

Inž. IvanPariš: Želel bi pojasniti situacijo glede »Inisa« in kmetijskega 
kombinata Lenart. Pri podjetju Inis so skupne rezerve sodelovale z okoli 350 mi- 
lijonov dinarjev, iz ostalih virov pa naj bi bilo zagotovljeno nekaj več kot 500 
milijonov. Ta sanacija ni uspela, delno zaradi slabe tehnološke rešitve, delno pa 
tudi zaradi zakasnitve sredstev, ki so jih dale Inisiu banke. Ravno iz tega razloga 
je upravni odbor konec leta, ko je obravnaval ponovne zahteve Inisa za kritje 
izgube, nastale že v tem letu, odklonil zahteve Inisa in zahteval, da se predloži 



Republiški zbor 

tak sanacijski program, ki bo enkrat za vselej garantiral sanacijo tega podjetja, 
če pa to ni možno, da se razpravlja o drugih možnih ukrepih. Te naloge se je 
podjetje1 Inis sedaj zelo resno lotilo in angažiralo pri tem tudi inozemske stro- 
kovnjake. O tem sanacijskem načrtu, ki bo izdelan do konca tega leta, bo 
upravi odbor razpravljal in, sprejel odločitev. 

Glede kmetijskega kombinata Lenart se je upravni odbor odločil, da gre še 
v to sanacijo, ker je ugotovil, da so uspehi, ki se od sanacije predvidevajo, realno 
planirani. Moram reči, da so kontrole v kombinatu Lenart pokazale, -da se kme- 
tijski kombinat točno drži sanacijskega načrta in da je na poti sanacije. 

Predsednik dr. Joža Vilf an : Hvala lepa. Prosim, tovariš Mejak ima 
besedo. 

Inž. Miran Mejak: Tovariš predsednik, tovariši poslanci, dovolite, da 
nekoliko polemično posežem v diskusijo v zvezi z zaključnim računom repu- 
bliških skupnih rezerv. Mislim, da je tovariš Puhar poudaril, in mi smo se samo 
pridružili njegovi misli, da morajo imeti skupne rezerve kot poseben vir finanč- 
nih sredstev poseben status. Ta sredstva predstavljajo pravzaprav prihranke 
gospodarstva, ki so zaupani v gospodarjenje odboru, ki ga imenuje skupščina, 
in ki mora skrbeti za to, da se s temi prihranki v okviru predpisov čim bolj 
smotrno1 gospodari in da ti prihranki tako, predstavljajo še močnejšo in pomemb- 
nejšo pomoč gospodarstvu. Zaključni račun tako politiko tudi dokazuje, saj 
v letu 1968 znašajo samo anuitete in obresti že približno 4 milijarde dinarjev. 
Redka je tista banka, ki lahko- na podlagi takih virov kot so jih imeli skladi 
skupnih rezerv, v tako kratkem času razpolaga s tako pomembnim prilivom iz 
naslova anuitet in obresti, zlasti še, če upoštevamo pri tem, da so bili vsi komi- 
tenti, ko so se obrnili na sklad, v težavah. Mislim, da bo razprava v nadaljnjih 
mesecih pokazala, kakšen status skupnih rezerv je treba obdržati, pri čemer 
bo treba upoštevati dosedanje izkušnje, ki so pokazale, da morajo imeti skupne 
rezerve gospodarskih organizacij poseben status. Poglejmo samo značaj vlog, 
ki jih sklad rešuje. V vsakem primeru se pojavlja banka kot partner, ki ima 
v gospodarski organizaciji že vložena sredstva. Banka in njen kreditni odbor 
bosta težila k temu, da se gospodarska organizacija sanira, in to že zaradi tega, 
da, sredstva, ki jih je banka naložila iz svojih kreditnih skladov, dobi nazaj. 
Težila bo k temu, da da čimugodnejše kredite, zato da bo zaščitila svoje interese. 
Banke morajo imeti pri obravnavanju gospodarskih organizacij, ki so v težavah, 
nasproti sebi takšnega partnerja, ki ima interes razčistiti vsa problematična 
vprašanja sanacije, pa v imenu zaščite prihrankov gospodarstva tudi pregledati 
kvaliteto bančnih odločitev iz preteklosti. 

Tovariš Matičič bo lahko iz poročila ugotovil, da je bilo predloženih večje 
število zahtevkov, vendar sta. bila samo dva odobrena. V letošnjem letu se je 
situacija še zaostrila in sklad bo moral imeti izredno selektiven odnos do tega, 
kako reševati posamezne zahtevke, pri čemer' bo moral maksimalno k udeležbi 
pri sanaciji pritegniti vse tiste banke, ki so takšne investicije v preteklosti 
povzročile in jo tudi odobrile. Rad bi poudaril še dve stvari. Prvo, da politiko 
sklada poleg zakona usmerja tudi resolucija, ki jo vsako leto skupščina sprejme. 
Skupščina je za letošnje leto ta dokument že sprejela, pri čemer je bila dekla- 
rirana politika, da naj sklad financira tudi infrastrukturo, seveda tam, kjer je 
sanacija stanja potrebna. Tak primer je železnica, ki je iz sredstev sklada dobila 
precejšnja sredstva in jih tudi uspešno uporabila. Drugo pa sem hotel pripomniti 
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glede sestave sklada. Mnenja sem, da je sedanji sestav v soglasju z zahtevo Mati- 
čiča v redu, saj je dve tretjini članov iz gospodarstva, če pa smatramo za pred- 
stavnika gospodarstva še predstavnika gospodarske zbornice, je odstotek pred- 
stavnikov gospodarstva še večji. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš Cene, Matioič. 

Cene Matičie: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Nimam- namena kritizirati delovanja sklada v tem letu. Rekel sem celo, da je 
bil tehtno sestavljen in smotrno izvajan. V začetku pa sem čisto jasno povedal, 
da je potrebno za bodočo politiko tega sklada nekaj jasnih misli. Hvala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ce ni nikogar več, ki bi želel razpravljati, 
zapiram obravnavo. Preden preidemo na glasovanje, opozarjam na amandma 
zakonodajno-pravne komisije, ki predlaga, da se II. točka odloka spremeni tako, 
da se glasi: »Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu«. 

V poročilu zakonodajno-pravne komisije imate razloge, zakaj bi bilo to 
pravilno. Ali se predstavnik odbora strinja? Hvala lepa. Najprej moramo gla- 
sovati o amandmajih, potem pa o samem odloku. 

Prehajamo na glasovanje. Dajem spremembo zakonodajno-pravne komisije 
na glasovanje in prosim tiste tovariše, oziroma tovarišice, ki so za to spre- 
membo, ki jo predlaga zakonodajno-pravna komisija in s katero se naš odbor 
strinja, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa! Je kdo proti 
temu predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog 
zakonodajno-pravne komisije sprejet. 

Dajem na glasovanje odlok oi potrditvi zaključnega računa republiških skup- 
nih rezerv. Prosim člane republiškega zbora, ki so za ta odlok, da dvignejo 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa! Je kdo proti temu odloku? 
(Nihče.) Se je hotel kdo vzdržati? (Nihče.) Ugotavljam', da je odlok o potrditvi 
zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 
1967 v republiškem zboru soglasno sprejet. 

Pred glasovanjem o naslednjem odloku dajem na glasovanje amandma zako- 
nodajno-pravne komisije. Kdo je za? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je amandma sprejet. 

Dajem na glasovanje odlok o potrditvi zaključnega računa dopolnilnih 
sredstev republiških skupnih rezerv in prosim člane republiškega zbora, ki so 
za ta odlok, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok o potrditvi zaključnega računa dopolnilnih sredstev 
republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1967 v republiškem 
zboru soglasno sprejet. 

S tem smo izčrpali 3. in 4. točko našega dnevnega reda. 
Pretrgavam sejo in bomo nadaljevali z delom ob 13.20. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.50 in se je nadaljevala ob 13.25.) 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Nadaljujemo s sejo. Pred nami sta sedaj 
5. in 6. točka dnevnega reda, to je zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije 
za. leto 1967 in pa finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije 1968. To sta dve 
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točki. Ali se strinjate s tem, da obe točki združimo in jih enotno obravnavamo? 
(Poslanci se strinjajo). Hvala lepa. Prehajamo na združeno obravnavanje 5. in 6 
točke našega dnevnega reda. 

Zaključni račun za leto 1967 in finančni načrt za to leto je predložil 
upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije. Predstavnik je Jože Tramšek, pred- 
sednik vodnega sklada. Predstavnik izvršnega sveta je tovariš Vadnjal. Zaključni 
račun in finančni načrt sta obravnavala ustrezna odbora naše skupščine. V našem 
zboru je bil to odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve. 
Odloke je obravnavala tudi zakonođajno'-pravna komisija. Ustrezna poročila 
imate v svojih materialih. 

Ali želi predsednik upravnega odbora vodnega sklada tovariš Tramšek 
pismeno poročilo še ustno dopolniti? (Ne.) Hvala lepa. 

Zeli predstavnik odbora kaj dodati k samemu poročilu? (Tudi ne.) Želi po- 
vedati svoje stališče izvršni svet? (Tudi ne.) Hvala. Odpiram obravnavo. Zeli 
kdo besedo? Besedo ima tovariš Puhar. 

Franc Puhar: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci! Odbor 
za družbeni plan in finance, čeprav ni matični odbor, je tudi razpravljal o bi- 
lanci in o programu del vodnega sklada za leto 1968. Ni se spuščal v podrobnosti 
programa, temveč je ocenil program kompleksno in ugotovil, da je program 
skladen s 4-letnim srednjeročnim programom del na področju vodnega gospo- 
darstva. Poleg tega, da je odbor ocenjeval program, pa se je posvetil tudi prouče- 
vanju celotnega kompleksa vodnega gospodarstva v Sloveniji, zlasti vprašanju 
čuvanja voda, čiščenju onesnaženih voda, vodni oskrbi na nekaterih področjih 
v Sloveniji ter vprašanju varstva pred poplavami, erozijo tal itd. 

V Sloveniji smo v povojnem obdobju na. to področje ogromno vložili, vendar 
dosti manj kot bi bilo potrebno. Nekatera vprašanja smo favorizirali, druga pa 
zanemarjali, predvsem pa smo reševali stvari sproti ali pa šele takrat, ko smo 
videli, da so poplave stalen pojav na določenih krajih. 

Vprašanje vodnega gospodarstva moramo obdelati kompleksno, pri tem pa 
zlasti rešiti vprašanja prispevkov, ki se zbirajo v vodni sklad danes. Gre za 
to, ah je ta splošna družbena obveznost postavljena pravilno, ali je izvor teh 
sredstev za vodne sklade pravilen, in ah so panoge gospodarstva pravilno- obre- 
menjene. Po grobih in hitrih ocenah obstoječi način ni več vzdržen in je treba 
poiskati nove bolj pravične oblike obremenjevanja gospodarstva, potrošnikov 
vode, prebivalstva, kmetijstva itd. 

Ce iščemo nove oblike financiranja in vire, je verjetno potrebno, da hi se 
sredstva za te namene v bodoče nekoliko povečala, vendar bi bilo nerealno, če 
bi računali, da bomo potrebe pokrivali v celoti. Situacija v gospodarstvu namreč 
ni taka, da bi te prispevke lahko' ne vem kako bistveno povečevali že sedaj, niti 
v bližnji perspektivi. V sedanji situaciji gre verjetno bolj za to, da sredstva 
zbiramo bolj enakomerno in: da ne dopuščamo, da nekatere panoge, ki nam na 
področju vodnega gospodarstva delajo največ škode, dajejo najmanj sredstev. 

Kolikor ostanemo pri istem nivoju sredstev, bo verjetno potrebno srednje- 
ročni program v določenih vprašanjih korigirati. To pa pomeni, da bi bilo 
v tem primeru mogoče v bodoče opravljati le osnovne dolžnosti na področju 
vodnega gospodarstva, to je predvsem vzdrževanje objektov in bi odpadle vse 
večje investicije. 

Naslednje vprašanje, ki se postavlja na tem področju, je vprašanje same 
organizacije službe v vodnem gospodarstvu v Sloveniji, ki je večtirna in draga. 
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ker niso do kraja razčiščene pristojnosti, s tem pa tudi vprašanja odgovornosti. 
Sedaj imamo v Sloveniji za to področje republiški sekretariat za urbanizem, 
zavod za vodno gospodarstvo Slovenije, hidrometeorološki zavod, sedem terito- 
rialnih vodnih skupnosti, eno podjetje za urejanje hudournikov in republiški 
vodni sklad. Torej je ta organizacija zelo obsežna, z veliko administracijo in 
fiksnimi režijskimi stroški, ob dejstvu, da bo drugo' leto na razpolago le 3 mili- 
jarde sredstev in nič več, če ne štejem dopolnilnih sredstev, ki jih zbirajo 

' občine same. Verjetno bi bilo torej umestno, da se organizacija spremeni in s 
tem prihrani več sredstev za vzdrževanje vodnih objektov. 

Mislim, da je treba na začetku predvsem razčistiti službo vodnega gospo- 
darstva na nivoju republike in opredeliti jasno vlogo republiškega sekretariata 
za urbanizem, ki se sedaj konkretno s temi stvarmi ne ukvarja toliko kot bi se 
lahko, dalje vlogo zavoda za vodno gospodarjenje, ki sedaj vrši razne upravne, 
operativne in nadzorne funkcije, še posebej pa je treba opredeliti funkcijo sklada. 

Postavlja se tudi vprašanje, ki zasluži svojo obravnavo, in sicer vprašanje 
splošnih vodnih skupnosti. Ali je opravičljivo, da imamo v Sloveniji 7 vodnih 
skupnosti oziroma, ali je boljše, da jih je manj, morda le ena, ali da obstoječim 
damo večje pravice? Seveda je pri tem treba upoštevati splošno družbeno skrb 
in odgovornost družbe za vodno gospodarstvo, kar terja tudi neko trajno obliko 
te službe v celoti, od republike pa do vodne skupnosti oziroma do komune. 

Mislim, da je pri teh vprašanjih treba upoštevati tudi (dejstvo, da sedanji 
centralistični način poslovanja s sredstvi onemogoča tiste skromne zametke 
samoupravnosti v vodni skupnosti, ki že obstojajo. Zanemarjeno je tudi vpra-- 
šanje, kako v gospodarjenje s sredstvi vodnih skupnosti pritegniti tiste, ki ta 
sredstva odvajajo iz svojega, dohodka, predvsem iz industrije, kmetijstva od 
KD itd. Vprašanje je tudi,, kako pritegniti'tiste, ki so na tem najbolj zaintere- 
sirani, kot so elektrogospodarstvo, cestna služba, železnice, ostalo gospodarstvo, 
kmetijstvo itd. Ponovno se postavlja enako vprašanje kot pri skladu skupnih 
rezerv, ali je pravilno, da o usodi milijard odloča 9 ljudi in ali je možno in 
pravilno, da pritegnemo v tako sodelovanje širši krog zainteresiranih in tistih, 
ki so po zakonu odgovorni za to. 

Naloga je v tem pogledu pravzaprav dosti zapletena, dosti obsežna, ker se 
znotraj vodnega gospodarstva ne da reševati niti eno niti drugo vprašanje parci- 
alno, ampak se je treba tega vprašanja lotiti kompleksno, brez vsake naglice 
in ga do konca leta, to se pravi do prehoda v leto 1969, tudi do kraja razčistiti 
in najti take oblike, ki bodo adekvatne, današnjim razmeram, našemu času, 
našemu samoupravnemu sistemu in tudi adekvatne sredstvom in problemom, 
s katerimi se ta služba srečuje. 

Tu je dilema dosti jasno postavljena. Na eni strani popolni centralizem, na. 
drugi strani pa večje samostojnosti teritorialnih vodnih skupnosti, in več samo- 
upravnih pravic, ki bi se v teh vodnih skupnostih dale uveljaviti ob večjem 
sodelovanju neposredno prizadetih in tistih, ki plačujejo ter ob dosti večjem 
sodelovanju in odgovornosti občinskih skupščin. 

Ker smatram, da nismo v stanju vsa odprta vprašanja s tega področja 
v kratkem času rešiti, predlagam zboru, da sprejme naslednje delovne obvez- 
nosti: 

1. da naj republiški sekretariat za urbanizem prouči celotno materijo vod- 
nega sklada v Sloveniji in vodnega gospodarstva in izdela poročilo o sedanji 
organizaciji upravne, nadzorne, operativne službe, nadalje poročilo o formi- 
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ranju, delitvi, prelivanju in uporabi sredstev vodnega sklada in tudi tistih 
sredstev, ki jih občine zbirajo- mimo prispevkov za vodni sklad; 

2. republiški sekretariat za urbanizem naj izdela nekaj variant bodoče oblike 
organizacije in finančnih rešitev, pri čemer mislim na, grobe teze, ki naj bi bile 
samo skopa osnova za razpravo in 

3. da naj pristojni občinski organi takoj ko te materiale dobijo, odpro širšo 
razpravo, v katero naj vključijo vodne skupnosti, občine, sekcije kluba poslan- 
cev, predstavnike gospodarstva, kmetijstva in tako dalje. Sele nato, pa čeprav 
nekoliko kasneje, ali morda pred začetkom polletnega oddiha, ali pa v jeseni, bi 
lahko prenesli na republiške zbore konkretne predloge, ki bi bili v nekem smislu 
posledica teh razprav in posledica teženj, ki jih zasledujemo. Smatram, da je to 
zaključek ali bolje rečeno nadaljevanje tega, kar je odbor v razpravi o vodnem 
gospodarstvu že potrdil. Želim, da bi zbor tak zaključek oziroma tako delovno 
obveznost sprejel, kar bi bilo na podlagi tega v bodočih mesecih mogoče zadevo 
pred zborom kompleksno obravnavati in O' njej sklepati. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Prosim, kdo želi besedo? 
Prosim, tovariš inž. Adolf Tavčar! 

Inž. Adolf Tavčar : Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci! 
Jaz bom čisto na. kratko pojasnil problem, na katerega so me opozorili volivci 
v konjiški občini, Po konjiški občini teče Dravinja kot hudournik in občina je 
v preteklih letih trosila okoli 30—40 milijonov letno- za vzdrževanje, te hudo- 
urniške vode. V lanskem letu je bilo v te namene potrošenih okoli 15 milijonov 
dinarjev, v programu za letošnje leto pa se predvideva za te namene nekaj manj 
kot 9 milijonov S dinarjev. Občina- sama je že storila vse, kar se je dalo, da 
bi se -stvar toliko popravila, da bi prišli do takega zneska za vzdrževanje te 
hudourniške vode, ki bi ustrezal dejanskim potrebam. Pri tem bi opozoril, da 
se na področju te občine zbere okoli 54 milijonov starih dinarjev. S tem pri- 
merom bi hotel poudariti, -da je potrebno pri formiranju politike trošenja sklada 
kot enega izmed faktorjev upoštevati tudi dejstvo, koliko posamezno področje 
prispeva sredstev, ker ni m-o-žn-o zagovarjati pred javnostjo takšne politike razde- 
ljevanja sredstev, kot jo vodi sklad sedaj, ko posamezno področje dobi mnogo 
manj kot pa prispeva, čeprav so potrebe evidentne, saj je znano, da Dravinja 
v svojem toku ogroža -okoli 2500 ha kmetijskih površin. 

Drugo vprašanje, ki sem se ga hotel dotakniti, je vprašanje cene za posa- 
mezne objekte. Mnenja sem, da bi lahko marsikatere objekte zgradili ceneje 
in smotrneje in s tem prihranili znatna sredstva. Smotrna, bi bila tudi tesnejša 
povezava med vodnimi skupnostmi ter občinami in krajevnimi skupnostmi. 
S takim sodelovanjem bi namreč lahko nekatere stvari, zlasti manjše, uredili 
hitreje in na cenejši in enostavnejši način. 

Na ta način bi finančna sredstva, še obogatili, obenem pa. bi krajevne 
skupnosti in pa občine tesneje sodelovale z vodnim gospodarstvom. 

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

Ivan Ros: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Nisem 
■nameraval razpravljati. K razpravi me je spodbudil tovariš Puhar, zlasti pa 
tovariš predsednik, ko je povedal, oziroma ugotovil, da gremo nekako mirno in 
brez besede mimo tako važnih problemov kot so problemi na področju vode. 
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Povsem se strinjam z izvajanji tov. Puharja in ugotovitvami njegovega 
odbora, kajti dejansko^ je res, da smo ob sprejemanju zakona o vodah, ki nam 
je odredil tudi naloge v zvezi s tem, kako organizirati vodno gospodarstvo na 
področju republike, sicer marsikaj storili, vendar v bistvu dela nismo dokončali. 
Zato se posebej strinjam z vsemi predlogi, ki jih je tov. Puhar predlagal, kajti 
mnogi od teh so taki, da jih je mogoče uresničiti in bi hkrati pomenili tudi 
velik prihranek, večjo racionalizacijo in še boljšo gospodarjenje na področju 
voda. Dejstvo je, da gremo večkrat in ne samo v tem primeru, bolj mirno in 
tiho mimo problemov. Tokrat imam občutek, da ravnamo tako zaradi tega, ker 
sicer vemo, da obstojajo problemi v zvezi z vodami, da pa sredstev ni več, in 
da smo se s tem, več ali manj tihoi, sprijaznili. Vsak dodatni niapor, ki naj bi 
bil na tem področju vložen, bi seveda zahteval tudi dodatna sredstva, ki pa jih 
nimamo. 

Ob tem bi želel čisto na kratko opozoriti na nekaj stvari. Ko gledamo 
predlog upravnega odbora, ta sicer izhaja iz srednjeročnega plana, katerega smo 
sprejeli. Zmanjšujejo1 pa se nekatere postavke glede na to, ker se predvidevana 
sredstva zmanjšujejo in je dimenzija programa seveda odvisna od razpoložljivih 
sredstev. In ko tako ugotavljamo, da imamo celo premalo sredstev na razpolago 
za redno vzdrževanje objektov, nam mora biti jasno, da to lahko povzroča 
nedogledne in težke posledice, če tega, kar imamo, ne bomo vzdrževali. Mi se 
pri tem ne ravnamo po znanem principu, da tisti, ki ima malo sredstev, vsaj 
tisto, kar ima, v redu vzdržuje. Mi pa od tega principa v tem primeru odsto- 
pamo. Poleg rednega vzdrževanja gre še za nekatere investicije, ki smo jih 
v preteklosti zastavili in bi jih morali iz upravičenih razlogov nadaljevati. 
Docela pa. zanemarjamo dve najbolj osnovni vprašanji na področju voda, to je, 
da ne rešujemo onesnaženja voda, ampak dopuščamo, da se naše vode še naprej 
onesnažujejo, in drugič, da bore malo, v nekaterih primerih pa skoraj nič ne 
storimo, da bi poiskali prepotrebne vire pitne vode za potrebe prebivalstva in 
da bi takih virov z onesnaženjem podtalnic več ne uničevali. 

Sebe čestokrat sprašujem, kako bi in kako bomo, in msilim, da bi se morali 
vsi vprašati, kako bomo poznejšim rodovom dali v tem pogledu odgovor. Res je, 
da je tu vprašanje sredstev. Tudi takrat, ko sem pred tem zborom nekajkrat 
govoril o programih voda, moram reči, da smo se v upravnem odboru zavedali 
in da se tudi sedanji upravni odbor zaveda, da je treba računati s tem, da 
sredstev ni v izobilju in da je treba z njimi racionalno ravnati, vendar menim 
in bi rad opozoril samo na eno stvar. Premalo izkoriščamo tiste pogoje, ki so 
na razpolago. Meni so številke sedaj ušle iz glave, ampak vem pozitivno tole, 
da v enako razvitih ali pa v manj razvitih deželah v svetu dražje plačujejo 
pitno vodo kot pa v republiki Sloveniji in na žalost moram povedati, da obsta- 
jajo podatki pri gospodarski zbornici, da v splošnem nikjer v Jugoslaviji ni 
pitna voda tako poceni kakor v Sloveniji. Zlasti na nekaterih področjih. 

Ko smo planirali za to, da bi poiskali pitno vodo in očuvali obstoječe vire, 
smo namenili za to dejavnost sredstva 5 din od m3 pitne vode. In kaj se je 
zgodilo. Nekatere naše gospodarske organizacije so pred zavodom za cene uspele, 
da se je za teh 5 din dvignila cena pitni vodi nasproti potrošnikom, hkrati pa 
so sprožile pred ustavnim sodiščem spor, ki še danes ni dokončno rešen. Ustavno 
sodišče SR Slovenije je namreč odločilo, da je bil poseg po teh 5 dinarjih neza- 
konit. Toda teh 5 dinarjev se ni vrnilo potrošnikom, ampak uporabilo za druge 
namene. Tako, tovarišice in tovariši, tu često ne gre za to, ali so sredstva, oziroma 
ali bi se dalo nekaj več sredstev dobiti, ampak gre predvsem za naš odnos do 
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teh vprašanj. Povsem jasno pa je, da problematika na tem področju v nobenem 
primieru ne dopušča takega odnosa, kot ga mi v praksi često prikazujemo. Hvala 
lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, tovariš Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši poslanci, mislim, da je ravno 
na področju vodnega gospodarstva edinstveni primer, da praktično iz leta v leto 
zmanjšujemo dohodke, s čimer prenašamo na naslednja leta težave, ki bodo 
vedno večje. Menim, da bi bilo prav, da se še pred počitnicami sestavi primerne 
študije in elaborate in primerne predloge in da se prično zadeve čimprej reševati 
pred tem forumom. Več kot nevzdržno je, da iz leta v leto dopuščamo, da 
stotisoče hektarjev zemlje uničujejo poplave, namesto da bi vsaj del denarja 
namenili za njihovo preprečevanje. Mislim, da bi morali te stvari zaostrovati 
in delati na tem, da pridemo do nekega programa, ki bo bolj čvrst in ki se ne 
bo- vsako leto menjaval in zmanjševal, kar je edinstveno ravno pri vodnem 
gospodarstvu. Pozdravljam stališča, ki jih je dal tovariš Puhar v imenu odbora 
za proizvodnjo, z željo, da bi lahko čimprej začeli reševati pereče probleme 
s področja vodnega gospodarstva. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne, zapiram obravnavo. Ugotavljam, da je tovariš Puhar predložil več sklepov, 
vendar ker niiso predloženi v smislu poslovnika, smatram, da gre za delovne 
obveznosti odbora za družbeni plan, finance in proračun in da se bo tovariš 
Puhar zavzel, da bodo naloge v celoti izpolnjene. Ker ne gre za f ormalne akte, 
o njih ne bomo glasovali, lahko pa ugotovim, da se z njimi vsi poslanci strinjajo. 

Sedaj ko smo razjasnili to procedurno vprašanje, lahko preidemo na glaso- 
vanje o predlogu odloka. 

Preden bomo glasovali o samih odlokih, še vprašanje, ki ga je sprožila 
zakonodajno-pravna komisija in ki je popolnoma identično tistemu, ki smo ga 
dopoldne obravnavali, to se pravi, da se sporazumemo, da se II. točka odloka 
spremeni tako, da se glasi: »Ta odlok velja naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu SR Slovenije.« Prosim tovarišice in tovariše, člane republiškega zbora, ki 
so za tako spremembo, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti takšni spremembi? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Potem, ko je predlog spremembe zakonodajno pravne komisije postal se- 
stavni del predloga odloka, prehajam na glasovanje o predlogu odloka o soglasju 
k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1967 in prosim člane 
republiškega zbora, ki so za tak odlok, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala lepa. Je kdo proti takemu odloku? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam torej, da je republiški zbor soglasno sprejel odlok o soglasju 
k zaključnemu računu vodtnega sklada SR Slovenije za leto 1967. 

Prehajam na glasovanje o predlogu odloka o potrditvi finančnega načrta in 
prosim člane republiškega zbora, ki so za tak odlok, da dvignejo roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti takemu odloku? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam torej, da je republiški zbor z enim vzdržanim glasom sprejel 
odlok o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968. 
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Ugotavljam, da smo s tem končali, ti dve točki dnevnega reda in da lahko 
preidemo na 7. točko dnevnega reda, to se pravi na zaključni račun 
cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967. 

Zaključni račun je predložil upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije. 
Predstavnik odbora cestnega sklada je Janez Kobal. Zaključni račun cestnega 
sklada sta obravnavala, odbor za proizvodnjo in promet, ki je predložil obrazlo- 
ženi predlog odloka o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada in zakono- 
dajno^-pravna komisija, ki je dala zboru pismeno poročilo. Izvršni svet zastopa 
v tej obravnavi tovariš Vadnjal. Zeli kdo dati h gradivom še kako- dodatno 
pojasnilo ali to želi predstavnik cestnega sklada? (Ne želi.) 

Potem lahko preidemo na samo obravnavo. Odpiram obravnavo o zaključ- 
nem računu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967. Kdo želi besedo? Prosim, 
inž. Polič. 

Inž. Miloš Polič: Tovarišice in tovariši poslanci! Glede na poročilo 
o poslovanju cestnega sklada za leto 1967, glede na vrsto člankov v dnevnem 
časopisju in glede na javno mnenje o stanju na naših cestah, menim, da je 
potrebno pojasniti, da stvari niso postavljene tako, kot so se vse prelahko 
pokazale v poročilu cestnega sklada in da ne ustrezajo- stvarnemu stanju naših 
cest. Predvsem se moramo zavedati, da so naše modernizirane in rekonstruirane 
ceste sodobne večinoma le po grobem površinskem izgledu. Velika večina naših 
cest namreč nima ustreznih nosilnih plasti, še manj pa primernih protdzmrzo- 
valnih plasti, kar pomeni, da niso pravilno dimenzionirane za -ustrezne prometne 
obremenitve, za določeno življenjsko dobo. Več ali manj so to le higienski 
ukrepi, ki so bih izvršeni na precejšnjem delu naših cesta in se še sedaj oprav- 
ljajo ter so začasno ustrezali samo takratnemu trenutnemu prometu ne pa tudi 
porastu prometa. Današnje prometne obremenitve pa zahtevajo močnejše dimen- 
zioniranje vozišč in konstrukcij, kar je zlasti vidno ob odjugah, ko obrambne 
asfaltne plasti zaradi slabega dimenzioniranja konstrukcije vozišča niso- več 
v stanju nositi nastopajočih obremenitev in se zaradi utrujenosti materiala in 
predvsem veziva porušijo. Pojavlja se vprašanje, v kaj smo do sedaj vsa leta 
nazaj vlagali naša finančna sredstva in kakšna je bila naša politika razvoja 
cestnega omrežja. Zal se še danes dogaja, da oeste ne gradimo po zahtevah 
prometa, ampak samo po razpoložljivih finančnih sredstvih ter z željo zgraditi 
čimveč črnih, ne pa tudi nosilnih konstrukcij. Pri vseh ostalih gradnjah ni inve- 
stitorja, ki bi si upal znižati zahtevano marko betona ali zmanjšati debelino 
nosilnega zidu ali količino armature ter se zaradi tega tudi vedno najdejo po- 
trebna finančna sredstva. Pri gradnji cest pa se le izjemoma zgodi, da je voziščna 
konstrukcija zgrajena tako-, kot to zahtevajo prometne obremenitve. Res je sicer, 
da se lahko voziščna konstrukcija razmeroma enostavno prilagaja porastu pro- 
meta in prometnim obremenitvam s pravočasno nadgradnjo novih potrebnih 
nosilnih plasti, toda ne s kolobarjenjem, kakor je rečeno v poročilu, kakor to 
delamo v poljedelstvu, na žalost pa tudi na naših cestah. 

Toda, ko je vozišče enkrat črno, je treba pravočasno skrbeti tudi za sredstva 
za tekoče vzdrževanje takšne voziščne konstrukcije. Ce tega ne storimo, nasta- 
nejo poškodbe, katerih popravilo zahteva nekajkrat večja finančna sredstva od 
tistih^ ki bi bila potrebna za polaganje nove nosilne asfaltne plasti, oziroma 
za popravilo poškodb na vozišču, če bi to vozišče pustih gramozno. 

To nas uči, da morajo biti modernizirane ceste prometnim obremenitvam 
ustrezno grajene in površinsko obdelane za ekonomsko in prometno realno 
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življenjsko dobo, sicer je bolje, da ostanejo gramozne, seveda pa ne francjože- 
fovsko vzdrževane. Ker pa se je obseg takšnih posiljenih modernizacij vozišč 
preveč razširil, so razmeroma majhna sredstva za ceste iz cestnega sklada 
SR Slovenije zadostovala komaj le še za dobro in pravilno vzdrževanje teh vozišč, 
zato pa se že prepotrebne ojačitve vsaj nekaterih važnih cest odlagajo, s tem 
pa se celotno stanje naših cest vse bolj in bolj slabša. Nekaj o tem sem govoril 
že v decembru. 

Torej, vzroki za poškodbe vozišč so nam znani. Zato je potrebno pravočasno 
z nadgradnjo prometnim obremenitvam ustreznih novih asfaltnih plasti vozišča 
zaščititi pred popolnim uničenjem. Smatram, da je potrebno v osnovi menjati 
politiko cestnega sklada, ker bomo v nasprotnem primeru prišli do katastrofe 
v našem cestnem sistemu. Najlaže je vso odgovornost za stanje naših cesta 
prevreči na prirodo, na odjugO, ker ta nikomur ne odgovarja. Iz teh razlogov ne 
moirem v celoti sprejeti poročilo cestnega sklada SR Slovenije za njegovo delo 
v letu 1967, ker ugotovitve, da so vsa dela izvršena v skladu z normativi in 
našimi tehničnimi standardi za cestogradnjo', ne drže. 

Glasoval bom za sprejem odloka o potrditvi zaključnega računa cestnega 
sklada za 1967, bi pa, želel, da bi cestni sklad poskrbel za. pravilnejšo finančno 
in tehnično delo v cestogradnji s pojačeno nadzorno službo glede na dimenzio- 
niranje vozišč in kvaliteto del. Ne smemo dovoliti, da se strokovna služba 
cestnega sklaida SR Slovenije odteguje od osnovnih nalog zaradi zelo intere- 
santne tematike hitrih oest, ker bo v nasprotnem primeru vprašanje nadzora 
postalo še težje kakor je sedaj, s tem pa tudi stanje na naših cestah. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Ni 
nikogar? Ce nihče več ne želi besede, zapiram obravnavo. 

Prehajamo na glasovanje. Pri odloku o potrditvi zaključnega računa cest- 
nega sklada SR Slovenije imamo isto situacijo, kakor smo jo imeli pri prejšnjih 
skladih. Imamo predlog zakonodajsno-pravne komisije, da se odlok spremeni 
v toliko, da nastopi veljavnost odloka šele dan po objavi v uradnem listu. 
Prosim člane republiškega zbora, ki so za jto, da sprejmemo' predlog zakonodajno- 
pravne komisije, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa! 
Je kdo proti temu predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje o samem odloku. Prosim člane republiškega zbora, 
ki so za odlok o potrditvi zakl j učnega računa cestnega sklada SR Slovenije za 
leto 1967, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo' roko.) Hvala lepa! Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je republiški zbor 
soglasno sprejel odlok o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slo- 
venije za leto 1967. 

S tem smo izčrpali 7. točko dnevnega reda in prehajam na. 8. točko 
dnevnega reda, in sicer na potrditev statuta izobraževalne skupnosti 
SR Slovenije. 

Iz materialov izhaja, da je statut izobraževalne skupnosti SR Slovenije 
republiški zbor obravnaval na 53. seji, to je 2. februarja letos. Republiški zbor 
je k statutu sprejel pripombe, ki so bile z dopisom z dne 14. februarja skupno 
s pripombami prosvetno^kulturnega zbora poslane izobraževalni skupnosti 
SR Slovenije. Na podlagi pripomb je izobraževalna skupnost SR Slovenije po- 
novno obravnavala statut ter predložila Skupščini SR Slovenije spremembe in 
dopolnitve, ki jih je sprejela k prvotnemu pravilniku statuta. Spremembe in 
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dopolnitve statuta je obravnaval odbor za prosveto in kulturo ter predložil zboru 
poročilo o obravnavi sprememb in dopolnitev statuta izobraževalne skupnosti. 
Predlog odloka o potrditvi statuta izobraževalne skupnosti je predložil odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov prosvetno-kulturnega zbora. Gra- 
divo je bilo poslano tudi izvršnemu svetu. Spremembe in dopolnitve k statutu 
in predlog odloka je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in predlo- 
žila zboru pismeno poročilo1. 

Zeli besedo predstavnik izobraževalne skupnosti? (Ne.) Predstavnik našega 
odbora za prosyeto in kulturo? (Ne.) Predstavnik zakonodaj no-pravne komisije? 
(Ne.) Ker ne želi nihče besedo, lahko preidemo1 na samo obravnavo. Odpiram 
obravnavo in vprašam, ali želi kdo besedo? Če ne želi nihče besedo, potem 
obravnavo zapiram in prehajamo na glasovanje. Opozarjam, da je tudi pri tem 
odloku isti problem glede začetka veljavnosti odloka. Prosim, da o predlogu 
zakonodajno'-pravne komisije glasujemo. 

Prosim člane republiškega zbora, ki so za spremembo zakonodajno-pravne 
komisije, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti tej 
spremembi? (Nihče.) Se kdo vzdržuje? (Nihče.) Ugotavljam, da je republiški 
zbor sprejel predlagano spremembo. 

Dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel predlog odloka o potrditvi statuta 
izobraževalne skupnosti SR Slovenije. Ker smo končali to- točko, vam sporočam, 
da sem prejel od tovarišiee Vere Kolaričeve tole pismo: 

Sporočam vam, da je organizacijsko-politični zbor na današnji seji ponovno 
obravnaval v smislu določil drugega odstavka 313. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije predlog zakona o popustih na, cene za skupinska potovanja otrok 
in mladine. Zbor je ponovno odločal o spornem vprašanju, to je o amandmaju 
k prvemu odstavku 3. člena zakonskega predloga, po katerem naj se v prvi in 
drugi1 vrstici zamenja številka, 20 s številko 30. Zbor je amandma, z večino- glasov 
sprejel in s tem sprejel predlog zakona o- popustih na cene za skupinska pofo- 
vanja otrok in mladine v takem besedilu, kot ga je sprejel na seji dne 27. marca 
in v različnem besedilu, kot ga je sprejel republiški zbor na seji 27. marca. 
V razpravi so poslanci opozorili na posledice, ki jih utegne imeti sprejem 
navedenega zakonskega predloga in predlagali, naj republiški zbor nadaljuje 
z usklajevalnim postopkom že na današnji seji. 

Po tem obvestilu prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to se 
pravi na usklajevanje predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 
gozdovih. 

Republiški zbor je o- predlogu zakona razpravljal na 55. seji dne 12. marca 
1968 ter sprejel k predlogu zakona amandma poslanca inž. Janka Žigoma, ki je 
predlagal, da se spremeni besedilo prvega odstavka prvega člena tako, da se 
besede »posekanega ali kako drugače podrtega« nadomeste z besedo »pro- 
danega«. 

Glede na to, da je republiški zbor sprejel amandma, ki_ga gospodarski zbor 
ni sprejel, bi moral gospodarski zbor ponovno1 obravnavati tisto besedilo predloga 
zakona, ki je bil v republiškem zboru sprejet v drugačnem besedilu kot 
v gospodarskem zboru. Gospodarski zbor je amandma obravnaval na 49. seji 
27. marca 1968 in ga ni sprejel. To nam je predsednik zbora sporočil z dopisom 
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z dne 28. marca 1968. V smislu določil 313. in 314. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije je potrebno, da naš zbor ponovno obravnava sporno besedilo in 
o njem glasuje. Kolikor zbora niti po dveh zaporednih obravnavah ne bosta 
sprejela enakega besedila, bosta morala imenovati skupno komisijo, sestavljeno 
iz enakega števila članov enega in drugega zbora in ji poveriti, naj sestavi 
predlog za rešitev spornih vprašanj. Obveščam vas, da je predstavnik izvršnega 
sveta pri tem vprašanju tovariš inž. Razdevšek. Odbor za proizvodnjo in promet 
je danes zjutraj tako nastalo situacijo ponovno obravnaval in prosim poroče- 
valca odbora, da da poročilo. 

Milan Kristan : Tovariši poslanci! Odbor se je zjutraj sestal in raz- 
pravljal o nastali situaciji. Razpravljal je zelo obširno o novih okoliščinah in 
argumentih, ki v prvi obravnavi niso bili znani. Pomembno je predvsem dejstvo, 
da je izvršni svet predložil tudi odlok, ki vsebuje nekatera določila, ki smo jih 
želeli uveljaviti z amandmajem. Po pojasnilih izvršnega sveta in v vsebini 
odloka imamo zagotovilo, da se stroški zaradi plačevanja amortizacije ne bodo 
povečali. Prav tako je pojasnjeno', da je posekana lesna masa le načelna oblika 
za prispevek, medtem ko je tehnika obračunavanja določena v odloku. 

Na podlagi vseh teh novih argumentov in motivov je odbor po razpravi 
sklenil, da predlaga sprejetje zakona v takšnem besedilu, kot ga je predložil 
izvršni svet. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ah želi besedo predstavnik izvršnega 
sveta? Prosim, besedo ima tovariš Razdevšek. 

Inž. Franc Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Zdi se mi, da smo zadinjič najbrž nekoliko premalo izčrpno obravnavali 
predlagano besedilo in mi zato dovolite, da jo še enkrat pojasnim. 

Predlagana sprememba 44. člena zakona o gozdovih je potrebna zaradi 
sprememb v zvezni zakonodaji na področju amortizacije gozdov. Republiški 
zakon o gozdovih je namreč vezal uporabo biološke amortizacije od zasebnih 
gozdov na zvezne predpise, ki so urejali to vprašanje za družbene gozdove. Ti 
predpisi pa so bili ukinjeni in je amortizacija od gozdov prešla pod režim 
splošne amortizacije, drugačna ureditev vprašanja amortizacije družbenih 
gozdov pa zahteva samostojno ureditev tega vprašanja za zasebne gozdove, ker 
ti gozdovi niso osnovna sredstva gozdnogospodarskih organizacij, poleg tega 
pa ureditev tega vprašanja spada v pristojnost republike. 

Pri sestavi predloga za spremembo zakona o gozdovih smo morah upoštevati 
določbe in intencije tako zvezne kot republiške zakonodaje o gozdovih. Po 
ustavi in temeljnem zakonu o gozdovih so gozdovi zaradi svojih splošno ko- 
ristnih funkcij dobrina splošnega pomena in so deležni posebnega, z zakonom 
določenega varstva. V temeljnem zakonu o gozdovih je prav tako povsem 
precizno določeno, da spada v pojem gospodarjenja z gozdovi tudi promet 
z lesom v celoti, kar pomeni, da lastnik gozda, če je njegov gozd dan v gospo- 
darjenje gozdnogospodarski organizaciji, ne more sam prodajati lesa, ki je 
bil posekan v njegovem gozdu. Z republiškim zakonom o gozdovih so bili v naši 
republiki dani v gospodarjenje gozdnogospodarskim organizacijam vsi zasebni 
gozdovi ter tudi precizirane dolžnosti in pravice tako za gozdnogospodarske 
organizacije kot za same lastnike gozdov. V temeljnem in v republiškem zakonu 
o gozdovih je postavljena obveznost, da se mora z vsemi gozdovi gospodariti po 
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gozdnogospodarskih načrtih, ki jih sprejemajo gozdnogospodarske organizacije, 
potrjuje pa jih .republiški upravni organ. V teh načrtih so predpisani tako obseg 
sečnje kot tudi biološka in 'druga vlaganja, ki pospešujejo gozdove in samo 
gozdno proizvodnjo. Zakonske določbe o biološki amortizaciji pomenijo zago- 
tavljanje sredstev za izvedbo gozdno gojitvenih del, ki jih predvidevajo gozdno- 
gospodarski načrti. Tu gre za avtomatično izločanje dela sredstev od dohodka 
pri eksploataciji gozdov, da se zagotovi trajnost gozdov in same gozdne proiz- 
vodnje. V predlogu za spremembo zakona o gozdovih je tudi odločba, da se 
od lesa, ki. je dan lastniku gozda za neposredno domačo uporabo, ne plača 
biološka amortizacija, kar pomeni, da je za plačilo* te amortizacije od vsega 
ostalega lesa, ki se poseka ali kako drugače podre v zasebnih gozdovih, zavezana 
gozdnogospodarska organizacija, ker je samo ona upravičena prodajati gozdne 
sortimente. 

Razmere v naši republiki so taksne, da se porabi za domače potrebe več kot 
polovico blagovne proizvodnje lesa, v letu 1967 se je tako porabilo celo 52% 
lesa aH 33 % celotne sečnje v zasebnih gozdovih. Ta podatek velja za poprečje 
v republiki, medtem ko po posameznih gozdnogospodarskih območjih dosega 
delež lesa za domačo uporabo tudi več kot polovico celotne sečnje v zasebnih 
gozdovih, in sicer v 1967. letu v Brežicah 64"/», v Murski Soboti 59®/», na Krasu 
51%. v Celju 45 %, v Novem mestu 42 °/o, Tolminu 37% in v Ljubljani 36%. 
Gozdnogospodarske organizacije so obračunale v lanskem letu okoli 2,5 milijarde 
starih dinarjev, predlanskim letom okoli 2 milijardi in en četrt. Približno polo- 
vico teh zneskov je bilo porabljenih za biološka vlaganja, druga polovica pa 
za gradnjo novih cest in za druge tehnične investicije. Gozdno gojitvena, dela 
v zasebnih gozdovih so bila opravljena v letu 1967 na 9700 ha, v letu 1966 pa 
na 8900 ha, kar pomeni, da bi ob taki dinamiki izvajanja teh del, če bi vzeli 
za podlago leto 1966, obšli vse zasebne gozdove v 68 letih, če bi se ravnali po 
dinamiki iz leta 1967, pa v 62 letih. Glede na potrebe regeneracije zasebnih 
gozdov mora biti vprašanje biološke amortizacije urejeno tako, da bo gozdno- 
gospodarskim organizacijam omogočeno zbrati čim> več sredstev za financiranje 
gozdno gojitvenih del. 

Z amandmajem, ki je bil sprejet v tem zboru, v gospodarskem zboru pa 
potem dvakrat zavrnjen, se predlaga sprememba predloženega zakona tako, da 
gozdnogospodarske organizacije niso dolžne obračunavati biološke amortizacije 
od vsega posekanega ali kako 'drugače podrtega lesa ; razen seveda od lesa za 
domačo uporabo; ampak obvezuje gozdnogospodarske organizacije, da morajo 
obračunati to amortizacijo le od lesa, ki ga. prodajo. 

Tako formulirana sprememba določbe zakona o biološki amortizaciji ni 
skladna s konstrukcijo tako temeljnega kot republiškega zakona o gozdovih. Za 
uspešno izvajanje gospodarjenja v zasebnih gozdovih je odgovorna samo gozdno- 
gospodarska organizacija, ki mora skrbeti, da se obračuna biološka amortizacija 
od vsega lesa, ki se vsako leto odstrani iz gozda, in ne samo od tistega, ki je 
prodan Poleg tega je pomanjkljivost amandmaja tudi v tem, da ne zajema lesa, 
ki sploh ne gre v prodajo, temveč ga. gozdna podjetja sama predelajo. Nadalje 
pa s tako spremembo tudi ni zajet les, ki se ne proda, temveč odda lastnikom 
gozda za domačo obrt. 

K temu velja še pripomniti, da s podrtim lesom razpolaga izključno le gozd- 
nogospodgarska organizacija. Res je, da bi morale biti količine prodanega lesa 
enake količinam posekanega ali kako drugače podrtega lesa, razen seveda lesa 
za domačo uporabo, ki je izvzet. Ker pa je od poseka do prodaje lesa določena 
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pot, je prav zato neobhodno potrebno, da se gozdnogospodarska organizacija 
priincipialno z zakonsko določbo zadolži, da so dolžne obračunati biološko amorti- 
zacijo od vsega lesa, ker imajo samo one pravico razpolaganja z lesom. 

Pojem prodaje lesa je v celotnem prometu z lesom, kolikor ga opravljajo 
gozdnogospodarske organizacije, le konča faza tega procesa. Zato bi rešitev, 
ki jo vsebuje amandma, spadala v tehniko obračunavanja biološke amortizacije, 
za kar pa je v 4. odstavku predložene spremembe 44. člena zakona o gozdovih 
pooblaščen izvršni svet, ki takšno tehniko predpiše s svojim odlokom kot izvr- 
šilnim predpisom k temu zakonu. Predlog odloka o biološki amortizaciji od 
zasebnih gozdov je že pripravljen. V njem je določeno, da se biološka, amorti- 
zacija obračunava mesečno od količin lesa, ki se v tem mesecu prodajo; ob 
tem pa je tudi določeno, da se mora na koncu leta amortizacija obračunati 
in izravnati v zaključnem računu vsega posekanega ali kako drugače podr- 
tega lesa. 

Iz navedenih razlogov meni izvršni svet, da je bolje, če se zakon sprejme 
v prvotnemi besedilu, ki določa v prvem členu, da mora gospodarska organi- 
zacija, ki gospodari z gozdovi, na katerih je lastninska pravica, od posekanega 
ali kako drugače podrtega lesa iz teh gozdov obračunavati biološko amortizacijo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Hvala lepa! Odpiram obravnavo. Zeli 
kdo besedo? Besedo ima tovariš inž. Janko Zigon. 

Inž. Janko 2 i g o n : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kot sem že v obrazložitvi amandmaja navedel, me je k predložitvi amandmaja 
k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o gozdovih spodbudil 
osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih za obračunavanje 
biološke amortizacije gozdov, na katerih je lastninska pravica, in o uporabi te 
amortizacije, ki ga je pripravil republiški sekretariat za gospodarstvo dne 
24. januarja 1968. V svojem amandmaju sem se zavzel za enostavno tehniko 
obračunavanja amortizacije, namreč tako, pri kateri bi za podlago obračuna 
biološke amortizacije služil prodan in ne posekan ali kako drugače podrti les. 

Tudi vse gozdnogospodarske organizacije so dale spreminjevalne predloge 
k določilu osnutka odloka glede osnove za obračunavanje biološke amortizacije 
od posekanega ali kako drugače podrtega lesa, ker bi. takšna osnova, to ie 
posekan les, povzročila posebne zadolžitve in dodatne stroške, ki bi neugodno, 
vplivali na že tako visoke režijske stroške pri gospodarjenju v zasebnih gozdovih. 

Na podlagi amandmaja in tudi pripomb gozdnogospodarskih organizacij 
je bil izdelan nov osnutek odloka, o katerem je govoril tudi tovariš inž. Raz- 
devšek, ki je ugodil zahtevam tako, da se biološka amortizacija praktično le 
obračunava po prodaji. V izogib nadaljnjim proceduralnim komplikacijam in ob 
pogoju, da izvršni svet, kateremu prepuščamo podrobno izdelavo predpisov za 
obračunavanje, plačevanje in uporabo biološke amortizacije, upošteva predloge 
gozdnogospodarskih organizacij ter predpiše enostavno, ceneno in učinkovito 
tehniko obračunavanja in plačila biološke amortizacije, ne bom nasprotoval, če 
bi republiški zbor preklical že sprejeti amandma. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Še kdo želi besedo? Ce ne, 
ugotavljam, da je odbor za proizvodnjo in promet izrekel soglasno mnenje, da 
lahko republiški zbor svoje stališče spremeni in sprejme zakon v prvotni obliki, 
to se pravi, da ostanejo v zakonu besede: »posekanega ali kako drugače podrtega 
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lesa«. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče, zapiram obravnavo in prehajam 
na glasovanje. Glasovali bomo o spornem besedilu. Kdo je za to, da se sprejme 
prvotni tekst zakona, to je, da se namesto besed »podrtega ali kako drugače 
posekanega-« vstavi beseda »prodanega«, kot je bilo v predlogu izvršnega sveta? 
Prosim člane republiškega zbora, ki so za tak predlog, da dvignejo roko. (Vsa 
poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa! Je kdo proti temu predlogu? (Nihče.) 
Hvala lepa! Se hoče kdo vzdržati? (2 poslanca,) Ugotavljam, da je republiški 
zbor z večino glasov sprejel prvotno besedilo zakona, s čimer je zakon usklajen 
z gospodarskim zborom. 

S tem smo končali 9. točko dnevnega reda. Vračam se na predlog organiza- 
cijsko^političnega zbora in vaš vprašam, ali ste pripravljeni danes razpravljati 
o usklajevanju zakona o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in 
mladine, ki smo ga sprejeli na zadnji seji? (Da.) 

Ker ugotavljam, da se strinjate, smatram, da je naš dnevni red dopolnjen 
z novo 10. točko dnevnega reda. 

Besedo ima tovariš Franc Puhar. 

Franc Puhar: Tovariš predsednik, predlagam 10-minutni odmor, da 
se sestane odbor za družbeni plan in finance v sobi 84. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Mislim, da to- lahko sprejmemo in s tem 
podpremo možnost pozitivnega odgovora poslancem organizacijsko-političnega 
zbora. Odrejam 10-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.40 in se je nadaljevala ob 15.15.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Nadaljujemo s sejo. Besedo ima Franc 
Puhar. 

Franc Puhar: Tovariš predsednik, tovairišice in tovariši poslanci! Kot 
poročevalec sem v nekoliko nerodnem položaju, ker smo bili v odboru nekoliko 
razHčnih mnenj. Ugotovili smo, da je razprava o tem zakonskem predpisu že 
od vsega začetka potekala nekoliko nenormalno, in sicer zato, ker smo v začetku 
leta povsem zanemarili to materialno zadolžitev, ki je prej bremenila federacijo. 
Takrat, ko smo sprejemali cel paket predpisov, nismo obravnavali tega zakona. 
Ce bi ga takrat obravnavali, bi verjetno bil že sprejet in bi bila potrebna, sredstva 
tudi zagotovljena v proračunu, pa naj bi to bilo 20, 30 ali več odstotkov. To 
je napaka, ki je nastala ob predpisih, ki smo jih januarja in februarja, obrav- 
navali po predlogih izvršnega sveta. 

Nadalje smo ugotovili, da se rešitev zavlačuje in bodo prav gotovo do 
dneva, ko bo sekretariat za finance1 uspel skleniti aranžmaje s prevozniki ter 
podpisati pogodbe, pretekli štirje ali, več mesecev. Ker Smo že sredi aprila, se 
je doslej na ta, račun že nekaj prihranilo in ta rezerva lahko delno pokriva 
razliko med 20 in 30-odstotno olajšavo. 

Povsem jasno je, da moramo danes najti rešitev, ker bo sicer zakon odložen 
za daljši 'čas. Naša odgovornost pri tem ni majhna, ker mladini moramo omogo- 
čiti prevozne olajšave. Pričakovati je, da predvidenih 150 milijonov starih di- 
narjev za te namene v letošnjem letu ne bo zadosti in bodo stroški večji. To 
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pa pomeni zavestno angažiranje proračunskih sredstev že tudi za leto 1969 in 
s tem kršitev načelnega stališča, ki ssimo ga sprejeli ob sprejemanju letošnjega 
proračuna, namreč, da ne dovoljujemo nobenega zadolževanja republike za 
naprej. 

Vendar je pri tem treba upoštevati, da se potrebni zneski sploh ne dajo 
točno izračunati in zato zanesljivega podatka nimamo. Doslej evidence o teh 
izdatkih niso vodili po republikah, temveč skupno v Beogradu. Obstaja samo 
občutek, da že 20% popust zahteva več sredstev, kot je predvidenih v prora- 
čunu. Ce določimo 30!% popust, bo ta razlika še nekoliko višja. Ocenjevati obseg 
te potrošil je se danes ne da, ker nimamo glede tega nobene prakse in izkušenj, 
poleg tega pa so ti stroški odvisni tudi od raznih prireditev, od aktivnosti raznih 
organizacij itn tudi od samega življenjskega standarda. 

Po obravnavi vseh navedenih okoliščin je pet članov odbora glasovalo proti 
amandmaju, štirje pa zanj. Torej je večina proti amandmaju .za popust v višini 
30 0/oi. Tako odbor za družbeni plan, finance in proračun vztraja pri prvotnem 
predlogu za 20% popust, predvsem, s težnjo, da se ohrani začrtana politika 
proračunske potrošnje in zato, ker meni, da predvidena proračunska sredstva 
ne bodo zadostovala niti za 20% popust. 

Ce bi tudi to pot ne prišlo do soglasja, predlagam, da se še danes sestane 
usklajevalna komisija, da bi zakon danes tudi dokončno sprejeli. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Prosom še predstavnika 
izvršnega sveta, da pove stališče izvršnega sveta. Besedo ima dr. Vladimir 
Bračič. 

Dr. Vladimir B r ai č i: č : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Izvršni svet je ves čas, ko je pripravljal in predložil zakon v obravnavo 
skupščini, želel urediti problem popustov pri vožnjah za našo mladino, ko 
odhaja na počitnice, ko hodi na izlete, na strokovne ekskurzije in podobno. 
Letos smo se znašli v novih pogojih, ko se pojavlja na tem sektorju nov dejavnik, 
ki ga doslej v tej politiki nismo poznali. To je namreč pojav komercialnih 
popustov. Ko smo začeli razpravljati o tem, smo ugotovili, da doslej prevozniki 
takih popustov niso dajali, temveč so* enostavno prejemali od družbe materialna 
sredstva in jih potem obračunavali. Računi so nam pokazali, da bi ob 30 % ko- 
mercialnih popustih in 20% popustu, ki bi ga določila republika, lahko zago- 
tovili skupno najmanj 50 %■ popusta za te namene. 

Razprave, ki jih je opravil predvsem sekretariat za finance s prevoznimi 
železniškimi in avtobusnimi podjetji, SO' dale določene rezultate. Železnica, je 
ponudila komercialne popuste v višini od 30 do 50 %, in sicer 30 % za manjše 
skupine 10 do 15 mladincev ter do 50% za večje skupine, predvsem kadar gre 
za večje organizirane skupine, kot so posamezne šole ali več šol. Ce upoštevamo 
še dejstvo, da so se tudi avtobusna podjetja dogovarjala v okviru svojega odbora 
v gospodarski zbornici, da so pripravljena dati, najmanj 20 %, po možnosti pa 
30% popusta za svoje prevoze, lahko realno pričakujemo, da bo po razpisih 
sekretariata možno v najkrajšem času skleniti pogodbe, ki bodo zagotavljale 
mladini 50 do 70 % popusta pri vožnji. Menili smo, da je to takšen prispevek, ki 
ne bo zaviral dosedanjega dela in prizadevanj naših šolskih vodstev in družbenih 
organizacij ter dirugih dejavnikov, da bi naša mladina spoznavala naše kraje in 
da bi se lahko tudi na ta način izobraževala. 
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Zato je izvršni svet ob teh izračunih tudi predlagal 20 °/o popust, katerega 
naj zagotovi republika iz svojih sredstev, zato predvideva tudi vsoto 150 mili- 
jonov, s katerimi naj se pokrijejo ti popusti, zato je na tem stališču vztrajal ves 
ičas, ob razpravah v tem zboru in drugih zborih, in zato tudi sedaj ostaja na 
svojem stališču ter podpira tudi stališča odbora, Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Odpiram obravnavo. Prosim, besedo ima 
tovariš poslanec Štefanič! 

Lojze Ste f a n i č : Tovariš predsednik, tovariši ee in tovariši: poslanci! Ob 
tem vprašanju gre predvsem za našo- mladino. Zavedam se, da bi marali pred- 
vsem poslanci upoštevati proračunsko disciplino in načela, ki smo jih sprejeli 
ob proračunu, vendar dajem ob tej priložnosti na tehtnico na eni strani nekaj 
milijonov dinarjev dodatnega bremena za republiški proračun; če sploh gre za 
to, ker v številke ne verjamemo in jih nihče ne more izračunati; na dlrugi strani 
pa vzgojne pridobitve, ki jih naša mladina z delovanjem mladinske organizacije, 
tabornikov, fizkulturnikov, društva prijateljev mladine in podobnih organizacij 
na ta način lahko konkretno doseže1. Ze vsa leta mnogo govorimo o vzgoji, vendar 
to več ali manj teoretično!. Ko pa gre za določeno- konkretno možnost, da bi 
mladina lahko spoznala del naše domovine, se vzgajala, v duhu internacionalizma, 
posečala morje, razne kraje in podobno, smo pa seveda tako rigorozni zaradi 
tistih nekaj milijonov in postavljamo' probleme. Na tem mestu kot poslanec 
poudarjam, da odločno podpiram stališče, ki ga je zavzel organizacij sko^politični 
zbor in čutim moralno dolžnost, da podprem vse mladinske, taborniške in 
telesnovzgojne organizacije, ki so v zadnjem času o tem ogromno razpravljale. 
Kolikor vem, so pošiljale svoja pisma in delegacije tudi na republiške forume- 
in republiški skupščini. Menim, tovariši poslanci, da ne bi smeli gledati le tistih. 
10 '°/o, poleg tega so štirje meseci že pretekli in moramo mladini omogočiti, da 
bo izkoristila popuste v počitniških mesecih za šolske izlete. Vem pa, da je bila. 
že prikrajšana za našo Planico in za razne zimske športne prireditve. 

Prosim, da razmislite o tem, in da kot poslanci tudi enkrat za našo mladino 
nekaj konkretnega storite! Prepričan sem, da bo republiški izvršni svet v svoji 
proračunski tehniki zmogel teh nekaj: milijonov, če bi eventualno nastal pri- 
manjkljaj pokriti tudi iz drugih virov. Če nam ni težko razpravljati -o milijardah 
izgube, za katero niti ne vemo, kdo jo je povzročil, tudi 10 ali 20 milijonov di- 
narjev ne bi smeto predstavljati problema! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, tovariš Kristan ima. besedo, 

Milan Kristan: Tovariši poslanci! Ob izjavi tovariša Puharja, da 
obstojajo določene rezerve zaradi tega, ker ta predpis pozno sprejemamo, naj 
v informacijo povem, da je lansko leto služba družbenega knjigovodstva napra- 
vila pregled uporabnikov sredstev v te namene in je ugotovila, da so se ta 
sredstva uporabljala za vse mogoče namene; da so, na primer, prosvetni delavci 
odhajali na razne kongrese na račun teh sredstev in podobno. Seveda ne 
mislim trditi, da se ta sredstva trošijo samo tako, kot je ugotavljala služba 
družbenega knjigovodstva, vendar gre tudi za nepravilno uporabo teh sredstev 
in mislim, da bi se pri boljši kontroli lahko ti stroški tudi zmanjšali. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tov. Rado Pušenjak! 
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Rado P u š e n. j a k : Tovariši, mislim, da je treba pri odločitvi tudi upo- 
števati, kako so to vprašanje rešili v drugih republikah. Ugotavljamo, da so razen 
ene vse ostale republike to vprašanje uredile tako, da so določile 30®/» popusta. 
Mislim, da je politično nevzdržno odstopati od take rešitve. Zato v polni meri 
podpiram predlog za 30'% in predlagam, da ga sprejmemo. Hkrati podpiram 
težnje tovariša Kristana za zaostritev kontrole trošenja, teh sredstev. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa tovariš Pušenjak. Želi še kdo 
besedo? (Da.) Tovarišica Mesarieeva ima besedo. 

Marija Mesaric: Kljub temu, da sem pristaš 30'% in ne 20'% po- 
pusta, se ne morem strinjati z obrazložitvijo tovariša Pušenjaka, da bi morali 
odločiti tako kot v drugih republikah. Ob vsakem drugem sprejemanju oziroma 
obravnavanju kakršnih koli predpisov, namreč nasprotno zatrjujemo, da je v 
naši republiki nekaj specifičnega, da hočemo odločiti po svoje in podobno. Zaradi 
tega razloga se s tako obrazložitvijo ne strinjam! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Želi še kdo besedo? (Nihče.) Če ne želi 
nihče, zaključujem razpravo in vas obveščam o dopisih, ki jih je v zvezi s temi 
republiški zbor prejel v zadnjih dneh. Če ne bi bili v situaciji, da smo to vpra- 
šanje po hitrem postopku vključili v dnevni red, bi imeli vse te dopise pred 
seboj razmnožene. Dovolite, da vam samo navedem, kdo je dopise poslal in da 
pri tem. ne preberem vseh tekstov. Da bi republiški zbor spremenil svoje sta- 
lišče, nam je pisala Počitniška zveza Jugoslavije izvršni odbor Slovenije Ljub- 
ljana, nadalje Zveza prijateljev mladine Slovenije iz Ljubljane, potem Zveza 
mladine Slovenije, Centralni komite v Ljubljani, občinska Zveza prijateljev 
mladine občine Krško-, v zvezi s tem SO' poslali -resolucijo- prosvetni delavci bre- 
žiške in sevniiške občine, občinski komite Zveze mladine Slovenije iz Kamnika 
pa pismo. Moje osebno mnenje je, da bi bilo pravilno iti na povečanje. Rečem 
vam, da imam za svoje stališče zelo enostaven človeški razlog. Ko sem bil mlad, 
in to je na žalost že dolgo tega, sem užival na železnicah celo 75% popust. 
Ne zanikam, da je bilo to v čisto drugačnih režimih in čisto drugačnih gospo- 
darskih sistemih. Spominjam se, kako smo to ugodnost moji tovariši in jaz radi 
izkoriščali in koliko' smo vsi skupaj, od tega pridobili. Mislim, da ni pravilno, 
da vztrajamo pri 20%, ker smo dejansko že s temi procenti prekoračili letošnje 
možnosti in s tem dejansko že pristali na neke obremenitve v letu 1969. Jaz 
kot poslanec plediram, da sprejmemo predlagano spremembo in s tem omogo- 
čimo mladini večje ugodnosti pri potovanjih. Prehajamo na glasovanje. 

Glasovali bomo o tem, ali sprejmemo- predlog, da spremenimo prejšnjo 
odločbo našega -republiškega zbora, ki se je glasila v tem smislu, da subvencija 
družbe znaša 20li% tako, da bi subvencija znašala 30 %. Kdor je za tako spre- 
membo, prosim, -da dvigne r-oko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(4 poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev dvigne roko.) Ugo- 
tavljam, da je republiški zbor predlog sprejel z večino glasov. S tem je predlog 
zakona sprejet v republiškem in organizacijsko-političnem zboru v enakem 
besedilu. 

S tem smo našo dodatno točko dnevnega reda izčrpali in prehajamo na 11. 
točko dnevnega reda, to so volitve in imenovanja. 
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Pred seboj imamo predlog za izvolitev sodnika. Predlog je predložila komi- 
sija za volitve in imenovanja. Predstavnik komisije je tovariš Gačnik. 

Prvi je predlog za izvolitev sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani, in sicer, 
da se za sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani izvoli Milan Gombač. Ali ima 
tovariš Gačnik še kako dopolnitev. (Nima.) Hvala lepa. Potem odpiram obrav- 
navo. Želi kdo besedo? Vidim, da nihče ne želi besede, in lahko potem takoj 
zaprem obravnavo in preidem na, glasovanje. 

Prosim tiste člane republiškega zbora, ki so za odlok o izvolitvi sodnika 
okrožnega sodišča v Ljubljani, kakor je nam predložen, da dvignejo roko. (Ve- 
čina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa! Je kdo proti takemu predlogu? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (3 poslanci dvignejo roko). Ugotavljam, da je republiški zbor 
s 3 vzdržanimi glasovi sprejel odlok o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v 
Ljubljani. 

Prehajamo na naslednji odlok. To je odlok o izvolitvi dveh sodnikov okrož- 
nega sodišča v Celju. Predlog je, da se izvolita. Miloš Blagotinšek, sedanji sodnik 
občinskega sodišča v Celju in Edvard Centrih, sedanji sodnik občinskega sodišča 
v Šoštanju. Ima tovariš Gačnik kakšno dopolnitev? (Ne.) Odpiram obravnavo 
tega odloka. Zeli kdo besedo? Ker vidim, da nihče, zapiram obravnavo in pre- 
hajam na glasovanje. Prosim člane republiškega zbora, ki so za odlok o izvolitvi 
teh dveh sodnikov okrožnega sodišča v Celju, da dvignejo roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala lepa! Je kdo proti temu predlogu? (Nihče.) Se kdo vzdr- 
žuje? (Nihče.) Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel odlok o izvolitvi 
sodnikov okrožnega sodišča v Celju. 

S tem prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, to je na 
poslanska vprašanja. 

Prvo vprašanje, ki ga bomo obravnavali, je bilo postavljeno tajniku Skup- 
ščine SR Slovenije. Prosim, tovariš Peter Zorko ima besedo. 

Peter Zorko: Tovarišice in tovariši poslanci! Na 56. seji republiškega 
zbora dne 27. marca 1968 je poslanec republiškega zbora Radoslav Jonak po- 
stavil naslednje poslansko vprašanje: 

1. ali je res, da Skupščina SR Slovenije predhodno ne pošilja občinskim 
skupščinam nekaterih materialov, ki jih obravnavajo zbori Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije? 

2. ali je res, da občinske skupščine niso prejele predloga resolucije o osnovah 
družbenoekonomske politike v letu 1968 in predloga republiškega proračuna? 

3. katere materiale in predloge Skupščina Socialistične republike Slovenije 
pošilja občinskim skupščinam in katerih ne pošilja? 

Na postavljena vprašanja dajem naslednja pojasnila oziroma naslednji 
odgovor: 

K prvemu vprašanju: Po poslovniku Skupščine SR Slovenije je po postopku, 
ki je v tem poslovniku določen za izdajo zakonov (251., 256., 260. in 271. člen), 
Skupščina Socialistične republike Slovenije dolžna pošiljati občinskim skup- 
ščinam vse predloge za izdajo zakonov, vse osnutke zakonov in zakonske pred- 
loge, in to pred razpravo v skupščinskih telesih. Glede postopka za izdajo drugih 
aktov, ki niso zakoni, to so- deklaracije, resolucije, priporočila, odloki in sklepi, 
pa je v 316. členu poslovnika določeno, da veljajo' za njihovo sprejemanje pra- 
viloma določbe poslovnika o obravnavi zakonskih predlogov. To pomeni, da 
take druge akte pošilja republiška skupščina občinskim skupščinam pred raz- 
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pravo v telesih skupščine le praviloma, torej, kadar je to mogoče, kadar so skup 
ščdni taki akti predloženi; ne morejo pa biti poslani v primerih, kadar taki akti 
nastajajo v samih skupščinskih razpravah in so oblikovani šele kot rezultat in 
zaključek teh skupščinskih razprav. 

Iz opisanih določb poslovnika, izhaja torej odgovor na prvo vprašanje: Skup- 
ščina SR Slovenije pošilja, po uveljavitvi novega poslovnika občinskim skup- 
ščinam v SR Sloveniji in mestnemu svetu v Ljubljani vse predloge za izdajo 
zakonov, vse osnutke zakonov in vse zakonske predloge, ki so bili skupščini v 
tem času predloženi. Občinskim skupščinam so bih poslani tudi drugi predlogi 
(na primer predlog programa za izdelavo regionarnega prostorskega plana za 
območje SR Slovenije, predlog ukrepov za izvajanje racionalizacije na področju 
vzgoje in izobraževanja, z akcijskim programom za izvajanje racionalizacije) in 
poročila (na primer poročilo^ ustavnega sodišča: »Dosedanje izkušnje varstva 
ustavnosti v Sloveniji in vprašanja njegove izpopolnitve«), kolikor so bili pred- 
loženi skupščini v obravnavo in niso nastali šele po končanih razpravah v skup- 
ščinskih telesih kot neposredni rezultat teh razprav. 

K .drugemu vprašanju: Glede odgovora na vprašanje, ali je res,- da občinske 
skupščine niso prejele predloga resolucije o osnovah družbenoekonomske poli- 
tike v letu 1968 in predloga republiškega proračuna, ugotavljamo: 

Predlog zakona o republiškem proračunu za leto 1968 je bil poslan občin- 
skim skupščinam 25. januarja 1968; 27. februarja 1968 so jim bili poslani še 
predlogi amandmajev k temu zakonu, ki jih je skupščini naknadno predložil 
izvršiti svet. 

Resolucija o osnovah družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije za leto 
1968 občinskim skupščinam ni. bila poslana. Kot akt skupščini tudi ni bila pred- 
ložena in je ta resolucija rezultat razprav skupščinskih teles o gradivu »Ocenil 
razvoja v SR Sloveniji v letu 1968«, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. To 
gradivo pa je skupščina poslala vsem občinskim' skupščinam 25. januarja 1968 
skupaj s predlogom zakona o republiškem proračunu za leto 1968 in z dvanaj- 
stimi drugimi zakonskimi predlogi, ki naj realizirajo v oceni razvoja predlagano 
politiko. 

»Ocena razvoja v SR Sloveniji v letu 1968« je bila tisto temeljno gradivo, 
o katerem so razpravljali pristojni skupščinski odbori in zbori. Pristojni odbori 
republiškega, gospodarskega in organizacijsko-političnega zbora so 6. februarja 
1968 ustanovili posebno komisijo iz vrst poslancev teh zborov z nalogo, da 
pripravijo predlog akta, ki naj ga skupščina sprejme na podlagi razprave, mnenj 
in stališč ob obravnavanju ocene razvoja v SR Sloveniji v letu 1968. Predlog 
resolucije je bil v vsem tem času, ko je v skupščinskih telesih tekla razprava, 
sproti dopolnjevan in spreminjan ter je bil dokončno oblikovan še na zadnjih 
sejah pristojnih odborov 12. marca 1968, to je tistega dne, ko sta potem oba 
zbora resolucijo tudi sprejela. 

To so razJlogi, zaradi katerih resolucija predhodno ni bila poslana občinskim 
skupščinam. Občinske skupščine pa so imele na podlagi poslanega temeljnega 
gradiva vso možnost, da s svojimi eventualnimi mnenji k tej oceni sodelujejo 
pri oblikovanju stališč in zaključkov, ki jih vsebuje sprejeta resolucija. 

K tretjemu vprašanju: Iz odgovorov na prvo in drugo vprašanje izhaja tudi 
odgovor na tretje vprašanje, namreč, katere materiale in predloge pošilja Skup- 
ščina SR Slovenije občinskim skupščinam in katerih ne pošilja. 

Skupščina SR Slovenije pošilja občinskim skupščinam vse predloge za izdajo 
zakonov, vse zakonske osnutke in zakonske predloge ter vsa druga temeljna in 
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pomembna gradiva, ki jih obravnavajo zbori skupščine in so take narave, oba se 
razprava o njih lahko zaključi s sprejemom nekega skupščinskega akta,. Pred- 
loge drugih aktov, ki niso zakoni, pa Skupščina SR Slovenije pošilja občinskim 
skupščinam, če so pravočasno pripravljeni in predloženi ter se ne oblikujejo 
neposredno pred sejami pristojnih zborov oziroma na samih sejah zborov. 

Predsednik dr. Joža Vilfan; Tovariš Jonak, želiš postaviti še dodatno 
vprašanje? Ker ugotavljam, da ne želiš, prehajam na naslednje poslansko vpra- 
šanje tovariša Milana Klemenčiča, na katero bo odgovoril v imenu izvršnega 
sveta Janez Kobal. 

Janez Kobal: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš Milan Klemenčič, 
poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, je postavil predsedniku 
upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije tole poslansko vprašanje: 

1. kakšna je materialna škoda na severni magistrali in kdo bo nosil odgo- 
vornost za neizvajanje določil predpisov, ki to vprašanje urejajo ? 

2. turistična sezona se pričenja, do kdaj bo najbolj poškodovani del cestišča 
Murska Sobota—Radenci—Radgona in Lenart—Maribor usposobljen za nor- 
malni promet? 

3. v finančnem načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968, ki ga je 
potrdila Skupščina SR Slovenije, je bila določena za cesto 351 na odsekih Hia- 
stovec—Crni les in Gornja Radgona—Lendava okrepitev asfaltnega vozišča z 
razširitvijo, za kar je bilo predvidenih 2 015 000 novih dinarjev. Ali je res, da 
namerava republiški cestni sklad ta sredstva uporabiti za nekatere druge ceste, 
čeprav je skupščina finančni program cestnega sklada odobrila oziroma potrdila. 

Na ta vprašanja dajem v imenu cestnega sklada tele odgovore. 
Na cesti 2/351 Pesnica—Murska Sobota so v zadnji zimi nastale poškodbe 

na vozišču, ki so zlasti težke na odsekih Pesnica:—Hrastovec Cmi les in Rad- 
gona Radenci. Trenutno- še ni možno točno precizirati škode, ki je nastala na 
navedenih odsekih, ker proces odjuge še traja, in se cesta še ni dokončno umirila. 
Cestno podjetje Maribor in strokovna služba sklada pa že pripravljata predlog 
sanacije, ker je v programu cestnih del za 1968. leto, ki ga je potrdila Skupščina 
SR Slovenije, predvidena tudi sanacija dotrajanih asfaltnih vozišč na tej cesti. 
Cestno podjetje v Mariboru že krpa. udarne jame na tej cesti z asfaltom ter 
bodo vse zakrpane do konca aprila tega leta. Asfaltne prevleke, ki so predvidene 
v programu del za obnovo asfaltnega vozišča, bodo položene v juniju in juliju 
tega leta, ker se mora asfalt polagati v lepem in toplem vremenu. 

Cestna povezava. Pesnica—Radgona—Murska Sobota ni zgrajena tako, da 
bi omogočala promet vseh vrst vozil, zaradi tega je na tej cesti med letom omejen 
osni pritisk na. 8 ton na os in v času odjuge 6 ton na os. Kontrolo te omejitve 
so na tej cesti, kakor na vseh drugih cestah v Sloveniji, opravljali pooblaščeni 
inšpektorji cestne službe v sodelovanju z milico. Proti kršiteljem je bil predlagan 
upravni kazenski postopek. 

Skupščina SR Slovenije je potrdila finančni načrt cestnega sklada za leto 
1968, s katerimi je bil določen program cestnih del v letošnjem letu. Po veljavnih 
predpisih bo moral sklad predložiti skupščini poročilo o izvršitvi finančnega 
načrta, iz katerega bo razvidno poslovanje sklada in izvedba cestnih del, kot jih 
predvideva program. Pri tem še pripominjam, da je bilo v samem programu 
navedeno, da so vsote, ki so predvidene za posamezne cestne odseke, le ori- 
entacijske. 
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Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Ali želiš, tovariš Klemenčič, postaviti 
kakšno dodatno vprašanje. Hvala lepa. 

Prehajamo na naslednje vprašanje. Tovariš Kreft je postavil dve vprašanji. 
Na prvo bo odgovarjal tovariš Riko Jerman, kot predstavnik izvršnega sveta. 
Prosim tovariš Riko Jerman. 

Rik.o Jerman : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! To- 
variš poslanec Ivan Kreft je postavil naslednje vprašanje: 

Za koliko se je povečal dohodek proračuna SR Slovenije v letošnjem ja- 
nuarju v primerjavi z lanskim in predlanskim, da nami bo bolj razumljivo, od, 
kod takšen skok letošnjih januarskih dohodkov v zveznem proračunu? 

Na to vprašanje dajem tale odgovor: 
Realizacija proračunskih dohodkov republiškega proračuna za 1968. leto 

znaša v januarju 17 102 000 dinarjev, kar pomeni nasproti letnemu planu 
tri in pol procenta. V januarju 1967. leta je znašala realizacija proračunskih 
dohodkov 15 549 000 dinarjev, v letu 1966 pa 15 823 000 dinarjev. Indeks 1968. 
leta na 1967. leto znaša 110, leta 1967 na 1966. leto pa le 98,3. Dotok proračunskih 
dohodkov, je v prvih mesecih leta običajno nekaj nižji od poprečja v drugih 
mesecih. To je bilo v preteklih letih posebno značilno za zvezni proračun, v 
katerem so znašali ti dohodki le 1,6 '%> oziroma 1,7 °/», čeprav bi ob enakomernem 
dotoku dohodkov morali znašati okoli 8,5%. Zboljšanje realizacije dohodkov 
zveznega proračuna zato ni posledica kakih novih instrumentov ali izrednih 
pojavov v gospodarstvu; mislim na eventualno1 zvišanje prispevnih stopenj fede- 
racije ali na izredno gibanje osebnih dohodkov, ampak je tako povečanje 
realizacije zgolj posledica boljše izterjave, zlasti boljše izterjave prometnega 
davka. 

Primerjava realizacije proračunskih dohodkov v začetku, leta ne omogoča 
pravilnih zaključkov; zlasti ni realna primerjava, če se primerjajo instrumenti 
za posamezno proračunsko leto, ker se večkrat sprejemajo instrumenti za posa- 
mezno proračunsko leto v poznejših mesecih. Tak primer je bil tudi letos. V 
letu 1968 je zato delitev dohodkov med družbenopolitičnimi skupnostmi v ob- 
dobju januar—februar potekala še po starih instrumentih, veljavnih v lanskem 
letu, zaradi česar primerjava med leti ne bi dala pravih medsebojnih razmerij. 
Poleg tega pa vplivajo na primerjavo sredstev tudi prenosi pristojnosti in v 
zvezi z njimi tudi prenosi sredstev. Tak primer je bil v naši republiki v lanskem, 
pa, tudi v letošnjem letu, koi je federacija, prenesla na republiko nekatere svoje 
obveznosti, na primer obveznosti financiranja službe javne varnosti na obmejnih 
prehodih, v letošnjem letu pa obveznosti financiranja invalidskega dodatka. 
Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ima tovariš Kreft še kakšno dodatno 
vprašanje. Prosim. 

Ivan Kreft: Tovariši in tovarišice! Da ne bi kršil poslovnika, bom dal 
čisto kratko dodatno vprašanje. Vendar prosim izvršni svet in tudi sekretariat 
za finance, naj ne mislita, da želim nastopati kot neka opozicija. Želim namreč, 
da vsi skupaj razčistimo nekatera vprašanja, ki so po mojem mišljenju zelo 
pomembna. 

Dodatno vprašanje pa. se glasi: »Kakšne so možnosti za pobudo, ki bi prišla 
iz Socialistične republike Slovenije, da se dosledno poberejo davki v vsej državi?« 
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Tako pobudo bi pozdravila velika večina občanov v naši državi, brez dvoma 
pa vsi tisti, ki vestno izpolnjujejo svoje obveznosti do skupnosti in so ogorčeni, 
ker privilegirana manjšina, po podatkih, navedenih v zvezni skupščini, do guje 
na davkih najmanj 100 milijard starih dinarjev samo za lansko leto. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Ali bo izvršni svet odgovoril danes, ali 
bo odgovoril na prihodnji seji. Prosim, tovariš Jerman ima besedo. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi z dodatnim vpra- 
šanjem želim povedati, da je tako slaba realizacija proračunskih dohodkov, ki je 
bila ugotovljena v vsej državi, spodbudila nekatere zvezne organe, da sedaj 
intenzivneje pritiskajo na vse finančne službe, da bi se to vprašanje uredilo. 
Tako go bile dane posebne naloge in zadolžitve, med drugim tudi službi druž- 
benega knjigovodstva in vsem drugim finančnimi organom. Mi v Sloveniji smo 
za takšne pobude, zlasti pa, smo jih seveda dolžni realizirati pri nas. Moram 
ugotoviti, da si tudi finančne službe v naši republiki intenzivno prizadevajo, da 
bi se dosledno izvrševalo pobiranje vseh davščin, zlasti še precej zapleteno pobi- 
ranje prometnega davka. Pobuda iz Slovenije v tem smislu je bila večkrat dana 
-tudi po liniji sekretariata, in sicer v obliki kritike, zakaj niso ta vprašanja bolje 
urejena. Kot sem že rekel, zvezni sekretariat za finance pripravlja širšo analizo 
ki io je deloma že posredoval skupščinam, iz katere se vidi, na katerih območji 
in v katerih oblikah dohodkov nastajajo takšni defekti v pobiranju družbenih 
obveznosti. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ima tovariš Kreft še kakšno dodatno 
vprašanje. (Ne.) Hvala lepa. Na drugo vprašanje tovariša Krefta bo odgovoril 
tovariš Boris Vadnjal v imenu izvršnega sveta. 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! To- 
variš poslanec Ivan Kreft je postavil vprašanje, kako namerava _ izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ukrepati, da bi v revidirani zvezni srednjeročni načrt 
gospodarskega razvoja vključili tudi cesto Šentilj—Gorica; in drugo, s kakšnimi 
sredstvi namerava izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma skupščina zago^ 
toviti pričetek graditve te ceste ter njeno kontinuirano nadaljnjo graditev 
in kdaj? 

Na postavljeno vprašanje bom odgovoril kar se da kratko, ker namerava 
izvršni svet v kratkem predložiti skupščini predlog za izdajo zakona o izgradnji 
omenjene ceste. Ta zakon naj bi določal poleg tehničnih elementov ceste tudi 
etape graditve posameznih odsekov, roke izgradnje in vire financiranja. Tako 
nas je tovariš poslanec s svojimi vprašanji nekoliko prehitel in s tem tudi 
spodbudil. 

Po določilih zveznega družbenega plana za. razvoj Jugoslavije od leta 1966 
do 1970, kakor tudi resolucije o> osnovah ekonomske politike v letu 1968, bo v 
tem letu v federaciji pripravljena širša analiza o izvrševanju tega plana.. Koo 
je znano, so priprave ustreznih analiz v teku. Ali bo srednjeročni plan v resnici 
revidiran — tovariš poslanec izhaja iz te predpostavke — danes še ne bi mogli 
odgovoriti. Smatramo le, da eventualna revizija srednjeročnega plana ne pomeni 
vključevanja novih investicij, kar bi za zvezni plan konkretno predstavljala 
gradnja oeste Sentilj-Gorica. Ze sedaj je očitno, da se počasneje od predvide- 
vanja realizirajo predvsem investicije v modernizacijo proizvodnje, kateri je 
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plan posvetil največ pozornosti. Poleg tega smatra izvršni svet, da se bodoči 
siistem financiranja infrastrukture ne more vezati na financiranje iz federacije. 
Iz teh razlogov menimo, da ni umestno postavljati zahteve za vključitev tega 
projekta v zvezni družbeni plan. 

Na drugo vprašanje pa bi odgovoril tole: 
Doslej so bile izdelane študije, investicijska preddela in posebej proučene 

možnosti financiranja, ki jih je podrobno in variantno obdelal cestni sklad SR 
Slovenije. Na podlagi tega gradiva in več razprav pri izvršnem svetu ter njegovih 
organih je izvršni svet odločil, da bo predlagal skupščini postopno izgradnjo hitre 
cesite od avstrijske do italijanske meje s tem, da se v prvi etapi gradita kritična 
odseka Maribor Celje v dolžini 51,4 km s stroški 616 milijonov novih dinarjev 
in Vrhnika Postojna v dolžini 32,1 km s stroški 459 milijonov novih dinarjev. 
To akcijo bi bilo možno financirati, če se zbere najmanj polovica potrebnih 
sredstev v SR Sloveniji, za drugo polovico pa pridobi mednarodno posojilo. 

V Socialistični republiki Sloveniji bi se od leta 1968 do 1973 lahko zbrala 
sredstva v višini 530 milijonov novih dinarjev in sicer iz republiškega 1,5% 
dopolnilnega prometnega davka 93 400 000 dinarjev, od povečanega prispevka na 
gorivo 360 milijonov dinarjev, manjkajoča sredstva pa bi se delila iz 20!0/o 
zveznega davka na gorivo, ki se sedaj steka v republiški proračun. 

Drugo polovico potrebnih sredstev bi krili s posojilom mednarodne banke 
za obnovo in razvoj. Izvršni svet je že vložil pri zveznem izvršnem svetu zahtevek 
za predložitev omenjenega objekta mednarodni banki. Predlagal je, da bi kre- 
ditna banka in hranilnica Ljubljana ali konzorcij poslovnih bank prevzel celoten 
aranžma glede črpanja in plačevanja (kredita pri mednarodni banki, za kar bi 
lahko jamčila s svojim deviznim potencialom, ki bi zagotavljal odplačevanja 
anuitet. Manjši del tega dolarskega posojila bi plasirala za uvoz materiala in 
plačila inozemskih stroškov pri izgradnji te ceste, ostalo pa bi uporabila za 
modernizacijo tiste industrije, ki bi povečala izvoz na konvertibilno področje 
in bila usposobljena za vračanje tega posojila v devizah. 

Smatramo, da je tak predlog tudi v popolnem soglasju z našimi sodobnimi 
gospodarskimi stremljenji. Poleg tega z našimi predlogom v ničemer ne obreme- 
njujemo niti dinarskih niti deviznih fondov federacije. Ker poleg modernizacije 
omenjene prometne trase dobimo tudi znatna sredstva za povečanje našega 
konvertibilnega deviznega potenciala, upravičeno pričakujemo, da bo zvezni iz- 
vršni svet dal svoje formalno soglasje k temu, da se investicijski projekt za cesto 
Šentilj—Gorica takoj dostavi mednarodni banki. 

Nadalje predvidevamo tudi uvedbo cestnine, katere dohodek bi uporabili za 
odplačilo najetih posojil in tudi za gradnjo* nadaljnjih cestnih odsekov. S cest- 
nino pričakujemo tudi povečanje jugoslovanskega deviznega priliva, ker se bo v 
veliki meri prav na tej cesti odvijal mednarodni promet. 

Iz te obrazložitve je lahko razvidno, da je finančna konstrukcija realna in 
zagotovljena kontinuiteta financiranja izgradnje za prva dva odseka, to je 
Maribor—Celje in Vrhnika;—Postojna. Ce bo mednarodna banka odobrila kredit 
v pričakovanem roku, če bo skupščina v tem letu sprejela zakon za izgradnjo te 
ceste, in seveda, če bo gospodarska rast v okviru predvidevanj, bi lahko s pri- 
pravljalnimi deli pričeli že v naslednjem letu in dokončali predvidenih 83 km 
prvih hitrih cest v Sloveniji do leta 1973. Medtem pa bo moral cestni sklad SR 
Slovenije skupaj s pristojnimi organi intenzivno delati na pripravah za moder- 
nizacijo ostalih odsekov cestnega križa. 



57. seja 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kreft, želiš postaviti dodatno 
vprašanje? (Da.) Tovariš Ivan Kreft ima besedo! 

Ivan Kreft: Lepo prosim za pismeni odgovor ne samo na vprašanje, 
na katero je sedaj odgovarjal tovariš Vadnjal, ampak tudi na vprašanje, na 
katerega je pred mesecem odgovoril tovariš Riko Jerman. Opažam namreč ne- 
skladje, in sicer v tem, da je bilo zadnjič navedeno, da so težave v zvezi z 
mednarodnim posojilom zaradi tega, ker objekt ni v srednjeročnem planu, danes 
pa je tovariš Vadnjal, član izvršnega sveta povedal, da sploh te potrebe ni. Zado- 
voljen semi, če te potrebe res ni, želim pa v tej zvezi postaviti samo tole dodatno 
vprašanje: Ali je res, da prihaja čez mejne prehode v Sloveniji od 90 do 95 %> 
vseh tujih turistov v našo državo? Ce je tako, in najbrž je, ker so ta podatek 
kot uraden večkrat navajali tudi v tej skupščini, potem je v interesu naše države, 
da čimprej usposobimo za sodoben tujski promet ceste od omenjenih obmejnih 
prehodov do magistrale in. tako odstranimo ozka grla, ki se jih turisti sedaj izo- 
gibajo. Postavljam vprašanje, kakšne so možnosti, da bodo ob zgraditvi cestne 
magistrale Šentilj—Gorica urejeni tudi priključki nanjo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali bo izvršni svet na dodatna vprašanja 
odgovoril sedaj ah prihodnjič? Ugotavljam, da na prihodnji seji. 

Ostane nam še eno vprašanje, to je poslansko vprašanje tovariša Pušenjaka. 
Nanj bo odgovoril kot predstavnik izvršnega sveta tovariš Lojze Komel. 

Lojze Komel: Tovariš Rado Pušenjak je postavil naslednji vprašanji: 
1. kaj namerava izvršni svet ukreniti, da se organizira v Sloveniji takšna 

služba, za raziskavo tržišča, ki bi lahko v bodoče usmerjala, kmetijsko proiz- 
vodnjo? 

2. kakšne korake namerava storiti izvršni svet, da se ustvari v Sloveniji 
dobro organizirana služba za pospeševanje zasebnega kmetijstva ter kako si 
zamišlja to organizacijo in način njenega financiranja? 

Na prvo vprašanje odgovarjam takole: 
Komite za kmetijstvo in gozdarstvo pri izvršnem svetu je na svoji seji dne 

5. 4. letos sprejel sklep, da priporoči formiranje organizacije, ki bi proučevala 
tržišča s kmetijskimi pridelki,. Taka organizacija, vsaj v zametku, je že pri 
republiški gospodarski zbornici, potrebno bi jo bilo le še okrepiti s strokovnimi 
kadri in ji za delo zagotoviti sredstva. Tak predlog bo dan v obravnavo izvrš- 
nemu svetu in Skupščini SR Slovenije. Poudariti pa moramo, da taka organi- 
zacija ne bo mogla rešiti vseh problemov kmetijske proizvodnje in prodaje ter 
usmerjati kmetijsko proizvodnjo, temveč bo potrebno, da si kmetijske organi- 
zacije bolj kot doslej iščejo naročnike za svojo proizvodnjo v tesnejši povezavi 
z industrijo in trgovino. Pn tem mislimo tudi na možnosti združevanja ome- 
njenih organizacij in panog. 

Na drugo vprašanje pa odgovarjam takole: 
Za nadaljnji razvoj kmetijske proizvodnje je brez dvoma pomembno uva- 

janje sodobnih kmetijskih tehničnih dosežkov v prakso in usklajevanje pro- 
izvodnje s pogoji na tržišču. Realizacija znanstvenih dosežkov v kmetijstvu je 
dolgotrajna in je njihova aplikacija tesno povezana z organizacijo kmetijske 
pospeševalne službe. O stanju in možnostih za organizacijo take službe je bila 
izdelana informacija s predlogi za njeno ureditev. Iz številnih razprav o tem 
problemu, ki so sledile v raznih organih, je končno prišlo do zaključka, da 
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obstojita predvsem dve možnosti za ureditev kmetijske pospeševalne službe. Po- 
prvi variainti bi se vzpostavila stara pospeševalna služba, ki je delovala do leta 
1960. Ta služba bi bila javna in bi se financirala iz republiških proračunskih 
sredstev, za proizvajalce pa bi bila brezplačna. To službo bi organiziral in vodil 
kmetijski inštitut Slovenije, ki bi se pri svojem delu posluževal tudi področnih 
zavodov ter strokovnjakov oziroma služb pri delovnih organizacijah. Program 
za delo tako organizirane pospeševalne službe bi pripravil kmetijski inštitut 
Slovenije, potrdila pa Skupščina SR Slovenije, izvršni svet ali komite za kme- 
tijstvo in gozdarstvo. Izvajanje programa in porabo sredstev bi v tem primeru 
nadziral republiški sekretariat za gospodarstvo ali pa republiška gospodarska 
zbornica. Sredstva naj bi se v proračunu zagotovila z uvedbo enega ali dvood- 
stotnega prispevka na katastrski dohodek in s prispevkom republiške gospo- 
darske zbornice kot ekvivalenta za delež kmetijskih organizacij. 

Po drugi varianti naj bi kmetij sko-pospeševalno službo organizirale delovne 
organizacije za svoja območja s svojim lastnim strokovnim kadrom in s sode- 
lovanjem področnih zavodov, predvsem pa strokovnjakov iz kmetijskega inšti- 
tuta Slovenije. Sredstva za pospeševalno službo bi v tem primeru dajale same 
delovne organizacije ob soudeležbi občinskih proračunov. Republiški proračun 
bi prispeval sredstva za dela širšega javnega pomena. Ta dela bi bila poverjena 
kmetijskemu inštitutu, ki bi se po potrebi poslužil vseh ostalih strokovnih služb 
v delovnih organizacijah in področnih zavodih. 

Predlagana druga varianta bi pomenila praktično nadaljevanje že začetega 
dela, ki je izhajalo s stališča, da morajo biti delovne organizacije same nosilec 
celotnega napredka kmetijstva na svojem območju. Prednost take službe bi bila 
predvsem v tem, da bi svoje delo pri pospeševanju kmetijstva stalno usklaje- 
vala s potrebami tržišča in temu primerno prilagajala tudi kmetijsko proiz- 
vodnjo. 

Te predloge bo obravnavala tudi Skupščina SR Slovenije in so odločitve 
o tej službi odvisne od njenih stališč. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa ! Zeli tovariš Pušenjak postaviti 
še kako dodatno vprašanje? (Ne.) Hvala lepa! 

Tovarišice in tovariši, je še kako drugo< vprašanje. Prosim, besedo ima 
Alojz Napotnik. 

Alojz Napotnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci f 
Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in socialno-zdravstvenega 
zbora dne 3. novembra 1967 razpravljala o nekaterih aktualnih problemih zdrav- 
stvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, invahdsko-pokojninskega zava- 
rovanja ter sklada otroškega dodatka. Po obsežnih razpravah, upoštevajoč sta- 
lišča in predloge izvršnega sveta., je bilo med drugim ugotovljeno, da zaostritev 
pogojev za zdravljenje zavarovancev zunaj regij z namenom, da se zmanjša 
odliv sredstev, ni v skladu z zakonom, da je s tem kršeno temeljno načelo soli- 
darnosti zavarovanja in pravica zavarovanca do zdravstvenega varstva, ter da 
takšni ukrepi zaslužijo vso obsodbo. Nadalje je bilo ugotovljeno, da je treba 
do 31. 12. 1967 odpraviti vse tiste določbe v raznih pravilnikih, ki zavarovancem 
onemogočajo ali otežkočajo uveljavitev pravic do zdravstvenega varstva izven 
regije. 

Na podlagi teh ugotovitev in spričo nalog, ki iz njih izvirajo, je Skupščina 
SR Slovenije sprejela tudi sklep, da bodo izvršni svet in republiški upravni 
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organi v sodelovanju z republiško skupnostjo socialnega zavarovanja, z repu- 
bliškim zdravstvenim centrom in skupnostjo zdravstvenih zavodov Slovenije 
podrobneje konkretizirali izvajanje nakazanih nalog ter določili roke za njihovo 
uresničitev. 

Kljub jasnim ugotovitvam in navedenemu sklepu Skupščine SR Slovenije 
pa je regionalni zdravstveni center Celje s svojim dopisom številka 72/1 z dne 
22. 3. 1968 obvestil bolnico Celje, zdravstvena domova Velenje in Mozirje, komu- 
nalni zavod za socialno zavarovanje Celje in bolnico Brežice, da ne smejo tuber- 
kuloznih bolnikov pošiljati na zdravljenje v bolnico za TBC v Topolšico oziroma 
v druge tovrstne zdravstvene institucije izven regije. Pismo ima naslednjo vse- 
bino: »-Pri proučevanju posteljnih kapacitet v naši regiji komisija za analizo 
programa ugotavlja, da so kapacitete posteljnega fonda za pljučna obolenja v 
celjski zdravstveni regiji predimenzionirane. Do take ugotovitve je prišlo na 
podlagi normativov inštituta za tuberkulozo. Stališče tega inštituta je, da znaša 
normativ na 1000 prebivalcev 0,6 do 0,7 postelje pod pogojem, da poprečna 
ležalna doba za tuberkulozna, obolenja, ni daljša od 120 dni in za netuberkulozne 
bolnike ne daljša od 25 dni. Upoštevajoč že omenjene normative je celjski zdrav- 
stveni regiji za pljučna obolenja potrebnih 35 868 oskrbnih dni za sklad delav- 
skega zavarovanja oziroma zadoščajo posteljne kapacitete za tuberkulozna obo- 
lenja, ki jih imata na razpolago bolnici v Celju in Brežicah. 

Zaradi omenjene ugotovitve se ne dovoljuje pošiljanje tuberkuloznih in 
ostalih bolnikov na zdravljenje v specialistično bolnico za TBC Topolšioo ozi- 
roma v drugo tovrstno zdravstveno institucijo izven regije, ker takšno pošiljanje 
povzroča za 220 000 000 starih dinarjev letnega odliva, katerega mora trpeti 
lastna zdravstvena služba. Ce bodo tuberkulozne paciente pošiljali še naprej v 
bolnico Topolšica, oziroma v ostale zdravstvene institucije izven regije, bodo 
stroški zdravljenja takih pacientov odtegnjeni zdravstvenemu zavodu, ki je pa>- 
cienta poslal. 

Prosim, da z vsebino dopisa obvestite v vašem interesu vse zdravnike, zapo- 
slene v vašem zavodu.« 

Menim, da je takšno zapiranje regij, kot je navedeno v pismu, v očitnem 
nasprotju s politiko, ki jo vodi Skupščina SR Slovenije na področju zdravstve- 
nega varstva in socialnega, zavarovanja. Ker pa to ni osamljen primer, saj enako, 
vendarle potihem, delajo tudi druge regije, zlasti mariborska in mursko-soboška. 
postavljam' naslednje poslansko vprašanje: 

Kaj je izvršni svet oziroma pristojni upravni organ ukrenil za izvajanje 
•sklepa Skupščine SR Slovenije z dne 3. 11. 1967 na tem področju in kakšni ukrepi 
so predvideni, da v bodoče do takih in podobnih nasprotij in nezakonitosti ne 
bi prišlo? 

Ker je za odgovor verjetno potreben čas, ga pričakujem na prihodnji seji. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Ugotavljam, da. želi na. vpra- 
šanje tovarišica Zora Tomič odgovoriti takoj. Prosim, besedo ima tovarišica 
Zora Tomič. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Stališče izvršnega 
sveta glede zapiranja zdravstvenih regij je popolnoma jasno. Prav tako kot 
takrat, ko smo sprejemali sklepe v skupščini, tudi danes nasprotujemo zapiranju 
regij, s>e pravi omogočanju zavarovancem, da izbirajo zdravstveni zavod in zdrav- 
nika. Zaradi tega je izvršni svet v razgovoru s predstavniki regionalnih zdrav- 
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stvenih centrov in komunalnih zavodov za socialno zavarovanje še enkrat opo- 
zoril na. ta sklep in zahteval od vseh prisotnih, da ga. tudi uresničijo. Znan nam 
je torej dopis, ki ga je tovariš poslanec tukaj citiral in se v celoti strinjamo z 
njim, da ta dopis ni v skladu z našimi težnjami. Ob tej priložnosti pa želim 
povedati še to, da smo pravzaprav že predčasno opozorili skupščino, da je na 
področju zdravstva potrebna objektivizacija dela in cene zdravstvenih storitev, 
ker nam bi le taka objektivizacija omogočila gibanje bolnikov v okviru celotne 
regije, kadar pa bi šlo za dejansko preseganje te cene, pa bi bilo treba računati 
tudi s participacijo samega zavarovanca. 

Sodimo nadalje, da je sklep regionalnega zdravstvenega centra v Celju 
oziroma komunalnega zavoda v sedanji fazi prav gotovo preuranjen. Vi veste, 
da se v naši republiki intenzivno pripravlja verifikacija bolnišnične mreže, zaradi 
česar- je potrebno izdelati tudi kriterije. Čeprav že dosedanje analize kažejo, da 
imamo postelj za TBC prav gotovo preveč, je to enostranski ukrep, ki zato ni 
sprejemljiv. 

Menimo, da so bile navedbe tovariša poslanca prav gotovo upravičene in 
bo izvršni svet ponovno ukrenil vse potrebno, da do. takega zapiranja regij v 
bodoče ne bi več prišlo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli tovariš Napotnik postaviti še do- 
datno vprašanje. Hvala lepa. Je še kako drugo poslansko vprašanje? Ker ni 
nobenih poslanskih vprašanj, ugotavljam, da smo izčrpali tudi to točko dnevnega 
reda in. s tem ves dnevni red. Zahvaljujem se tovarišem in tovarišicam za njihovo 
udeležbo in sodelovanje. 

' (Seja je bila zaključena ob 16.20.) 



REPUBLIŠKI ZBOR 

58. seja 

(23. aprila 1968) 

Predsedovala: Marija Mesaric, 
podpredsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Tovai-išice in tovariši! Pričenjam 
58. sejo republiškega zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: Ivain Franko, Boris Ko- 
cijančič, Stane Kavčič, inž. Miran Mejak, Jože Pacek, inž. Nada Pupis, Vinko 
Hafner, Janko Cesnik, inž. Marko Bule, Radoslav Jonak, inž. Srečko Klenovšek, 
Leopold Krese, Ludvik Pušnik in Jožko Štrukelj. 

Prosim, če odsotnost imenovanih tovarišev opravičite. (Poslanci se stri- 
njajo.) 

Kljub precejšnjemu številu opravičenih ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
V smislu 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije vas obveščam, da je 

bil v enakem besedilu sprejet v republiškem in prosvetno-kulturnem zboru 
predlog odloka o potrditvi statuta izobraževalne skupnosti Socialistične repu- 
blike Slovenije. 

Predlagam, da dnevni red, ki ste ga sprejeli, spremenimo v toliko, da točko 
poslanska vprašanja, premaknemo na zadnje mesto glede na to, da bomo pred- 
vidoma sedanjo 3. točko dnevnega reda obravnavali na skupni seji z gospo- 
darskim zborom. Ce se, prosim^s takim predlogom strinjate, bi poslušali ekspoze 
in poročilo odborov na skupni seji z gospodarskim zborom, medtem ko bi raz- 
prava potekala na ločenih sejah. (Poslanci se strinjajo.) Ker nima nihče pripomb, 
bi se dnevni red za današnjo sejo glasil: 

1. odobritev zapisnika 57. seje republiškega zbora; 
2. razvoj turizma v SR Sloveniji; 
3. predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti; 
4. predlog za izdajo zakona o varstvu žrtev fašističnega nasilja, civilnih 

žrtev vojne in žrtev vojnega materiala; 
5. a) informacija o stanju prometne varnosti v SR Sloveniji, 

b) predlog za izdajo zakona o varnosti prometa na cestah v SR Sloveniji; 
3 
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6. a) informacija o požarni varnosti in gasilstvu v SR Sloveniji, 
b) predlog za izdajo zakona o požarnem varstvu; 

7. volitve in imenovanja; 

8. poslanska vprašanja. 

Ima morda kdo od poslancev kak dodaten ali spreminjevalni predlog k 
dnevnemu, redu? (Ne javi se nihče.) 

Če ne, smatram, da je predlog dnevnega reda sprejet in prehajamo na 
1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 57. seje zbora. 

Prejeli ste zapisnik zadnje seje Republiškega zbora. Ima kdo od prisotnih 
kakšno pripombo k zapisniku? Prosim, besedo ima Lojze Štefanič. 

Lojze Štefanič: Tovarišiea, podpredsednik, tovariši in tovarišice po- 
slanci! Predlagam, da se dopolni zapisnik na strani 11 k točki dnevnega reda, 
kjer končuje zapisnik, da je odbor za družbeni plan, finance in proračun raz- 
pravljal o predlogu organizacijsko-politi onega, zbora. O nadaljnjem poteku raz- 
prave pa zapisnik ne govori ničesar. Menim^ da smo takrat sprejeli zakonski 
predlog, kar pa iz zapisnika ni razvidno. Prosim, da se v tem smislu zapisnik 
popravi. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, tovariš Karel Forte ima 
besedo! 

Karel Forte: Tovarišiea podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne vem, ali sem dobil kakšen tak izvod zapisnika, v katerem je 9. točka dnev- 
nega reda, to je na strani 10 in 11, malo konfuzno napisana. V 9. točki dnevnega 
reda smo razpravljali o usklajevanju besedila predloga zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o gozdovih. Na strani 9, drugi odstavek začne z besedilom: 
»Po končanem odmoru je predsednik odbora za družbeni plan, finance in pro- 
račun Franc Puhar pojasnil, da je odbor razpravljal o spremembi besedila, ki 
ga je sprejel organizacijsko-politični zbor itd. Nadaljevanje besedila na strani 
10 bi moralo glasiti tako kot je predlagal tovariš Štefanič. Izgleda, da gre za 
pomoto v prepisovanju. 

Besedilo na strani, 9 in 10 naj se popravi tako, da se zaporedje posameznih 
odstavkov uredi in spravi v sklad z dejanskim potekom razprave. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Opravičujem se. Jaz sem zapisnik 
čitala v konceptu, preden je šel v tehnično obdelavo in takrat te napake ni bilo. 
Pripomba tovariša Štefaniča in tovariša Forteja je upravičena in dajem zapisnik 
vključno s predlaganim prispevkom v odobritev. Ali ima še kdo kakšno pri- 
pombo? (Ne.) 

Smatram, da je zapisnik s tema dvema spremembama, ki sta korekcijskega 
značaja, sprejet. 

Pred prehodom na 2. točko dnevnega reda vas obveščam, da sva se s pred- 
sednikom gospodarskega zbora dogovorila, da bi ekspoze predstavnika izvršnega 
sveta k tej točki dnevnega reda in poročilo poročevalca odborov obeh zborov 
kot sem vam to že uvodoma povedala, poslušali na skupni seji z gospodarskim 
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zborom. Ali se s takim predlogom strinjate? (Poslanci se strinjajo.) Prosim vas, 
da ostanete na svojih mestih, dokler ne pridejo poslanci gospodarskega zbora 
v dvorano. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala skupno z gospodarskim 
zborom ob 9.15.) 

Predsedujoča Marija Mesaric: Pričenjam skupno sejo- gospodarskega 
in republiškega zbora. 

K 2. točki dnevnega reda ste prejeli naslednje gradivo: informacijo o razvoju 
turizma, informacijo o turističnih investicijah v 1966. in 1967. letu, analizo ne- 
blagovnih dohodkov in izdatkov v zunanjetrgovinski menjavi SR Slovenije in 
prispevek Planinske zveze Slovenije k razpravi o aktualnih problemih turizma 
in gostinstva v SR Sloveniji. Gradivo sta, obravnavala odbor za trgovino, go- 
stinstvo in turizem republiškega zbora in občasni odbor za trgovino, turizem 
in druge storitvene dejavnosti gospodarskega zbora, ki sta predložila zboroma, 
predlog sklepov o ukrepih za nadaljnji razvoj turističnega gospodarstva v SR 
Sloveniji. Predlog sklepa je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in 
predložila zboru pismeno poročilo. Celotno gradivo je bilo v smislu 165. člena- 
poslovnika Skupščine SR Slovenije poslano izvršnemu svetu, ki je kot svojega 
predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovariša inž. Franca Razdevška, 
ki bo obrazložil stališče izvršnega sveta. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta za njegovo poročilo. 

Inž. Franc Razdevšek: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tova- 
riši poslanci! Dobro leto je minilo, odkar smo v naši skupščini zadnjič razprav- 
ljali o turizmu, din sicer predvsem o pomenu mednarodnega leta turizma, ki ga. 
je Organizacija združenih narodov razglasila za prejšnje leto. Danes pa je naš 
namen pregledati rezultate dosedanjega dela in ob tem dati orientacijo za še 
uspešnejši nadaljnji razvoj celotnega turističnega gospodarstva. Sodobni turizem 
predstavlja močno družbenoekonomsko silo, ki nastaja pod vplivom gospodar- 
stva in s svojo aktivnostjo tudi nenehno spodbuja ekspanzivnejši razvoj mnogih 
gospodarskih področij. Živimo v. obdobju, ko lahko sledimo napredku in rasti, 
življenjskega standarda. Vse to omogoča danes mnogim milijonom prebivalstva, 
da potujejo, da se vsaj v sezonah preseljujejo v druge kraje in vsaka dežela, ki 
ima kanček mikavnosti in pametno spodbudnost, skuša to potujočo reko speljati 
na svoj mlin ali jo vsaj nekoliko zadržati. Prav na osnovi tendenc dosedanjega 
razvoja turizma in perspektiv, ki se tudi za bodoče optimistično odpirajo, lahko 
pričakujemo, da se bo turistični promet precej ugodno povečeval, najbrž bolj 
kot vse ostale panoge gospodarstva. Ekonomisti računajo na viden, porast med 
10 in 12 ®/o na leto. Najbrž lahko računamo celo na večjo rast, saj se vendar 
šele sedaj vključujemo v mednarodno turistično tržišče in še to sorazmerno' 
skromno in tudi plaho. Vse to nami daje možnost, da postane v našem gospo- 
darskem razvoju prav turistično* gospodarstvo še pomembnejše. Od naše pri- 
pravljenosti, usposobljenosti in organiziranosti pa bo odvisno, koliko bomo vse 
obsežne ekonomske učinke, ki jih turizem prinaša, tudi realizirali V precej 
obširnih analizah, ki so vami bile poslane, ste lahko v številkah sledili vsem bi- 
stvenim dosežkom in dosedanjemu razvoju. Če sedaj objektivno ocenimo vse 
dosežene uspehe v turizmu, lahko najbrž že kar na hitro ugotovimo, da kljub 

5* 
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nekaterim ugodnim in tudi pomembnim uspehom, ki so v zadnjem obdobju bili 
zabeleženi, le nismo vseh možnosti, ki so nam bile ponujene, dovolj izkoristili. 
Pojavlja se misel, da nam kljub očitnim ekonomskim prednostim in v Sloveniji 
prav zaradi izredno ugodne geografske lege in znanih lepot in mikavnosti, še 
vedno niso dovolj jasni in nam dovolj pomembni vplivi, ki jih ima turizem na 
celotno ekonomiko. Izgleda, da ne znamo dovolj vrednotiti vseh ekonomskih 
funkcij, ki spremljajo turizem predvsem v pogledu pridobivanja deviz povečanja 
dohodka v tistih gospodarsko manj razvitih krajih, kjer se turizem navadno tudi 
najmočneje razvija. Ker so v turizmu najmočneje zastopane uslužnostne dejav- 
nosti, se tako odpirajo nova delavna mesta, kar daje ugodno možnost za nove 
stalne in tudi občasne zaposlitve. Turizem vpliva na razvoj in povečanje prometa 
ter na vrsto gospodarskih panog. Prek turizma tudi lažje prodajamo blago in 
storitve, ki jih v izvozu težko ali skoraj ne moremo plasirati. To postaja tembolj 
važno prav v zadnjem času, ko doživljamo, da se nam tržišče v raznih gospodar- 
skih grupacijah vedno močneje zapira v lastne okvire in se nasproti nam uvajajo 
neenakopravne in izredno visoke carinske dajatve. To še prav posebej velja za 
kmetijsko-živinorejsko proizvodnjo, kjer nam problemi ustreznega plasmaja po- 
vzročajo boleče posledice. Le z večjo neposredno turistično prodajo doma in 
z domačo potrošnjo bo mogoče hitro ta težak problem zadovoljivo rešiti. Seveda 
se to lahko aplicira tudi že na marsikakšen drug industrijski proizvod. 

Številke v materialih dovolj jasno prikazujejo', da je v Sloveniji v zadnjem 
obdobju narastel prav ta izletniški, ki ga imenujemo tudi nakupovalni turizem. 
V Sloveniji imamo nad 28 milijonov mejnih vstopov tujih turistov. Od nad 
32 milijonov vstopov tujih turistov v našo. državo, beležimo v lanskem letu, 
da je prenočevalo' pri nas v Jugoslaviji le 3 677 000 tujih gostov, ki so skupno 
dali okrog 16 000 000 nočitev. Vse ostalo je prišlo k nam torej v izletniškem 
in v nakupovalnem turističnem toku. Okrog 9 000 000 tega, v maloobmejnem 
prometu. Zato postaja ugodna ponudba in dobra prodaja med najvažnejšimi 
atributi našega turističnega gospodarstva. 

Vidimo, da je turizem zelo kompleksna dejavnost, kjer se prepleta vrsta 
gospodarskih in tudi negospodarskih aktivnosti, ki pa imajo v skupnem za- 
ključku predvsem storitveni značaj. V Sloveniji imamo danes na tem storitvenem 
področju zaposlenih nekaj nad 26 % aktivnega prebivalstva. V razvitejših in 
predvsem v turistično znanih državah pa je ta. odstotek še več kot enkrat višji. 
Zato je tu še pomembno odprto področje novega zaposlovanja. Stanje in kakoi- 
vost storitvenih dejavnosti, ki so udeležene, ali pa bi morale biti udeležene 
v turizmu, nujno narekuje povečanje zaposlenih. 

Ko vzamemo za primerjavo dnevno potrošnjo inozemskega turista pri nas 
in v drugih turističnih deželah, lahko ugotovimo, da je ta pri nas še zelo nizka. 
Pri nas porabi tujec le okrog 10 dolarjev dnevno, v Franciji kar 24 dolarjev, 
v Italiji pa okrog 20 dolarjev na dan. To kaže na premajhno angažiranost nas 
vseh, na našo premajhno skrb za zadovoljitev potreb turista in na izredno nizko 
stopnjo organiziranosti vseh tistih dejavnosti, ki sodelujejo v turizmu, še po- 
sebno pa na izredno nizek obseg in izbor turističnih storitev. 

Poglejmo še nekaj številk, ki lahko pokažejo, pomembnost turizma tudi pri 
pridobivanju deviznih sredstev. Zadnja leta postaja turizem vse pomembnejši 
činitelj pri reševanju težkih problemov naše plačilne bilance. V letu 1966 je 
znašal devizni priliv iz tujine v Sloveniji okoli 40 milijonov dolarjev, s čimer 
se je dvignil na drugo mesto v skupni masi deviznega priliva, takoj za izvozom 
kovinsko-predelovalne industrije. V skupnih neblagovnih deviznih pritokih pa 
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je v letu 1966 stopil že na prvo mesto. V letu 1967 beležimo izredno ugoden 
porast, saj smo izračunali, da je devizni priliv iz turizma v Sloveniji znašal lani 
že okrog 53 milijonov dolarjev in je že neblagovni devizni priliv predstavljal 
nad polovico, ali točneje 53,7 %> vrednosti celotnega izvoza. Medtem ko v jugo- 
slovanskem merilu med deviznimi neblagovnimi dohodki prevladujejo dohodki 
od transporta, pa so po višini deleža od deviznih neblagovnih dohodkov Slove- 
nije na prvem mestu dohodki od turizma, saj predstavljajo' že 44,1 %>. Turistična 
dejavnost je torej v Sloveniji najpomembnejša za pridobivanje deviz, saj k skup- 
nemu blagovnemu in neblagovnemu deviznemu prilivu prispeva kar dobrih 
15 %, s čimer smo se zelo približali deležu, ki ga s turizmom ustvarjajo turistično 
razvite države: Italija, Švica itd. Seveda velja to' le za odstotno razmerje, upošte- 
vati pa je treba, da ima Slovenija razmeroma nizek blagovni izvoz. Vse naštete 
države pa imajo tudi tu ugodne rezultate. Vendar nas to le spodbuja, da mo- 
ramo prav v turizmu ustvariti še več, da pomagamo, da se naša industrija lahko 
dokoplje do kvalitetnega strojnega in tudi reprodukcijskega materiala in se bo 
tako sposobneje in hitreje vključevala v zunanja tržišča. 

Pri ocenjevanju dejanske vrednosti deviznega priliva iz turizma pa je 
treba upoštevati tudi dejstvo, da. odpade okrog 91 % turističnega deviznega pri- 
liva na konvertabilne valute, da v turističnem prometu prodani proizvodi 
dosežejo višjo ceno tega blaga kot v blagovnem izvozu, da prodajamo v turistič- 
nem prometu za devize blago in storitve, ki bi jih sioer v blagovnem izvozu 
težko ali sploh ne mogli prodati. Vsi ti podatki jasno pričajo, da ima turizem 
izreden in širok učinek, saj ugodno povečuje družbeni produkt in tudi narodni 
dohodek. 

Ko tako ugotavljamo vsestranske koristi turizma za celotno naše gospo- 
darstvo, menimo, da je nujno, da tudi gospodarstvo kot celota sodeluje v turizmu. 

Izvršni svet meni, da mora izginiti še dokaj česta misel, da je turizem nekaj 
sentimentalno romantičnega, privilegij samo nekaterih, ki hočejo imeti za svoj 
obstanek posebne pogoje. Zato mislimo, da ni potrebno za vsako novo gradnjo 
ali vsako akcijo ustvarjati narodni plebiscit, kjer se najpogosteje pojavljajo 
ekstremne želje in misli enih in drugih, ampak da z jasnimi in z dobrimi zakon- 
skimi določili ustrezno uredimo potrebno zaščito in varstvo narave in vse ostalo, 
da bi se ta problem rešil. Preden pa izdelamo takšne potrebne zakonske akte, 
bi bilo treba sprejeti nekaj konkretnih predlogov, ki naj bi spodbudili hitrejše 
in pa "učinkovitejše rešitve na tem področju. 

Opažamo tudi, da so hotelske in gostinske organizacije preveč zaprte v svoje 
lastne probleme in okvire, da nam tu manjka poslovna širina in da zaradi tre- 
nutnih personalnih ah finančnih težav zaostajajo in nekateri tudi vztrajajo 
v svojem skromnem obsegu. Potrebno bo iskati rešitve v večjih in smelejših 
integracijskih procesih, tako znotraj samega gostinskega območja, kot tudi z 
vsem ostalim našimi gospodarskim ozadjem. 

Program gradnje objektov in naprav, ki služijo turistom, zato ne more biti 
neki abstraktna program razvoja turizma, ločenega od vsega, ampak mora biti 
vsebovan v programih gostinstva, v programih trgovine, v programih javnega 
prometa, prisoten naj bo v programih industrije, kmetijstva, komunalnih in 
tudi vseh drugih javnih služb. Investicijska sredstva naj zato ne izvirajo samo iz 
tipičnih ali klasičnih turističnih organizacij, ampak bodo morala pritekati iz 
nedrij celotnega gospodarstva, ki bodo lahko izkoristila in učinkovito ekonomsko 
ovrednotila velik turistični potencial, ki ga ima Slovenija. 
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Zato bo moral izginiti monopolizem, ki še marsikdaj preveva nekatere go- 
stinsko-hotelske organizacije z mislijo, češ da, so samo< one poklicane za. turi- 
stično gospodarstvo. Tudi nezdravo zapiranje v lokalistične interese in prešibko 
odpiranje občinskih meja in vrat za vse potencialne investitorje od drugod je 
še vedno močno prisotno v nekaterih naših krajih. Ljubosumno čuvanje poten- 
cialnih in atraktivnih lokacij za, njega dni, ko si bo kdo nabral sam dovolj sred- 
stev za investiranje, preprečuje hitrejše napredovanje. Zato. je potrebno, da res 
podpremo in povabimo k sodelovanju vse, ki so sposobni in pripravljeni, sodelo- 
vanje sprejeti. 

Povezovati bo potrebno naše morje in naš gorski svet in tako še intenziv- 
neje izkoristiti oboje in s tem podaljšati sezonski čas in intenzivirati zaposlitev 
sodelavcev v gostinski stroki. V tej hudi mednarodni konkurenci, ko se vse 
države trudijo vsrkavati turistični, tok, v zadnjemi obdobju prav uspešno tudi 
na vzhodu, si je nemogoče zamisliti rentabilno poslovanje samo v sezoni 120 do 
150 dni, vse ostale dni pa počivati in potem skupno živeti na račun akumulacije 
teh nekaj dni. S takim poslovanjem postajamo dragi in seveda tudi nesposobni 
za nadaljnje gradnje in razširitve. Tako> se seveda tudi bojimo angažirati; tuje 
že odobrene kredite, ki ostajajo neizkoriščeni. Sedaj, ko so se začela skupna vla- 
ganja v naša industrijska podjetja, se najbrž odpirajo še lepše možnosti za 
turistične investicije, saj številke, ki sem jih prej navedel, nazorno kažejo, da 
so te turistične investicije v Sloveniji, lahko precej vabljive. Zato bomo morali 
spodbujati z vsemi silami integracijo in uspešno poslovno sodelovanje povsod 
tam, kjer se bodo pokazale očitne ekonomske koristi. S tem bomo postali moč- 
nejši in vabljivejši za tujega kreditorja. 

Ob vsem tem pa bomo morali misliti tudi na, vzporedne, za turizem po- 
membne objekte. Ob posteljah in sedežih v gostiščih bo potrebno turistu nuditi 
mnogo več. Gradnja, trgovin, igrišč, kopališč, servisnih delavnic in ostalih usluž- 
nostnih objektov je več kot potrebna. V gorskem svetu in zimsko športnih 
centrih pa brez sistema, žičnic ne moremo misliti na uspeh. Retencijska kvota za 
nočitve, ki je doslej bila predvsem vaba za investitorje, le v hotelske kapacitete, 
je za Slovenijo brez dvoma, neustrezna. Od ustvarjenih 3'% turističnih deviz, ki 
jih v jugoslovansko blagajno, prispeva Slovenija, okoli 30 "/o, pridobimo po do- 
sedanjih predpisih le 10 '°/o od vse retencijske kvote za turizem. Če ne bomo 
menjali deviznega sistema, bo potrebno čimprej ugodno rešiti to, da se pridobi 
tudi za te turistično vzporedne in spremljajoče objekte ustrezna retencijska 
kvota. S tem bi bilo lahko' vprašanje vračanja inozemskega kapitala zadovoljivo 
rešeno. Vabim vas, tovarišice in tovariši poslanci, da nam pomagate čimprej 
izdelati ustrezen predlog, da bi v okviru obstoječega sistema lahko najbolj 
pošteno in najhitreje skušali, ta problem rešiti. S tako pozitivno rešitvijo bi se 
lahko hitreje realizirali spodbudni in dobri načrti nekaterih naših novih zim- 
sko športnih in tudi letnih gorskih centrov, ki imajo v svojih programih zahtev- 
nejše sisteme žičnic v posameznih planinskih centrih kot je triglavski, pohorski 
in podobno. 

Pri tem pregledu podatkov o investicijski izgradnji lahko opazimo, da se 
v zadnjem obdobju precej investira v zasebna gostišča, in tudi v manjše zasebne 
penzione. Ta vlaganja, v kolikor so pozitivno in ustrezno usmerjena, so lahko 
pomembno dopolnilo v našem celotnem turističnem stremljenju. Pohvale vredno 
je dejstvo, da so se mnoga zasebna gostišča spremenila v prijetne domače in 
sodobne lokale. Razprave v okviru Socialistične zveze in drugih družbeno-poli- 
tičnih organizacij so že močno. razbistrile pogled na to iniciativo in dejavnost. 
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Piri temi pa bi bilo treba zavreti očitno tendenco nekaterih, da investirajo samo 
v pivske bifeje in vinotoče, ki naj hitro pripomorejo k obogatitvi, ne pa k raz- 
voju turističnega prometa. Z ustrezno davčno politiko bi bilo potrebno te stvari 
urediti in omogočiti, da bodo le pošteni nameni napredovali. 

Zelo nerazvit je tako imenovani kmečki turizem. Ponekod na Gorenjskem 
in v Savinjski dolini si ta zvrst turističnega gospodarstva le počasi utira pot. 
Povsod v alpskem svetu je ta iniciativa, v močnem porastu. Tudi mi imamo vse 
te možnosti. Marsikatero gostinsko podjetje bi si tako z minimalnimi sredstvi 
lahko ustvarilo ugoden položaj in pospešen razvoj. Danes tako sodelovanje ni 
več nobena novost, saj si te oblike lahko ogledamo v kmetijskem sodelovanju, 
kjer mnogi kombinati in tudi kmetijske zadruge z zasebnimi proizvajalci uspešno 
sodelujejo. Ceste, ki so bile v zadnjem obdobju speljane do marsikatere spo- 
sobne kmetije, bodo tako lahko pripeljale tudi turistični tok. 

Vse premalo vključujemo v turizem tudi naše kulturne ustanove in prire- 
ditve, V Italijo in Grčijo in tudi v druge dežele prihajajo turisti predvsem zaradi 
kulturnih znamenitosti in kulturnih prireditev. Tudi mi imamo mnoge znane 
kulturne ustanove in kvalitetne prireditve. Vendar smo se doslej le premalo 
trudili, da bi jih povezali s turizmom. 

Prek slovenskih mejnih prehodov prihaja okoli 97 °/o motoriziranih turistov 
v našo državo. To nam seveda nalaga velike obveznosti, da te prehode ustrezno 
uredimo in usposobimo. Precej smo v zadnjih letih investirali za njihovo uredi- 
tev, kljub temu pa povečani promet še vedno ustvarja zastoje. Zato bo potrebno, 
da še nadalje pospešeno sodelujemo in s skupnimi jugoslovanskimi močmi dvig- 
nemo strokovni nivo vseh mejnih uslužbencev. Potrebno bo, da do skranjih mej 
poenostavimo vso potrebno mejno administracijo in pregledovalno poslovanje. 
V glavni turistični sezoni pa kaže, da bi morah več maloobmejnih prehodov 
usposobiti za prehode z vsemi potnimi dovoljenji. S tem bi predvsem ublažili 
naval na najbolj izpostavljene mejne prehode. 

Promet na naših cestah postaja vedno težavnejši. Izvršni svet se dobro za- 
veda tega problema, zato že nekaj časa intenzivno razpravlja, kako ta težak 
problem rešiti. Obkroženi smo z modernimi hitrimi avtocestami, ki nam bodo 
turiste pripeljale ali pa. tudi odpeljale, če ne bomo hitri in uspešni. Pripravljamo 
ustrezen zakon, ki bo kmalu predložen v razpravo, in ki bo skušal z danimi 
možnostmi ta problem reševati. Za uspešno turistično gospodarstvo je potrebna 
učinkovita in dobra propaganda. Vse turistično razvite države dajejo za to pre- 
cejšna sredstva. Dolgo se nismo znali premakniti z mrtve tačke. Sele v zadnjem 
času nam je to vsaj nekoliko uspelo. Priznanje za to zasluži gospodarska zbor- 
nica Slovenije, ki je znala zainteresirati vse gospodarske organizacije, ki s tu- 
rističnim gospodarstvom sodelujejo, da prostovoljno združujejo sredstva v ta 
namen. Želimo le, da ta potrebni vir sredstev ne bi usahnil, ampak bi se še 
razrastel in združil res zadovoljiva sredstva za uspešno predstavljanje naših 
prednosti in lepot širokemu krogu tujih turistov. 

Uspešnega razvoja turističnega gospodarstva si ne moremo zamisliti brez 
dobrih, sposobnih in ustrežljivih strokovnih kadrov. Imamo sicer nekaj šol, ki 
nam vzgajajo gostinsko-turistične delavce, vendar je dotok svežih sil, ki bi vnesel 
v to panogo nove, privlačnejše elemente, dokaj slab. Zato bo potrebno dobro 
razmisliti o sistemu in načinu šolanja in ga, res prilagoditi zahtevam in potre- 
bam. Obenem pa bo potrebna tudi vsesplošna vzgoja prebivalstva. Za uspešen 
razvoj turizma so potrebni ustrezni ambienti, zato' v našem družbenem življenju 
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turizem ne bo nekaj samosvojega in izoliranega. Ugled turistične dežele bomo 
pridobili in obdržali le takrat, če bodo obiskovalci naših krajev čutili na vsakem 
koraku domačnost in tisto prijetno vzdušje, lastno slovenskim ljudem, ki pa 
se danes tako hitro izgublja, ko nas preveva hitri tempo sodobnega življenja. 
Zato bo potrebno, da pri tem svojem delu še naprej uspešno delujejo turistična 
društva, ki so mnogokje pobudnik in začetnik turističnega gospodarstva. Prav 
tako pa so potrebne področne turistične zveze in tudi turistična zveza Slove- 
nije. Tudi delavska univerza lahko- veliko> prispeva z uspešno vzgojo za ustvar- 
janje potrebnih urbanih in umskih pogojem, ki jih zahteva sodoben turistični 
utrip. Prav tako ne smemo zanemarjati po- članstvu številčno močno organiza- 
cijo Planinske zveze Slovenije, ki s svojo dejavnostjo, skuša v turistično gospo- 
darstvo vključevati naš gorski svet. Vse te institucije so torej lahko zanesljiv in 
pomemben mobilizator širšega kroga občanov, ki naj se v turističnem gospo- 
darstvu uspešno strnejo. 

Tovarišice in tovariši poslanici! Pred zaključkom mi še dovolite, da samo 
v nekaj številkah prikažem porast turističnega prometa v letošnjih prvih 3 me- 
secih, nasproti prometu v istem obdobju lanskega leta. Beležimo, da je v 'rednem 
prometu letos prišlo prek naših mejnih prehodov nekaj nad 1 180 000 vozil 
nasproti 904 000 vozilom v istem obdobju lani ali indeks 131. V lanskih prvih 
treh mesecih je prišlo prek naše meje nekaj nad dva in pol milijona ljudi. 
Letos se je povzpelo to število že kar na 3 400 000. Indeks porasta znaša 131. 
V maloobmejnem prometu je prišlo lani prek naše meje v tem času 923 000 
vozil, letos pa že okrog 997 000 vozil ali indeks 108, Potnikov v maloobmejnem 
prometu je bilo lani 2 500 000, letos pa jih je že nekoliko več. Zelo zadovoljiv 
je devizni priliv. Odkup deviz od tujih državljanov je znašal lani v prvih treh 
mesecih 1 680 000 dolarjev, letos 2 400 000, ali indeks 143. Odkup v maloobmej- 
nem prometu je dosegel lani okrog 1 500 000, letos 1 970 000 dolarjev ali indeks 
132. Močno pa je porastel odkup deviz za nakup blaga s popustom. Lani smo 
beležili v tem komaj pol milijona, letos že skoraj 1 000 000 dolarjev ali indeks 207, 
tako da je bilo lani v tem obdobju odkupljenih 3 666 000, letos 5 362 000 dolarjev, 
ali indeks 146. Te številke kažejo, da lahko pričakujemo za letošnje leto zado- 
voljivo turistično sezono, ki bo lahko brez dvoma resna spodbuda za uspešnejši 
in še intenzivnejši turistični gospodarski razvoj. 

Izvršni svet je obravnaval tudi ugotovitve, sklepe in priporočila, ki sta jih 
za današnjo sejo pripravila ustrezna odbora obeh zborov, in je bil mnenja, da ne 
gre zanemariti namena, ki sta ga odbora hotela, doseči, da s takim aktom damo 
poudarek turističnemu gospodarstvu in hitrejši rešitvi nekaterih perečih proble- 
mov. Vendar bi bilo težko sprejeti ponekod enosmerne sklepe, ki parcialno- na- 
kazujejo določene koristi, v bistvu pa načenjajo sistem, za katerega smo se 
v resoluciji o gospodarskem razvoju za letošnje leto že dogovorih. Z ugotovitva- 
mi se najbrž tudi še ni uspelo zajeti vsega, kar se je s takšnim aktom, želelo 
doseči. Današnja razprava bo najbrž dodala marsikatere nove poglede. Zato 
predlagam, da na današnji, seji tega akta še ne sprejmemo, ampak da imenujemo 
posebno komisijo-, ki bo vse te misli strnila in uskladila ter na prihodnji seji 
zborov predlagala izpopolnjene zaključke. Menim, da bi bila takšna praksa 
v bodoče uspešnejša in boljša, saj bi prišlo do ustreznih sklepov -šele po pred- 
hodni razpravi na zborih in bi se laže izognili pomanjkljivostim, ki so zaradi 
dosedanje prakse sprejemanja takšnih ali podobnih sklepov bile čestokrat pre- 
cejšnje. Hvala lepa. 
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Predsedujoča Marija Mesaric: Ali želi morda poročevalec obeh 
odborov, ki sta zboroma predložila predlog sklepov, dati še ustno obrazložitev 
k predloženim sklepom. Prosim, besedo ima poslanec Ivan Brumen. 

Ivan Brumen: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Odbor za trgovino, gostinstvo in turizem republiškega zbora in odbor 
za trgovino, turizem in druge storitvene dejavnosti gospodarskega zbora sta na 
podlagi obširnih in dolgotrajnih razprav na dveh sejah predložila republiškemu 
in gospodarskemu zboru predlog oziroma osnutek dokumenta, o katerem naj bi 
razpravljala in sklepala oba zbora. 

Ugotovitve k temu osnutku so obsežnejše, kot so običajno v podobnih skup- 
ščinskih dokumentih, predvsem zaradi tega, ker turizma ne predstavlja, samo 
ena gospodarska panoga, temveč sklop različnih gospodarskih in negospodarskih 
dejavnosti. Odbora menita, da je vsaj za razpravo nujno potreben obširnejši 
povzetek, da bi se poslanci lažje seznanili z dejanskim stanjem. Kljub obsežnemu 
gradivu in povzetju ter predlogu ugotovitev, sklepov in priporočil pa smatrata 
odbora, da je potrebno nekatera vprašanja in predloge še posebej obrazložiti, 
da bi lahko bila razprava bolj objektivna in tako pripomogla k najboljšim re- 
šitvam. Hkrati bi v obrazložitvi teh stališč in priporočil dal tudi odgovor na 
nekatera stališča, zakonoda j n o-pr a vne komisije :in. deloma tudi k zaključku 
ekspozeja predstavnika izvršnega sveta. Opravičujem se tovarišicam in tova- 
rišem poslancem za nekatere očitne napake v predlogu, ki so nastali pri prepi- 
sovanju, ki ste jih sami lahko opazili. 

Kot izhodišče k obrazložitvi nekaterih predlogov povzemamo nekaj naj- 
osnovnejših ugotovitev. 

Izhodišče za gradivo in razpravo v odborih so bila osnovna stališča in smer- 
nice skupščine SR Slovenije za razvoj turizma v prihodnjem sedemletnem ob- 
dobju, ki sio bila v tej skupščini sprejeta 20. februarja 1964. V nasprotju 
s takratno oceno je domač turizem nazadoval, devizni dohodki so v tem obdobju 
naraščali hitreje, kot so predvidevale smernice, in so dosegli v letu 1967 že 53 mi- 
lijonov dolarjev, ter je tako zavzel turizem v deviznih dohodkih Slovenije že 
lansko leto prvo mesto. Program izgradnje turističnih objektov se realizira po 
količini, ne pa v smislu začrtanih smernic in ukrepov po strukturi in kvaliteti, 
niti po lokaciji zgrajenih objektov. Dosežena so bila predvidevanja glede porasta 
števila zasebnih gostišč, vendar se tudi pri teh niso razvijali objekti, ki bi lahko 
še uspešneje vplivali na razvoj turizma. Močno je na vseh področjih zaostala 
izgradnja komunalnih naprav, posebno še v turističnih centrih. Poleg neureje- 
nega vprašanja financiranja te izgradnje je na zaostajanje vplivala tudi raz- 
drobljenost sredstev in s tem razdrobljeno investiranje. Praktično je edina 
realna možnost za pridobivanje kreditov za izgradnjo turističnih objektov de- 
vizno odplačilo teh kreditov oziroma odstop deviz za pridobitev dinarskih inve- 
sticijskih sredstev. Retencija, ki daje osnovo za take kredite, pa v republiki 
Sloveniji zaradi sedanjega sistema ni dala pričakovanih rezultatov. 

V turistično gospodarstvo se je poleg gostinstva v večji meri vključila le 
trgovina. V gostinstvu imamo sicer še veliko število manjših podjetij, vendar so 
tudi tu doseženi začetni rezultati združevanja, saj 21 %> podjetij od skupnega 
števila zajema 76 ®/o prenočitvenih kapacitet, 72 °/o zaposlenih v panogi, 74 % 
osnovnih sredstev in 82 '%> vseh investicijskih kreditov, ki jih je najela panoga. 

Predlog sklepov iin priporočil se ne nanaša samo na letošnje leto, temveč 
v pretežni meri na obdobje do leta 1970 oziroma do časa, ko bo sprejet koncept 
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gospodarskega in družbenega razvoja Socialistične republike Slovenije. Verjetno 
pa je v osnutku oziroma predlogu premalo jasno in določno opredeljeno, kaj so 
konkretne letošnje tekoče naloge. 

K posameznim predlogom, sklepom in k priporočilu dajem naslednja po- 
drobnejša pojasnila: 

Kolikor zadevajo predlagani sklepi sredstva, ki naj bi jih zagotovil izvršni 
svet iz proračuna, sta odbora računala z dejstvom, da izvršni svet nima svojih 
sredstev in da sprejema proračun skupščina.. Kljub temu pa predlagata, da se 
skrb za to naloži izvršnemu svetu, saj je ta snovalec in predlagatelj proračuna, 
kar v določeni meri pomeni konkretno izvajanje začrtane politike. Tak pred- 
hodni sklep skupščine bo izvršnemu svetu samo omogočil realizirati naloge, ki 
izhajajo iz ostalih sklepov in priporočil oziroma že iz, osnovnih stališč in smernic 
iz leta 1964. Odbora sta to nalogo usmerila na izvršni svet tudi zato, ker sma- 
trata, da naj jo realizira pri formiranju proračunske politike. Posebej pa poudar- 
jam, da se s temi predlogi sklepov ne zahteva za letošnje leto nobenih dodatnih 
sredstev iz proračuna. 

Predlog, da naj izvršni svet zagotovi vlaganja republiških usmerjenih 
sredstev v infrastrukturne objekte in na ona obmcrčja, kjer se s temi vlaganji 
zagotovi kompleksna izgradnja turističnih krajev, se morda ocenjuje, kot da 
odbora zahtevata ponovno odločanje skupščine o sredstvih, katerim je že z za- 
konom določen namen, oziroma da zahtevata, da se ta z zakonom določen 
namen, razširi ah spremeni. Predlog sklepa se nanaša samo na tista sredstva, 
za katera je naša skupščina že z zakonom o usmeritvi sredstev SR Slovenije za 
investicije v gospodarstvu v letu 1966—1970, 2. februarja 1967 v točki č) 1. člena 
določila, da se do zneska 51 milijonov N dinarjev uporabijo za kreditiranje inve- 
sticij na področju turizma. V 5. in, 6. členu tega zakona je določeno, da se bo 
teh 51 milijonov dinarjev uporabilo kot udeležba za investicije za nakup opreme 
in za zgraditev objektov, s katerimi se pospešuje inozemski turizem. 

Odbora sta s predlaganim sklepom težila samo h konkretnejši opredelitvi 
pojma investicij na področju turizma, zožujeta prvotno določeni okvirni namen 
in to tako, da naj se ta sredstva: 

1. uporabijo predvsem za infrastrukturne turistične objekte, pri katerih smo 
v gradnji najbolj Zaostali in pri sedanjih pogojih za te objekte skoraj ni mogoče 
dobiti kreditov, ker ne prenesejo neposrednega deviznega vračila in je zato zanje 
tudi težko dobiti investitorja. V gradivu samem pa, je navedeno, da ti infra- 
strukturni objekti niso le klasično komunalno omrežje, temveč tudi drugi ob- 
jekti, kot so kopališča, športna, igrišča, drugi objekti za razvedrilo, parkirišča, 
žičnice, smučišča in podobni objekti. Menim, da je dovolj jasno, da brez teh 
objektov ni mogoče doseči povečane dnevne potrošnje turistov v določenem kraju 
in s tem maksimalnega ekonomskega učinka ostalih osnovnih turističnih ob- 
jektov. kot so hoteli, restavracije in trgovski lokali; in 

2. da se ta sredstva vlagajo v tista območja, kjer se s tem zagotovi kom- 
pleksna turistična izgradnja, da se tako pritegnejo v te kraje tudi sredstva bank 
in delovnih organizacij, ne pa, da celo z usmerjenimi sredstvi odpiramo povsem 
nova področja in s tem še bolj pospešujemo razpršitev investicijskih vlaganj. 

Isti moment vsebuje tudi predlog za pripravo sistema formiranja dodatnih 
sredstev bank, občin in delovnih organizacij ter priporočilo bankam, da v finan- 
ciranje turističnih objektov vključijo tudi izgradnjo infrastruktur in komu- 
nalnih objektov. Priporočilo občinskim skupščinam o uporabi prispevka za 
uporabo mestnega zemljišča pa ima namen, da se ta sredstva uporabljajo skladno 
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z republiškim zakonom za, uporabo mestnega zemljišča, ki predvideva uporabo 
teh sredstev za naprave kolektivne komunalne potrošnje, vključno s kanali- 
zacijo, to je tistih infrastrukturnih objektov in naprav, ki so za. turistične kraje 
izredno pomembni. Odbora smatrata orientacijo k taki politiki bodočih inve- 
sticij kot nujen pogoj za dosego maksimalnih ekonomskih učinkov dosedanjih 
in bodočih vlaganj. 

Ekonomsko namreč ni več opravičljivo, da, na primer, gradimo hotele 
v krajih, kjer ni ustrezne preskrbe z vodo, ali kjer ni kanalizacije. Vsa razpo- 
ložljiva in dosegljiva sredstva je potrebno uporabiti skladno s tako orientacijo. 
Na 55. seji republiškega zbora 12. marca letos smo sicer spremembo navedenega 
zakona o usmeritvi sredstev, del sredstev v višini 50 milijonov dinarjev usmerili 
za kritje obveznosti energo^kemi črnega kombinata Velenje. Ob sprejemu te 
spremembe pa ni bilo govora o tem, da se kakorkoli spreminja namenska upo- 
raba sredstev, določenih za turizem. Če so z navedeno spremembo nastale take 
posledice, bi moralo biti to ob predlogu za spremembo zakona predočeno. 

V predlogu sklepov je priporočilo republiškima sekretariat oma za gospo- 
darstvo in za. finance, da pripravita predlog za spremembo zakona o komunalnih 
taksah v tem smislu, da se zagotovi namenska uporaba turistične takse. Ta 
predlog se lahko oceni kot poseganje v komunalno samoupravo in pravice 
občine. Toda po mnenju obeh odborov je bila napaka napravljena že takrat, 
ko se je turistična taksa uvrstila med ostale komunalne takse. Da tudi pravno 
ni povsem razčiščeno, kaj je komunalna taksa, dokazuje razprava na 54. seji 
zbora, ko smo razpravljali o taksah na motorna vozila. Odbora sta pri formu- 
liranju tega sklepa izhajala iz stališča, da je turistična taksa odmena, ki jo 
plača turist za tiste storitve in koristi, ki so mu v času bivanja v turističnem 
kraju na voljo, ne morejo pa se mu neposredno ovrednotiti in zaračunati. Zato 
odbora menita, da bi bilo potrebno zagotoviti tudi namensko uporabo te takse, 
ker bodo samo namenski uporabi šle v korak neplačane usluge, ki jih uživa 
turist z višino turistične takse in ker se edino< z izvirnimi dohodki, po mnenju 
odborov, lahko zagotavljajo nekatere nujno potrebne turistične službe in dejav- 
nosti. v določenem kraju. Predlog za spremembo temeljnega zakona o komu- 
nalnih taksah 'dajemo tudi iz razloga, ker je predvideno, da se bo v kratkem 
začela razprava o vlogi in funkciji proračunov. S tem predlogom se sredstva ne 
jemljejo območjem, kjer se ustvarjajo, in se zahteva le njihova namenska 
uporaba. 

Naloga, dana republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno politiko, 
teži za tem, da se za komercialni turizem sprostijo vse tiste kapacitete v naravnih 
zdraviliščih, ki jih skladi zdravstvenega zavarovanja z razpoložljivimi sredstvi 
ne bodo mogli izkoriščati za podaljšanje bolnišničnega zdravljenja. Tu ne gre 
v toliki meri za to, da v sedanjem režimu zdravilišča sploh ne bi mogla prodajati 
kapacitet turistom samoplačnikom, ki jih zdravstvo trenutno ne izkoristi. Taka 
možnost sicer obstoja, vendar je v sedanjem režimu zdraviliščem onemogočena 
dolgoročnejša komercialna politika in propaganda, če ne vedo vsaj eno leto 
naprej, kolikšne in kakšne kapacitete bodo v posameznih časovnih odbobjih 
proste. 

Poleg tega pa s strani zdravstva, formalno zadržane kapacitete in zanašanje 
na prihod gostov, ki jih bodo poslali zdravstveni skladi, demobilizira kolektive 
zdravilišč za vztrajnejšo, povečano in bolj organizirano prizadevanje za prosto 
prodajo teh kapacitet. 
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S tem v zvezi predlagata odbora tudi priporočilo skladu skupnih rezerv, 
ki v ničemer ne presega okvirne politike skupnih rezerv, ki je bila začrtana 
v potrditvi zaključnega računa skladov za leto 1967 v tej skupščini. Potreba, 
da sklad poseže s svojimi sredstvi ponovno na področje zdravilišč, pa je v da- 
našnji razpravi bolj prisotna, kot je lahko bila ob razpravi o samem zaključnem 
računu sklada. Predlog pomeni samo nadaljevanje politike, ki jo je sklad skupnih 
rezerv v praksi že uveljavil. Ob tem predlogu sta. odbora upoštevala predvsem 
dejstvo, da so sredstva sklada namenjena hitrejši usposobitvi proizvodnih in 
drugih kapacitet, za vključitev v pogoje gospodarjenja, ki jih narekuje gospo- 
darska reforma in dejstvu, da imamo danes v slovenskih zdraviliščih, kot posle- 
dico prejšnje politike socialnega zavarovanja, okoli 1500 in več postelj neizko- 
riščenih, ki jih zaradi neustrezne ureditve in opreme ne moremo ponuditi in 
prodati niti na domačem, še manj pa na tujem trgu. Te kapacitete pa pred- 
stavljajo samo v posteljnem fondu okoli 4,5 milijarde S dinarjev zamrznjenega 
kapitala. 

Predlog priporočila poslovnimi bankam posega z nekaterimi formulacijami 
oziroma s stališči tudi v ožji kratkoročni poslovni interes posamezne banke. 
Toda, če govorimo o turizmu kot gospodarski dejavnosti, ki je perspektivna 
in mora postati zelo pomembna za slovensko gospodarstvo, menimo*, da tudi 
priporočila, ki morebiti lahko zadenejo neposredni, trenutni in ožji podjetniški 
interes banke, niso v nasprotju z načeli gospodarske in družbene reforme. Pripo- 
ročila in usmeritve, ki so s širšega družbenega gledišča nujno potrebne, smo že 
sprejeli v 'drugih skupščinskih aktih, čeprav smo s tem okrnili ožji in trenutni 
podjetniški interes. 

Predlog, da naj republiški sekretariat za gospodarstvo izdela in izda pra- 
vilnik o minimalni tehnični ureditvi in opremi, temelji na določbi 4. člena 
temeljnega zakona o gostinski dejavnosti. 

Ker bo ta pravilnik tehnično normativni predpis, spada v pristojnost uprav- 
nega organa. Tudi sedanji pravilnik, ki pa je že zastarel, je izdal republiški 
upravni organ. Zaradi zastarelosti tega predpisa pa ga je potrebno čimprej 
spremeniti in ga prilagoditi današnjim razmeram. 

Komisijo za turizem je izvršni svet ustanovil na 10. seji 16. oktobra 1967. 
Odbora sta svoj predlog glede komiteja postavila zaradi tega, ker komite do 
danes še nii bil imenovan in ni začel delati, prejšnja komisija za turizem pa 
je bila z ustanovitvijo komiteja razpuščena. 

Odbora ugotavljata, da tako postavljeni sklepi in priporočila niso v na- 
sprotju z zakoni, niti v nasprotju z ekonomskim oziroma družbenim interesom. 
V formalno nasprotje sistema v določeni meri prihaja predlog za realizacijo 
programa adaptacije in modernizacije visokogorskih planinskih postojank. 

Dolgoročnejše kreditiranje poznamo tudi na drugih področjih. Prav tako 
pa je tudi regresiranje obrestne mere uzakonjeno pri turističnih investicijah. 
S tem delom torej ne predlagamo nobene izjeme. Zagotovitev financiranja tega 
programa za tiste objekte, ki zaradi specifičnih pogojev ne prenesejo niti dolgo- 
ročnih kreditov ob regresiranju obrestne mere, pa je dotacija, ki je tuja v sedanji 
praksi gospodarske reforme. 

Odbora sta to v razpravah ugotovila, vendar kljub temu prihajata pred 
zbora s predlogom za financiranje visokogorskih postojank iz naslednjih raz- 
logov. Planinske postojanke predstavljajo določen del našega nacionalnega 
premoženja, ki ga ne smemo prepustiti propadanju. Nekateri od teh objektov 
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se s svojimi lastnimi dohodki ne morejo vzdrževati in obnavljati, niti niso 
sposobni ustvariti sredstev za odplačilo anuitet. Čeprav trenutno služijo ti 
objekti le določenemu krogu turistov-planincev, bo dolgoročni razvoj turizma 
v Sloveniji, ko se bodo lahko /realizirali nekateri že zasnovani koncepti razvoja 
veHkopoteznejšegia visokogorskega turizma in izgradnja sistema žičnic, postal 
pomembna postavka v naših turističnih kapacitetah. 

Visokogorske postojanke pomenijo dejansko turistično> infrastrukturo, za 
katero v vseh turističnih deželah velja poseben režim financiranja izgradnje in 
vzdrževanja. Ob upoštevanju njihovega posrednega prispevka v turističnem 
gospodarstvu odbora menita, da se splošna razprava o turističnem gospodarstvu 
v skupščini ne more zaključiti brez stališča tudi o tem vprašanju. 

Odbora sta prepričana, da bo> razprava na seji obeh zborov doprinesla 
k razčiščenju določenih vprašanj in omogočila oblikovanje še konkretnejših 
stališč in sklepov. Hkrati pa ugotavljata, da je, ne glede na to, kakšno obliko, 
obseg in besedilo bo dobil končni skupščinski dokument, potrebno rešiti vpra- 
šanje in probleme, katerih rešitev je predlagana v predlogu sklepov in pripo- 
ročil, če hočemo doseči uspešnejši razvoj turizma, čeprav moramo tempo razvoja 
prilagoditi objektivnimi pogojem z razpoložljivimi materialnimi sredstvi. 

Izvršni svet ocenjuje predlog sklepov in stališč kot parcialno in nesistemsko 
reševanje. Odbora smatrata, da so načelna stališča in smernice že sprejete v 
skupščinskem dokumentu iz leta 1964, da se problemi morajo rešiti, čeprav so 
nakazane rešitve na videz, prakticistične. Teh vprašanj ne bi bilo potrebno nače- 
njati v skupščini in v tem dokumentu, če bi organi, ki so odgovorni za izvajanje 
resolucije iz leta 1964, svojo nalogo izvršili, oziroma če bi bili mi vsi s konkret- 
nimi ukrepi, s katerimi smo. uravnavali gospodarski razvoj v teh štirh letih, 
enotni v teh predlogih in ukrepih z načeli omenjene resolucije. 

Odbora sta sicer predložila sklepe in priporočila kot predlog dokumenta, 
ki naj ga sprejmeta oba zbora. Ker pa računata, da bo razprava v zborih o 
problematiki turizma morebiti odkrila še druga vprašanja, predvsem pa bo 
doprinesla k razčiščenju vprašanj, kako naj se rešujejo posamezni problemi 
in ker je izvršni svet v nekaterih vprašanjih dal drugačno oceno, predlagam 
v imenu obeh odborov, da zbora v smislu 316. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije skleneta, da se ta predlog obravnava kot osnutek s tem, da zbora 
sprejmeta o posameznih konkretnih predlogih svoja stališča in da se na pri- 
hodnji seji zbora predloži dokončni predlog besedila skupščinskega akta o 
turizmu. 

Da bi bil končni predlog za prihodnjo sejo čimbolj popoln in da bo zajel 
stališča dosedanjih in današnje razprave, predlagam, da zbora imenujeta komi- 
sijo v naslednjem sestavu: dva predstavnika, ki naj ju imenuje izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, en predstavnik republiškega sekretariata za. gospodar- 
stvo ter člana gospodarskega zbora Anton Ladava in Tone Polajnar in člani 
republiškega zbora Lojzka Stropnik, Franc Puhar in Ivan Brumen. 

Predsedujoča Marija Mesarič: Hvala. Kot smo se dogovorili ob 
začetku obravnave te točke dnevnega reda, bosta oba zbora razpravljala o raz- 
voju turizma na ločenih sejah, zato zaključujem skupni del seje obeh zborov. 

(Skupna seja je bila. zaključena ob 9.55, seja republiškega zbora pa se je 
nadaljevala ob 10.10.) 
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Podpredsednik Marija Mesaric: Nadaljujemo z delom. Obveščam 
vas, da. so bili k tej točki dnevnega reda vabljeni: predstavnik turistične zveze 
Slovenije, predstavnik Planinske zveze Slovenije in predstavnik gospodarske 
zbornice SR Slovenije. 

O predlogu poročevalca obeh odborov bomo glasovali pozneje, ker ugotav- 
ljam, da še vseh poslancev ni v dvorani. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
PSrosila bi, da se k razpravi prijavite pismeno, da bom lažje razporejala disku- 
tante. Besedo ima tovariš Zdravko Dolinšek. 

Zdravko Dolinšek: Tovariši ca podpredsednik, tovariši in tovarišice 
poslanci! Menim, da je turistična dejavnost pri nas mlada veja gospodarstva in 
da je komaj v razvoju. Vendar se glede na specifičnost lege naše dežele pri nas 
razvija predvsem inozemski izletniški in tranzitni turizem. Mnenja sem, da 
moramo zato prav v tej smeri razvijati predvsem dopolnilno turistično dejavnost, 
ki naj nam zagotovi povečane dohodke od tujih turistov v gostinski in trgovski 
mreži, v motelih, servisnih delavnicah in podobno. To poudarjam zato, ker je 
postal turizem pomembna gospodarska dejavnost, ki nam prinaša večji del 
deviznih dohodkov in se uvršča med prve panoge slovenskega gospodarstva. 
Poleg teh dejavnosti je pri nas še močno razvit maloobmejni promet, ki prav 
tako zavzema v našem turizmu vedno vidnejšo vlogo. Mišljenja sem, da pri nas 
še nimamo izdelanega podrobnejšega koncepta razvoja turizma. Na primer 
sosednja Avstrija obravnava svoje obmejne predele že vrsto let kot specifična 
področja in jim dodeljuje dodatna sredstva iz svojega centralnega proračuna 
in gradnjo turistične objekte in trgovske lokale pod najugodnejšimi pogoji. Pri 
nas je v tej smeri narejeno še bore malo. Mislim, da je treba glede nadaljnjega 
razvoja turističnih objektov v naši republiki doseči čimprej enotne poglede, 
katera turistična področja bomo prioritetno razvijali in kakšna bo vloga in višina 
družbenih sredstev, kil naj pospešujejo izgradnjo objektov na teh področjih. 
Dosedaj smo gradili na raznih straneh, kar je po mojem mišljenju prepočasi 
aktiviralo turistične zmogljivosti. Res je, da se turizem sicer vključuje v naš 
gospodarski razvoj, vendar mislim, da mnogo prepočasi in da brez dodatnih 
sredstev nikakor ne bo šlo hitreje. Opaža se, da gostinstvo za razširjeno repro- 
dukcijo skoraj da ni zainteresirano, kar se kaže tudi v tem, da ne moremo 
stabilizirati cen storitvam in s tem konkurenčno nastopati na svetovnem tržišču. 
Nujno bo potrebno zainteresirati družbeni in zasebni gostinski sektor za odpi- 
ranje novih in za razširitev že obstoječih gostinskih objektov. Družba pa mora 
omogočiti v te namene čim več kreditov pod najugodnejšimi pogoji. V prvih 
letih poslovanja pa naj nudi gostinstvu družba čimveč davčnih olajšav, predvsem 
po dokončanih investicijah in adaptacijah, nabavi opreme in v zvezi s spreje- 
manjem mladine v uk. 

Poseben problem so na Štajerskem in v Prekmurju ceste, ki vodijo do 
maloobmejnih prehodov. Te ceste so v glavnem makadamske in ob njih ni niti 
bencinskih črpalk, še manj pa raznih turističnih in gostinskih objektov. Neka- 
tere ceste, kot na primer Kungota—Svečina, ki ni niti v perspektivnem programu 
izgradnje ceste do leta 1971, se po njej kljub temu razvija velik maloobmejni 
promet. Ce z rekonstrukcijo teh cest ne bomo pohiteli, bomo sčasoma izgubili 
precejšen del deviznih dohodkov. Zato predlagam: 

1. da se čimprej pristopi k podrobnejšemu programiranju razvoja našega 
turizma glede na njegove specifičnosti v maloobmejnem, izletniškem in tran- 
zitnem turizmu, 
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2. naj se določijo specifična področja, ki razvijajo naš turizem in naj se 
zato vključijo tudi v program investicij, 

3. nujno je potrebno doseči stabilizacijo cen v gostinstvu in turizmu nasploh, 
predvsem pa omogočiti ugodnejše pogoje pri izgradnji raznih turističnih 
objektov, 

4. proučiti in izdelati je generalni projekt izgradnje gostinskih objektov 
in cest, ki bodo omogočile zbliževanje krajev in razvijanje maloobmejnega in 
izletniškega turizma, 

5. glede sporazuma, ki je bil sklenjen v zvezi s prenosom blaga v obmejnem 
prometu z Avstrijo, naj se pristopi čimprej k ureditvi maloobmejnih prehodov. 
Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Predlagam, da se v sklepih, o ukrepih za nadaljnji razvoj turističnega 
gospodarstva SR Slovenije na strani 7, kjer so navedene naloge izvršnega -sveta, 
za prvim odstavkom1, ki govori o izdelavi tretje fazse študije o možnostih razvoja 
turizma v SR Sloveniji, preformulira sedanje besedilo- pod 1, ki se glasi: »Mesto 
in vloga turizma v gospodarskem in družbenem razvoju Slovenije« v tole bese- 
dilo: »Mesto in vloga turizma, kot ene od komparativnih prednosti v perspek- 
tivnem gospodarskem in družbenem razvoju SR Slovenije«. Ta svoj predlog 
utemeljujem: 

1. z izredno naglim porastom tako domačega kot tujega deleža v razvoju 
te dejavnosti; 

2. z dejstvom', da ustvarja turizem precej nad 10 °/o celotnega deviznega -pri- 
liva v SR Sloveniji; 

3. da ima SR Slovenija zelo ugodne raznovrstne in razprostrane turistične 
privlačnosti, ki omogočajo razvoj planinskega, obmorskega in zdraviliškega 
turizma; 

4. da ima SR Slovenija neverjetne možnosti za razvoj tranzitnega turizma; 
5. da ima SR Slovenija, upoštevaje odprtost meja tudi zelo široke možnosti 

izletniškega turizma, in 
6. da je turizem smatrati kot komplementarni faktor v spodbujanju in 

razvoju cele vrste predvsem terciarnih, delno pa tudi sekundarnih gospodarskih 
dejavnosti. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Dovolite, da diskusijo prekinem, da 
bomo glasovali o predlogu, ki ga je dal poročevalec obeh odborov. Želela bi opo- 
zoriti tovarišioe in tovariše poslance, ki so predlagani v komisijo, da razpravo 
spremljajo, da bodo tako- lažje izdelali skupni predlog sklepov. 

Predstavnik obeh odborov tovariš Ivan Brumen je predlagal, da bi sode- 
lovali v tej komisiji naslednji člani republiškega zbora: Lojzka Stropnik, Franci 
Puhar in Ivan Brumen; od članov gospodarskega zbora Anton Ladava in Tone 
Polajnar. Dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. Hkrati bi prosila še predstavnika 
izvršnega sveta, da čimprej imenuje v komisijo svojega predstavnika. Hvala. 

Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima tovariš Bogdan Snabl. 
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Bogdan S na bi : Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dovolite, da se tudi jaz na kratko dotaknem problematike, ki nam je 
prezentirana in ki je brez dvoma za vse nas zelo interesantna, saj je turizem 
gospodarska panoga, ki stolpa na eno izmed prvih mest v našem gospodarstvu. 

V svojem izvajanju bi se rad omejil rua dejavnost, ki je za. razvoj turističnega 
gospodarstva v danih razmerah, okvirih in trenutnih možnostih še tako por- 
membna, čeprav jo nekateri za tako ne štejejo. Gre za delovanje turističnih 
družbenih organizacij, za katere v zadnjih letih, posebno pa v začetku reforme 
ni bilo pravega intereisa niti pomoči. Te organizacije so bile, kakor je že v 
informacijah o razvoju in problemih turizma navedeno, pomemben organizator 
in mobilizator vseh subjektivnih in materialnih sil v naporih za povečanje turi- 
stičnega proimeta. V sedanjosti, ko so nam te organizacije, glede na nove pogoje 
in druge materialne možnosti še bolj potrebne, pa opažamo stagnacijo in nerar- 
zumevanje merodajnih dejavnikov za to dejavnost in za te 'Organizacije. To velja 
predvsem tudi za delovanje turističnih društev, ki so v preteklem obdobju bila 
ena izmed poglavitnih iniciatorjev in uresnioevalcev izgradnje turističnih na- 
prav, obenem pa so skrbela tudi za olepšavo' krajev, za sprejem in počutje gostov 
ter vodila informacijsko službo in propagandno dejavnost, kolikor so seveda 
za to imela razpoložljiva sredstva. Ta dejavnost v novih pogojih usiha, kar 
pomeni, da so mnoga društva v krajih, ki imajo ali bi imeli turistično perspek- 
tivo, prepuščena sama sebi. Kakor je tudi v predloženih materialih ugotovljeno, 
delujejo ta društva le toliko, kolikor posamezniki v nekem kraju še kažejo 
zavzetost za turizem in so naklonjeni amaterskemu delu v teh organizacijah. 

Sem slučajno že vrsto let turistični delavec — amater, zato vem iz lastnih 
izkušenj, kaj lahko stori oziroma pomeni taka družbena organizacija, kot je na 
primer neko agilno turistično društvo določenega kraja, oziroma na đolo'čenem 
območju za razvoj turizma. 

Tako je na primer v našem kraju, ki ima sicer idealne pogoje za razvoj 
izletniškega turizma, nima pa materialnih možnosti, niti nobene tradicije v tem 
smislu, turističnemu društvu v nekaj letih uspelo afirmirati ta kraj. To društvo 
je usposobilo dve vinogradniški zidanici, za gostinski objekt, ki sta postali prava 
Meka za prebivalce bližnjega mesta in tudi. za tujce, ki slučajno zaidejo tja. 
Hočemi reči, da je bil iz ljubezni do turizma in s prostovoljnim delom usposobljen 
obrat, h kateremu širša družbena skupnost skoraj ni nič prispevala, razen po*- 
sojila okoli 3 milijonov S dinarjev. Z dodatnim kreditom nekaj S milijonov 
dinarjev bi ta obrat, katerega lega in originalnost navdušujejo tudi inozemske 
turistične strokovnjake, lahko postal prava turistična atrakcija v slovenskem 
merilu. 

Zal pa naša turistična in planinska društva ne morejo najemati kreditov, 
čeprav imajo lastna sredstva, oziroma premoženje in zadostno garancijo, da bi 
tak kredit lahko vrnila. Ironija je, da lahko posameznik dobi kredit, družbena 
organizacija, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo-, pa ga ne more dobiti1. 

Podpiram predloge, da se uredi financiranje turistične družbene dejavnosti, 
s katerim bi se zagotovila sredstva za realizacijo programov in mnogih nalog 
turističnih društev, ki bi jih sicer morale opravljati občine ali krajevne skup- 
nosti. Pripominjam tudi, da se strinjam z večino predlogov, ki jih je v pred- 
loženih materialih nanizal sekretariat za gospodarstvo. Z namenom, da se 'čim 
bolj osvetli najnujnejša problematika o razvoju turizma, bi še enkrat opozoril 
na nujno ureditev vprašanja naših naravnih zdravilišč, ki ne ustrezajo zahtevam 
povpraševanja. Problem zdravilišč je tudi v tem, ker so po svojem statusu zavodi 
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in zaradi tega podvrženi določenim omejitvam. Status zavodov je po mojem 
mišljenju potrebno odpraviti ali pa spremeniti politiko socialnega zavarovanja 
do zdravljenja v zdraviliščih. 

Turistična propaganda je nezadostna in jo je treba občutno povečati. Po- 
sebno pozornost je posvetiti vprašanju financiranja turistične propagande glede 
posameznih regij in krajev. Povečati bi bilo treba stimulacijo gostinskih pod- 
jetij in turističnih organizacij ter delavcev v gostinstvu. Potrebno je čimprej 
zagotoviti ustrezna finančna sredstva za modernizacijo naših cest in končno izde- 
lati bi bilo treba dolgoročni program razvoja turizma in se zediniti za enoten 
koncept te politike v prihodnje. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, kdo še želi besedo? Tovariš 
Bori« Butina ima besedo. 

Boris Butina: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši poslanci! 
Iz gradiva, ki smo ga prejeli za današnjo razpravo, je razvidno, da turistična 
izgradnja ne poteka po predvidevanjih srednjeročnega programa razvoja te pa- 
noge, zlasti pa, da investicije ne potekajo po predvidevanjih v tiste turistične 
objekte in naprave, ki so -osnova za nadaljnjo ekspanzijo in načrtno turistično 
izgradnjo. Po ocenah, ki so bile dane na sejah obeh odborov, položaj na področju 
turizma nujno terja večjo aktivnost delovnih organizacij, bank, pa tudi širše 
družbene skupnosti pri razreševanju problemov, ki so za razvoj te panoge 'iz- 
rednega pomena. Eden od osnovnih problemov je kvaliteta naših turističnih 
nastanitvenih zmogljivosti, ki je zelo slaba. Ce primerjamo kvaliteto naših 
nastanitvenih zmogljivosti s kvaliteto teh zmogljivosti v razvitih turističnih de- 
želah. kjer je okoli 50 °/o ležišč v hotelih, penzionih, motelih in drugih na višjem 
nivoju organiziranih objektih komercialnega turizma, lahko ugotovimo, da je v 
Jugoslaviji pa tudi v Sloveniji situacija bistveno drugačna. V Jugoslaviji je od 
455 800 ležišč v omenjenih objektih komercialnega turizma in gostinstva le okoli 
93 000 ležišč ali slaba petina vseh ležišč, s katerimi razpolagamo,. Podatki o inve- 
sticijah v Sloveniji v letih 1966—1967 nam. kažejo, da te slabosti ne popravljamo. 
Iz poročila republiškega sekretariata za gospodarstvo se vidi, da smo v letih 
1966 in 1967 zgradili v komercialnem sektorju družbenega in zasebnega sektorja 
gostinstva samo 1799 ležišč, v zasebnih turističnih sobah pa kar 5300 ležišč in to 
pretežno s krediti, ki se dajejo za pospeševanje turizma. V srednjeročnem planu 
gospodarskega in družbenega razvoja smo predvideli, da bomo letno zgradili 
najmanj 2000 ležišč, kar sicer dosegamo, vendar ne tam in ne v takšni kvaliteti, 
kot smo to predvidevali. Vzrokov za takšno stanje je več. Nedvomno pa je 
poglaviten vzrok, da so gostinske delovne organizacije kot .osnovni nosilec dose- 
danjih investicij v nastanitvene kapacitete in turizem nasploh, z dosedaj naje- 
timi krediti za investicije, v glavnem izčrpale svoje kreditne možnosti. 

Iz zaključnih računov delovnih organizacij za leto 1967 je razvidno, da bodo 
sredstva, ki jih je gostinstvo vložilo v poslovni sklad in amortizacijo, znašala 
nekaj nad 40 000 000 N din. Obveznosti iz do sedaj najetih kreditov pa znašajo 
nad 30 000 000 N dinarjev. Ostalih 10 000 000 N dinarjev pa je temi organizacijam 
nujno potrebno za investicijsko vzdrževanje in popravila, tako da ta skromna 
sredstva ne morejo predstavljati osnove za nadaljnjo ekspanzijo, zlasti ne zato, 
ker so razdrobljena na veliko število gospodarskih organizacij. Da je temu tako, 
kažejo tudi podatki, v poročilu republiškega sekretariata za gospodarstvo, da je 
znašala lastna udeležba turističnih in gostinskih gospodarskih organizacij v 
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turističnih investicijah v 1965. letu 39 °/o, v 1966. letu 44,0/o in 1967. letu samo 
še 28 %; in nadaljnji podatek, da je bilo v letu 1967 vloženo v turizem 129 000 000 
N din, od tega 70i0/o iz bančnih, samo 28'% iz lastnih, 2 !°/o pa iz družbenih in 
drugih sredstev. Takšno stanje kaže, da je nujno hitrejše odločanje gostinskih 
delovnih organizacij v smeri integracije in poslovnega sodelovanja v panogi 
sami-, pa tudi z drugimi panogami gospodarstva, ki so bodisi udeležene v tuirizmu 
oziroma imajo poslovni interes, da nalagajo svoj kapital v turistično dejavnost. 
Zato v celoti podpiram sugestije in mnenja,, ki jih je glede integracije in širšega 
poslovnega sodelovanja, zlasti potrebe po nuđenju kompleksnejših turističnih 
uslug, v svojem ekspozeju navedel predstavnik izvršnega sveta tovariš Razdev- 
šek. Absurdno je, da v to panogo gospodarstva, ki je po podatkih, kot smo jih 
že slišali, v veliki ekspanziji in da v večji meri ne priteka kapital. Naj navedem 
še nekatere podatke: 

Celoten dohodek v gostinstvu je od leta 1963 do 1967 naraščal v poprečni 
stopnji okoli 30 ®/o letno, število tujih gostov je naraščalo okoli 26 % letno, število 
nočitev tujih gostov pa po stopnji okoli 20 (%> letno. Devizni dohodki iz turizma 
so narasli od 14 303 000 dolarjev v letu 1963, na 55 648 000 v letu 1967. Po po- 
datkih, ki smo jih dobili, je bila za letošnje leto omenjena številka 53 000 000 
dolarjev, kar kaže, kot je navajal tovariš Razdevšek, da se ekspanzija v letošnjem 
letu za razliko od ostalih panog gospodarstva nadaljuje naravnost v neverjetnih 
številkah. 

Vsi ti podatki kažejo, da gre v turizmu za perspektivno panogo našega 
gospodarstva, ki še zdaleč ni izkoristila obstoječih možnosti, kar je bilo: danes 
tudi že ugotovljeno. 

Imamo izredne možnosti, da s pomočjo' turizma na domačem tržišču, po 
doma veljavnih cenah prodamo za devize, zlasti za konvertibilne devize, naše 
kmetijske pridelke, izdelke naše prehrambene in predelovalne industrije. To so 
dovolj prepričljivi razlogi, da se tako industrija kot kmetijstvo, trgovina in 
promet pa tudi širša družbena skupnost močneje vključijo in vložijo več na- 
porov za turistično izgradnjo pri nas. Seveda je iluzorno misliti, da se bodo vse te 
panoge gospodarstva in vsi ostali sodelujoči kar sami od sebe vključiti v turizem. 
Predpogoj je, da se gostinstvo' kot osnovni nosilec investicij na tem področju 
primerno organizira, da se integrira v večje gospodarske organizacije, ki bodo 
sposobne združevati sredstva, zlasti sredstva iz retencijske kvote, in tako zdru- 
žene sposobne nastopati kot enakopraven in resen partner s polovnimi bankami, 
ki predstavljajo v današnjih pogojih osnovni vir za investicije v tuirizmu. 

Drugi razlog, k\ v sedanjih pogojih investiranja zavira večji priliv bančnega 
kapitala in kapitala drugih gospodarskih panog na področje turizma, je neustre- 
zen in zlasti za Slovenijo krivičen način obračunavanja retencijske kvote, o 
čemer smo danes tudi že govorili. 

Po podatkih republiškega sekretariata za gospodarstvo so znašali v letu 
1967 devizni dohodki iz inozemskega turizma nekaj nad 53 milijonov dolarjev. 
Od teh dohodkov je stacionarni turizem ustvaril le nekaj nad 18 milijonov do- 
larjev, izleti in tranzitni turizem nekaj več, oziroma 18 316 000 dolarjev. Največ 
deviznega dohodka pa smo ustvarili s prodajo v maloobmejnem prometu, zlasti 
industrijskega blaga s popustom v višini 19 225 000 dolarjev. 

Pravico do retencijske kvote, ki je znašala v lanskem letu 15 !0/o, v letu 1967 
pa 20®/» od ustvarjenega deviznega priliva, imajo samo podjetja, ki nudijo 
turistom prenočitvene usluge, vse ostale gostinske in druge gospodarske orga- 
nizacije pa kljub temu, da vplivajo na potrošnjo tujega turista, te pravice ni- 
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majo in s tem tudi nimajo možnosti za najemanje kreditov z deviznim odpla- 
čilom. Zato, ker nimajo možnosti neposrednega dokazovanja, da so ustvarile 
devize, tudi ne morejo najemati tujih kreditov, obenem pa ne morejo zaradi 
pomanjkanja bančnega kapitala najemati kreditov iz domačih virov. Po tej 
tehniki obračunavanja retencijske kvote participira slovensko turistično gospo- 
darstvo le z okoli 33 % v Sloveniji ustvarjenih deviznih dohodkov, to je tistega 
dela dohodka, ki je bil ustvarjen v stacionarnem turizmu, medtem ko se devizni 
dohodki, ustvarjeni z izletniškim turizmom, maloobmejno menjavo in s prodajo 
blaga s popustom v celoti stekajo v centralni devizni fond. 

Čeprav smo z načeli reforme napovedali, da bo si postopnim uveljavljanjem 
konvertibilnosti dinarja retencijska kvota izgubila na svojem pomenu, pa se 
uresničuje ravno obratno. Zaradi težav, ki jih imamo v izvozu in zato v plačilni 
bilanci, je retencijska kvota eden od osnovnih virov za pridobitev bančnega 
kapitala in edini vir dinarskih sredstev drugih panog gospodarstva v turistične 
investicije. Kljub temu je s sedanjo tehniko obračunavanja retencijske kvote 
tudi ta možnost v veliki meri okrnjena, kar je danes že poudaril predstavnik 
izvršnega sveta, zaradi česar bi bilo treba takoj pristopiti k izdelavi predloga, ki 
bi omogočil, da se najdejo solidne osnove in merila za pravičen obračun deviznih 
sredstev, ki bo zagotovil participacijo v obliki retencijske kvote. Mislim, da bi 
se morale poleg naših služb republiškega sekretariata za gospodarstvo in izvrš- 
nega sveta močno angažirati pri rešitvi tega problema tudi banke, zlasti pa 
delovne organizacije, ki sodelujejo v turizmu in ki so najbolj zainteresirane, 
da se ta problem ugodno reši. V celoti se priključujem stališču, ki sita ga glede 
tega vprašanja zavziela oba odbora, kakor tudi predstavnik izvršnega sveta. 

Tretji faktor, ki povzroča, da zaostajamo v turističnih investicijah, je ne- 
razvita infrastruktura. To se v materialih pa tudi v predlogu ugotovitev, sklepov 
in priporočil, ki so nam bili predloženi, nekajkrat omenja. Po srednjeročnem 
planu gospodarskega, in družbenega razvoja bi morali do leta 1970 investirati 
v turistično infrastrukturo najmanj 70 milijonov in v žičnice okoli 20 milijonov 
dinarjev. Investicije v žičnice se gibljejo v okviru predvidevanj, saj je bik> v 
letih 1966 in 1967 skupno investirano okoli 10 milijonov dinarjev. Moram pa 
poudariti, da je bilo to v glavnem investirano leta 1966 in da so investicije 
v žičnice v letu 1967 padle nekaj nad 2 milijona N dinarjev. Močno pa zaostajajo 
investicije v turistično infrastrukturo, saj je bilo po teh podatkih v zadnjih dveh 
letih za to investirano samo 2 200 000 N dinarjev. Komunalni objekti v turističnih 
krajih in objekti in naprave, ki dopolnjujejo turistično ponudbo, kot so žičnice, 
kopališča, športna igrišča, parkirni prostori in podobno omogočajo boljše izko- 
riščanje osnovnih turističnih kapacitet, niso pa sposobni sprejeti obstoječih 
pogojev bančnih kreditov in prevzeti obveznosti za devizno odplačevanje, ker po 
obstoječih predpisih in sistemu ne morejo obračunavati retencijske kvote. 

Vse te investicije pa sedaj največkrat sodijo v kompleks del, ki jih je treba 
opraviti ob zgraditvi hotela, motela ali drugega komercialnega turističnega 
objekta, in zato močno povečujejo stroške izgradnje, ki jih gostinske delovne 
organizacije ob sedanjih pogojih bančnega, kreditiranja ne zmorejo. Iz teh raz- 
logov so postale komunalne naprave in nerazvita turistična infrastruktura ozko 
grlo in se ne razvijajo vzporedno s povečevanjem osnovnih turističnih zmoglji- 
vosti, zlasti v turističnih krajih. Turistične in gostinske delovne organizacije 
lahko rešujejo samo izgradnjo infrastrukturnih objektov manjše vrednosti, ne 
morejo pa izgrajevati večjih infrastrukturnih potreb. 

6* 
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Tako majhne investicije v komunalne naprave v turističnih krajih in drugih 
infrastrukturnih objektih že same po sebi dokazujejo in kažejo, da z obstoječim 
sistemom njihovega financiranja nekaj ni v redu. Zato se v celoti priključujem 
mnenju obeh odborov, da je potrebno- sistem financiranja tega področja proučiti 
in ustrezneje rešiti, ker bodo sicer težave, ki že sedaj zavirajo načrtno turi- 
stično izgradnjo, v prihodnje Se večje. Iz tega razloga s'e mi zdi predlog, da na to 
področje posežemo tudi z usmerjenimi sredstvi republike, ne samo umesten, 
temveč nujno potreben. Le tako bomo lahko mobilizirali sredstva občin, komu- 
nalnih delavnih organizacij in bank. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič : Besedo ima inž. Zvone Pelikan. 

Inž. Zvone Pelikan: Tovarišice in tovariši poslanci! V svojem ekspo- 
zeju se je tovariš inž. Franc Razde vse k dotaknil tudi vprašanja kmečkega tu- 
rizma. To postaja pri nas nov pojem. Želel bi njegove misli, ki jih je v svojem 
kratkem ekspozeju lahko- temu problemu posvetil, nekoliko bolj poudariti in z 
določenimi predlogi dopolniti. 

Menim, da je ta veja turizma, ki je povezana s kmetijstvom, 23a narodno 
gospodarstvo izredno interesantna. Znano je, da se novi tokovi turizma odvračajo 
od standardnega in konvencionalnega hotelskega turizma, ki je bil v modi pred 
več leti, in da si ljudje vedno bolj želijo prebiti svoj oddih nekje v miru v 
odmaknjenih krajih in ne v velikih hotelih, temveč bežijo iz mestnega in tovar- 
niškega hrupa na prostost, nazaj v naravo. 

Zaradi tega zlasti alpske države, ki imiajo take pogoje, izredno močno raz- 
vijajo tako imenovani privatni turizem. Naša sosednja Avstrija zelo intenzivno 
in načrtno preobraža kmetije, ki se poleg specializiranega kmetijstva bavijo 
tudi s turistično dejavnostjo. 

Take kmetije, ki so zrasle v zadnjih 5 do 10 letih, so plod načrtnega in 
sistematičnega dela v sosednji Avstriji. Danes je lahko že videti njihov gospo- 
darski učinek, ki je izredno interesanten, tako za kmeta, ki se je za to zvrst 
gospodarstva odločil, kot za samo družbo, ki je dosegla s tem hkrati več ciljev. 
S tem preprečimo beg kmečkega prebivalstva iz hribov v dolino oziroma v to- 
varne. Vemo, da ta. pritisk ne predstavlja samo ekonomskega problema, ker 
.predstavlja problem odpiranja novih delovnih mest oziroma novih investicij, 
temveč je to širši problem, ki pomeni opustošenje našega prirodnega bogastva, 
ker bi nam naši hribi brez. kmetij, oziroma naseljenosti ne pomenili ničesar. 
Nekdo mora v hribih skrbeti za pota, za hudournike in za vzdrževanje nekega 
biološkega ravnovesja. Ce te predele prepustimo stihiji, se nam lahko zgoidi, da 
nam ta visokogorski svet v doglednem času preide v pušča in v divjina. V tem 
je ta širši ne le kratkoročno gospodarski, ampak širši narodni pomen, zato 
moramo k temiu problemu pristopiti načrtno, s čigar rešitvijo bomo zmanjševali 
pritisk na odpiranje novih delovnih mest in nezaposlenosti, saj vemo, da je to 
vedno večji problem pri nas. Obenem bomo zvišali standard temu prebivalstvu, 
kar ima končno za cilj, da to prebivalstvo ne bo bežalo v dolino, da bo nepo- 
sredno vnovčevalo svoje kmetijske pridelke, za katerih plasma vemo, da je 
tudi problem pri tako zasičenem tržišču, pri vsem tem pa pomagamo ljudem, 
da si omogočijo cenen oddih, saj vemo-, da je oddih v velikih hotelih zelo drag 
in si ga naši ljudje le težko privoščijo. 

Lahko bi navajal še več prednosti, ki bi poudarjale pomen te zvrsti turizma, 
ki se pri nas šele samoiniciativno poraja v Zgornji Savinjski dolini in ponekod 
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drugod, kjer se kmetje samostojno odločajo za gradnjo prostorov in adaptacijo 
svojih gospodarskih poslopij, da si uredijo 10 do 12 ležišč. Mož tse večidel peča s 
kmetijskimi opravili, žena pa se peča pretežno z gostinsko-penzionskimi posli. 
Delitev dela je izvršena tako, da sta oba polno zaposlena, kar zagotavlja hiši 
dodatni dohodek. Predlagam, da bi komisija, ki bo pripravila zaključke in smer- 
nice za razvoj turizma, ki jih bomo sprejemali na prihodnji seji zbora, vključila 
vanje, kar nisem opazil v tem materialu, tudi vprašanje razvijanja kmečkega 
turizma. Mnenja sem, da bi bilo potrebno upoštevati vsaj naslednje predloge: 

1. Izdelati študije o možnostih preobrazbe alpskih kmetij v kombinirana 
kmetijisko-tuiristiična gospodarstva v naših pogojih in razmerah, ker smatram, 
da ne bd bilo čisto umestno presajati neke recepte iz sosednje Avstrije na 
naša tla. 

2. Izdelati bi bilo treba; konkretno shemo in načrt za gospodarjenje takšnega 
kmečkega turističnega obrata. Pri tem bi bilo smotrno tesno sodelovanje kme- 
tijskih in turističnih strokovnjakov. Pri tem ne mislim konkretnega načrta za 
vsako kmetijo, ampak približno orientacijo, da bi se ljudje, ki bi bili zaintere- 
sirani na temi vprašanju, lahko orientirali, kaj to za njih v ekonomskem smislu 
pomeni, tako glede dohodka in investicij in kaj taka, preobrazba zahteva ob 
usmeritvi v kmetijskem področju, oziroma v usmeritvi v turističnem delu. 

3. Izdelati predlog o dodatnem izobraževanju teh ljudi, ki bodo delali v turi- 
stični dejavnosti. Te kmečke žene in njihove hčere bodo morale opraviti nek 
tečaj ali gostinsko turistično šolo, kjer se bodo naučile vsaj osnovnih pojmov 
gostinstva in turizma. To> bi bile lahko zimske oziroma večerne šole ali1 pa 
poklicne šole, ki bi delale določen čas. Brez te izobrazbe bi bilo škoda karkoli 
investirati, ker bi bili rezultati slabi. Nadalje bi bilo treba zainteresirati arhi- 
tekte in gradbenike, da bi izdelali nekaj študij oziroma tipskih projektov, kako 
bi se naj kmečka gospodarska poslopja adaptirala, da ne bi siami pokvarili 
izgleda oziroma slikovitosti, ki jo ima, naša hribovska kmetija, ne bi smeli dopu- 
stiti neke samovoljne adaptacije, ki z moderničenjem pokvarijo ves izgled ozi- 
roma podobo. Tako bi izgubili tisto, kar je pravzaprav največ vredno. Pri tem. 
bi morah organizirano in strokovno nastopati in z nasveti ter s konkretnimi 
predlogi svetovati, kakšno zunanjo in notranjo podobo naj bi imele te adaptacije 
na zunaj teh poslopij. Ob tem je tudi možno proučiti serijsko izdelavo razne 
notranje opreme, sanitarij in tako dalje. Vemo, da industrija v drugih državah 
izdeluje dobro in zelo poceni opremo, bodisi po načrtu ali serijsko. Prav tako' bi 
morah tudi proučiti možnost zagotovitve ugodnih kreditov pod ugodnimi pogoji 
za ljudi, ki bi se za to odločili. Meinim, da brez te možnosti, ker vemo, da je 
ekonomski položaj teh kmetov v sedanjih pogojih dokaj slab, take adaptacije 
iz lastnih sredstev niso v stanju izvesti. 

Pri tem je tudi odprto vprašanje komunalnih investicij, na primer ureditev 
cest do teh kmetij, napeljava elektrike in vode, ki bi jih morala družba oziroma 
komuna podpreti. Nanizal sem nekaj vprašanj, ki jih bi bilo treba prej proučiti, 
če želimo, da bi se tudi ta, dejavnost, ki je po mojem mnenju za vse gospodarstvo 
izredno interesantna, uresničila in da bi se vprašanje preobrazbe hribovskih 
kmetij, ki so sicer zapisane propadu, čimprej rešilo, dokler se še rešiti da. 
Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Zahvaljujem se v imenu komisije 
za sugestije in konkretne predloge. Besedo ima predstavnik Planinske zveze 
tovariš Fedor Košir. 
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Fedor Košir: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Slovenska planinska organizacija si šteje v čast, da prvič v svojem 75-letnem 
obstoju lahko pojasnjuje svoje probleme pred najvišjim republiškim forumom. 
To smo marali storiti zaradi stiske, v katero je planinska organizacija tekom 
zadnjih let prišla. Naš nižinski kot tudi višinski turizem, predvsem planinstvo, 
se je tako razvil, da planinska organizacija s svojimi lastnimi sredstvi in napori 
ne more več obvladati problemov, predvsem finančnih problemov, ki se pred 
organizacijo pojavljajo. 

Iz predloženega materiala — vsebine ne bi ponavljal — ste lahko videli, da 
je bilo pred vojno 69 planinskih objektov. Danes upravlja planinska organizacija 
170 planinskih objektov, ki so stalno potrebni rednega vzdrževanja in večjih 
adaptacij, saj se iz leta v leto povečuje število obiskovalcev. Če ste natančneje 
prebrali naš prispevek k diskusiji, znaša število obiskovalcev planinskih ob- 
jektov že okoli 850 000 letnoi. Kdorkoli je le malo planinec in hodi v planine, ve, 
da je v poletnih mesecih v vseh naših nižinskih in višinskih postojankah večen 
problem s> prostorom, s prehrano in z vsem tistim, kar bi moralo biti urejeno vsaj 
na približno kulturni ravni. Pri tem mislim na sanitarije, na vodo, na ležišča, 
kar vse sčasoma postopoma propada, ker je že tako močno izrabljeno, da je 
vsako leto potrebno več sredstev, da bi te nujne probleme uredili. 

Planinska organizacija je izrabila že skoro vse svoje lastne finančne možno- 
sti, da bi te stvari uredili tako, kot vsi želimo. Planinska zveza je edina organiza- 
cija, ki sama iz svojih sredstev plačuje svojo administracijo. Iz sredstev, ki jih 
dobi od republike, izvaja samo akcije, ki jih vsako leto programira. Ko smo do 
leta 1960 še dobivali subvencije, ki jih je dala republika 60 °/o, občine 20 %>, sami 
pa smo krili 20 l0/o potreb, smo ta sredstva uporabili kot brezobrestna posojila po- 
sameznim društvom, ki jih sedaj počasi vračajo. Obenem smo uvedli nek notranji 
samoprispevek na način, da morajo nižinske postojanke od svojega bruto do- 
hodka prispevati določen odstotek v sklad za visokogorske postojanke, ki jih 
moramo vsako leto nujno vzdrževati. Znano je, da v višinah nad 2000 m vsaka 
stavba, posebno če ni posebej solidno grajena, zelo hitro propada. Pri vseh teh 
170 postojankah in pri tako številnem obisku naših planin pa Planinska zveza 
za banke ni kreditno sposobna. Izjemni so primeri, da ob garanciji občine odobri 
banka kakšen manjši kredit po visoki obrestni meri in na kratek rok odplačila, 
naša društva pa zelo težko odplačujejo kredite pod takimi pogoji, kajti v planinah 
turistična sezona ne traja vse leto, ampak navadno največ dva do štiri mesece. 
Seveda ne dobivamo nobenih sredstev iz naslova negospodarskih investicij. Žal, 
nimamo točnih podatkov, vendar lahko ocenimo, da obiskuje naše postoj,anke 
vsako leto okoli 15 000 tujcev, kljub temu pa Planinska zveza ne dobi nobene 
udeležbe v devizah, čeprav bi rabila devizna sredstva za svoje inozemske od- 
prave, delno pa za nabavo opreme gorske reševalne službe. Delo te službe vam 
je poznano in veste, da je nujno potrebna in da je sodelovanje pri tej službi 
prostovoljno, ko ta služba rešuje ljudi vsega sveta brezplačno. 

Vse to nas je napotilo, da smo zaprosili republiško skupščino, da v zvezi z 
diskusijo o turizmu postavi na dnevni red tudi probleme slovenskega planinstva, 
ki letos praznuje 75-letnico svojega obstoja. 

Drugi problem, ki morda ne spada v današnjo razpravo, vendar ga želim 
nakazati, je, da ne želimo naših planin v celoti tehnizirati. Slovenski planinci 
nismo proti žičnicam, niti proti temu, da se gradijo žičnice na tiste vrhove in do 
tistih smučišč, kjer je to nujno potrebno. Vendar smatramo, da je razsežnost 
naših planin tako majhna, da prav zato planin ne smemo v celoti tehnizirati. 



58. seja 87 

Ze v preteklih letih srno dobivah na Planinsko zvezo nešteto prošenj in pred- 
logov, da označimo kotičke, kjer bi lahko inozemci v miru preživeli svoj dopust. 
Pri tem so navedli, da jim je znamo, da v naših planinah ni povsod hrupa in 
zabav ter raznih tehničnih naprav, ki vznemirjajo planince, tako kot v nekaterih 
predelih Švice, Avstrije in drugod. Zato apeliram, da bi bilo treba izdati čimprej 
zakon o varstvu narave, kajti Slovenija, kot priznano alpska dežela, dežela z 
neštetimi lepotami, tega zakona še nima, medtem ko so druge republike, ki imajo 
manj prirodnih lepot kot Slovenija, tak zakon že davno sprejele. 

Prosim komisijo, ki je bila danes imenovana, da uvrsti naše probleme med 
svoje predloge in jih priporoči republiškemu zboru, ki bo te predloge verjetno 
obravnaval. Zahvaljujem se, da sem lahko pred tem zboirom povedal nekaj misli 
o naših planinskih problemih. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala tudi vam za vaš prispevek. 
Betsedo ima poslanec tovariš inž. Miloš Polič. 

Inž. Miloš Polič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Mi vsi smo turisti in smo obenem tudi turistični delavci. Zato je v našem 
interesu, da kot poslanci podpremo ugotovitve in priporočila, ki so nam bila 
predložena, in stališča, ki jih bo obdelala že izvoljena komisija. 

Nekaj misli me je le navedlo, da sem se prijavil k razpravi 'in da dam svoj 
prispevek k 'delu te komisije. Ko sem bil pred nedavnim v Dalmaciji, zaradi 
izgradnje nekaterih turističnih cest, sem slišal pogovor, da za zelo drag denar 
prodajamo zrak, sonce in morje. V anketi o vprašanjih našega turizma, na katero 
so odgovarjali tuji turisti, ki je bila nedavno objavljena v naših časopisih, pa 
govore o nečistoči naših plaž, o nečistih sanitarijah, o počasnem in nezaintere- 
siiranem gostinskem osebju, o slabih cestah in podobno. 

V razgovoru v pavzi mi je nekdo pripovedoval, da je bil nek naš tovariš 
v inozemstvu in je bil začuden nad tem, ko je videl, da ljudje poberejo vsak 
papir in vsako prazno konservno škatlo in to zopet odpeljejo z avtomobilom 
domov. 

Naj navedem nekaj primerov. V Fieisi, ki je biser naše slovenske obale, 
enkrat na teden čistijo mesto. Kdor se hoče, recimo v Fiesi v sredo kopati, se 
bo pač moral sončiti med odpadnimi kostmi in med konservnimi škatlami in 
drugo navlako. Občina Piran bo> morala komunalno dejavnost nujno povezati 
s potrebami turizma, in bo morala skrbeti, da bo vsako jutro obala čista in da 
bomo nudili turistu za njegov denar, kot že rečeno, ne samo zrak, sonce in morje, 
ampak tudi košček čistega prostora, kjer se bo lahko zadovoljno tudi sončil. 

Nekaj, kar zelo moti je, da v najneprimemejšem času, sredi glavne turi- 
stične sezone adaptiramo posamezne turistične objekte. Neki dan sem bil v 
hotelu »Paka« v Velenju; ob 9. uri dopoldne so delavci razbijali, menjali stekla 
in čistili prostore. V lokalu sem videl tudi nekaj tujih turistov. Nek Anglež, 
verjetno ni znal drugače premagovati ropota, je čital kriminalko med zajtrkom. 

Včeraj sem se peljal skozi Karlovac na Plitvice, kjer sem imel priliko videti, 
kako izgledajo počivališča ob naših cestah. To izgleda slabše kot v hlevu. Vpra- 
šam se, ali je to zgledno za turizem in kdo je dolžan vzdrževati čistočo. Človek 
se zgrozi ob izgledu teh počivališč. 

V nobeni recepciji naših hotelov ni mogo'če dobiti znamk, filmov in drugih 
drobnih potrebščin, kot da nam ni znano, da turist rabi te vsakdanje stvari. 
Poglejmo našo železniško postajo v Ljubljani, ki je vse kaj drugo, samo ni turi- 
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stična. Prostori so umazani, osebje je neprijazno. Ze decembra lani smo odobrili 
program cestnega sklada SR Slovenije. Mislim, da se še ni pristopilo k popravilu 
cest, ampak bomo v viisioki turistični sezioni postavili na ceste semaforje in ustvar- 
jali dolge kolone in nejevoljo vseh tistih, od katerih bi radi dobili devize in o 
katerih danes toliko govorimo. 

Meniim, da smo se vse preveč zavzemali za posteljne in sedežne kapacitete 
hotelov, vse ostalo, kar dejansko predstavlja turizem, kar nudi počitek človeku 
in ga odtrga od njegovih vsakdanjih skrbi, pa nam je popolnoma neznano. 

Če se na primer velenjski rudar napoti v Fieso, da se odpočije od težkega 
dela v rudniku in če slučajno zboli, mora plačati zdravstveno uslugo v Piranu. 
Ali naj ta rudar plača nekaj tisočakov za zdravljenje svojega otroka, ki je slu- 
čajno stopil na morskega ježa, zato, ker se mi nismo glede socialnega zavarovanja 
dogovorili, kdaj in kje se1 plačujejo zdravstvene usluge. 

Vse te slabosti in pomanjkljivosti lahko pripišemo resnici, ko pravimo, da 
za dratge denarje prodaj amo< zrak, sonce in morje. 

Želel bi povedati še tole. Imamo nekatere predele Slovenije, ki jim pravimo, 
da so deficitarni. Haloze, Slovenske gorice, dolina Krke in Kočevska so zelo 
zanimivi turistični kraji in kaji smo napravili za te kraje? Na obeh straneh 
avstrijske meje je enaka zemlja in enaki hribčki, ki se imenujejo Slovenske 
gorice. Na avstrijski strani bomo videli to, kar je že tovariš pred menoj govoril, 
da lahko vsaka viničarija sprejme turiste. Asfaltirane ceste nas popeljejo iz 
grička na griček, kjer se lahko človek resnično spočije. Kdo bi se peljal v 
Kungoto ali pa v naše Haloze kot turist, da bi se dušil v prahu ali pa razbil avto 
na slabi cesti, preden bi se pripeljal do Trakoščana? 

Vsi ti predeli imajo pogoje za turizem, vendar nimamo nobenega programa, 
da bi razvili tako turistično zanimiva področja. 

Zato moramo nujno iskati vzoire drugod in jih prilagajati našim razmeram 
in reševati te probleme, ker borno obenem rešili tudi socialni problem Haloz in 
dela Slovenskih goric. 

Na koncu bi rad povedal še tole: Pred seboj imamo tudi ugotovitve glede 
turizma iz leta 1964. Ce pregledamo ugotovitve v letošnjih materialih, vidimo, 
da so sicer malo daljše, ampak v bistvu iste. Vprašam se, kaj smo napravili 
v teh štirih letih. Menim, da borno čez štiri leta zopet ugotavljali isto. Naj 
omenim še to, da na območju volivne enote niti ena gospodarska organizacija 
niti občinska skupščina ni predelala naše resolucije o razvoju gospodarstva 
za leto 1968, niti je ne poznajo<, zato se bojim, da tudi teh ugotovil in priporočil 
o turizmu verjetno ne bodo prečitali. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima predstavnik Turistične 
zveze Slovenije, tovariš dr. Danilo Dougan. 

Dr. Danilo Dougan : Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite rni, da 
se v imenu Turistične zveze Slovenije vključim v vašo razpravo in da se vam 
zahvalim za dano možnost. 

Želel bi se na kratko dotakniti naslednjih vprašanj: integracija v turizmu, 
uskladitev interesov turističnega gospodarstva z interesi zaščite narave in že 
večkrat obravnavani problem financiranja turističnih družbenih organizacij.. 

Glede integracije v turizmu je treba ponovno ugotoviti, da v naši republiki 
ni prišlo do večjih in pomembnejših integracijskih procesov. Ti proceis niso bili 
sproženi niti v okviru celotnega gospodarstva niti v okviru samega turističnega 
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gospodarstva. V okviru celotnega gospodarstva bi taki integracijski procesi po- 
vzročili, da bi se turistične gospodarske organizacije združevale v tej ali oni 
obliki z drugimi gospodarskimi organizacijami, ki sicer niso neposredni nosilci 
turističnega prometa, a so posredno izredno- zainteresirane na tem, da je ta 
promet čim močnejši. To združevanje bodisi fizično, bodisi poslovno, bi ne- 
dvomno moglo zagotoviti znatno večje investicijske naložbe v turizmu. V sosednji 
republiki Hrvatski so prav na ta način v zadnjih letih uspeli zgraditi znatno več 
turističnih objektov kot pri nas. Se nujnejša je integracija med samimi turi- 
stičnimi organizacijami. Dejstvo je, da je nastopanje naših turističnih organizacij, 
in prodaja naših turističnih uslug na domačem in na inozemskih tržiščih, po eni 
strani močno razpršena, obenem pa povsem neusklajena, kar povzroča, da naše 
usluge težje in ceneje prodajamo, namesto, da bi naše turistično gospodarstvo 
nastopalo strnjeno, upoštevajoč pri tem tudi skupne interese celotnega sloven- 
skega turizma in ne le ozke interese svojih podjetij. Upoštevajoč vse objektivne 
in subjektivne ovire, ki danes obstojajo in ki bodo verjetno še naprej otežkočale 
procese fizičnega združevanja med turističnimi organizacijami, sem osebno trdno 
prepričan, da ni dan os prav nobene ovire več za poslovno združevanje na po- 
godbeni osnovi. Do takega poslovnega združevanja bi zlasti moralo čimprej 
priti v naših večjih turističnih krajih in območjih, kjer je turistična ponudba 
dejansko rezultat vseh dejavnikov. Taka poslovna integracija bi mogla rešiti 
številne probleme, ki danes prispevajo svoj znaten delež k slabšemu gospodar- 
jenju v naših gostinskih podjetjih, ker bi zagotovila predvsem: 

1. skupno ali vsaj usklajeno nastopanje na. inozemskem in domačem tržišču: 
2. izvajanje skupnih propagandnih akcij; 
3. združevanje sredstev za gradnjo zlastih tistih infrastrukturnih objektov v 

ožjem smislu te besede, ki bi povzročali porast dnevne potrošnje domačih in 
inozemskih gostov. 

4. skupno nabavljanje vseh prehrambenih in drugih artiklov, ki jih naše 
gostinstvo dnevno potrebuje; 

5. racionalno medsebojno uporabo- delovne sile. 
Nedvomno je še več vprašanj, ki bi jih poslovna integracija mogla učinko- 

vito reševati v korist vseh partnerjev. Skrajni čas je, da se taki ali še inten- 
zivnejši integracijski procesi sprožijo vsaj znotraj samega turističnega gospodar- 
stva. Prav tako pa je vse bolj potrebno močnejše vključevanje vsega gospodar- 
stva v turistična gospodarska dogajanja. Zato bi si dovolil predlagati, da 
dokumenti republiške skupščine, ki bodo govorili o potrebnih naporih za na- 
daljnje močnejše razvijanje turizma, vsebujejo tudi določene napotke ali celo 
zahteve za čimprejšnje uresničevanje omenjenih integracijskih procesov v našem 
turističnem gospodarstvu. 

Drugo vprašanje, o katerem želim govoriti, je vprašanje usklajevanja inte- 
resov varstva narave z interesi našega turističnega gospodarstva. 

Nedvomno je priroda eden od osnovnih elementov, ki privabijo slehernega 
turista v določeno deželo. To istočasno pomeni, da so prirodne lepote zelo po- 
memben element v našem turističnem gospodarstvu, ki ga mora turistično 
gospodarstvo izkoristiti za to, da lahko doseže tudi maksimalne ekonomske 
rezultate. Ta maksimum seveda ne sme biti tak, da posega v samo naravo v tem 
smislu, da jo uničuje ali pomembno kvari njen izgled. 
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Turistična zveza Slovenije, ki je o teh vprašanjih že večkrat razpravljala, 
si ne more zamisliti nadaljnjega razvijanja turizma, če ne bo naša priroda 
vključena v celoten turistični promet, vendar s tem, da se prirodne atraktivnosti 
oziroma prirodne lepote do maksimalne možne meje ohranijo kot tisti privlačni 
element, ki privablja turiste v našo deželo in pospešuje njihovo potrošnjo pri 
nas. To pomeni, da bi morali biti grajeni vsi turistični objekti tako, da bi ob 
čim večji ohranitvi njihovih funkcionalnih potreb in ekonomskih interesov inve- 
stitorjev ne bi kvarili prirode, ampak bi jo ohranili ali celo obogatili. Predpogoj 
za izvajanje take politike so seveda pravočasno izdelani regionalni in ožji ure- 
ditveni načrti ter urbanistični plani, ki naj bi odrejali turistične coninge in mikro 
lokacije za posamezne turistične objekte. Mislim, da imamo dovolj strokovnja- 
kov urbanistov, prav tako pa imamo projektante, ki bi morali biti sposobni dati 
posameznim turističnim objektom ustrezno arhitektonsko obliko. 

Usklajevanje interesov varstva narave in interesov turističnega gospodarstva 
je torej nedvomno možno. Ne bo sicer mogoče v celoti preprečiti, da ponekod 
čuvanje interesov enega partnerja ne bo ogrožalo interesov drugega, vendar 
mislim, da bo> pri tem treba imeti pred očmi tudi to, da danes razvijamo turi- 
stično gospodarstvo kot eno izmed pomembnih slovenskih gospodarskih panog 
in da ta panoga lahko našemu občanu pa tudi celotnemu gospodarstvu prinese 
znatne ekonomske koristi. 

Širše razprave o vprašanju zaščite narave niso odveč, ker lahko dajo drago- 
cene sugestije, vendar bi glede na izkušnje bohinjskega primera po mojem 
mnenju ne bilo zaželeno, da udeleženci take razprave upoštevajo samo inte- 
rese zaščite narave, v celoti pa zavračajo splošne napore za razvoj turizma kot 
gospodarske panoge in da te razprave potekajo izven meja dostojnosti, ko se 
na primer našim gostinskim delavcem očita, da zasledujejo pri tej ali oni inve- 
sticijski akciji tudi namen, da uvajajo pri nas bordelski turizem, prostitucijo 
in podobno. 

Predlagam, da republiška skupščina v svojih dokumentih, ki bodo sledili 
tej razpravi, priporoča vsem republiškim forumom in občinskim skupščinam, 
da vložijo v naj bližnji prihodnosti vse svoje napore v čimprejšnjo izdelavo 
vse potrebne regionalne in urbanistične dokumentacije tako, da bo ob polnem 
spoštovanju republiškega zakona o varstvu narave, ki bi moral biti čimprej 
sprejet, možno pri slehernem investicijskem posegu v našo naravo do maksi- 
malne meje uskladiti interese njene zaščite z interesi turističnega gospodarstva. 

Tretje vprašanje, o katerem želim spregovoriti v današnji razpravi, je vpra- 
šanje, o katerem sem tako osebno, kot so tudi drugi predstavniki turistične 
družbene organizacije, že govorili na tem mestu. Gre za večno obstoječi problem 
financiranja dela turističnih družbenih organizacij. Danes ne bi ponovno govoril 
o pomenu tega dela, ki ga izvajajo naša turistična društva in regionalne turi- 
stične zveze in niti ne o rezultatih, ki so< jih pri razvijanju tuirizma dosegli. Tudi 
ne bi govoril o tem, da to delo obstoja predvsem v akcijah, ki jih zaradi njihove 
specifičnosti niti ne morejo, ali ne želijo, ali nočejo opravljati upravni organi 
ali gospodarske organizacije. Želel bi samo poudariti to, da še danes ni razčiščeno 
vprašanje financiranja delovnih programov naših turističnih družbenih orga- 
nizacij, ki vsebujejo prav te akcije, katerih nihče drug noče ah ne more izvajati. 
Povsem jasno je, da bi turistične družbene organizacije brez rednih in zadostnih 
sredstev, s katerimi bi se zagotovila realizacija njihovih delovnih programov, 
prav kmalu postale same sebi namen oziroma bi morale prenehati z aktivnim 
delovanjem. To bi po naši presoji pomenilo, da bi naše turistično gospodarstvo 
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izgubilo dragocenega in neobhodno' potrebnega partnerja pri naporih za razvi- 
janje turizma. To velja še zlasti sedaj, ko s posebnim poudarkom) razpravljamo 
o odkrivanju notranjih rezerv, saj bi v nasprotnem primeru moral nujno potreb- 
ne naloge za razvoj turizma, ki jih danes opravljajo naša turistična društva, 
opraviti kak drug organ, za kar bi bilo potrebno izdatno več sredstev, kar bi s 
tem eliminirali prostovoljno in brezplačno delo članstva. Sočasno bi to pomenilo 
postopno, vendar zanesljivo demontažo turističnih družbenih organizacij, ki so 
s svojim dosedanjim delom, pa čeprav slabo in neredno oskrbljene s finančnimi 
sredstvi, vendarle dokazale svojo družbeno in gospodarsko upravičenost. Tak 
proces nedvomno ne bi bil v korist našemu turizmu, zaradi česar je nujno 
potrebno, da se vprašanje financiranja turističnih družbenih organizacij čim 
resneje ponovno pretehta in zagotovijo redna sredstva, ki jim bodo omogočila 
njihovo delo v korist turističnega gospodarstva. 

Naj posebej poudarim, da njihovo delo ni samemu sebi namen, oziroma ne 
služi temiu, da turistična društva bogatijo. Premiki v turizmu, ki smo jim priča 
v zadnjih letih, terjajo kvalitetne spremembe in vse močnejše vključevanje turi- 
stičnih družbenih organizacij, čeprav samo posredno, v turistično gospodarstvo. 
Da se jim to omogoči, je seveda potrebno povsem drugačno gledanje na probleme 
financiranja turistične družbene organizacije, še posebej pa nekaterih n-enih 
osnovnih nalog, med katerimi velja predvsem poudariti propagando in informa- 
cijsko službo. Mnenje, da so dotacije družbeno-političnih skupnosti oziroma 
njihova proračunska sredstva edini vir financiranja dela in aktivnosti turističnih 
organizacij, seveda ni v skladu s sistemom in z gospodarskimi ter družbenimi 
gibanji v naši državi. Kakovostne spremembe v gospodarskem! sistemu, pa tudi 
sama gospodarska reforma zahteva postopno prenašanje virov financiranja s 
področja proračuna na vse tiste činitelje, ki danes delujejo v turizmu in še zlasti 
tiste, ki delujejo kot nosilci turističnega gospodarstva. Vire za financiranje de- 
lovnih programov naših turističnih društev je torej treba iskati tudi v namenski 
uporabi turistične takse, zlasti pa v prispevkih gospodarskih organizacij, v ka- 
terih končno gospodarsko korist pravzaprav turistična društva in zveze delajo. 
To oboje pa seveda spet ne miore pomeniti, da bi morale občinske skupščine 
in krajevne skupnosti, ki tudi imajo določeno gospodarsko korist od rezultatov, 
ki jih dosegajo turistične družbene organizacije, v celoti opustiti financiranje 
delovnih programov turističnih družbenih organizacij na svojih področjih, tem- 
več se s takimi predlogi teži samo za tem, da bi bila udeležba proračuna vse 
manjša. 

Zal pa vse do danes turističnim družbenim organizacijam pri reševanju 
problemov financiranja njihovih delovnih programov ni uspelo rešiti skoraj 
ničesar, čeprav se za to vztrajno borijo skozi vsa zadnja leta. Zato prosim repu- 
bliško skupščino, da v svojem aktu ponovno poudari družbeno koristno vlogo 
turističnih družbenih organizacij, kar je poudaril tudi tovariš inž. Razdevšek, 
prav tako pa tudi njene dolžnosti in obveznosti pri razvijanju turizma v naši 
republiki. Obenem naj priporoči vsem občinskim skupščinam in celotnemu, 
zlasti turističnemu gospodarstvu, da naj v bodoče pravičneje ovrednoti delo 
turističnih društev in regionalnih turističnih zvez ne le skozi priznanje njihovega 
družbeno koristnega dela, ampak tudi z ustreznim financiranjem njihovih de- 
lovnih programov. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Me s a r i č : Hvala vam. Besedo ima tovariš 
Milan Šepetavc. 
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Milan Šepetavc: Tovardišica, predsednik, tovariši, tovarišice poslanci! 
Dovolite mi, da se v svoji razpravi zadržim pri nekaterih problemih zdravstve- 
nega turizma oziroma slovenskih naravnih zdravilišč. 

Zdravstveni oziroma • turistični delavci trdijo, da je zdravstveni turizem 
najstarejša zvrst turizma kot gospodarske panoge. Kljub temu pa je ta zvrst 
turizma, čeprav zelo interesantna, v močnem nazadovanju. Vzroke za to ni iskati 
le v reformnih ukrepih, temveč izvirajo daleč iz prejšnjega obdobja. Čeprav so 
naravna zdravilišča imela popolnoma zasedene kapacitete z zdravstvenimi zava- 
rovanci v prejšnjem obdobju oziroma, s pacienti, katere so pošiljali zavodi za 
socialno zavarovanje, vendar niso ustvarjala skoraj nobenih skladov za razšir- 
jeno reprodukcijo. Osebni dohodki delavcev, zaposlenih v zdraviliščih v tem 
obdobju, so bili izpod poprečja zaposlenih v ostalih gostinskih podjetjih, ki so 
se ukvarjala, s podobnimi uslugami. Vzrok takemu stanju so' bile predvsem dikti- 
rane cene, katere so diktirali komunalni zavodi za socialno zavarovanje, tako 
da pri pogodbah za oskrbni: dan v glavnem, zdravilišče ni imelo kaj govoriti, ker 
je bil ta že vnaprej tako ozko odrejen, da ni bilo moč ustvarjati pomembnejše 
akumulacije. Glede na tak,šno> stanje so se vsa slovenska zdravilišča znašla v iz- 
redno težkem položaju, zlasti še od julija 1966, leta dalje, ko je bil sprejet zakon o 
zdravstvenem zavarovanju, ki določa, da se zdravljenje v naravnih zdraviliščih 
ne financira iz skladov zdravstvenega zavarovanja. Proste kapacitete v teh zdra- 
viliščih ni bilo moč razprodati domačim in tujim turistom, saj je bila večina slo- 
venskih zdravilišč brez vsakega sodobnega komforta. Zaradi slabih perspektiv 
v teh institucijah so zdravstveni delavci začeli zdravilišča zapuščati, tako' da so 
nekatera zdravilišča ostala brez zdravstvene službe. Zato so sedaj tudi za tuje 
turiste nepomembna. Poskusi kolektivov zdravilišč, da z izletniškimi gosti rešijo 
svoj težaven problem, niso uspeli. Le tri zdravilišča v Sloveniji, mislim na obe 
slatini in Čateske toplice, so imela delne pogoje, da svoje kapacitete ponudijo 
tudi tujim, turistom. Tem zdraviliščem je bilo omogočeno v lanskem letu najeti 
kredite za ureditev že obstoječih kapacitet, dočim je bilo ostalim zdraviliščem 
obljubljeno, da bodo dobila kredite konec preteklega leta ali pa v 1968. letu. Ti 
krediti so bili odobreni iz sredstev skupnih rezerv gospodarstva Socialistične 
republike Slovenije. Menim, da bi bilo nujno zagotoviti kredite iz teh sredstev 
vsem tistim zdraviliščem, ki bi bila v kratkem času sposobna preorientirati 
svoj načiin poslovanja in del svojih kapacitet prodati tudi na tujem trgu. 
Danes razpolagajo vsa zdravilišča s 4500 ležišči, česar ni podcenjevati. Obstoječe 
kapacitete so, kot sem že prej rekel — interesantne predvsem zaradi tega, ker 
lahko nudijo svoje usluge skozi vse leto in niso le sezonskega značaja. Problem 
razprodaje je predvsem zaradi nesodobnosti in neurejenosti opreme. Menim, da 
bi bilo nujno začeti razpravljati, če že ne najdemo sredstev za modernizacijo 
teh kapacitet, o razširjenem zavarovanju oziroma o obvezni participaciji pacien- 
tov. Nekatere republike so to storile že pred sprejemom zakona v juliju 1966 
in se je takšen način pokazal zadovoljiv. Z razširjenim zavarovanjem ne bi 
le sanirali zdravilišč, temveč bi s tem. pokazali večjo skrb za zdravje naših 
občanov, delovnim organizacijam pa bi zmanjšali izpade v proizvodnji. 

Večina zdravilišč v naši republiki ne ve, s kakšnimi količinami termalne 
vode razpolaga, niti nima zanjo docela utrjene indikacije. Geološke raziskave 
je delno financiral sklad Borisa. Kidriča, kar se je zelo pozitivno odrazilo na 
stanje v zdraviliščih. Danes sklad Borisa Kidriča ne financira več raziskav 
v zdraviliščih in menim, da bi se financiranje iz tega sklada moralo nadaljevati, 
saj v nasprotnem primeru lahko utrpimo izredno škodo. Balneološki zavod je 
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pred likvidacijo in mu življenjska doba poteče meseca julija, zdravilišča pa 
nimajo potrebnih sredstev, da bi zavod financirala. Nujno bi bilo potrebno 
zagotoviti sredstva in omogočiti normalno delo tej prepotrebni instituciji. 

Z zakonom o deviznem poslovanju, ki je bil sprejet decembra lani, so zdra- 
vilišča močno prizadeta, čeprav plačujejo tuji gostje v zdraviliščih usluge v di- 
narskih sredstvih, ker so devize že menjali prej, zdravilišča nimajo pravice na 
retencijsko kvoto, kot jo imajo ostale gostinske gospodarske organizacije. Tujim 
gostom, ki se nastanijo v gostinskih objektih, se prizna retencijka kvota, dočim 
zdravilišča nimajo te pravice. Menim, da je to vprašanje nujno postaviti v stanje 
kot je bilo urejeno v lanskem letu. Podpiram stališča obeh odborov, posebej 
še današnje obrazložitve in menim, da bi komunalni zavodi oziroma zavarovanci 
kot koristniki uslug morali z dolgoročnejšimi pogodbami rešiti problem ko- 
riščenja kapacitet v zdraviliščih Slovenije. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima tovariš Franc Gorenc. 

Franc Gorenc: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Današnja razprava bi morala biti najbrž že nekaj let prej. Menim, da smo 
že veliko zamudili in če je temu tako, potem moramo sedaj dati turizmu takšno 
mesto, ki mu pritiče. Strinjami se z vsemi predlogi, ki jih vsebuje predmetno 
gradivo, v katerem so problemi dosti konkretno obdelani in menim, da je 
izvršni svet pri tem opravil svojo nalogo, vendar kažejo te rešitve premalo ko- 
rajže. Smatram, da je turizem ena od osnovnih gospodarskih vej. Drznil bi si 
celo trditi, da je to najbrž ena glavnih gospodarskih vej v Sloveniji. Ce je 
temu tako, potem ga moramo tudi temu primerno obravnavati. Mislim, da je 
turizem tista gospodarska veja, ki bo najbrž sposobna z našo pomočjo in inter- 
vencijo aktivirati vse tiste subjekte, ki jih bo reforma postavila na stranski tir. 

Rad bi poudaril samo .nekaj misli. Menim, da je ena najpomembnejših ugo- 
tovitev ta, da turizem lahko angažira večino prebivalstva in ga moramo že 
zaradi tega obravnavati kot temeljno gospodarsko vejo. Pri tem pa je treba 
opozoriti, da smo kot družba dolžni pravočasno fmterveniraUi in zagotoviti 
vse možnosti izobraževanja našega človeka, da bo sposoben nuditi kvalitetne 
usluge in voditi napredno politiko na področju turizma. Treba je angažirati 
naše pedagoge, šolske centre oziroma izobraževalne skupnosti, da vključijo' to 
panogo v svoj program dela. 

Nadalje menim, da je zelo važna kvalitetna komunalna ureditev naših 
mest in vasi. To je gotovo zelo pomembno vprašanje pri urejevanju odnosov 
v turizmu in do turistov. Nadalje menim, da je treba takoj pristopiti k razre- 
ševanju vprašanja, kreditiranja in najti način zbiranja sredstev za naložbe v tu- 
ristične objekte in za komunalno^ ureditev naselij in mest. 

Poleg tega predlagam nekatere konkretne spremembe besedila, ki se nana- 
šajo na sklepe izvršnega sveta, in sicer črta naj se besedilo pod a), točka 2., ki 
navaja, katera območja in kraji v Sloveniji imajo najugodnejše pogoje za 
razvoj turističnega gospodarstva. 

Menim, da je vsa Slovenija pravzaprav turistična dežela in da ima vsak 
njen predel turistične posebnosti. Tako določevanje se mi zdi nevarno in bi 
povzročilo, da ponovno usmerjamo sredstva v že napolnjene turistične predele. 
Katera območja in kraji v Sloveniji, imajo najugodnejše pogoje za razvoj turizma 
in turističnega gospodarstva, naj ugotovi sproščena iniciativa občanov, turističnih 
organizacij in drugih gospodarskih vej in sodelavcev v turizmu, ne pa nek admi- 
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nistrativni organ ali pa neka komisija. V tej zvezi naj se popravi tudi besedilo 
v poglavju b). To smatram za potrebno, zato ker obstoja nevarnost, da se vla- 
ganja že preveč usmerjajo v turistično napolnjene predele, dočim bi predeli, ki 
imajo pogoje, da nudijo turistu mir in tišino, ne bi dobili potrebnih sredstev, 
zlasti za razvoj kmečkega turizma, ki postaja iz dneva v dan bolj zaželen in 
potreben. Pri tem podpiram izvajanje tovariša inž. Pelikana. Nadalje predlagam, 
da se na strani 12 pod e) naloge cestnemu skladu, spremeni besedilo, ki naj se 
glasi: »da v svojem finančnem načrtu upošteva, da se še nerazporejena sredstva 
od prometa davka na gorivo uporabijo predvsem za hitrejšo modernizacijo ob- 
stoječe oestne mreže. Smatram, da so vse makadamske ceste potrebne moder- 
nizacije in je vsaka naša cesta lahko turistična cesta. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Prijavljen je še en govornik. Ko- 
likor še kdo želi razpravljati, prosim, da se pismeno priglasi, Besedo ima tovariš 
Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Če primerjamo de- 
vizni učinek nekaterih naših konkurentov v turizmu z našim deviznim prilivom, 
potem menim, da ne moremo biti zadovoljni s tem uspehom, kljub temu, da smo 
zabeležili v zadnjih letih dovolj močan vzpon hitrega deviznega priliva v tu- 
rizmu. 

Milslim, da bi morali podčrtati, da brez sredstev in brez organiziranega 
nastopa ni pričakovati kakršnegakoli razvoja v bodoče na področju turizma. 
Ce se malo ozremo v svet, bomo videli, da je bil ponekod pogoj fantastičnega 
razvoja turizma izključno v tem, da je pač znala družba oziroma neka država 
zbrati sredstva in jih načrtno usmerjati v razvoj turizma. Menim, da je vse 
drugo izgubljanje časa in da moramo tudi za to področje, ki ga smatramo, kot 
primarno gospodarsko področje, voditi tako politiko*. Ce smo znali najti sredstva 
za urejevanje elektrogospodarstva Slovenije in če smatramo turistično gospo- 
darstvo kot primarno oziroma izključno interesantno panogo našega gospodar- 
stva, potem menim, da bi bilo nerealno, razgovarjati se o kakšni drugi politiki, 
temveč samo o tem, kdaj in kakšna sredstva bo treba zbrati za načrtni pristop 
k razvoju turizma v Sloveniji. Glede na to nisem in ne bom zagovarjal kakršne- 
gakoli prevelikega odstopanja od dosedanjega besedila obeh pristojnih odborov, 
ker ne bi želel, da se še bolj oddaljujemo* od konkretnih predlogov, s katerimi 
sta se odbora hotela v maksimalni meri približati realnosti. To utemeljujem tudi 
s tem, da ne moremo biti zadovoljni s stanjem gospodarskih organizacij na pod- 
ročju turizma, kar velja v pretežni meri za. gostinsko mrežo, ki je 7a.r-a.Hi raz- 
drobljenosti v takem stanju, da ne daje skoraj nobenih garancij za nadaljnji 
razvoj gostinskih kapacitet. Menim, da je v gostinstvu integracija zelo nujna, 
vendar bo težko dosegljiva, predvsem zaradi tega, ker pač večina majhnih 
gostinskih organizacij rajši uporablja svoj dohodek za osebne dohodke, kot pa 
vlaga ta sredstva v razširjeno reprodukcijo. Praktično so samo večje gostinske 
organizacije vlagale svoje dohodke v razširjeno reproduscijo, kar seveda zmanj- 
šuje sredstva za osebne dohodke. 

Iz teh dejstev bi morali, kot družba izvajati neke konsekvence. V tej zvezi 
bi apeliral na komisijo, da naj ne odstopa od zahteve odborov, da naj izvršni 
svet zagotovi sredstva za izdelavo III. faze študije o možnosti razvoja turizma 
v Sloveniji, ker sem* prepričan, da bo lahko to stvarna podlaga za bodoči načrt- 
nejši razvoj našega turizma v Sloveniji. 
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Dohodki gostinskih organizacij močno zaostajajo. Temu je deloma vzrok, 
da po tolikih letih še nismo rešili vprašanja osnove za plačevanje davka na 
promet od vina in še vedno čakamo na rešitev tega vprašanja od zveznih 
organov. 

Končno menim, da bi le bil ta forum poklican, da zastavi svojo besedo 
tudi glede usmerjanja tako imenovanih bančnih sredstev. Menim, da bančna 
sredstva niso sredstva posameznih bank, temveč so to sredstva vsega gospodar- 
stva in menim, da je ta forum upravičen izraziti svoje mišljenje o temi, kako in 
komu naj se ta bančna sredstva oziroma sredstva gospodarstva usmerjajo. 

Želim, da bi bila komisija čimbolj realna pri sestavi bodočih predlogov in 
sklepov in da bi skušala zastaviti taka izhodišča, ki bodo težila k čimbolj 
realni politiki za bodoči razvoj turizma, ne glede na to, kdaj bomo dosegli pogoje 
za načrtnejše delo na tem področju. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Besedo dajem Vladimiru 
Cesniku, predstavniku kreditne banke in hranilnice Ljubljana. 

Vladimir Cesnik : Tovariši in tovarišice poslanci! Dovolite, da vas 
seznanim z nekaterimi našimi stališči v zvezi z današnjo razpravo, zlasti glede 
na stalno ugotavljanje, da finančni krediti in kreditni pogoji bank niso spre- 
jemljivi za turizem. Banke se zavedajo, da postaja turizem vse važnejši faktor 
v našem gospodarstvu. Iz bančne prakse pa moramo ugotoviti, da. prav gospo- 
darske organizacije, ki soi poklicane in odgovorne za razvoj turizma, kažejo zelo 
majhno zainteresiranost za ta razvoj. Razdrobljenost turističnih oziroma gostin- 
skih obratov vpliva na miselnost kadrov v gostinstvu, ki narekuje, da se v reše- 
vanju njihovih ozkih problemov zapirajo predvsem v obravnavanja prenočitve- 
nih in prehrambenih kapacitet, ne iščejo pa. kompleksnega obravnavanja vpra- 
šanj za razvoj turizma. Pri tem moramo tudi ugotoviti, da žal še nimamo 
enotnega programa razvoja turizma v Sloveniji, ki nam bi služil kot podlaga 
za kompleksno obravnavanje vseh drugih faktorjev, tako glede razvojnih možno- 
sti kreditiranja in drugih pogojev. 

Banke skušajo v zadnjem času z raznimi sporazumi kot na primer s tako 
imenovanim blejskim in koprskim sporazumom doseči, da se retencijska sredstva 
gospodarskih organizacij združujejo, kar bi banke zavezalo, da bodo tudi v bo- 
doče kreditirale investicije na tem področju. Nadalje ugotavljamo premajhno 
zainteresiranost pri nekaterih gospodarskih organizacijah za obračun reten- 
dijske kvote. Kljub instrukcijam ugotavljamo, da nekatere gospodarske organi- 
zacije, sebi v škodo, še vedno nočejo, ali, pa. ne znajo obračunati retencijske 
kvote, medtem ko nekatere druge gospodarske organizacije s področja turizma, 
namesto da bi se zavzemale s sredstvi retencijske kvote za bančne kr edite, se raje 
bavijo s prodajo teh deviz, sklepajo razne aranžmaje v koprodukciji in jih 
uporabljajo na vse mogoče načine. 

Nekateri menijo, da razpolagajo banke z znatnimi investicijskimi sredstvi. 
Mislim, da je. to mnenje precej zmotno, saj so banke primorane investicijska 
sredstva pridobivati z najemanjem inozemskih posojil. Ta posojila so dana 
bankam običajno za dobo od 5—8 let in po 7 do 8°/o obrestni meri. 

Naše gospodarske organizacije pa so sposobne najemati, ta posojila na 12 do 
15-letni vračilni rok. Pri tem bi rad poudaril, da ima banka možnost v tako 
kratkih rokih vračanja inozemskih posojil, da veže turistične organizacije na 
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dvakratni znesek v devizah s .tem, da mora podjetje po ptneteku določene dobe, 
ko obrača kredit, zaprositi za podaljšanje kredita ali najeti nov kredit. 

Mnogo je bilo govora v poročilu o obrestnih merah. Mislim, da se tudi 
obrestne mere po uveljavitvi predpisov o bonifikaciji obresti s strani federacije 
in s sklepom republiške skupščine refundira gospodarskim organizacijam 2'°/o 
obresti, kar pomeni, da banke, ki dobijo 3 ®/o obresti refundirane od federacije 
za turistične kredite, dajejo te kredite po 6 let in tudi: s pogojem vračila 
11 in več let. Pri tem' torej ne gre za kredite z rokom vračila na dve, tri ali 
pet. let. 

Gospodarske organizacije sicer plačajo banki 6°/o obresti, vendar republika 
refundira tem gospodarskim organizaoijam 2'% obresti. To pomeni^ da plačajo 
gospodarske organizacije 4 °/o obresti, ki so v poprečju enake obrestni meri, kot 
je običajna v zahodnih deželah, kjer plačujejo gospodarske organizacije od 3 
do 5 %> obresti. Razlika je v tem, da na zahodu razpolaga investitor vsaj s 50 °/o 
lastnih sredstev. Zato obresti, ki jih plača banki, ne obremenjuje v toliki 
meri investicijo kot pri: nas, ko se gospodarska organizacija pojavi z zahtevkom 
za kredit ne le za 100'% predračunsko vrednost, ampak tudi za 10% depozit 
in za prispevek za energetiko. 

Banka mora v takih pogojih tudi zasledovati politiko, ki jo bo začrtala 
skupščina in njeni organi, zato bi predlagal, da bi komisija speljala stališče, 
da je nujno potrebno pospeševati integracijske procese in poslovno sodelovanje 
tako za nastop na zunanjem tržišču, kakor tudi glede združevanja dinarskih in 
deviznih sredstev gospodarskih organizacij. Prenehati bi bilo treba z občinskimi 
lokalizmi in podpreti tako imenovane sporazume kot so blejski, gorenjski in 
koprski sporazum, kjer so se vse gospodarske organizacije ne glede na občine 
odločile podpirati sporazum. Sprostiti bi bilo treba usmerjena sredstva repu- 
blike, namenjena za turizem in jih predvsem usmeriti v infrastrukturo. 

Obdržati bi bilo treba še nadalje bonificirane obresti tako s strani fede- 
racije kot republike, ker se slišijo pripombe, da se bodo ukinile bonificirane 
obresti, ki so danes še edini stimulans, in omogočajo ugodnejše pogoje najemanja 
kreditov za turistične organizacije. 

Predstavniki naše skupščine bi se morali zavzemati pri zveznih organih, 
da naj se tudi za bodoča obdobja določi, kvota vsaj 15 milijonov dinarjev, iz 
katere bi lahko poslovne banke najemale posojila pod ugodnejšimi pogoji. Ti 
pogoji so, da bankam ni potrebno položiti pri narodni banki 10 °/o depozita 
na inozemsko posojilo in da se ta posojila ne štejejo v njeno garancijsko spo- 
sobnost. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Odrejam odmor s tem, da nadalju- 
jemo razpravo ob 12.30. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.15 in se je nadaljevala ob 12.30.) 

Podpredsednik Marija Mesarič: Nadaljujemo z razpravo. Besedo 
ima tovariš Viktor Seitl. 

Viktor Seitl: Tovarišice in tovariši poslanci. V gradivu je med drugim 
navedeno, da se republika Slovenija vedno močneje uveljavlja kot turistična 
dežela, v katero prihajajo turisti predvsem iz sosednje Avstrije in Italije, ki 
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koristijo svoje dopuste. Zato menim, da bi bilo treba možnost turističnih pre- 
hodov čimbolj odpreti. V predlogu sklepov pogrešam rešitev, kako bi lahko 
tudi to vprašanje zadovoljivo uredili. Zato predlagam, da komisija posveti med 
ostalim primerno pozornost tudi temu vprašanju, zlasti v tem smislu, da se 
maloobmejni prehodi takrat, kadar obstojajo obojestranski interesi, prekvali- 
ficirajo v dvostranske prehode, kjer je možen prehod čez mejo tako z rednimi 
potnimi dovoljenji, kot z (maloobmejnimi prepustnicami. Mislim, da je takšna 
ureditev mejnih prehodov za razvoj turizma, takšnega kot ga tu ugotavljamo, 
neobhodno potrebna. 

Drugo stališče, ki ga želim dati v razpravi, je v bistvu podpora argumentom, 
ki jih je navedel inž. Pelikan glede razvoja kmečkega turizma. Menim, da za 
to obliko turizma ne govorijo samo že navedeni razlogi, ampak da se na tem 
področju srečujemo z nekaterimi kampanjskimi rešitvami, da je potrebno pri 
tem zasledovati še nekatere druge cilje, ki govore za razvoj kmečkega turizma. 
Mislim, da ima kmečki turizem poleg splošno gospodarskega in političnega 
pomena tudi pomen v smislu našega koncepta obrambe v primeru agresije. 
Pri tem gre za zelo smotrno in pomembno akcijo, da usposobimo z razvojem 
kmečkega turizma vse turistične postojanke, ki bodo v primeru agresije po 
našem obrambnem konceptu v okviru vseljudske obrambe, lahko služile tudi 
temu namenu. Zato je pri tem upoštevati tudi te argumente in dati kmečkemu 
turizmu in razvoju turizma sploh na hribovskih področjih tisto mesto, ki ga 
zasluži. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič : Besedo ima tovariš Milan Klemenčič. 

Milan Klemenčič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Postaj,amo čedalje bolj turistična dežela, vendar še danes nimamo 
ustrezno kvahficiranega upravnega organa, ki bi se študijsko in operativno 
ukvarjal s problematiko turizma, zato smatram, da je nujno takoj podvzeti 
ukrepe za dejansko in čimprej šnjo oživitev komiteja za turizem pri izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije. 

Postavlja se vprašanje, ali je formiranje ustreznega upravnega organa, tako, 
kot je v materialih navedeno, v redu ali ni. Iz podatkov lahko vidimo, da ustva- 
rimo s turizmiom 44'°/o neblagovnega deviznega priliva. Ze samo to dejstvo 
nam narekuje, da proučimo to področje, kot to delajo v drugih deželah oziroma, 
da damo turistični dejavnosti poseben poudarek in da eventualno na nivoju 
republiškega sekretariata na novo ustanovimo ustrezni upravni organ za turizem. 

Gotovo je, da predvsem turistične organizacije tak organ pogrešajo, zato 
menim, da bi bilo umesitno, da bi ta predlog proučila komisija za ustavna vpra- 
šanja iin ga rešila. 

Nadalje menim, da je treba čimprej pristopiti k izvedbi modernizacije med- 
narodnih obmejnih prehodov. Teh vprašanj ne moremo improvizirano reševati, 
temveč moramo k reševanju pristopiti bolj kompleksno in malo bolj perspek- 
tivno. V naši dosedanji praksi pa žal ni bilo tako. Nemogoče se mi zdi, da gra- 
dimo nov modern most in da hkrati ne uredimo cestnega dovoza in ne posta- 
vimo prostorov za obmejno službo ter carino. 

Točna je ugotovitev, kot je navedeno v gradivu, da je stacionarni turistični 
promet močno napredoval v zdraviliških krajih. 

Nekatera zdravilišča v Sloveniji so se uspela preorientirati na zunanji trg. 
To je uspelo tudi zdravilišču ■ Slatina Radenci. Ob tem se trenutno srečujemo 
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z osnovnim problemom, da nimamo na razpolago dovolj kvalitetnih posteljnih 
kapacitet, ki bi jih lahko ponudili inozemskim turistom. Težave so prav v tem, 
ker nimamo na razpolago dovolj posteljnih kapacitet B in deloma C katego- 
rije. Od 15. maja dalje pa moramo inozemske goste že odklanjati. Zato podpi- 
ramo predlog sklepa o ukrepih za nadaljnji razvoj turističnega gospodarstva, 
zlasti da se pripravi operativni program za sanacijo zdravilišč s tem, da bo 
možna hitra in uspešna prodaja storitev na turističnih tržiščih in da se zago- 
tovijo ustrezna sredstva iz republiškega sklada skupnih rezerv. 

Smatram, da bomo lahko na ta način postali konkurenčni nasproti ino- 
zemskemu zdraviliškemu turizmu. 

Podpredsednik Marija Mesarič : Besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovariši in tovariši ce! Ugotavljam, da smo vendarle uspeli 
marsikaj storiti od 1964. pa tudi od 1962. leta -na področju turizma in uresničiti 
načrte, ki jih je imela Socialistična republika Slovenija. Ko danes, postavljamo 
vprašanje denarja za turistične objekte, moramo nekoliko samokritično oceniti, 
kako so bila investirana sredstva v te objekte v preteklosti. Od leta 1962 smo 
nekaj let poudarjali potrebo glede investiranja ob našem morju. Menim, da je 
bila to popolnoma pravilna politika. Zal smo pri tem zagrešili marsikatero na- 
pako, ne samo na tem področju, ampak tudi v investicijah za turistične objekte 
v notranjosti Slovenije. Znano vam je, da. je bil v Celju nujno potreben velik 
hotelski objekt. Žal mu je bila izbrana slaba lokacija in je ta dragi objekt 
nerentabilen. Murska Sobota je izbrala najboljšo lokacijo in se je odločila za 
objekt, ki je veljal 800 milijonov dinarjev. Ta hotel ni izkoriščen in predstavlja 
velik problem. Občanom smo pomagali z manjšimi krediti, ki so bili od začetka 
omejeni na 700 000 S din, Naknadno se je ta limit dvignil na milijon dinarjev. 
Toda nekateri so s tem denarjem reševali svoj stanovanjski problem. Poznam 
primer iz brežiške oziroma iz krške občine, kjer je odobrila banka nekomu poso- 
jilo, da si uredi turistične sobe. Na ta račun je dobil 7 000 000 S diin posojila, torej 
10-kirat toliko, kakor bi ga praviloma smel dobiti. Ko je objekt zgradil, ga je 
že prodal in banka bo, kolikor mi je poznano, izgubila teh 7 000 000. Ista banka 
je nato pozvala štiri kreditojemalce na izpolnitev njihovih obveznosti, da dajo 
urejene sobe na razpolago za turistični promet oziroma da vrnejo kredit. Ti so 
se uprli zahtevi banke, češ da je banka dala 7 000 000 kot turistični kredit 
nekomu, ki je objekt prodal, potemi se tudi ti ne čutijo več dolžne, da bi vrnili 
sredstva v smislu kreditne pogodbe. 

Tovariši, menim, da moramo na področju kreditiranja za turistične potrebe 
enkrat napraviti red, ker bomo potem tudi lažje reševali najbolj pereče probleme. 

Drug problem, na katerega bi rad opozoril, je vprašanje kadrov v turizmu. 
V poročilu smo slišali, da je naša republika glede splošno šolanih kadrov že 
pod jugoslovanskim poprečjem. Tega si enostavno- ne morem razlagati, ver- 
jamem pa številkam, ki so bile navedene in ker sem se pred nekaj dnevi pre- 
pričal, da je temu res tako. Nedavno sem bil priča dogodku, ki me je globoko 
prizadel. Prisostvoval sem zaključku dvoletne strokovne šole v Sloveniji, ko so 
gojenci te šole dobili spričevala in sicer v srbohrvaščini. To je šola živilske 
industrije in se imenuje »Slatinar«. Ta šola pri nas v Sloveniji ni bila verifi- 
cirana zato ker nima po zakonu ustreznih pogojev. Zato so se ustanovitelji 
obrnili na enako šolo v Arandželovcu, ki je pristala na priključitev pod pogojem. 
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da prihajajo profesorji iz Araiidželovca na izpite in da izdajo njihova spričevala 
v srbohrvaščini, kar je povsem logično, saj je to oddelek njihove šole. 

V istem mestu je tudi gostinska šola, o kateri sem že govoril, ki bi lahko 
vzgojila 150 učencev letno, če bi imela prostore. Ta šola ima možnost sprejema 
50 učencev. Ko opravijo to šolo, se lahko takoj zaposlijo, zato ker so dobro kvali- 
ficirani in jih povsod želijo. Tudi tega vprašanja še do danes nismo rešili. 

Tovariši, menim, 'če v skupščini razpravljamo in predlagamo dobronamerne 
stvari, potemi mora nekdo te predloge tudi uresničevati. Sicer vidimo* določen 
napredek, toda v času gospodarske in družbene reforme mora biti na vseh 
področjih in nivojih več dobre volje, da bomo krenili s hitrejšim tempom naprej. 
Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Zeli še kdo sodelovati v razpravi? 
Prijavljenih govornikov nimam več. Besedo želi tovariš Niko Belopavlovič, 
prosim! 

Niko Belopavlovič: Želel bi povedati nekaj besed in dati, nekaj 
predlogov k materialu, katerega naj bi obdelala komisija. Predvsem bi poudaril 
nujnost sodelovanja med. športom in turizmom. Zadržal se bonu samo na kon- 
kretnem primeru, kjer delam aktivno kot amater, kaj bi ta povezava pomenila 
za naš turizem. 

V letošnji zimsko smučarski sezoni smo imeli 143 prireditev, od tega 5 
velikih mednarodnih, katere je prenašala Evrovizija in televizije posameznih ino- 
zemskih postaj, ki so trajale na njihovih programih več kot 5 ur. V tej zvezi 
je bilo precej radio-komentarjev in ogromno propagande v inozemskih časo- 
pisih, Vse to smo dosegli s skromnim amatersko pripravljenim delom, kar pa 
smo malo izkoristili v ekonomsko^turističnem. pomenu. Teh prireditev se1 je 
udeležilo okoli 150 000 ljudi. Pri tem smo1 imeli organizatorji vedno največ težav 
s pretežnim delom naših hotelskih in gostinskih organizacij, s turističnimi 
agencijami in prevozniškimi podjetji razen nekaterih izjem, predvsem na pod- 
ročju Bohinja, kjer so hotelirji in njihove gospodarske organizacije že turistično- 
zelo aktivni. Drugod pa so le izjemni primeri dobrih turističnih delavcev ozi- 
roma prizadevnih gospodarskih organizacij. Slišali smo celo očitke na račun 
organizacije prireditve v Planici s strani koroških in tržaških turističnih 
agencij, da te prireditve nismo dovolj popularizirali. Zato smo se organizatorji 
čutili odgovorne. Tisti pa, ki so za to poklicani in plačani, pa se čutijo> zelo- 
malo odgovorne. Menim, da v bodoče, če bi imele tovrstne športne prireditve 
namen vlaganja siredstev samo zato, da se srečajo športniki in tekmovalci in 
da od tega nimamo nobene gospodarske koristi, ne vem, 6e ima smisel vlagati 
toliko naporov in dajati še te, sicer skromne dinarje, za take prireditve. Znano 
je, da so največji evropski in svetovni centri prav prek velikih športnih mani- 
festacij postali znani, kjer so danes zbirališča najboljših in najbolj uglednih 
gostov oziroma turistov. Če pri nas ne bo te medsebojne povezave, sodelovanja, 
skupnih naporov in odgovornosti, ne bomo dosegli ciljev, ki si jih skupno* želimo 
doseči. 

Zato bi prosil, kar velja verjetno tudi za vse druge športne panoge, da bi 
ti skupni napori, skupni cilji in interes, našli svoje mesto v tem dokumentu, 
ki ga bo skupščina sprejela. 
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Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima tovariš Milan Kle- 
menčič. 

Milan Klemenčič: Tovarišica podpredsednica, tovarišioe in tovariši 
poslanci! Dolžan sem v zvezi s šolo »Slatinar« dati pojasnilo. Šolo je ustanovilo 
poslovno združenje proizvajalcev mineralnih voda SFRJ s sedežem v Zagrebu. 
Matična šola je v Arandželovcu. V zdravilišču Slatina Radenci pa je bil usta- 
novljen samo oddelek te šole za slovensko govoreče področje. To pomeni, da 
SR Slovenija ni imela nič proti temu, da se šola verificira. Kot že rečeno, je bila 
ta šola ustanovljena za področje SFRJ — oddelek za slovensko govoreče področje 
pa so obiskovali slušatelji iz zdravilišča Radenci in Rogaške Slatine. Gojenci so 
dobili začasna spričevala s tem, da se nova spričevala — diplome dotiskajo v 
^slovenskem jeziku. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala, lepa. Zeli še kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Želi morda poročevalec besedo? (Ne želi.) Ker se nihče več 
ne javi, zaključujem razpravo in s tem tudi to točko dnevnega :reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet 
in je kot sivojega predstavnika določil tovariša dr. Ernesta Petriea. Ali želi 
predstavnik izvršnega sveta besedo? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš dr. Ernest 
Petrič. 

Dr. Ernest Petrič: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši 
poslanci! Dovolite mi, da v prvi fazi zakonodajnega postopka za izdajo zakona 
o raziskovalni dejavnosti, to je o predlogu za izdajo zakona,, spregovorim nekaj 
besed, še posebej zato, ker je ta razprava o problematiki raziskovalnega dela 
v naši skupščini izredno pomembna. S to razpravo namreč stopamo« v nekem 
smislu v novo fazo že doslej številnih obsežnih, živahnih pa tudi kontradiktornih 
razprav o pomenu in vlogi raziskovalnega dela pri nas. 

Z našo današnjo razpravo in razpravo v prosvetno-kulturnem zboru v če- 
trtek, ki ju bomo, upam, zaključili s sklepom, da naj se pripravi republiški 
zakon o raziskovalni dejavnosti, nastaja, tudi v najbolj formalnem smislu 
obveznost, da se področje raziskovalnega dela v Sloveniji normativno uredi. 
Skupaj z zakonom o visokem šolstvu, ki je že v osnutku pripravljen in skupaj 
z eventualno zakonodajno ureditvijo položaja in vloge slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, bi tako bilo normativno urejeno celotno to področje. 
Jasno je, kar je tudi zahtevala razprava v odborih, da mora postopek pri vseh 
teh zakonih potekati vzporedno in usklajeno. To pomeni, da bo treba čimprej 
pristopiti tudi k pripravi predloga za izdajo zakona o slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti. 

Razumljivo je, da v tej prvi fazi zakonodajnega postopka ne mislim podrob- 
neje govoriti o> posamteznih možnih rešitvah v bodočem zakonu, o posameznih 
konkretnih vprašanjih, ki jih bo treba urediti, in kako bi jih bilo najbolj smo- 
trno urediti. Verjetno so pred nami še nadaljnja razpravljanja o posameznih 
konkretnih rešitvah, in bo potrebno pri iskanju najboljših konkretnih rešitev 
še obilo poglobljenega dela. V tej fazi zakonodajnega postopka je važno pred- 
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vsem, da se odločimo za temeljna, načelna izhodišča, na katerih naj bi bil zakon 
zgrajen. 

Nadalje želim poudariti, da naše prizadevanje za ustreznejšo zakonodajno 
ureditev raziskovalne dejavnosti in visokega šolstva, ki je z raziskovalno' proble- 
matiko še kako povezano, ni nič specifično slovenskega. V silni dinamiki našega 
časa sta povsod v svetu dejavnost in visoko šolstvo področji, ki zahtevata danes 
adekvatnejšo ureditev in se jih z več ali manj uspeha in drznosti lotevajo, tako 
rekoč, vse obstoječe družbe. Problematika teh dveh področij, visokega šolstva in 
raziskovalnega dela, kjer se skušajo odpraviti preživele strukture in se zahtevajo 
adekvatnejše moderne možnosti, dobiva naravnost dramatične dimenzije, pri 
čemer Italija in ZR Nemčija nista edina primera. Skoraj povsod pa se vodijo 
ostre polemike. 

Problemi in odprta vprašanja, s katerimi se torej na tem področju sreču- 
jemo, niso specifični za Slovenijo, ampak so to vprašanja, ki so prisotna povsod 
v sodobnem svetu. 

Naj samo mimogrede omenim, da je nedavna konferenca ministrov za raz- 
iskovalno delo držav OECD, ki je pretekli mesec zasedala v Parizu, imela na 
dnevnem redu problematiko, ki je pereča tudi pri nas, in sicer kreiranje 
nacionalno-raziskovalne politike, kreiranje odločitev in programiranje na pod- 
ročju raziskovalnega dela, problematiko' tehničnega zaostajanja in nezadostne 
povezanosti raziskovalne dejavnosti z gospodarskim in siceršnjim razvojem ter 
problematiko organiziranja informacijsko-dokumentacijske službe. 

Približno ista vprašanja, ki so se pred mesecem dni obravnavala v Parizu, 
se bodo čez mesec dni obravnavala na posebnem posvetovanju o problematiki 
raziskovalnega dela, njegovi organizaciji, programiranju in vodenju na posebni 
konferenci 'držav članic SEV v Moskvi. 

Torej je ta problematika povsem identična naši. To poudarjam, posebej zato, 
ker želim pokazati, da so danes povsod v svetu, zlasti pa v razvitem svetu, na 
močnem prepihu gledanja na raziskovalno delo in visoko šolstvo, kakršna so 
veljala v preteklosti. Jasno je, da so posamezne oblike, posamezne rešitve, ki jih 
za urejanje problematike, organizacije in programiranja raziskovalnega dela 
podvzemajo razne države v posameznostih dokaj različne. Vendar pa je moč 
ugotoviti nekatera enotna, skoraj identična izhodišča, kakršna se nam vsiljujejo 
po opazovanju in proučevanju naše slovenske in jugoslovanske problematike. 

Eno takih enotnih vprašanj je, da je za. harni čas, ko je opredeljevanje 
raziskovalnih nalog in programiranje raziskovalnega dela bila stvar zanimanja 
in interesa posameznega raziskovalca v njegovem laboratoriju na univerzi ali 
pa eventualno posameznega inštituta. Raziskovalna dejavnost se danes obrav- 
nava povsod kot dejavnost izrednega družbenega pomena, kot dejavnost, pri 
kateri sta še kako prisotna interes in vloga države oziroma družbene politike. 
Ob utrjenem spoznanju, da je raziskovalno delo bistven činitelj za napredek 
tako gospodarstva kot katerekoli družbene dejavnosti v neki državi oziroma 
družbi, se ob dejstvu, da raziskovalno delo zahteva danes ogromna družbena 
sredstva, ki pa so v sleherni državi omejena, postavlja v ospredje zahteva po 
vodenju nacionalne politike na področju raziskovalnega dela, po programiranju, 
po konkretnih družbenih odločitvah ob določanju proporcev in prioritet, po 
katerih naj se vlagajo družbena sredstva v raziskovalno delo. 

Vzporedno z navedenilm je danes povsod v svetu utrjeno tudi spoznanje, 
da družbene oziroma državne politike na področju raziskovalnega dela ni mo- 
goče uspešno kreirati brez soudeležbe raziskovalcev. Tako kot je torej na eni 
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strani utrjeno spoznanje, da programiranje raziskovalnega dela, vodenje nacio- 
nalne politike na področju raziskovalnega dela še zdaleč ni stvar, ki bi bila 
izven zanimanja državne oziroma družbene politike, je prav tako jasno, da ni 
uspešne raziskovalne politike brez ustvarjalne soudeležbe in iniciative razisko- 
valcev samih. Prav tako nesporno je spoznanje povsod v svetu, da raziskovalno 
delo zahteva hitro naraščanje njemu namenjenih denarnih sredstev in tudi 
hitro naraščanje sredstev, ki jih poleg direktnega naročnika, to je gospodarstva 
ali drugega interesenta, daje država. Vse bolj pa je tudi jasna zahteva, naj se 
ta sredstva usmerjajo v skladu z; nacionalno raziskovalno politiko po kolikor 
toliko jasno določenih prioritetah in proporcih med sferami in področji raz- 
iskovalne dejavnosti. V državi, kjer se razpolaga z relativno majhnimi sredstvi, 
sitopa seveda še posebej v ospredje potreba po jasni raziskovalni politiki, po 
čvrsto določenih proporcih in prioritetah, po katerih naj se usmerjajo družbena 
sredstva, namenjena za raziskovalno dejavnost. 

Nadalje izhaja tako splošno v svetu utrjeno spoznanje iz dejstva, da. se 
kvantum človeškega znanja danes neverjetno hitro širi. Vsaj v desetih letih, 
če ne prej, se je kvantum človeškega znanja podvojil. Po podatkih UNESCO se 
danes v svetu letno izdaja okoli 50 000 znanstvenih in tehničnih časopisov 
z okrog 3 000 000 člankov in se letno registrira okoli 250 000 patentov. Ob taki 
ekspanziji znanja je seveda še kako' potrebna organizirana informacijska in 
dokumentacijska služba. Povsod v razvitem svetu pa. tudi v mednarodnih organi- 
zacijah, naj si bo to OECD, UNESCO ali SEV in drugih, so v teku resni napori, 
kako zagotoviti ustrezno informacijsko-dokumentacijsko službo raziskoval- 
nega dela. 

Ob teh, lahko bi rekli, v sodobnem svetu dominantnih spoznanjih in pro- 
cesih na področju raziskovalnega dela, se seveda postavlja vprašanje, kje smo 
v teh dogajanjih mi. Čeprav so razne take primerjave lahko tudi nevarne in 
neadekvatne, saj se pogosto primerja med seboj dokaj različne kategorije, ali 
pa iste kategorije ob različnih družbenoekonomskih pogojih, vendarle ne bo 
odveč, če navedem nekaj takih primerjav in ocen. 

Kot splošne pozitivne značilnosti raziskovalne dejavnosti v Sloveniji bi 
želel poudariti relativno velik obseg, veliko' pestrost in razvejanost te dejav- 
nosti. Prav tako moram poudariti njeno relativno visoko kvaliteto, ki temelji 
tudi na tradiciji raziskovalnega dela v Sloveniji. V Sloveniji je registrirano pri 
republiškem sekretariatu za kulturo in prosveto 48 samostojnih inštitutov, poleg 
teh inštitutov oziroma zavodov pa imamo še približno 150 nesamostojnih razisko- 
valnih organizacij, ki so ah v sestavu SAZU ali pa v okviru univerze, ali pa 
so kot razvojne enote in oddelki v okviru gospodarskih organizacij. 

Po podatkih za leto 1966 je bilo v raziskovalni dejavnosti v Sloveniji zapo- 
slenih okoli 5800 ljudi, od tega 1500 strokovnjakov, ki so delali kot razisko- 
valci. Nadalje naj omenim kot značilnost pozitivne dosežke in preizkušnje sklada 
Borisa Kidriča, katerega prizadevanja so dejansko privedla k določeni visoki 
kvaliteti raziskovalnih nalog, ki jih ta sklad financira. 

Poleg teh vsekakor pozitivnih karakteristik raziskovalne dejavnosti v Slove- 
niji pa ne morem mimo nekaterih negativnih splošnih značilnosti. Med temi je 
treba vsekakor kot prvo omeniti odsotnost adekvanejše organizacije raziskovalne 
dejavnosti pri nas, nadalje odsotnost nacionalne politike na področju razisko- 
valnega dela, programiranja raziskovalnega dela in odločitev z vidika družbenih 
interesov na področju raziskovalnega dela. Se posebej so bile odločitve o vloženih 
sredstvih v raziskovalno delo vse preveč odraz interesov posameznih inštitutov 
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ali pa celo posameznih raziskovalcev in premalo odraz resničnih potreb in 
interesov naše družbe, gospodarstva in drugih družbenih dejavnosti. 

Zaradi premajhne zavesti smo za raziskovalno delo dajali le omejena 
sredstva ob relativno velikih potrebah po tem delu. Vlagali smo po načelih in 
premicah neke naše raziskovalne politike in nekega raziskovalnega programa. Zato 
bo prav kreiranje nacionalne raziskovalne politike temeljna naloga tudi bodoče 
organizacije raziskovalcev v Sloveniji. Pri tem pa naj dodam, da pomanjkanje 
nacionalne raziskovalne politike in jasnejšega programa raziskovalne dejavnosti, 
ob tem, da se zavedamo' potrebe po taki politiki in programu, ne pomeni, da 
veliko zaostajamo, če naše stanje vzporejamo' s stanjem, drugod po svetu. Po 
ugotovitvah UNESCA je namreč do danes vsega okrog 20 držav od skupno 122 
članic v stanju, da na nacionalnem nivoju planirajo in usmejajo razvoj raz- 
iskovalne dejavnosti. To sicer pomeni, da nismo med temi dvajsetimi, da pa smo 
vsekakor med tistimi, ki resnoi čutimo potrebo po< taki politiki in programiranju 
in smo v najboljšem položaju, da v kratkem času zagotovimo vse potrebne orga- 
nizacijske in druge možnosti, da pridemo do nacionalne raziskovalne politike 
in programiranja. Pri tem je jasno, da bo morala naša bodoča politika na pod- 
ročju raziskovalnega dela glede vlaganja sredstev temeljiti ne le na konkretnih 
eksistenčnih potrebah posameznih inštitutov, ali celo posameznih raziskovalcev, 
pač pa jo bodo morali opredeljevati drugi kriteriji. Predvsem bomo morali 
prvenstveno vlagati na tista področja, na katerih je naša družben apolitična ali 
siceršnja stvarnost specifična in glede na to raziskovalno interesantna; nadalje 
na področja, kjer naše konkretne družbene potrebe zahtevajo prisotnost raz- 
iskovalnega dela in pa za tiste raziskovalne naloge in dejavnosti, kjer smo že 
dosegli vrhunske kvalitete, kjer že v svetu nekaj pomenimo in je upravičeno 
in potrebno, da to vrhunsko kvaliteto še dalje razvijamo in ohranjamo svoje 
mesto v raziskovalnih prizadevanjih človeštva. 

Kot nadaljnjo splošne j šo pomanjkljivost raziskovalnega dela pri nas bi vse- 
kakor bilo pomembno omeniti razna dupliranja. in neusklajenosti, ki so še po- 
sebej usodne v slovenskih razmerah. Dupliranja nam namreč otežkočajo ade- 
kvatno opremljenost naših istovrstnih inštitutov, s tem pa ogrožajo kvaliteto 
dela. Prav tako ni mogoče, da ne bi omenil relativno šibke povezanosti našega 
raziskovalnega dela s potrebami našega gospodarstva in drugih družbenih de- 
javnosti. To dezintegriranost skušajo odpraviti povsod v svetu, saj je v modernih 
družbah izven vsakega dvoma spoznanje, da je predvsem kvalitetno raziskovalno 
in razvojno delo tisto, ki prinaša vrhunsko propulzivnost in akumulativnost v 
gospodarstvu. V nekaterih vejah gospodarstva, kot na primer v kemiji, elek- 
troniki, pa tudi v strojni in tekstilni industriji itd. pa je razvoj in aplikacija 
sploh osnova zdrave poslovne eksistence. Dezintegriranost pa ni samo med raz- 
iskovalnim delom in gospodarstvom, pač pa je pri nas močno prisotna tudi 
dezintegriranost znotraj posameznih vej raziskovalne dejavnosti. 

Premalo povezanosti je marsikdaj med fundamentalnim, aplikativnim in 
razvojnim delom na nekem raziskovalnem področju. Resne težave nam povzroča 
in nam bo še povzročalo ne dovolj razčiščeno pojmovanje o možnostih in po- 
menu raziskovalnega dela. Resnično kvalitetni rezultati raziskovalnega dela so 
rezultati dolgoročne raziskovalne dejavnosti. Iluzorne so predstave, da razisko^ 
valeč ali raziskovalna institucija, ki se je komaj začela ukvarjati z raziskovalnim 
delom na nekem področju, lahko tako rekoč .čez noč pripravi odrešujoče elaborate 
in analize, ki naj omogočijo razreševanje nekih problemov v gospodarstvu. Res- 
nična kvaliteta na področju raziskovalnega dela je lahko samo odraz in rezultat 
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dolgoročnega sistematičnega raziskovalnega dela, raziskovalne rasti neke insti- 
tucije in njenih kadrov. Vsaka prevelika, nestrpnost, pričakovanje in zahteve 
rezultatov, tako rekoč čez noč, ne more prispevati k razvoju raziskovalnega 
dela, na nekem področju in tudi s svojimi rezultati ne more tako raziskovalno 
delo prispevati h kvalitetnemu obravnavanju konkretnih družbenih in gospodar- 
skih vprašanj. Nestrpen odnos do raziskovalne dejavnosti bo pogosto dal rezul- 
tate nizke kvalitete, slabe navidezne raziskovalne rezultate, elaborate in podob- 
no, ki pa z resničnimi raziskovalnimi dosežki, s poglobljeno analizo in s res- 
ničnimi dogajanji nimajo veliko skupnega. 

Ne da bi se posebej spuščal v obsežnejše kvantitavne primerjave med našo 
in drugimi deželami, ki so kot že rečeno, vedno zelo delikatne, lahko na osnovi 
preračunavanj in izračunov, ki jih je opravil naš sekretariat za prosveto in kul- 
turo na osnovi, primerjav po kriterijih OECD o razvitosti raziskovalnega dela 
med posameznima državami, pridemo do presenetljivih ugotovitev. V primerjavi 
so upoštevane ZDA, Kanada, Švedska, Francija, Zvezna republika Nemčija, Ve- 
lika Britanija, Norveška, Holandija, Italija, Avstrija, Grčija, Irska, Španija, Ja- 
ponska in Portugalska ter Slovenija oziroma Jugoslavija. Jugoslavija je glede 
na absoluten obseg sredstev, ki jih je dajala v letu 1964 za raziskovalno delo 
pred Norveško, Španijo, Turčijo in Avstrijo;. Celo mala, Slovenija je vložila v 
absolutnem znesku več sredstev v raziskovalno delo kot Portugalska, Grčija in 
Irska. Nadalje lahko ugotovimo, da je Slovenija po številu raziskovalcev na 
10 000 prebivalcev pred Italijo, Avstrijo, Portugalsko, Španijo in Grčijo. Ugo- 
tovimo tudi, da, smo glede na obseg sredstev, ki smo- jih dajali za raziskovalno 
delo na enega prebivalca, bili v Sloveniji v letu 1964 pred Japonsko, Italijo, 
Avstrijo itd. in da smo v Sloveniji dah v letu 1964 več sredstev za raziskovalno 
delo na 'enega raziskovalca kot Norveška, Holandija, Italija, Belgija, Avstrija, 
Grčija, Irska, Španija, Japonska itd. Koliko sredstev se vlaga v razvoj in raz- 
iskovalno delo glede na gospodarsko moč neke države, lahko uporabimo podatke, 
ki nam pokažejo' odnos med vloženimi sredstvi v raziskovalno delo in med na- 
cionalnim bruto produktom. 

To razmerje je izkazano v odstotkih med izdatki za raziskovalno delo in 
nacionalnim bruto produktom. Po teh podatkih je Slovenija, pred Kanado, Bel- 
gijo, Norveško, Italijo, Irsko, Avstrijo, Portugalsko, Španijo, Grčijo. Zanimiv je 
tudi podatek, da je v strukturi virov sredstev za financiranje raziskovalnega 
dela odstotek gospodarstva v Sloveniji relativno zelo visok. Od vseh obravna- 
vanih držav je bila samo Belgija v tem pogledu za malenkost pred Slovenijo. 
Večina držav daje sredstva za raziskovalno delo iz, družbenih virov. 

Mogoče bi bilo navesti še nekatere druge pokazatelje in primerjave, ki jih 
je opravil sekretariat za prosveto in kulturo na osnovi podatkov OECD, ki bi 
nam pokazali, da je glede na vložena sredstva, kadre in tako dalje, pred nami 
samo nekaj najrazvitejših držav. Vprašanje pa je, če smo dosegli tudi tako 
visoke rezultate v raziskovalnem delu. Menim, da nismo. To pa pomeni, da je 
očitno precej neustreznega prav v organizaciji našega raziskovalnega dela, 
v pomanjkanju ustrezne nacionalne politike raziskovalnega dela, v dezintegra- 
ciji in podobno, morda tudi v preobremenjenosti z neraziskovalnimi dejavnostmi. 

Navedeni problemi, poleg vrste konkretnih odprtih vprašanj, očitno zahte- 
vajo ustreznejšo ureditev raziskovalne dejavnosti z zakonodajnim aktom. Naj 
še dodam, da to formalno zahteva že zvezni splošni zakon o organizaciji znan- 
stvene dejavnosti iz leta 1965. Vrsta neskladnosti med obstoječim stanjem in 
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zahtevami tega zveznega zakona pa tudi sklepi Skupščine SR Slovenije, sprejeti 
v aprilu leta 1967, nalagajo zakonodajno ureditev vrste vprašanj na področju 
raziskovalne dejavnosti. 

V podobnem položaju, kot je naša republika, sta tudi republiki Srbija in 
Hrvatska, v katerih je raziskovalno' delo dokaj razvito. Po dolgotrajnih in dokaj 
hudih razpravah so danes prizadevanja v obeh teh republikah v fazi obrav- 
navanja predloga za sprejem zakonodajnih aktov oziroma tez za pripravo za- 
konskih predlogov. 

Naša prizadevanja za pripravo zakona skušamo čimbolj uskladiti z njihovimi 
dognanji in pripravljamo' poglobljeno izmenjavo izkušenj in pogledov. 

Ob opisanem stanju, ki nam brez dvoma nalaga, da pristopimo k pripravi 
osnutka zakona o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji, lahko ugotovimo, da nam 
tudi doseženo stanje v dosedanjih naporih to omogoča. Obsežne razprave v pre- 
teklih nekaj letih, ki so bile še posebej poglobljene v zadnjih nekaj mesecih, 
vključno z omejenim sklepom skupščine, so dale republiškemu sekretariatu za 
prosveto in kulturo obsežno gradivo in dokaj dober pregled nad stanjem raz- 
iskovalnega dela pri nas. V dosedanjih razpravah, v katerih je sodeloval poleg 
raziskovalcev samih tudi širši krog družbenih dejavnikov, so se nesporno izobli- 
kovala temeljna načela, po katerih bo mogoče izdelati napreden in moderen 
zakon o raziskovalni dejavnosti. 

Obenem' smo se dokaj usposobili tudi z dogajanji z izkušnjami drugod po 
svetu. 

Poleg enotne ocene, da je zakonodajna Ureditev raziskovalne dejavnosti 
nujna, da imamo dokaj jasno izoblikovana temeljna načela, na katerih naj bi ta 
zakon temeljil, obstoja tudi enotno stališče, da je potrebno z ustreznimi zakono- 
dajnimi, organizacijskimi in drugimi ukrepi in procesi postaviti raziskovalno 
delo na ustrezno mesto in mu omogočiti adekvatno vlogo v naših prizadevanjih, 
v izgraditvi moderne socialistične slovenske družbene skupnosti. 

Smatram, da ni potrebno v tej fazi zakonodajnega postopka podrobneje 
povzemati vsega, kar je napisano v predlogu za izdajo zakona o raziskovalni 
dejavnosti v vsebini sklepov skupščine in tega, kar je ugotovila dosedanja javna 
razprava. Vendar pa. menim, da ni odveč poudariti tistih načel, na katerih naj 
bi po mnenju izvršnega sveta ta zakon tudi temeljil. Gre za stališče, da je 
programiranje, organizacija in financiranje raziskovalnega dela, skratka nacio- 
nalna politika na področju raziskovalnega dela nujen sestavni del splošne druž - 
bene politike in ni izolirana, sama v sebe zaprta sfera. Nadalje, da je potrebno 
izhajati iz stališča enotnosti in celovitosti raziskovalnega dela ter iz dejstva, da 
je znanstveno, aplikativno raziskovalno in razvojno delo celovit kompleks, 
ki se med seboj prepleta in da teh posameznih stopenj raziskovalne dejavnosti 
ni mogoče ločeno obravnavati in zlasti ne ločeno organizirati na nivoju re- 
publike. 

Funkcionalne in organizacijske posebnosti obstojajo med slovensko aka- 
demijo znanosti in umetnosti, univerzo, samostojnimi institucijami, razvojnimi 
oddelki in tako dalje, je mogoče upoštevati in obravnavati v okviru enotne 
organizacije raziskovalcev in enotne raziskovalne politike. Nujno je zagotoviti 
samoupravno udeležbo raziskovalcev pri družbenem odločanju o nalogah in na- 
predku raziskovalnega dela v Sloveniji. Potrebno je zagotoviti raziskovalcem, 
da soodločajo pri kreiranju naše raziskovalne politike. Pomembno in bistveno 
je tudi izhodišče, da naj se iz sredstev širše družbene skupnosti financirajo pred- 
vsem fundamentalne raziskave in da se družbena sredstva, namenjena za raz- 
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iskovalno -delo usmerjajo in. vlagajo lahko z vidika družbenih potreb. Glavni 
financerji raziskovalne dejavnosti, zlasti razvoja in aplikacije, bodo morali po- 
stati konkretni naročniki. Povezanost pedagoškega dela z raziskovalnim delom, 
oziroma bolje rečeno, pogojenost kvalitetnega pedagoškega dela na visokošolskih 
institucijah v raziskovalnem delu določa mesto in vlogo raziskovalnega dela na 
naši univerzi. O teh vprašanjih so nujno potrebne usklajene rešitve v zakonu 
o visokem šolstvu. Načela raziskovalnega dela kot so odprtost, povezanost in 
javnost SO' verjetno izven diskusije. 

Predvidena samoupravna organizacija raziskovalcev naj bi v republiki, v 
okviru naših splošnih samoupravnih konceptov omogočala ustrezno ravnotežje 
med interesi družbe kot celote in interesi raziskovalcev samih pri kreiranju 
raziskovalne politike. Potrebna bo ustrezna razporeditev kompetenc in sestava 
organov samoupravne skupnosti raziskovalcev in upravnega odbora sklada, ki 
razpolaga z družbenimi sredstvi. Strokovne odločitve z vidika interesov razvoja 
neke znanstvene vede pa bodo morale sprejemati področne sekcije skupnosti 
raziskovalcev. Sinteza interesov skupnosti s potrebami družbe kot celote bo v 
upravnem odboru sklada družbenih sredstev. 

Posebej bi poudaril, da naj bi na osnovi sklepov skupščine in predloženega 
predloga za izdajo zakona in načel, ki naj bi jih tudi izoblikovala današnja raz- 
prava v skupščini, uredili v okviru bodočega zakona tudi vrsto drugih perečih 
vprašanj. Med ta vprašanja spada na primer tudi problematika informacijsko- 
dokumentacijsek službe, kolikor je to vprašanje potrebno urediti z zakonom. 
Izvršni svet ocenjuje problematiko informacijsko-dokumentacijske službe na 
področju raziskovalne dejavnosti pri nas kot eno od najpomembnejših nalog, 
zato izražamo vso podporo dosedanjim prizadevanjem, da se "to vprašanje v 
Sloveniji premakne z mrtve točke. V skladu z zahtevami poslovnika so v pred- 
logu za izdajo zakona navedene tudi finančne določbe. Nesporno je, da raz- 
iskovalno delo zahteva: stabilna in tudi naraščajoča sredstva. Vprašanje je, kako 
naj se na najbolj primeren način v okviru našega sistema uredi zbiranje in 
opredeljevanje družbenih sredstev, namenjenih za raziskovalno delo. Verjetno 
bo mogoče predložiti več alternativnih rešitev, kar bo vsekakor naloga strokovnih 
služb republiškega sekretariata za finance in republiškega sekretariata za pre- 
sveto in kulturo. 

Ob zaključku bi hotel opozoriti še na nekaj problemov. V dosedanjih raz- 
pravah o prolematiki raziskovalne dejavnosti pri nas so bila izražena nekatera 
mnenja, da je z zakonom možno urediti vsa odprta — tudi vsebinska vprašanja. 
V javni razpravi so bile dane številne ocene, kaj vse pri nas ni in kaj bi bilo 
potrebno še urediti. Mnogo manj pa je bilo nakazanih rešitev, kako in na kakšen 
način naj bi posamezna vprašanja v naših pogojih in z našimi možnostmi urejali. 
Očitno je, da bodoči zakon in bodoča organizacija, ki naj bi nastala, lahko 
zagotovita le najustreznejši normativni in organizacijski okvir za kreiranje po- 
trebne in tako pomembne politike in odločitev na področju raziskovalnega 
dela. Z bodočo republiško organizacijo raziskovalcev želimo ustvariti predvsem 
adekvatno organizacijsko možnost, da. ob soudeležbi raziskovalcev pridemo do 
stališč in odločitev in do programiranja na področju raziskovalnega dela. Po- 
trebne bodo mnoge organizacijske in vsebinske odločitve. Pospešiti bo treba 
proces integracije znotraj raziskovalne dejavnosti z drugimi sferami družbenega 
dela. Potrebno bo ob večjih sredstvih, namenjenih za raziskovalno delo, zago- 
toviti tudi njihovo ustreznejšo in racionalnejšo porabo. Obstoječo strukturo in 
proporce vlaganja bo potrebno marsikje spremeniti. Vendar so vsa ta in druga 
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vsebinska vprašanja in konkretne odločitve na področju raziskovalnega dela 
lahko le rezultat izoblikovane raziskovalne politike, ki jo bodoči zakon in orga- 
nizacija raziskovalne skupnosti lahko omogočita in ustvarita pogoje zanjo, ne 
moreta je pa nadomestiti. To poudarjam zato, ker bi želel, da bi razprava v tem 
zboru, v tej prvi fazi zakonodajnega postopka, ne izzvenela samo v .naštevanju 
vseh pomanjkljivosti in hib raziskovalnega dela pri nas, pač pa da bi se usmerila 
k vprašanju, ali je zakonodajna ureditev raziskovalne dejavnosti pri nas po- 
trebna in da bo dala, poleg navedenih načel, še druga načelna napotila sestav- 
Ijalcem zakona. 

Ob konkretnem osnutku zakona bo mogoče; in tudi potrebno razpravljati o 
posameznih vprašanjih in rešitvah, ki jih bo osnutek določal. Prepričan sem, da 
te razprave ne bodo vedno enotne in soglasne. Parcialni interesi so dokaj močni 
in bo marsikje potrebno v interesu našega bodočega razvoja, predvsem pa raz- 
voja same raziskovalne dejavnosti v Sloveniji, vztrajati pri načelih in sodobnih 
socialističnih rešitvah. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Gradivo sta obravnavala tudi odbor 
za prosveto in kulturo našega zbora in zakonodaj no-pravna komisija. Odbor in 
komisija sta dala zboru pismeni poročili. Ali želi poročevalec odbora oziroma 
predstavnik komisije dati še ustno poročilo? (Ne želi.) 

K predlogu za izdajo zakona je dala. mnenje skupščina občine Ormož, ka- 
terega ste. prav tako prejeli v pismeni obliki. Na sejo zbora so bili k tej točki 
dnevnega reda vabljeni: predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
predstavnik univerze v Ljubljani, predstavnik izobraževalne skupnosti SR Slo- 
venije in predstavnik sklada Borisa Kidriča. Vsi predstavniki omenjenih insti- 
tucij so se vabilu odzvali. 

Pričenjam razpravo:. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Cene Matičie. 

Cene Matičič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši, po- 
slanci.! Politike čiste znanosti, takšne kot smo jo poznali nekdaj pri. nas, pa 
tudi v Evropi in jo marsikdo vztrajno še danes zagovarja, moderni in napredni 
narodi ne poznajo več. Že nekaj desetletij je minilo, kar so jo nadomestili s 
politiko, ki veže znanost s tehnologijo-, in s politiko, ki veže raziskave z razvojem. 
Kakorkoli in kjerkoli bi iskali vzroke, ki so pripeljali napredne narode do te 
simbioze znanosti in prakse, povsod bi verjetno ugotavljali, da je nastajala ta 
politika na popolnoma pragmatični osnovi in pa na potrebah, da se s pomočjo 
znanosti razrešijo določeni popolnoma praktični problemi. S tega, stališča vzeto 
je moč trditi, da se poraja in postaja takšna znanost kot neke vrste odsev 
družbene zavesti vseh plasti in vseh slojev sodobne družbe. Naj se tako razum- 
ljena politika znanosti usmeri na katerokoli področje, recimo na poljedelstvo ali 
pa v zdravstvo, ali pa v nuklearno energijo ali pa recimo v vesoljske raziskave, 
povsod bo tovrstna, znanost vedno tako široko in tako perspektivno programirana 
in začrtana, da bo v njenem okviru še vedno več kot dovolj prostora za vse 
prirodne čiste znanosti, posebno pa še za fiziko, za kemijo in pa za biologijo. 

V tem smislu obravnavani problem pa vključuje vprašanje, ki si ga zastav- 
ljamo tudi mi. To pa je, ali je sploh možno postaviti neko definitivno politiko 
o znanosti. Izgleda, da nam tovrstna politika uhaja iz rok, čim se postavimo 
na stališče stroge in pa toge usmerjenosti. Postavljanje pretogih struktur je torej 
mogoče smatrati kot zavoro. Verjetno' je tudi, da bi take toge strukture pomenile 
pomemben faktor onemogočanja proste poti vsaki invenciji, ki sama po sebi ne 
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pozna ne časa ne prostora. Imam občutek, da obstoje sile, ki jo poskušajo vse 
preveč uokviriti in s tem unificirati. Ker ostanejo sredstva, ki so znanosti na- 
menjena, slej ko prej omejena, pa seveda tudi prek takšnih, čeprav dokaj 
fleksibilnih ograj, praktično ne moremo. 

Dozdeva se mi, da v obravnavanju naše znanosti manjka predvsem nekaj 
drugega. Manjka namreč večji napor, kako ustvariti take vrste etiko raziskave in 
razvoja, ki bo kazala na to, da je v sedanjem času raziskovanje pravzaprav 
bistveni pogoj z dosego človekove sreče, da je temeljni pogoj za dosego večje 
stopnje saturacije, tako materialne, kot tudi nematerialne potrošnje. Zame je 
predvsem ta etika znanosti tehnologije in etika raziskave razvoja v sedanjem 
obdobju bistvenega pomena. Kajti kdo drug naj bo tisti, ki nas bo prepričal, da 
sta znanost, tehnologija in raziskave razvoja naloga celotne družbe in ne le 
privilegij ali pa zahteva te ali one bolj ali manj zaprte ali odprte skupnosti. 
Zato sem seveda tudi mnenja, da je dokaj lažje priti do tako imenovane politike 
znanosti, dosti težje pa definirati njeno mesto in njen položaj v naši sredini. 

Ali torej lahko govorimo o eni sami politiki znanosti? Mislim da ne, kajti 
teh politik je več. Te se namreč snujejo in kreirajo postopoma in to v skladu 
s problemi, ki jih mora znanost rešiti. Shema teh politik je po mojem naslednja: 
Cim je treba odgovoriti na zastavljeni znanstveni problem, pustimo vendar, da 
bodo na to odgovarjale ustrezne asociacije. Pustimo jim, da si bodo tudi same 
postavile politiko, ki temu ustreza. V predlogu, ki ga danes obravnavamo, bi 
tovrstno politiko po vsej verjetnosti morale kreirati področne komisije in šele 
v sekundarnem skupnem interesu tudi višji organ, to je republiška razisko- 
valna skupnost. Verjetno bo takšen način kreiranja znanstvene politike v krogu 
najodgovornejših in najkompetentnejših kar zadovoljivo dobro ustrezal našemu 
samoupravnemu sistemu. Mogoče bi tovrstna formula lahko bistveno prispevala 
tudi k slehernemu onemogočanju poskusov, da se raziskovalna skupnost ne 
spremeni v neke vrste nov sekretariat za znanost. Lahko bi bil celo toliko smel 
in trdil, da bo prav politika znanosti, ki nastaja in se kreira kot neposredni 
odgovor na neke vrste izzivanje vsakdanjih praktičnih problemov, tisti element, 
ki bo progresivno kazal na nujnost in družbeno priznano vrednoto znanstvenega 
raziskovanja in tehničnega napredka. To pa je vsekakor bistvena in karakterna 
poteza, ki na eni strani opredeljuje določeno statičnost družbenega položaja te 
znanstvene dejavnosti, na drugi strani pa njeno stalno dinamičnost, v okviru 
katere se zrcalijo vse intelektualne vrednote, in kapacitete vseh tistih posa- 
meznikov, zaposlenih v raznih ustanovah, ki so poklicani, sposobni in voljni, 
da v znanosti sodelujejo. 

Smatram za potrebno, poudariti še neko drugo lastnost, ki bi morala biti 
imanentna in prevladujoča v sleherni znanstveni instituciji. Mislim na pristoj- 
nost, pravzaprav na sposobnost odločanja o- pristojnosti, ki ne sme biti prisotna 
le v industriji, pač pa tudi v izvajanju raziskovalnih del vseh vrst in vseh oblik. 
Takšna sposobnost samostojnega odločanja zahteva na neki stopnji tudi novo 
delitev dela, oziroma novo specializacijo. Medtem, ko vodi takšna delitev dela v 
znanosti in tudi v industriji do koncentracije in integracije vseh parcialnih na- 
porov, kako na čim učinkovitejši in čim racionalnejši način zagotoviti uresničitev 
zastavljenega cilja, pa vodi taka delitev v državni upravi ali pa v administraciji 
do pluralizma. S tega vidika je torej sistem, ki je nakazan v predlogu za izdajo 
zakona o raziskovalni dejavnosti, popolnoma, v skladu z zahtevami, da je po- 
trebno poiskati takšne načine, ki bodo zagotavljali optimalno distribucijo in 
učinkovito trošenje kreditov za vsa področja raziskovalne dejavnosti. 
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Predvsem je pa pomembna volja po učinkovitosti uresničitve zastavljenega 
raziskovalnega cilja. Ta mora biti prisotna tudi na nivoju slehernega razisko- 
valca. Verjetno je v teh konceptih skrita želja, ki jo vsii gojimo. Zelja, ki ne 
nosi le pečata sodelovanja med družbo kot celoto na eni in med gospodarstvom 
na drugi ter univerzo in SAZU na tretji strani;, pač pa bistvenega elementa 
vseh teh činiteljev, ki so za razvoj znanosti najpomembnejši in najodgovor- 
nejši. Mislim, da so zastonj vsi napori vseh tistih sicer dobronamernih 
posameznikov pa tudi grupacij, ki žele znanstveno in raziskovalno delo spraviti 
v nek ponesrečen kalup in ji predpisati eno samo generalno in vseobsegajočo 
ter zveličavno politiko. Res je, da se pri tem ozirajo' na Francijo, ki ima to 
centralizacijo izvedeno prek ministrstva za znanost ali pa na Veliko Britanijo, 
ki ima podobno 'organizacijo v ministrstvu za tehnologijo. Pozabljajo pa pri tem, 
da kljub tej deklarirani centralizaciji, tako v Franciji kot v Veliki Britaniji, 
pravzaprav ne bi mogli odkriti dokumenta, ki bi uniformno definiral znan- 
stveno politiko v teh deželah. V takšni interpretaciji in v takšnem smislu mi je 
intencija predlagatelja o enotni nacionalni raziskovalni politiki nedvomno pre- 
zentna, simpatična in razumljiva. Zaradi tega jo podpiram in bom zanjo gla- 
soval. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, želi še kdo besedo? Razume 
se, da so vsi predstavniki prav tako vabljeni, da se razprave udeležijo. 

Besedo ima dr. Roman Modic. 

Dr. Roman Modic: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Univerza je obširno razpravljala zlasti o dveh dokumentih, ki jih lahko 
smatram kot predhodnika predloga, ki je danes predmet razprave v tem zboru. 
Mislim tukaj na stališča posebne skupščinske komisije, ki so bila lani sprejeta 
v tej skupščini kot njeni sklepi. Lahko izjavim, da je univerza v celoti s simpatijo 
in z odobravanjem te sklepe sprejela in smatram, da so izhodišča in načela, v 
le-tej opredeljena, dobra osnova za izdelavo republiškega zakona o raziskovalni 
dejavnosti. Še več, na iniciativo univerze v Ljubljani smo določena stališča, ki 
jih v teh sklepih uveljavljamo, posplošili s posebno resolucijo, ki je bila sprejeta 
na skupščini skupnosti jugoslovanskih univerz v Nišu sredi preteklega leta, na 
vse območje naše domovine, to se pravi na vseh 7 jugoslovanskih univerz. Zato 
smatram, da so izhodišča takšna, kakor jih univerza zastopa, in da jih bo, kakor 
so bila opisana, zastopala tudi v bodoče, ko bo predložen osnutek novega zakona 
o raziskovalni dejavnosti. 

Pri razpravi o tezah, to je o drugem dokumentu, ki je šel v širšo razpravo, 
smo imeli k podrobnostim pripombe. Pri urejevanju konkretnih razmer in ure- 
ditev so se namreč pokazala določena, divergentna stališča ne samo v okviru 
naše univerze, ampak tudi v širši javnosti, vendar so bile to podrobnosti, o 
katerih bi tukaj nerad govoril, saj ta razprava ni temu namenjena. Ravno tako 
lahko izjavim glede predloga za izdajo zakona, ki je danes v razpravi, in o stali- 
ščih, ki jih navaja, da bi verjetno doživela s strani univerze pripombe k posa- 
meznim formulacijam. Omenjam mimogrede, da je pripombe dal tudi odbor za 
prosveto in kulturo tega zbora, in lahko rečem, da bi te pripombe univerza 
verjetno v celoti ali pa vsaj v veliki meri sprejela. 

Ni moj namen, da bi o teh podrobnostih govoril. Na vsak način pa mislim, 
da je stališče univerze, da nam je zakon o raziskovalni dejavnosti potreben in 
da so izhodišča, ki so v predlogu navedena, v svoji temeljni zamisli dobra osnova 
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za izdelavo tega; zakona. Zato smatram, da lahko- s takšnim predlogom soglaša 
tudi univerza. Čeprav mogoče ni na mestu, da. bi tukaj dal izjavo o tem, da bom 
takšen predlog podprl, pa lahko vsaj to povem, da bom na prosvetno^kulturnem 
zboru, kjer sem poslanec, zanj glasoval. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Prosim, želi še kdo besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš inž. Zvone Pelikan. 

Inž. Zvone Pelikan: Tovarišica predsedujoča, tovariši in tovarišice 
poslanci. Kot predstojnik raziskovalne organizacije in kot poslanec republiškega 
zbora bi podprl izdajo tega zakona, saj iz lastnih delovnih izkušenj vem, da je 
ta zakon nujno potreben, da uredimo stvari s področja raziskovalnega dela in 
znanosti, ki do sedaj niso tako urejene, kot bi morale biti urejene v neki sodobni 
družbi. Se enkrat, podpiram sprejetje tega zakona, obenem pa bi dal nekaj misli 
tistim tovarišem, ki bodo- ta zakon pripravljali, in sicer: 

Prvič, načelno naj pripravljalci zakona dobro prouče vse možnosti, da bi 
se v programiranju raziskovalne dejavnosti zagotovil čim večji vpliv gospo^ 
darstva in to predvsem gospodarskih organizacij, ki so za določene razisko- 
valne teme neposredno zainteresirane. Ne bi polemiziral o tem, v kakšni 
obliki naj se to uveljavi. Iz lastnih izkušenj vem — naša raziskovalna institucija 
že 15 let dela z roko v roki neposredno z gospodarstvom in je samo od njega 
financirana in ne iz proračuna — da je bil ta, odnos talk, da so gospodarske 
organizacije redno sodelovale pri sprejemanju raziskovalnega programa, da so 
redno sodelovale tudi pri obračunu, kako in koliko je bil ta program ostvarjen. 
Lahko trdim, da je tako neposredno sodelovanje rodilo samo veliko mero 
zaupanja v raziskovalno institucijo in da to sodelovanje ni v ničemer okrnjevalo 
samostojnosti in suverenosti raziskovalnih delavcev. 

Drugič, zagotovi naj se čimvečjo udeležbo predstavnikov gospodarstva pri 
sprejemanju programov, in pri razporejanju sredstev za raziskovalno delo. 

Mislim, da je že dr. Petrič v uvodnih besedah ugotovil, da ni bil redek 
primer, ko so na sprejemanje določenih raziskovalnih programov vplivali posa- 
mezniki ali pa posamezne raziskovalne organizacije. Da to niso bile izjeme, tudi 
ne bi bilo težko ugotoviti, ker so sedanji skladi namenjeni za raziskovanje 
večkrat pomenili pravzaprav proračunska sredstva za vzdrževanje nekaterih 
raziskovalnih institucij, ne pa konkretna sredstva za raziskovanje in izvajanje 
konkretnih raziskovalnih nalog. 

Mislim, da bi moral ta zakon, ki ga, bomo- sprejeli, zagotoviti tudi to, da bodo 
ta sredstva ires namenska s polno ingerenoo gospodarstva in da ne bodo to 
proračunska sredstva za vzdrževanje institucij. Edino tako tesno sodelovanje 
in močan vpliv gospodarstva lahko zagotovi racionalno trošenje teh sredstev. V 
ekspozeju je bilo nakazano, da kljub temu, da večkrat ugotavljamo, da je teh 
sredstev za raziskovalno dejavnost pri nas malo, edinole gospodarstvo odvaja 
proporcionalno velika sredstva, in logična posledica tega je, da naj ima potem 
gospodarstvo- tudi dovolj velik vpliv na to, kje in zakaj se ta sredstva trošijo. S 
tem pa bi bil dan tudi avtomatizem, da bodo ta sredstva racionalno potrošena. 
Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, želi še kdo besedo? Besedo 
ima dr. inž. Anton Kuhelj. 
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Dr. inž. Anton K uhelj: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! 
V predlogu samem, oziroma v tezah zakona, kakor tudi v poročilih je bilo več- 
krat izraženo mnenje, da je osnovno raziskovanje tako povezano z uporabnim 
kot tudi z razvojnim, da mora biti vse raziskovalno delo enotno urejeno in z 
enotnim zakonom. 

Na slovenski akademiji znanosti in umetnosti smo tako o predlogu za izdajo 
zakona; o znanstveno raziskovalni dejavnosti, kakor tudi O1 tezah za bodoči 
zakon na slovenski akademiji znanosti in umetnosti precej obširno razpravljali. 
Mislim, da izražam mnenje svojih tovarišev akademikov, da gre tukaj res v 
nekem smislu za celoto, ki bi morala biti med seboj tesno povezana in ki bi šele 
v tesni povezavi tudi dala zaželene rezultate. 

Iz ekspozeja dr. Petriča ste videli, kakšna sredstva vlaga naša republika 
posebno v raziskovalno dejavnost, in mislim, da bi bila želja ali pa zahteva naše 
javnosti, da ta, sredstva dajo tudi ustrezne rezultate. Zato bi bilo treba tako> v 
zakonu o raziskovalni dejavnosti, kakor tudi v zakonu o visokih šolah in o 
slovenski akademiji znanosti in umetnosti po možnosti bolj določno opredeliti, 
kako bi se ta povezanost razvojnega dela z osnovnimi raziskavami in z apli- 
kativnimi raziskavami res čimbolj ostvarila. S tem bi preprečili, da bi se ne 
zgodilo tako, kot se je včasih v preteklosti zgodito, da je ves dialog med zastop- 
niki posameznih vej raziskovalne dejavnosti potekel predvsem o delitvi sredstev, 
kar mislim, da res ni prva naloga in najbrž tudi ne bo prva naloga bodoče 
skupnosti raziskovalcev, ampak naj bi o tem odločali drugi forumi. 

Mislim, da bi bilo nujno potrebno ustvariti bolj tesne kontakte med raz- 
iskovalnim delom na aplikacijah in pa med osnovnimi raziskavami. Tu mislim 
predvsem na to, da so, kakor sami veste, rezultati razvojne dejavnosti, ki so bili 
doseženi v inozemstvu, večkrat praktično nedostopni in tudi pogajanja in po- 
skusi z odkupi licenc ne morejo dati takih rezultatov, kakor bi jih lahko dosegli, 
če bi se ravno raziskovalci na področju razvojne dejavnosti bolj tesno povezali 
z raziskovalci na osnovnih dejavnostih in seveda tudi obratno. Kajti tudi pobude, 
ki bi prišle od razvojnih inštitutov in razvojnih organizacij, bi morale pomeniti 
in pomenijo dragocen prispevek k pobudam, za izdelavo' programa za osnovna 
raziskovanja. Brez tega bistvenega prepletanja tako dela kakor tudi izmenjave 
misli ne bo prineslo sestajanje na skupnih sejah, kjer bi obravnavali predstavniki 
obreh raziskovalnih smeri, samo formalne akte, pravega uspeha. 

Glede programiranja in razdeljevanja, sredstev pa mi dovolite, da. v imenu 
vsaj večine članov slovenske akademije znanosti in. umetnosti poudarim, da bi 
bilo treba le na poseben, način oziroma ločeno* obravnavati razvojno dejavnost 
in osnovna, raziskovanja. Jasno je, da so tudi pri. podrobni delitvi sredstev za 
razvojno dejavnost bistveno? zainteresirane gospodarske in druge organizacije, 
medtem ko se mi zdi, da bi pri podrobnem razdeljevanju sredstev za osnovna 
raziskovanja morala veliko več tehtati beseda, oziroma vpliv raziskovalcev samih. 

Nam vsem je jasno, da bodo sredstva, ki bodo dodeljena za osnovna raz- 
iskovanja, nujno omejena. Zato je še toliko bolj važno, da se s temi sredstvi 
doseže čimvečje uspehe. To pa bo mogoče doseči le tedaj, če bodo predvsem 
delavci na teh področjih mogli odločilno sodelovati pri podrobni razdelitvi teh 
sredstev. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker ugotavljam, da nihče ne želi besede, zaključujem razpravo. 
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Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je predložil zboru naslednji 
sklep: 

Na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je republiški zbor 
Skupščine SR Slovenije na 58. seji dne 23. 4. 1968 obravnaval predlog za izdajo 
zakona o raziskovalni dejavnosti in sprejel sklep o sprejemu predloga za izdajo 
zakona o raziskovalni dejavnosti. 

1. Predlog za izdajo zakona, o raziskovalni dejavnosti se sprejme; 
2. osnutek zakona naj temelji na načelih, ki jih navaja predlagatelj v pred- 

logu za izdajo zakona z dopolnitvami, ki sta jih v svojih poročilih predlagala 
odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravna komisija; 

3. osnutek zakona pripravi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Ali kdo smatra, da je potrebno predloženi sklep še dopolniti? (Ne javi se 

nihče.) Če nihče ne želi besede, dajem sklep, kakršnega sem prečrtala, na gla,- 
sovanje. Kdor je za, naj, prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel sklep, s katerim sprejema 
predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti. 

Odrejam prekinitev seje, ki se bo nadaljevala ob 15. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.55 in se je nadaljevala ob 15. uri.) 

Podpredsednik Marija Mesar ič: Prehajamo na 4. točko dnev- 
nega reda in sioar na obravnavo in sklepanje o predlogu za izdajo zakona o 
varstvu žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega ma- 
teriala. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije predložil republiški se- 
kretar za zdravstvo in socialno varstva. Predstavnik sekretariata pri tej točki 
dnevnega reda. je tovarišica Nada Majcen. Ali želi morda besedo? (Ne želi.) 
Hvala. 

Gradivo so obravnavali: odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega 
zbora, začasni odbor za rehabilitacijo invalidov socialno-zdravstvenega zbora, 
ki sta dala zboru pismeno poročilo, in zakonodajno-pravna komisija, ki je dala 
zboru prav tako pismeno poročilo. Ali želita poročevalca, odborov oziroma pred- 
stavnik zakonodajno-pravne komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Na sejo zbora so bili vabljeni predstavniki zveze slepih Slovenije in pred- 
stavnik stalne konference za rehabilitacijo invalidnih oseb. Celotno gradivo je 
bilo poslano izvršnemu svetu v smislu 165. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovarišico Zoro Tomie in 
sporočil, da se s predlogom za izdajo zakona strinja. Ali morda želi predstavnik 
izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima Zora Tomič. 

Zora Tomič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izvršni svet meni, da je nujno potrebno izdati poseben republiški zakon o 
varstvu žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala 
ter da ni opravičljivih razlogov, da bi še nadalje odlašali z ureditvijo teh vpra- 
šanj. Zaradi tega je že pred več meseci naročil republiškemu sekretariatu za 
zdravstvo in socialno varstvo, naj zbere potrebno dokumentacijo in pripravi 
predlog za izdajo republiškega zakona. 
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Iz gradiva, ki ga je pripravil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo, je razvidna potreba po pravnem reguliranju tega področja. Zal pa je 
dokumentacija še vedno pomanjkljiva in se razen za slepe osebe skoraj v celoti 
nanaša na ocene, ki so lahko le informativne, ne morejo pa biti zadovoljiva 
osnova za opredelitev pravic posameznih kategorij in za njihovo materialno 
vrednotenje. 

Brav tako izvršni svet sprejema stališče stalne konference za rehabilitacijo 
invalidov naše republike, kot najodgovornejšega strokovnega in družbenega 
organa za to področje, da je treba pri reguliranju teh vprašanj upoštevati vse 
kategorije težkih invalidov, da mora zaščita temeljiti na rehabilitaciji in načelu 
kompleksnosti reševanja. Zato izvršni svet predlaga normalni postopek, da bi 
lahko dejansko pretresli vso težino tega problema in našli najbolj ustrezne 
rešitve. Nadalje predlaga, da se danes ne odloča o datumu začetka uresničevanja 
pravic, temveč šele takrat, ko bomo videli, koliko to znaša in kakšne so naše 
materialne možnosti. 

Še drobceno pripombo: V letošnjem proračunu ni rezerviranega denarja za 
uresničevanje obveznosti, ki bi eventualno že letos izvirale iz tega naslova. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Pričenjam razpravo. Ali želi 
kdo besedo? Besedo ima tovariši ca Slavka Perger. 

Slavka Berger: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora je na več 
sejah obravnaval problematiko žrtev fašističnega terorja, žrtev vojnega ma- 
teriala in civilnih žrtev vojne. V zvezi s tem vam je bilo predloženo že izčrpno 
poročilo o kronološkem poteku sej in o mnenjih in stališčih, ki so bila zavzeta 
na teh sejah, tako na odboru za zdravstvo in socialno politiko kot na začasnem 
odboru za rehabilitacijo, invalidov socialno-zdravstvenega zbora in skupne ko- 
misije poslancev iz obeh teh odborov. 

Na sejah odbora so bila sprejeta, različna stališča. Na zadnji skupni seji 
odbora za zdravstvo in socialno politiko ter odbora za rehabilitacijo invalidov 
socialno-zdravstvenega zbora dne 9. aprila pa je bil sprejet sklep, da, bi se obrav- 
navalo zakon po skrajšanem postopku v smislu 297. člena poslovnika skupščine. 
Glede na ta sklep je bilo predlagano, da bi bil izdelan zakonski predlog do 
konca, maja letošnjega leta in da bi bil zakon sprejet pred skupščinskimi po- 
čitnicami. 

Kot ste slišali, predlaga tovarišica Zora Tomičeva, kot predstavnik izvršnega 
sveta, redno obravnavo predlaganega zakonskega predloga. V imenu odbora za 
zdravstvo in socialno politiko izjavljam, da se strinjam s predlogom izvršnega 
sveta, da se zakon obravnava v .rednem postopku in tudi sprejme po rednem 
postopku, čeprav je bil odbor, kot sem navedla, drugačnega mnenja. Vendar pa 
vztrajam, da bi morali s sprejetjem pohiteti in da bi moral biti zakon sprejet 
pred skupščinskimi počitnicami, to je najkasneje do julija letošnjega leta. To 
utemeljujem, s tem, kar je povedano tudi že v samem poročilu, da ta proble- 
matika ni pravno urejena, niti ni bil priznan tej kategoriji status in je zaradi 
tega nujno potrebno, da se to čimprej pravno uredi in zakon sprejme še pred 
skupščinskimi počitnicami. 

Bodpredsednik Marija Mesarič: Brosim, želi še kdo besedo? Brosim. 
Besedo ima tovariš Janez Hribar. 

8 
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Janez Hribar: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Material, ki smo ga dobili, je pomanjkljiv, kar je tudi v njem navedeno., 
ker podatki niso točni in ne temeljijo na izvršenih popisih. Kolikor je meni 
znano, so vse občinske skupščine oziroma referenti za socialno varstvo dobili 
navodilo, da v najkrajšem času popišejo vse te žrtve, ki spadajo v te kategorije. 

Tovarišica Tomičeva je zelo lepo povedala in se mi zdi, da ni treba ne vem 
kako hiteti, ker denarja ni. Zato se lahko temeljito pripravi zakonski predlog 
do časa, ko bi lahko zakon uveljavili. S tem, ko zakon sprejemamo, bi namreč 
ljudi nekako zavedli, če ne bi zagotovili tudi sredstev. Po mojem mnenju bi bilo 
treba zato pripraviti temeljito analizo in temeljit popis in šele s takim predlogom 
priti v skupščino, sprejeti zakon pa pričeti tudi, takoj izvajati. Hvala. lepa. 

Podpredsednik Marija Mesaric : Prosim, želi še kdo besedo. Prosim, 
tovarišica Slavka Perger. 

Slavka Perger: Opravičujem se, ker sem bila, v svojih izvajanjih ne- 
koliko nepopolna.. Dopolnila bi svojo prejšnjo diskusijo s tem, da smo- se zediniJi 
na odboru, da se prvenstveno sprejme zakon za najtežjo kategorijo, to je za prvo 
kategorijo invalidnosti. Za to kategorijo' so dokaj točno zbrani podatki, zlasti za 
slepe žrtve vojne. Teh je 143, kar je točno razvidno iz materialov, drugih inva- 
lidov prve kategorije, to je 100%> invalidov, za katere se zavzemamo, da se 
prvenstveno uredi njihov status, pa bi bilo vsega skupaj okrog 310. Zaradi tega, 
ker bi bil za zbiranje podatkov o drugih kategorijah invalidov potreben daljši, 
čas, bi se v prehodnih določbah zakona zagotovila pot, da se v določenem 
časovnem obdobju zberejo podatki še za te kategorije, ki bi jim nudili pomoč 
oziroma uredili njihov status. Zaenkrat pa se zavzemamo za ureditev in za nu- 
đenje pomoči invalidom prve kategorije, o katerih je zbrano dokaj točnih po- 
datkov. To je tudi razvidno iz predloženega gradiva. Da se je v odborih in v 
komisiji z obravnavo o predlogu za izdajo zakona zavleklo, je vzrok ravno v 
tej dilemi, ker smo se najprej zavzemali, da se uredi pravni status za invalide 
s stopnjo invalidnosti nad 60 %. Ker pa smo pri proučevanju materialov videli, 
da bi se to ne moglo urediti pred koncem letošnjega leta, da. pa je nevzdržno 
še naprej obdržati tako stanje za invalide prve kategorije, ki so v težkem mate- 
rialnem položaju in so dobro- organizirani ter so sami zbrali te podatke, smo se 
odločili za to, da se najprej uredi položaj invalidov najtežje kategorije, to je 
100%> invalidom. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Želi še kdo besedo? Besedo ima 
Jože Zupane. 

Jože Zupane: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da se najprej v imenu komisije za reševanje problema slepih civilnih 
žrtev vojne zahvalim za dano možnost, da, sami kot prizadeti povemo svoje 
mišljenje o tem novem zakonu, ki je danes v razpravi. 

Najprej bi v kratkem opisal zgodovinski potek reševanja tega problem«. 
Ze takoj po vojni, od leta 1948 dalje, so posamezniki poskušali uveljaviti pravico, 
torej zaščito po obstoječem zakonu o varstvu vojaških vojnih invalidov. To je 
nekaterim tudi uspelo. Za skupino slepih nam je znano, da je šest tovarišev, ki 
dejansko niso bili vojaški vojni invalidi, prejelo- zaščito po tem zakonu. Več 
primerov podobnega reševanja pa je v drugih republikah. Kasneje, pred desetimi 
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leti, so sami prizadeti pri zvezi slepih organizirali svojo komisijo, ki se je pričela 
ukvarjati z rešitvijo tega problema. 

2e leta 1961 je naša komisija prišla pred sekretariat za zdravstvo in socialno 
politiko s predlogi, da bi se izdelal zakon za rešitev tega problema, pri čemer 
je sekretariat obljubil, da bo pričel zbirati ustrezne podatke vseh prizadetih s 
terena. Podatke se je zbiralo na tem še leta 1963 in ponovno leta 1966. Ni nam 
pa razumljivo, zakaj do danes, ko smo že 23 let po' končani vojni, še niso zbrani 
potrebni podatki. Zveza slepih je za svoje člane zbrala natančne podatke, jih 
obdelala ter poslala tako republiški skupščini, kakor tudi izvršnemu svetu skupaj 
z osnutkom zakona z vsemi statističnimi in finančnimi pokazovalci z namenom, 
da bi se sprejel zakon, ki bi rešil problem slepih civilnih žrtev vojne in poško- 
dovancev z vojnim vojaškim materialom. 

Kot vam je znano, je teh 143 v Sloveniji — mimogrede omenjam, da jih 
je v Jugoslaviji 756. 

Dovolite, da navedem še nekatere statistične podatke za slepe, ki v mate- 
rialih niso prikazani. Od 143 je 74 zaposlenih, 29 upokojencev, 40 pa je socialnih 
podpiraneev občin oziroma preužitkarjev in oseb, ki živijo pri svojcih ali znancih 
brez rednih dohodkov. Poprečni osebni dohodki na zaposlenega znašajo 61 200 
S dinarjev, na upokojence 31 000 S dinarjev, na socialne podpirance pa 8000 
S dinarjev. Če omenim še višino invalidnosti, naj poudarim dejstvo, da je od 
skupnega števila 143 slepih kar 6 takih, ki so poleg slepote brez obeh rok, 31 
jih je, ki so brez ene roke, 54 pa jih je, ki imajo delno okvaro hrbtenice, nog 
ali močno iznakazo obraza. Od skupnega števila 143 samo dva nista rehabili- 
tirana, to pa iz vzroka, ker zanju ni možna nobena primerna rehabilitacija. 

Že na skupščini zveze slepih Jugoslavije leta 1961 v Skopju in kasneje leta 
1966 v Sarajevu ter na skupščini zveze slepih Slovenije meseca decembra pre- 
teklega leta je bil ta problem ponovno dokaj ostro obravnavan s strani priza- 
detih. Naša republiška skupščina zveze slepih je prejela pismo s strani priza- 
detih, v katerem so opozorili tako našo komisijo pri republiškem odboru zveze 
slepih Slovenije, ki se bavi z reševanjem tega problema, kakor tudi vse ostale 
organe zveze slepih, da ne bodo več čakali zaradi nepopolne statistike in dolgo- 
letnega zbiranja statističnih podatkov na rešitev tega problema in so v svojih 
izvajanjih omenjali možnost, da se bodo z javnim nastopom pred skupščino 
poskušali zavzeti za ustrezno zakonsko rešitev tega problema. Rok, ki je bil v 
tem pismu postavljen, to je konec marca, je dejansko že potekel. Naša komisija 
pa, je tudi s strani republiških forumov dobila na več mestih obljube, da se bo 
ta problem do tega roka tudi rešil. 

Nikakor ne bi hotel, da bi morda smatrali, da. smo slepi tisti, ki bi želeli, 
da se problem reši, parcialno. Nikakor ne. Vsi pozdravljamo ta nagib in željo, 
da se problem reši kompleksno za vse žrtve vojne. Hkrati pa poudarjamo, da 
nikakor ne moremo več dovoljevati, da bi se zaradi nezbrane in neobdelane 
statistike problem ponovno in ponovno zavlačeval. 

Poleg tega mi dovolite, da še mimogrede omenim naša stališča in želje ob 
rešitvi tega; problema. Zvezna komisija za reševanje problema slepih civilnih 
žrtev vojne Jugoslavije v Beogradu in pa republiška komisija za reševanje slepih 
civilnih žrtev vojne Slovenije, kakor tudi sprejeta resolucija na 6. redni skup- 
ščini zveze slepih Slovenije ter sklepi te skupščine nalagajo naši komisiji,, da si 
prizadeva rešiti ta problem tako, da se doseže izenačenje pravic žrtev vojne s 
pravicami, ki jih imajo vojaški vojni invalidi po obstoječem zakonu. 

8« 
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Morda bi smatrali, da je -to dokaj visoka zahteva. Samo navajam hkrati, da 
učinkovite zakonske zaščite vseh 23 let ta vrsta invalidov v Sloveniji ni imela, 
razen možnosti za rehabilitacijo, kar je, česar se sami dobro zavedamo, zelo 
pozitivno in dobro. Danes je v Sloveniji poleg 318 zaposlenih slepih kar 50 
takih, ki so rehabilitirani, pa ne dobijo zaposlitve. Smatramo, da je glede na 
višino osebnih dohodkov in na težo invalidnosti nujno, da se izenačijo pravice 
vsaj po materialni plati s pravicami, ki jih imajo vojaški vojni invalidi. Nikakor 
ne moremo dovoljevati, da se žrtev vojne, za katere vemo, da je vzrok njihove 
invalidnosti vojna in dogajanja med II. svetovno vojno in pa raztreseno orožje 
še tudi po II. svetovni vojni, obravnava morda drugače kot vojaške vojne inva- 
lide.. Res je, da so tovariši v II. svetovni vojni odhajali v borbo zavestno in dali 
na razpolago poleg svojega življenja tudi vse svoje misli in dobili velikokrat 
v teh bojih težke poškodbe. Res je, da zakon o vojaških vojnih invalidih enako 
obravnava in daje enako zaščito tudi invalidom iz I. svetovne vojne, za katere 
pa vemo, da so se borili za druge cilje kot tovariši v drugi svetovni vojni. Na- 
dalje smatramo, da se nas niti ne more enačiti z mirnodobskimi vojaškimi inva- 
lidi, ker vemo, da je samo 3 fl/o mirnodobskih vojaških invalidov posledica 
eksplozij, vsi drugi pa so posledica bolezni, za katere pa se ne ve, ali so nastale 
med odsluženjem vojaškega roka, ali pa je bil zametek bolezni že pred vstopom 
na odsluženje vojaškega roka. 

Naj na kratko omenim še dokaj težak primer Primorske prav s stališča 
ugotovitev, ki jih je dobila naša komisija za skupino slepih. Vsem vam je znano, 
da Italija obravnava vojaške vojne invalide in poškodovance z vojaškim mate- 
rialom v enaki meri in danes znaša invalidnina za tiste invalide, ki imajo 
družino 220 000 lir mesečno, za tiste, ki so brez družine, pa 192 000 lir. Po 
priključitvi cone B k Jugoslaviji so vsi tisti slepi, ki so kot poškodovanci z 
vojnim vojaškim materialom prešli v državljanstvo Jugoslavije, izgubili te 
pravice in so jih občinske skupščine obravnavale samo kot socialne podpirance. 
Pri tem pa se je dogajalo, da so taki invalidi, poslužujoč se dovolilnic za malo- 
obmejni promet, često prehajali prek meje ter tam dokaj nerodno in pogosto 
tudi enostransko tolmačili svoj položaj pri nas, po drugi strani pa poslušali 
neprijetne očitke s strani reakcionarnih begunskih elementov, ki so zapustili 
našo deželo po II. svetovni vojni in prebežali v Italijo. 

Ta; problem je torej tudi političnega značaja in je zato nujno, da. se ga 
ustrezno in pravilno reši. Ponovno vas prosim, tovarišice in tovariši poslanci, 
da, z vsem premislekom proučite možnosti in poskušate razumeti naše zahteve 
in prošnje, da bi se ta problem rešil čimprej, brez ponovnega odlašanja zaradi 
nezbrane statistike, ker le na tak način bomo končno prišli do ustreznega reše- 
vanja problema žrtev vojne ne samo za slepe in ne samo za 100fl/o invalide, 
ampak postopoma za vse. Na vsak način pa. je treba pričeti z neko osnovno 
startno točko. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesaric : Besedo ima tovarišica Nada Majcen. 

Nada Majcen: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ker je bilo nekajkrat omenjeno vprašanje statistike oziroma podatkov 
za žrtve, ki jih danes obravnavamo, kot tudi nekaj očitkov na račun priprave 
samega predloga, imam za nujno, da obvestim ta zbor o resničnem poteku 
zadeve. 
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Ce ste pozorno prečitali material, ste ugotovili, da to ni prvi predlog za spre- 
jetje takega zakona, temveč da smo poskušali problem žrtev fašističnega nasilja, 
civilnih in vojnih žrtev vojnega materiala že prej urediti, vendar je ureditev 
tega problema bila vedno odložena z motivacijo, da gre pri tem za kategorije, 
katere so dolžne določati občinske skupščine. Občinske skupščine pa so resnično- 
te probleme reševale le v okviru sredstev družbene denarne pomoči. 

Zahteva za pripravo tega zakona je bila s strani izvršnega sveta in s strani 
odbora za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora ter odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov ter začasnega odbora za rehabilitacijo so- 
cialno-zdravstvenega zbora dana šele konec lanskega leta z nalogo, da zakon 
pripravimo do 31. 1. 1968. Kot vidite, smo predlog za izdajo zakona poslali 25. 1., 
se pravi, da smo se roka v resnici držali. 

Res pa je, da je osnovno vprašanje, ugotoviti točno število žrtev, ki naj bi 
jih obravnavali. V predlogu za sprejetje zakona smo izhajali iz urejanja katego- 
rije 100%) invalidov, to se pravi invalidov 1. kategorije. Podatek o 310 invalidih 
smo zagovarjali dokaj resno, medtem ko podatkov o> drugih invalidih nismo 
upali s tako gotovostjo zagovarjati. 

V razpravah na skupščinskih odborih pa je prišlo do zahteve, da je treba 
urediti tudi pravice ostalih kategorij invalidov od 60°/o invalidnosti naprej tako, 
da bi vsi ti invalidi prejemali določeno redno denarno podporo. V tem primeru 
gre za točne podatke o stopnji invalidnosti in tudi za obseg pravic, ki naj bi jih 
dobili na osnovi stopnje prizadetosti. Take podatke pa je po dosedanji evidenci 
absolutno nemogoče dobiti na občinskih skupščinah, ker imajo te zaenkrat re- 
gistrirane samo tiste materialno prizadete osebe, ki so se na občinskih skupščinah 
javljale zaradi materialne pomoči. Med temi pa prav gotovo ni vseh tistih,, 
denimo 60, 70 ali pa celo 80% invalidov, ki so svoje materialne probleme reševali 
drugače, bodisi z lastno zaposlitvijo, bodisi z relativno dobrim položajem dru- 
žine, v kateri so živeli. 

Tako občinske skupščine resnično niso sposobne dati teh podatkov. Te po- 
datke je mogoče dobiti samo z javnim razpisom, in to tako, da na osnovi ugo- 
tovitev invalidskih komisij ocenimo stopnjo prizadetosti vsakega izmed teh,, 
ki bi se prijavili!. Popis pa pomeni gotovo že korak naprej k urejanju zadeve' 
in terja tudi materialna sredstva. 

Izdelali smo tudi predlog, kako naj bi izpeljali ta popis. Odbora sta sklenila, 
da naj se republiški sekretariat pooblasti, da izpelje ta popis pač po metodah, 
za katere smatra, da so najbolj primerne, in da naj se za izvršitev tega popisa 
zagotovijo tudi sredstva. 

Smatrala sem, da je treba te stvari pojasniti, ker bi dejansko sam sekre- 
tariat najbrž težko organiziral tak popis brez sklepa skupščine. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš 
Drago Benčina. 

Drago Benčina: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dejstva, da vsa leta po vojni nismo uspeli pravno urediti problema 
civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala in da smo tudi zelo slabo uredili 
problem žrtev fašističnega nasilja, ni mogoče z ničemer opravičevati. Problem 
žrtev fašističnega nasilja smo namreč urejali samo z odredbami in jih pravzaprav 
prepustili na milost in nemilost ekonomskim oziroma finančnim možnostim 
občinskih skupščin s tem, da smo njihove pravice omejevali z najrazličnejšimi 
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cenzusi v pogledu delovne sposobnosti, finančne zmogljivosti družinskih članov 
in tako naprej. Skratka, te pravice smo za žrtve fašističnega nasilja zelo zredu- 
cirali, dočim civilnim žrtvam vojnega materiala nismo priznali statusa invalidov, 
in so jih posamezne občinske skupščine reševale izključno kot socialne podpi- 
rance zopet v odvisnosti od materialnih možnosti občin in od dobre volje občin- 
skih skupščin, svetov in podobno. To pomeni, da ti problemi v celoti niso bili 
zadovoljivo rešeni. 

Mislim, da prav iz teh razlogov, ne glede na to-, da nimamo potrebnih po- 
datkov za vso to kategorijo, pa bi bilo zelo neodgovorno od nas, da bi še naprej 
odlašali z reševanjem problematike tiste kategorije invalidov, za katero imamo 
že ves čas po vojni pravzaprav zelo točne podatke. To so predvsem invalidi 
prve kategorije, zlasti slepe žrtve vojne. Odbor republiškega zbora za zdravstvo 
in socialno politiko in ustrezni odbor socialno-zdravstvenega zbora sta se prav 
zaradi tega zavzela, da je treba problem invalidov prve kategorije, tako slepih 
žrtev vojne kakor tudi ostalih invalidov prve kategorije, brez odlašanja rešiti 
in da zato ne more biti več nobenih razlogov in izgovorov. Pri tem moram pouda- 
riti, kot je bilo že v razpravi povedano, da sta se oba odbora sicer zavzemala 
za to, da se kompleksno reši problem vseh teh kategorij. Vendar pa, dokler ni- 
mamo točnih podatkov, je prav, da se reši vsaj prva kategorija, to je kategorija 
najtežjih invalidov, ker vemo, da ti invalidi potrebujejo tudi največjo družbeno 
pomoč in so do te pomoči tudi najbolj upravičeni. Postopoma pa bi potem reše- 
vali še ostale kategorije —■ do kakšne stopnje invalidnosti pa bi se seveda mogli 
odločiti šele takrat, ko bi imeli zbrane podatke. Odbora sta smatrala, da je prav, 
da se zadolži republiški sekretariat za zdravstvo in socialno politiko, da te po- 
datke zbere, vendar pa predvsem s pomočjo občinskih skupščin. Smatramo 
namreč, da so občinske skupščine ne samo dolžne, ampak tudi same zaintere- 
sirane, da se ustvari taka evidenca, da bi potem lahko ustrezno reševali proble- 
matiko vseh civilnih žrtev vojne oziroma te kategorije kot celote. 

Predstavniki slepih žrtev vojne so predvsem zahtevah, da se ta problem 
reši čimprej zaradi tega, ker po toliko letih po osvoboditvi nobenemu forumu 
ne verjamejo več, ali ima, resnično namen kdaj urediti to vprašanje. Pri tem 
ne zahtevajo, da se morajo te pravice uveljaviti že naslednji mesec po sprejetju 
zakona, ampak zahtevajo predvsem, da sprejmemo sklep, da se pripravi zakon, 
pozneje pa da se v predlogu odloči, od kdaj jim te pravice gredo. 

Ko smo v odborih razpravljali o zagotovitvi sredstev, smo bili mnenja, da 
je treba poiskati že v letošnjem letu možnosti v republiškem proračunu. Če 
obstojajo take možnosti in ko bodo te možnosti dane, naj se prvi kategoriji 
invalidov po možnosti že letos zagotovijo- pravioe oziroma sredstva. Seveda nismo 
vztrajali na tem, da je treba takoj zagotoviti vsa sredstva, ampak smo bih 
mišljenja, da je treba najprej pripraviti zakon, potem, pa naj se med razpravo 
o osnutku in predlogu zakona ugotovi, kakšne so materialne možnosti, da bi 
zagotovili v letošnjem letu vsaj del teh sredstev. 

Dovolite mi, da spregovorim še o statusu žrtev fašističnega nasilja, civilnih 
žrtev vojne in žrtev vojnega materiala. Predstavniki slepih civilnih žrtev vojne 
se zavzemajo za to, da bi dobili status vojaških vojnih invalidov. V odborih je 
bila večina poslancev mnenja, da. verjetno popolnoma, enakega statusa, kot ga 
imajo vojaški vojni invalidi, ta kategorija žrtev ne bo mogla dobiti. Menih smo, 
da so civilne žrtve vojne in žrtve vojnega, materiala na drugačen način prišli 
do invalidnosti oziroma postali žrtve vojne, kot vojaški vojni invalidi. Seveda 
jim s tem ne odrekamo materialnih pravic in mislimo, da bi se morale te pra- 



58. seja 119 

vice za invalide prve kategorije precej približati materialnimi pravicam vojaških, 
vojnih invalidov. Mislimo, da je prav, da se pri tem upoštevajo vsaj delno pra- 
vice, ki jih bodo imeli mirnodobski vojaški invalidi. To se pravi, da bi bilo treba 
med temi variantami, ki jih je sekretariat predvidel — kot veste, so predvidene 
4 kategorije — najti ustrezno kombinacijo in pri tem upoštevati tudi pravice 
mirnodobnih vojnih invalidov ter pozneje v razpravah o osnutku in predlogu 
zakona opredeliti status in materialne pravice teh kategorij žrtev po načelih, ki 
sta jih oba odbora skupaj predlagala. 

Menimo, da je edino na ta način mogoče rešiti ta problem, zlasti pa vztra- 
jamo pri tem, da se rešitev več ne odlaga in da republiški zbor na današnji seji 
sprejme sklep, da se pripravi zakon in da se po možnosti — poudarjam, za prvo 
kategorijo — še pred počitnicami ta zakon tudi sprejme. Pozneje, ko bo republi- 
ški sekretariat za zdravstvo in socialno politiko po metodologiji, ki naj jo določi 
v sodelovanju z občinskimi skupščinami, zbral potrebne podatke, pa naj se v za^ 
konu predvidi možnost, da se uredi tudi problematika ostalih kategorij invalidov 
in s tem ta problem dokončno' reši. 

Bili smo tudi mnenja, da je treba zakon čimprej sprejeti in smo zaradi 
tega, kot ste bili informirani, predlagali, da naj se do konca meseca maja pri- 
pravi predlog zakona. Glede na pojasnilo tovarišice Zore Tomičeve smatramo, 
da naj se naš predlog spremeni v toliko, da bi se do konca maja pripravil osnu- 
tek zakona in ne predlog; pač pa naj se zakon za prvo kategorijo sprejme še 
pred skupnimi počitnicami, ker mislimo, da ni nobenih razlogov, da zakona do 
takrat ne bi mogli sprejeti. Hvala. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Besedo ima tovariš Milan Kristan. 

Milan Kristan: Tovariši poslanci, imam občutek, da je dejansko 
močan poudarek na tem, da dobimo najprej podatke in ko bomo imeli podatke, 
bomo šele problem reševali. Tu ne gre le za podatke, ampak prvenstveno za ljudi, 
do katerih pa moramo pokazati humani odnos. Ce imamo pred seboj takšno 
kategorijo ljudi, potem mislim, da je naša dolžnost, da ta problem rešimo v 
principu, ne pa da najprej iščemo podatke in se šele na osnovi teh odločamo, 
ali bomo problem reševali ali ne. Gre za to, da ugotovimo, da so taki in taki 
primeri in da jih je treba reševati. Da pa ima reševanje takega problema tudi 
svoje materialne posledice, je jasno, le zavedati se moramo, da jih lahko rešimo 
le z našimi skupnimi napori, kjer moramo pokazati solidarnost, ki je značilna 
za socialistično družbo. Če znamo reševati druge stvari dovolj hitro in morda 
v materialnem smislu manj odgovorno, potem mislim, da je to področje, kjer 
bi morali pokazati vse karakteristike socialistične družbe, in zato predlagam, 
da sprejmemo zakon in da hkrati naročimo izvršnemu svetu, da poišče možnosti 
za zagotovitev sredstev že v letošnjem letu. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Prosim, kdo še želi be- 
sedo? (Ne javi se nihče.) Odbor za zdravstveno in socialno politiko je zboru 
predložil sklep o sprejetju predloga za izdajo zakona o varstvu žrtev fašističnega 
nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala, ki se glasi: 

Sklep o sprejetju predloga za izdajo zakona. 
1. Predlog za izdajo zakona o varstvu žrtev fašističnega nasilja, civilnih 

žrtev vojne in žrtev vojnega materiala se sprejme. 
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2. Osnutek zakona naj temelji na naslednjih načelih: 
a) pravica do varstva imajo žrtve fašističnega nasilja, civilne žrtve vojne in 

žrtve vojnega materiala, ki so invalidi I. kategorije ter njihovi družinski člani 
pod določenimi pogoji; 

b) družinski člani so: zakonski ali nezakonski otroci, posvojenci in pastorki; 
c) varstvo obsega pravico do: rehabilitacije, zdravstvenega varstva, orto- 

pedskih pripomočkov, osnovne denarne pomoči, dodatka za tujo pomoč in nego, 
dodatka za družinske člane; 

d) sredstva za financiranje bodo zagotovljena iz republiškega proračuna; 
e) o pravici do varstva odločajo na prvi stopnji občinski organi, pristojni 

za socialno varstvo na podlagi mnenja invalidske komisije. 
3. Predlog oziroma osnutek zakona naj pripravi predlagatelj predloga za 

izdajo zakona do 30. maja 1968. Pri pripravi predloga pa vpraša za mnenje re- 
publiški sekretariat za finance, stalno konferenco za rehabilitacijo invalidnih 
oseb Slovenije, republiški odbor Zveze slepih Slovenije, republiški odbor Zveze 
združenj borcev NOV in v smislu 20. odstavka 256. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije tudi občinske skupščine. 

Ali ima kdo k tako predlaganemu sklepu kakšne pripombe oziroma predlaga 
dopolnitve k temu sklepu? (Ne javi se nihče.) Če nima nihče pripomb, dajem 
predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj, prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel sklep o sprejetju pred- 
loga za izdajo zakona o varstvu žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne 
in žrtev vojnega materiala. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na informacijo 
o stanju prometne varnosti v SR Sloveniji in predlog za izdajo zakona, o var- 
nosti prometa na cestah v SR Sloveniji. 

Obravnavali in sklepali bomo o vsaki podtočki posebej. Poročilo k obema 
podtočkama pa bomo poslušali skupaj. 

Najprej bomo obravnavali informacijo o stanju prometne varnosti v SR Slo- 
veniji, ki jo je Skupščini SR Slovenije predložila komisija za vzgojo in varnost 
v cestnem prometu pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve. Gradivo 
je obravnaval odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora, 
ki je našemu 'zboru predložil predlog sklepov o varnosti prometa na javnih 
cestah v SR Sloveniji. Predlog sklepov je obravnavala tudi zakonodajno-pravna 
komisija in predložila zboru pismeno poročilo. 

K tej in naslednji točki, to je k predlogu za izdajo zakona o varnosti prometa 
na cestah v SR Sloveniji SO' dale svoje pripombe: skupščine občin Žalec, Po- 
stojna, Ptuj in Velenje. 

Celotno gradivo je bilo v smislu 165. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije predloženo izvršnemu svetu. Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej 
točki dnevnega reda določil tovariša Viktorja Repiča. Ali želi morda predstavnik 
izvršnega sveta dati ustno obrazložitev? (Ne želi:.) Hvala. 

Na sejo so bili vabljeni: predstavnik Avto-moto zveze Slovenije in pred- 
stavnik komisije za vzgojo in varnost v cestnem prometu pri republiškem sekre- 
tariatu za notranje zadeve. Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Besedo 
ima tovariš Lojze Briški. 
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Lojze Briški: Tovarišice in tovariši poslanci! Predložena informacija 
o prometni varnosti v SR Sloveniji vsebuje prikaz prometno varnostnih iazmei 
v naši republiki, obravnava delo in ukrepe organov in organizacij, ki so odgo- 
vorne za varnost v prometu ter nakazuje številna vprašanja, ki vplivajo na 
sedanje stanje na tem področju. 

Informacija zajema celotni splet problemov, njihovo medsebojno odvisnost 
in povezanost ter njihov odraz na varnost prometa. Tako obravnavo terja že 
znano dejstvo, da človek, prometno sredstvo1 in prometne naprave vsak zase 
in v medsebojni odvisnosti vplivajo na prometno varnost. To hkrati pomeni, da 
se na tem področju srečujemo z vrsto problemov, ki jih ni mogoče obravnavati 
ločeno s stališča interesov in nalog posameznega organa ali organizacije. Varnost 
v cestnem prometu je širše družbeno vprašanje, pri čemer imajo posamezni 
organi in organizacije dokaj jasno opredeljene naloge in odgovornost. Zato je 
izboljšanje prometne varnosti vedno odvisno od prizadevanj in usklajenih na- 
porov vseh zainteresiranih dejavnikov. Samo na ta način lahko uspešno vpli- 
vamo na zmanjšanje družbene škode, ki jo povzročajo prometne nesreče. Te 
prepogosto spremljajo razvoj prometa kot enega izmed pomembnih faktorjem 
ekonomsko družbenega razvoja in napredka. 

Menim, da ni potrebno, da bi se zadržal na vseh vprašanjih, ki jih infor- 
macija zelo podrobno obravnava. Podčrtal bom samo nekatere probleme, zlasti 
tiste, ki jih moramo spremljati s posebno pozornostjo in so povezani s predlogom 
za izdajo republiškega zakona o varnosti prometa na cestah. 

Gostota prometa na jugoslovanskih cestah, posebno na cestah v naši repu- 
bliki, se je v zadnjih letih močno povečala. V Sloveniji je bilo leta 1963 registri- 
ranih 76 942 motornih vozil, v letu 1967 znaša to število 174 501 motorno vozilo 
   njihovo število se je povečalo torej za več kot 100 %. Poleg velikega pove- 
čanja domačih motornih vozil vpliva na gostoto prometa na naših cestah še 
veliko število inozemskih vozil. V preteklem letu je prišlo čez mejo v naši 
republiki nad 12 milijonov motornih vozil, kar pomeni, da se je število teh 
vozil od leta 1963 več kot podeseterilo. 

Nagel razvoj motorizacije je sicer pozitivna rezultanta našega gospodar- 
skega razvoja in z njim povezanega družbenega in individualnega standarda. 
Hkrati pa povzroča družbenim organom in organizacijam obveznost, da v okviru 
danih ekonomsko-finančnih in drugih možnosti zagotavljajo pogoje za varnost 
tako povečanega prometa. V letu 1967 je bilo v SR Sloveniji 11 163 prometnih 
nesreč, kar je za 7,5 lo/o več kot v letu 1966. Pri prometnih nesrečah je izgubilo 
življenje 421 oseb ali za 3,4 %> več kot v letu 1966, 8603 osebe pa so bile huje 
ali lažje telesno poškodovane, kar je tudi za, 1,4'%> več kot v letu 1966. 

Primerjava podatkov o povečanju prometa in porastu prometnih nesreč 
v letu 1966 in 1967 kaže, da se je število registriranih motornih in priklopnih 
vozil povečalo za 15 i0/o, tujski promet za 39 °/o, število prometnih nesreč pa za 
7,5 ■%. Porast števila prometnih nesreč ni v sorazmerju s splošnim povečanjem 
prometa, zlasti še, če upoštevamo, da se pri tem ceste niso bistveno izboljšale. 
To sicer ne pomeni, da število prometnih nesreč ni zaskrbljujoče, kaže pa, da 
so imeli vzgojni, preventivni in represivni ukrepi, ki so jih v zadnjih letih 
podvzemali odgovorni organi in organizacije, določen ugoden vpliv na povečanje 
prometne varnosti. Ta ugotovitev je pomembna tudi zaradi tega, ker priča, da 
je mogoče doseči boljšo varnost v cestnem prometu tudi v okviru sedanjih 
pogojev. Prepogosto je namreč prisotno mnenje, da je mogoče doseči zboljšanje 
samo z dragimi investicijami in dodatnimi sredstvi za preventivno dejavnost. 
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čeprav bi bila taka pot še bolj učinkovita. S tem ne mislimo zanikati potrebe 
po modernizaciji naših cest, zlasti gradnje sodobnih hitrih cest, ki postajajo 
ekonomska potreba in ki hkrati tudi zagotavljajo varnejšo vožnjo. Menim le, 
da je prav na področju vzgoje mogoče več doseči z relativno majhnimi sredstvi. 

Tako kot v prejšnjih letih so bili tudi v 1967. letu najpogostejši vzroki 
prometnih nesreč subjektivne narave, čeprav tudi objektivnih vzrokov ne smemo 
prezreti. Najbolj pogosti subjektivni vzroki so: neprimerna hitrost, izsiljevanje 
prednosti, vinjenost, nenaden prihod pešca ali kolesarja pred motorno vozilo, 
nepravilno prečkanje ceste in podobno. Struktura vzrokov prometnih nesreč se 
pri tem bistveno ne spreminja. Največji del je pogojen z naj očitnejšimi kršitvami 
voznikov motornih vozil in neredko tudi z objestnostjo voznika. 

Struktura vzrokov prometnih nesreč in veliko število občanov, ki se pojav- 
ljajo pred pristojnimi organi zaradi storjenih prekrškov, kaže na premajhno 
disciplino v prometu, na nezadostno upoštevanje predpisov v prometni varnosti, 
kot tudi na neupoštevanje dejanskih okoliščin, v katerih se odvija promet. To 
nas navaja na zaključek, da je potrebno zaostriti represivne ukrepe zoper tiste 
uporabnike cest, ki z neprimerno in objestno vožnjo ogrožajo varnost drugih. 
Hkrati pa bo potrebno še več naporov za ustrezno- prometno vzgojo vseh uporab- 
nikov cest. Upoštevati je namreč treba, da je zelo naraslo število voznikov 
motornih vozil, katerih je bilo ob koncu 1967. leta 304 235. 

Prav ta okoliščina terja povečanje samodiscipline na cesti in intenzivnejšo 
prometno vzgojo. Sodoben in množičen promet sicer terja precizno pravno 
normiranje in zagotavljanje spoštovanja predpisov, piri čemer naj to ne bo edino 
vodilo. Prometna vzgoja mora postati sestavni del kulture človeka. Brez take 
kulture, ki v svojem bistvu pomeni spoštovanje drugega človeka in ravnanje 
v prometu, ki naj v ničemer ne ogroža življenja in premoženja drugih, spošto- 
vanje etičnih vrednot in odnosov med ljudmi in ne samo sankcioniranje normi, 
ne bo mogoče v prometu doseči tiste stopnje varnosti, ki bi bila sicer dosegljiva. 

Skrb za skupino varnost mora, biti tudi skrb vsakega posameznika, ki se 
v prometu pojavlja. Za vzgojo kulturnih in etičnih odnosov med vsemi udele- 
ženci v prometu naj bi se bolj kot doslej angažirali vsi vzgojni dejavniki, druž- 
bene in strokovne organizacije, državni, samoupravni in drugi organi in organi- 
zacije in sredstva javnega obveščanja. Hkrati s tem so seveda potrebna nadaljnja 
vlaganja v cestno omrežje, ki zaradi neustreznosti cestišč, pomanjkljive ali 
neustrezne signalizacije ali drugih vzrokov tudi prispevajo k še prestevilnim 
prometnim nesrečam. Tako stanje nalaga prizadetim organom in organizacijam 
odgovornost in dolžnost, da na obstoječem cestnem omrežju z rekonstrukcijami 
v mejah razpoložljivih materialnih sredstev ter z drugimi primernimi in dovolj 
učinkovitimi ukrepi zagotovijo pogoje za varnejšo vožnjo. 

V 1967. letu se je povečalo število prometnih nesreč v naseljih. Od celot- 
nega števila prometnih nesreč je bilo v naseljih skoraj 70 % nesreč. Razlogi 
za ta so predvsem: neurejeni prehodi za pešce, neurejene kolesarske steze, 
pomanjkljiva prometna signalizacija in drugo. To navaja k zaključku, da bo 
treba v naseljih hitreje kot doslej izboljšati prometne razmere in v ta namen 
graditi kolesarske steze, postaviti ustrezno cestno signalizacijo in zlasti prehode 
za pešce označiti z dovolj vidnimi oznakami. 

Sedanje stanje prometne varnosti, zlasti naraščanje prometnih nesreč, nare- 
kuje določene ukrepe, ki naj omogočijo neoviran in varen cestni promet ter 
preprečijo prometne nesreče. Med take ukrepe sodi tudi dopolnitev temeljnega 
zakona o varnosti prometa na javnih cestah z republiškim predpisom in s pravili, 
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ki jih narekujejo razmere v naši republiki. V skladu z dosedanjimi pojmovanji 
zvezne temeljne zakonodaje zvezni zakon ne rešuje do kraja vrste preventivnih 
"ukrepov, čeprav določa njihovo osnovo in namen, v pričakovanju, da bodo 
republike s svojimi zakoni oziroma podzakonskimi predpisi zaključile sistem 
takih ukrepov. To pomeni, da se lahko z republiškim zakonom predpišejo 
ukrepi, s katerimi bi se zagotovili nadaljnji pogoji za varnost prometa. 

Z republiškim zakonom o varnosti prometa na cestah je potrebno torej ure- 
diti vsa tista vprašanja, ki jih zvezni zakon ne ureja, ki pa jih je glede na 
specifične prometne razmere v naši republiki in v interesu zagotovitve varnega 
prometa potrebno urediti. Prepričani smo, da bo republiški zakon na. podlagi 
načel, ki izhajajo iz predloga in pripomb, ki bodo sprejete pri obravnavanju 
tega predloga, pripomogel k izboljšanju prometne varnosti na cestah. 

Ukrepi, ki naj bi jih uredil republiški zakon, bodo zadevali voznike avto- 
mobilov, motornih koles in mopedov, kolesarje in pešce, delovne organizacije, 
ki se ukvarjajo s prevozom potnikov z avtobusi, prevozov z osebnimi in tovor- 
nimi avtomobili, organizatorje športnih in drugih prireditev, organizatorje po- 
skusnih voženj ter voznike vprežnih vozil. 

Uredil bo tudi organizacijo in delovno področje svetov oziroma komisij za 
vzgojo in varnost v cestnem prometu. Realizacija ukrepov, ki jih bo predpisal 
republiški zakon, ne bi imela za posledico dodatnih finančnih obveznosti za 
republiko, praviloma tudi ne za občino. Nasprotno pa bo republiški zakon pred- 
pisal določene obveznosti za občane in delovne organizacije, ki bodo morale 
poskrbeti za ustrezno opremo vozil. 

Predlagam, da zbor sklene, da je predlog za izdajo zakona o varnosti pro- 
meta na cestah utemeljen in naj se izdela osnutek zakona po načelih, ki so 
nakazana v predlogu za izdajo>. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima tovariš inž. Miloš Polič. 

Inž. Miloš Polič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Gradivo, ki nam je bilo na razpolago za današnjo razpravo, pozdravljam, 
saj je končno nujno, da naša republika dobi ustrezne zakonske predpise, ki bodo 
omogočali večjo varnost na naših voziščih. Vendar bi kljub temu želel sprego- 
voriti o problemu, ki je v gradivu zelo skromno obdelan. V gradivu se namreč 
v glavnem govori o človeku m o> vozilu, medtem, ko se vozišču daje zelo malo 
poudarka, kakor da vozišče ni tudi element prometa in kakor da vozišče ni 
krivo, da se dogajajo nesreče. Mi dobro vemo, da, se vsako pomlad v deževnem 
obdobju naglo poveča število nesreč na naših cestah. O problemu, zakaj nastaja 
ravno v tem obdobju toliko nesreč na naših cestah in to predvsem zaradi slabih 
zavornih sposobnosti, bi hotel reči neikaj več. 

Priče smo res strmega vzpona števila, kakor smo že slišali, vseh vrst mo- 
tornih cestnih vozil na naših cestah, posebno v zadnjih petih letih, kot posledica 
dviga naše življenjske in materialne ravni ter kot eho enakega procesa, ki se 
je že izvršil ali pa. se še odvija, v drugih delih Evrope in v svetu. Vzporedno 
s tem pa je prišlo do vrtoglavega dviga števila prometnih nesreč na naših cestah. 
Tako se nahajamo že blizu čela črne evropske liste, ki so nam nesreče že dovolj 
prizadejale neprecenljive škode v materialu ter porazni krvni davek. Na podlagi 
podatkov, ki sem jih zbral in analiziral za leto 1966, je bilo v tem letu na 
naših oestah v Sloveniji 10 377 prometnih nesreč, pri čemer je bil ubit 401 človek, 
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3381 ljudi je bilo hudo poškodovanih, 5094 lažje, torej skupno 8876 ponesrečenih 
ljudi ali 0,5 °/o vseh prebivalcev Slovenije ali vsaki 200. Slovenec. 

Bivša skupnost cestnih podjetij Slovenije je v svojem poročilu o cestah 
in cestni službi v SR Sloveniji, ki je bilo izdano v aprilu 1967, ocenila, da so 
nesrečam v skoraj 20% krive ceste kot objektivni vzročnik. Iz podatkov, ki sem 
jih pa zbral in dobil o prometnih nesrečah na cestah, lahko- ocenimo, da cesta 
kot objektivni vzročnik sodeluje v 30 do 40 % vseh nesreč na Slovenskem. To 
pa pomeni, da je vozna sposobnost naših cest povzročala in še povzroča 30 do 
40 %> cestno prometnih nesreč. Po teh poročilih ima od navedenega števila nesreč 
3120 nesreč svoj vzrok v gladkem, mokrem in spolzkem vozišču, kakor se to 
navaja v poročilih, kar je okoli 50 do 60ostalih 40 do 50 ®/o nesreč, kjer je 
vzročnik cesta, pa odpade na nesreče zaradi; ostalih slabih cestnih elementov. 
Torej okoli 1920 nesreč se je zgodilo v letu 1966 zaradi slabe torne sposobnosti 
vozišč na naših slovenskih cestah, oziroma obrabljenih avtoplašoev. Verjetno bi 
bili navedeni rezultati še bolj pesimistični, če bi lahko in redno vršili meritve 
tornega koeficienta in ostalih elementov na vozišču v prečnem in vzdolžnem 
smislu, kakor so kolesnice, valovitost, prečni nakloni itd. Za sedaj smo pač 
odvisni od več ali manj subjektivne sposobnosti ocenitve vzroka nesreče, temu 
primerne pa so tudi lahko naše analize vzročnikov. To pa kaže, kako zelo, zelo 
zaostajamo ne samo za prometno kulturnejšimi narodi, temveč tudi za sebi 
enakimi. 

Ker smo do danes prav malo storili za gradnjo obrabno zapornih plasti 
vozišč takšne kvalitete, ki bi zagotovila večjo varnost pri vožnji cestnim mo- 
tornim vozilom, imam za potrebno, da s svojo razpravo bolj osvetlim problem 
torne sposobnosti vozišča glede na varnost vožnje. 

Nujno je, da se glede na mrežo naših cest in gostoto prometa na njih tudi 
mi vključimo v intenzivna mednarodna raziskovalna, dela pojava tornega koefi- 
cienta vozišča ter začnemo z gradnjo takšnih vozišč, ki bodo nudila res varno 
vožnjo. 

Kakor je znano, se cestno motorno vozilo lahko; pokrene z mesta in vozi 
po vozišču samo pod pogojem, da obstaja med gumijastim plaščem motornega 
vozila ter obrabno plastjo vozišča potrebna sprijemljivost. Da bi se dosegla dobra 
sprijemljivost, je potrebno, da obstoja tudi dobra tornost na vseh stičnih točkah 
gume in vozišča, torej na celotni površini naleganja. Poleg tega pa na veliko 
sprijemljivost vplivajo tudi drugi faktorji, kakor: karakteristika vozila, teža, 
vzmetenje, starost vozila, vozna sposobnost vozišča, ravnost, vzponi, prečni na- 
kloni, atmosferski pogoji, veter, padavine, dež in sneg. Iz tega pa je razvidno, da 
se sprijemljivost lahko med vožnjo občutno menja, kar je za spoznanje prometne 
varnosti zelo pomembno. 

Profil avtomobilskega plašča pride prav do izraza šele pri mokrem vozišču. 
Profil mora biti tako izdelan, da omogoča čimhitrejši odtok vode, ki jo zapirata 
platišče in vozišče na kontaktni površini. Ce voda ne more odtekati, se pojavi 
med platiščem in voziščem vodni film, ki občutno zmanjšuje sprijemljivost. 

Gradbeni materiali, ki jih uporabljamo pri sestavi obrabnih plasti vozišča, 
imajo že sami po sebi različne vrednosti trenja in sposobnosti poliranja. Bitu- 
menska veziva pa menjajo s spremembami temperature torno sposobnost 
asfaltnih in katranskih betonov. Prav tako pa vplivajo količine veziva v asfaltni 
masi na, tornost položene plasti.. Spoznanje, da so asfaltni in katranski betoni 
odvisni od vseh osnovnih komponent, to je od agregatov in veziva, nam pove, 
da je njihova tornost odvisna tudi od kvalitete vgrajenega agregata in njegove 
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sestave. To pomeni, da vgrajevanje agregata z velikim obrusom pripelje zaradi 
delovanja prometnih sil do večjega drobljenja kamenine, s tem pa do povečane 
količine veziva bitumna in do zaglajevanja vozišča, kar je pogost primer na 
naših cestah, ter do zmanjšanja tome sposobnosti, s tem pa tudi sprijemljivosti. 
Stanje vozne površine močno vpliva na sprijemljivost. Čimbolj je vozišče čisto 
in suho, toliko večja je sprijemljivost in obratno. Prav zaradi tega se v svetu 
posveča tolikšna pozornost čiščenju vozišča, posebno na pristopih k večjim 
mestom. Nizke vrednosti sprejemljivosti imamo na zamaščenih voziščih ali pa 
pri izbijanju odvečnega bitumenskega veziva ter na voziščih, ki so zamazana 
z zemljo itd. 

Iz vsega, kar sem do sedaj navedel, je razvidno, da je velikost sprijemljivosti 
med avtomobilskim plaščem in površino vozišča v glavnem odvisna od vozišča 
samega, posebno pa od uporabljenih gradbenih materialov in torne sposobnosti. 
Koliko lahko obrabno zaporna plast določenega vozišča doprinese k boljši ali 
slabši sprijemljivosti med avtoplašči in vozišči, je najvažnejši odgovor na vpra- 
šanje, kolika je sploh zavorna sposobnost motornega vozila na tem vozišču. 
V vsakem primeru pa je treba vedeti, kolikšen imamo torni koeficient sprijem- 
ljivosti med gumo in voziščem. To lahko ugotovimo le z rednimi meritvami in 
s posebnimi merilnimi napravami. Meritve tornega koeficienta moramo vršiti 
na površinah vozišč pod najtežjimi pogoji, torej takrat, kadar je vozišče mokro. 

Glede na stalni porast motorizacije.se postavlja tudi zahteva po povečanju 
potovalnih hitrosti. Cesta je vedno projektirana za, določeno računsko hitrost 
ter se temu prilagajajo tudi trasni elementi. Zaradi tega je nujno, da povemo, 
kolikšen mora biti najnižji koeficient sprijemljivosti, ki bi ga vozišče še moralo 
imeti, da bi promet pri določeni računski hitrosti bil še varen. Tega pa danes 
pri nas ne povemo, čeprav vse drugo urejamo s projektom. Kakor sem že navedel, 
nastane največja nevarnost drsenja avtomobilskega kolesa zaradi nastanka vod- 
nega filma med gumami in voziščem. Delovanje vode pa je toliko večje, čim 
večja je vozna hitrost, in iz tega razloga tudi sprijemljivost v tem primeru pada. 

Glede na nagli porast števila motornih vozil in nagli porast potovalnih 
hitrosti se je v svetu pristopilo' k zelo resnim raziskavam obrabnih plasti vozišč 
in avtoplaščev za motorna vozila glede na sprijemljivost, ki se mora ustvarjati 
pod raznimi pogoji. S temi vprašanji se ukvarja tudi veliko strokovnjakov- 
gradbenikov, prometnih inženirjev, kemikov, v sodelovanju s prometno policijo 
in s predstavniki zavarovalnih skupnosti. Te raziskave so posebno intenzivne 
zadnjih 10 do 15 let. Cilj vseh strokovnih raziskovalnih del je, ustvariti naj- 
ugodnejšo sestavo mešanic za obrabne plasti z raznimi materiali in vezivi, ki 
bi dale optimalne rezultate v pogledu sprijemljivosti med gumo in voziščem. 
Principi merjenja sprijemljivosti, ki se uporabljajo v raznih državah, so v prin- 
cipu enaki in podobni in se izražajo v velikosti tornega koeficienta. V Jugoslaviji 
in niti v Sloveniji ne vršimo nikakršnih meritev tega koeficienta. Osnovna 
vrednost za torni koeficient se jemlje pri hitrosti 60—80 km in bi morala ležati 
nekje med 0,30 in 0,33. Da bi se to doseglo, se v vseh državah danes vršijo 
obsežna raziskovalna dela na sestavah receptur za obrabne plasti. Pri nas 
v Jugoslaviji se tem vprašanjem ne posveča nobene pozornosti niti s strani 
zakonodajalca niti s strani investitorja pri gradnji novih cest. Prav zaradi tega 
so vsa ta vprašanja s strani projektantov cest, izvajalcev del v cestogradnji in 
cestnih podjetij neobdelana, pa čeprav je njihova osnovna skrb ravno vzdrže- 
vanje cest. Smatram, da bi naš socialistični humanizem zahteval, da kategorično 
uveljavimo zakonske in znanstvene raziskovalne ukrepe, da bi se izdelali pred- 
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pasi za, obrabne plasti vozišč. Čimprej pa bo potrebno te stvari urediti v interesu 
izboljšanja varnosti v našem prometu. Zato predlagam: 

1. Sprijemljivost oziroma torni koeficient, ki je potreben za normalno in 
viajrno vožnjo- motornih vozil po voziščih, mora postati dimenzionalna vrednost 
projekta, katero- je treba zahtevati že od projektanta, dimenzionirane konstruk- 
cije vozišča. 

2. Potrebno in nujno je čimprej plansko začeti z razvojnimi deli na opti- 
malnih asfaltnih mešanicah za obrobne plasti vozišč, ki bodo imele potrebni 
torni »koeficient. Glede na naše materiale in glede na naše atmosferske razmere 
je treba izdelati več poskusnih odsekov vozišč z raznimi recepturami na različno- 
opremljenih cestah in v različnih klimatskih rajonih. 

S. Nujno je treba nabaviti m-em-e naprave za merjenje toroega koeficienta 
in sestaviti potrebno ekipo za izvajanje meritev na območju SR Slovenije. 

4. Na podlagi izkušenj in predpisov drugih evropskih držav je treba pri- 
praviti naše predpise za zahtevane minimalne torne koeficiente. V to delo je 
treba vključiti cestni sklad SR Slovenije, združenje cestnih podjetij SR Slove- 
nije, zavarovalno skupnost Slovenije, organe tajništva za notranje zadeve, uni- 
verzo in zavod za raziskavo* materiala in konstrukcij s ciljem, da se čimprej 
realizirajo zahteve torne sposobnosti naših vozišč. 

5. Nujno je z zakonom o varnosti prometa zajeti vsa ta vprašanja kot 
sestavni del ukrepov, ki bodo omogočili večjo varnost v cestnem prometu. 
Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič : Besedo ima predstavnik republiške 
komisije za vzgoje in varnost v cestnem prometu tovariš Marjan Prijatelj. 

Marjan Prijatelj: Tovarišica, podpredsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Informacijo, ki jo obravnava republiški zbor, je izdelala -republiška, 
komisija za vzgojo iin varnost v cestnem prometu skupno s strokovnimi služ- 
bami republiškega sekretariata, za notranje zadeve. Informacija služi kot širša 
obrazložitev predloga za, izdajo zakona o varnosti prometa v SR Sloveniji. O tej 
informaciji je obširneje govoril namestnik republiškega sekretarja za notranje 
zadeve in mi zato dovolite le nekaj besed o- delu republiške komisije za vzgojo 
in varnost v cestnem prometu. 

Komisija, ki deluje že blizu 10 let kot strokovni orgam republiškega sekre- 
tariata za notranje zadeve, je svoje delo najprej usmerila na prometno izobra- 
ževanje najširšega kroga državljanov, predvsem, tistih, ki niso s prometnimi 
predpisi seznanjeni že kot vozniki motornih vozil. V ta namen je prirejala šte- 
vilna predavanja, organizirala množične akcije, v katerih je opozarjala držav- 
ljane na posamezne nevarnosti cestnega prometa in priporočala, kako naj se 
obnašajo na cesti, da bodo varni. Prav posebno skrb je komisija posvetila vzgoji 
šolske in predšolske mladine. Prizadevala si je, da bi prometna vzgoja postala 
sestavni del učnega načrta iin je uspela, da v okviru drugih predmetnikov dobijo 
otroci v šolah osnovno znanje s tega področja. 

Z učnimi programi in drugimi vzgojnimi, pa tudi privlačnimi oblikami, je 
poskrbljeno, da se šolski otroci seznanijo ne le z najvažnejšimi cestnimi predpisi, 
temveč tudi z nevarnostmi, ki jih povzroča tako- dinamičen in hitro razvijajoći 
se ptromet. Izdelani so bili učni pripomočki za mladino in za učiteljski kader; 
doseženo pa je bilo tudi, da se prometna varnost obravnava na učiteljiščih, kjer 
se vzgaja učiteljski kader. Komisija sicer še nadaljuje s svojo množično vzgojo 
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in preventivno dejavnostjo, je pa vedno bolj čutiti, da je potrebno pri nas orga- 
nizirati tudi znanstveno sodelovanje na tem področju, ki doslej ni imelo- po- 
trebne podpore in se zato tudi ni ustrezno razvijalo. 

V jeseni lanskega leta je komisija organizirala republiško posvetovanje o 
prometni varnosti v SR Sloveniji. Tega posvetovanja so se udeležili tudi stro- 
kovnjaki iz drugih republik. Namen posvetovanja je bil daiti zasnovo takemu 
znanstvenemu delovanju na področju cestnega prometa. Komisija je k sodelo- 
vanju pritegnila najvidnejše znanstvene delavce ter strokovnjake s področja 
prometa, tehnike, medicine, psihologije in tako dalje. Glavni namen posvetovanja 
je bil razkriti psihofizične lastnosti človeka v prometu, način njegovega prila- 
gajanja zahtevam, prometa in najti ter organizirati najustreznejše ukrepe vseh 
vrst, tehnično operativne, ki so prilagojeni človekovim psihofizičnim lastnostim. 
Posvetovanje je zelo dobro uspelo tako glede nivoja strokovnega obravnavanja 
materije kakor tudi glede udeležbe. Prisotnih je bilo nad 400 udeležencev. 
Komisija želi nadaljevati s podobnim delom in ima tudi že v programu izdelavo 
prometno etičnega kodeksa ter utrditev kriterijev za značko vzornega voznika, 
katero ima že nad 1000 voznikov v republiki. 

Pri preventivnem in vzgojnem delovanju v naši republiki so predvsem 
uspešne občinske komisije za vzgojo in varnost v cestnem prometu. Bolje re- 
čeno, so bile uspešne, saj so naše komisije dolgo let prednjačile na področju te 
dejavnosti v naši državi in so nas druge republike posnemale. Danes se s tem 
ne moremo več pohvaliti. Družbeni in drugi ustrezni organi vise premalo- podpi- 
rajo delo komisij in jim ne izkazujejo ustrezne pozornosti. Mnogi posamezni 
delavci, ki so se z veseljem prostovoljno posvetili tej nalogi, so to veselje že 
več ali manj izgubili. Vzgoje in propagande nasploh, zlasti pa pri šolski mladini, 
brez ustreznih sredstev ni mogoče uspešno opravljati. Medtem ko druge 
republike vedno bolj podpirajo to družbeno- delo — republika Hrvatska je samo 
letos Hala svojemu republiškemu svetu 200 milijonov starih dinarjev za to 
dejavnost — pri nas ni nobene večje volje, da bi ustrezno podprli to delo- 
vanje. Ugotoviti moramo celo, da tudi ni kakšne večje moralne podpore. Zato 
nas druge republike tudi že prekašajo in celo organizirajo za to področje samo- 
stojne organe pri izvršnem svetu oziroma republiški skupščini in pri občinskih 
skupščinah. 

Komisija meni, da so zlasti dobro naloženi tisti napori, ki so usmerjeni na 
preventivno in vzgojno dejavnost naše mladine. Pričakovati je, da bo mladina, 
ki se bo pravočasno seznanila z nevarnostmi prometa in se z ustreznimi vzgoj- 
nimi ukrepi naučila reda na cesti, ko bo odrasla dm. bo upravljala tudi motorna 
vozila, lahko postala pomemben dejavnik za večjo disciplino in urejenost v 
našem prometu. Zato republiška komisija meni, da družbi ne sme biti žal za 
sredstva, ki jih daje za te namene. Naraščajoči promet že sam neizprosno terja 
svoj davek in občutno krči družbena sredstva. Potrebno bi bilo zato bolj razmi- 
sliti in se zamisliti ob razmerju med skromnimi sredstvi, ki jih namensko dajemo 
za -represijo in preventivo na eni strani, in ogromnimi sredstvi, ki jih družba 
nepredvideno troši za škodo, ki je prepogosta posledica pomanjkljive ureditve 
cestnega prometa ter tudi pomanjkljivo cestno prometne vzgojne in prometne 
dejavnosti. 

Vsekakor pa bi bilo potrebno- dati večjo podporo občinskim komisijam za 
vzgojo in varnost v cestnem prometu, da bi jih zopet dvignili na tisto raven, 
ko so s svojim vzgojnim preventivnim delovanjem prednjačili v državi. Hvala! 
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Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala, lepa! Pirosim, kdo še želi raz- 
pravljati? Ugotavljam, da nihče, zato zaključujem! razpravo. 

Zakon oda jno^pravna komisija je dala poročilo k predlogu sklepov o varnosti 
prometa na javnih cestah v SR Sloveniji. Ker ste to poročilo prejeli šele danes 
pred sejo na klopi in zlasti, ker je predsednik te komisije in komisija sama 
ugotavljala — kar lahko citate tudi v poročilu, katerega imate — da se s takim 
načinom dela ne strinja, namreč, 'da; v zadnjem trenutku razpravlja o raznih 
sklepih in ;da ima premalo časa za tehten premislek; na drugi strani pa so tudi 
nekateri poslanci menili, da je nepravilno, če prejmemo gradivo šele na klopi; 
vas sprašujem, če želite, da to poročilo prečitam, kolikor niste uspeli, da se 
z njim seznanite? (Poslanci, izjavljajo, da so poročilo- prebrali.) Ker ste ga pre- 
brali, lahko preidemo na glasovanje, in sicer moramo najprej' glasovati <o spre- 
membah, ki jih predlaga zakonodajno-pravna komisija. Glede na to odrejam 
poimensko glasovanje. Prosim, tovariš Remec želi besedo. 

Mirko Remec: Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republi- 
škega zbora je na današnji seji obravnaval pripombe, ki jih je k predlogu sklepov 
dala zakonodajna-pravna komisija. Zbor želim obvestiti, da je odbor za oirgani- 
zacijsko^politična vprašanja republiškega zbora sprejel oba predloga zakono- 
dajno-pravne komisije k ugotovitvam, to je k 3. odstavku in pa predzadnjemu 
odstavku na 2. strani, namreč da se predzadnji odstavek na drugi strani v 
celoti črta. 

Dalje je odbor sprejel predlog zakonodajno-pravne komisije k 1. sklepu 
in k 5. sklepu. Na pripombo zakonodajno-pravne komisije dopolnjuje 6. sklep 
tako, da se zadnji stavek v novem besedilu glasi: »Pospešeno pa naj se izvede 
v programu cestnega sklada SR Slovenije predvidena rekonstrukcija oziroma 
odprava tako imenovanih črnih točk.« Ta sprememba bi praktično obvezovala 
cestni sklad samo v odnosu na odobrena sredstva po programu in finančnem 
načrtu za letošnje leto in se nanaša, na izvršitev tistih rekonstrukcij;, ki so 
v planu predvidene. 

Dalje odbor predlaga, da bi se k 8. sklepu v tretji vrsti za besedo »za.« 
besedilo dalje glasilo »dosledno; izvajanje ukrepa odvzema vozniškega dovolje- 
nja«. Na pomislek zakonodajno-pravne komisije k tej točki sklepa, v katerem 
se. navaja, da republiški sekretariat za notranje zadeve skrbi za doslednejše in 
enotno izvajanje ukrepa -odvzema vozniškega dovoljenja, želim pojasniti, da 
pri tem ni mišljena, samo izvršitev ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja 
v sodnem postopku ali v upravno-kazenskem postopku, ali pa odvzema vozni- 
škega dovoljenja, ki ga preventivno izvrši službujoči miličnik. Pri tem gre za 
dosledno izvajanje ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja. Ugotavljalo se je 
namreč, da so lastniki motornih vozil, ki jim je bilo vozniško dovoljenje odvzeto 
na osnovi netočnih izjav, prišli do začasnih potrdil in so kljub odvzetemu vozni- 
škemu dovoljenju vozili osebne avtomobile. Zato se besedilo sklepa spremeni 
tako, da gre »za dosledno izvajanje ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja«. 

Dalje se odbor strinja s predlogom oziroma mnenjem zakonodajno-pravne 
komisije k 9. sklepu in tudi k 10. sklepu. 

Odbor predlaga, da zbor sprejme predlagane sklepe z navedenimi spre- 
membami. 

Podpredsednik Marija Mesaric : Ali se predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije strinja s predlaganimi spremembami? (Se strinja.) Hvala! 
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Vseeno želim predstavnika odbora opozoriti, da v bodoče taiko obsežnih 
sprememb ne daje samo z ustno obrazložitvijo, ker je bilo dovolj časa, vsaj 
danes, da bi se te ugotovitve napisale in razmnožile, tako da bi jih vsem po- 
slancem lahko razdelili. To tudi predvideva naše poslovanje. 

Predlagane spremembe, s katerimi se strinja tudi predstavnik zakoruodajino- 
pravne komisije, dajem na glasovanje. Prosim, kdo je za nje, naj dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Dajem na glasovanje predlog sklepov. Prosim, kdor je zanj, 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 
sklepov o varnosti prometa na javnih cestah v Socialistični republiki Sloveniji. 

Prehajamo na obravnavo predloga za izdajo zakona o varnosti prometa na 
cestah v Socialistični republiki Sloveniji. Predlog za izdajo zakona je Skupščini 
Socialistične republike Slovenije predložil republiški sekretar za notranje zadeve. 
Ali želi njegov pomočnik predlog za izdajo zakona še ustno dodatno obrazložiti? 
(Ne želi.) Hvala lepa! 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala odbor za organizacijsko-pohticna 
vprašanja in zakonodajno-pravna. komisija in dala zboru pismeni poročili. Ali 
želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 
Hvala! 

Gradivo je bilo poslano izvršnemu svetu v smislu 165. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet je kot svojega predstavnika določil tovariša 
Viktorja Repica. Ah želi morda predstavnik izvršnega sveta besedo? (Ne.) 
Hvala! Obveščam vabljene predstavnike, da se lahko prijavijo k razpravi tudi 
pri tej točki. Pričenjam razpravo. 

Prosim, kdo želi besedo? Proisim, besedo ima tovariš Mirko Remec! 

Mirko Remec: Pravzaprav gre samo še za kratko pojiasnilo, namireč, 
da je odbor za argainizacijsko-pohtična vprašanja obravnaval pripombe, ki so 
jih dale k predlogu za izdajo zakona o varnosti prometa na cestah v Sociali- 
stični republiki Sloveniji občine Žalec, Ptuj in Velenje. 

Odbor je po krajši obravnavi ugotovil, da so pripombe amen jenih občin 
v skladu z vsebovanimi stališči in načeli predloga za izdajo zakona in da je 
prav, če se pri pripravi samega osnutka zakona in v njegovi nadaljnji obravnavi 
upoštevajo konkretne pripombe občin, ki se nanašajo na vsebino bodočega 
predloga zakona. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa! Prosim, kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo. Odbor za organizacijsko- 
politična vprašanja je zboru predložil sklep o sprejemu predloga za izdajo 
zakona o varnosti prometa na cestah v Socialistični republiki Sloveniji, ki 
se glasi: 

1. Predlog za izdajo zakona o varnosti prometa na cestah v Socialistični 
republiki Sloveniji se sprejme. 

2. Osnutek zakona naj temelji na načelih, ki jih navaja predlagatelj v 
predlogu za izdajo zakona z dopolnitvami, ki sta jih v svojih poročilih predla- 
gala odbor za organizatijsko-pohtiana vprašanja in zakonodajno-pravna komi- 
sija, ter pripombami, ki so jih predlagale skupščina, občine Žalec, skupščina' 
občine Ptuj in skupščina občine Velenje. 

3. Osnutek zakona pripravi republiški sekretariat za notranje zadeve. 
9 
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Dajem predlog sklepa v obravnavo. Ali ima kdo kakšne pripombe, želi kdo 
predlog dopolniti ali spremeniti? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem raz- 
pravo in dajem sklep na glasovanje. Prosim, kdor je za predlagani sklep, naj 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel sklep 
o sprejemu predloga za izdajo zakona o varnosti prometa na cestah v Sociali- 
stični republiki Sloveniji. 

Prehajamo na naslednjo, to je na 6. točk o dnevnega reda, ki ima 
prav tako dve podtočki, in sicer: a) informacijo o požarni varnosti in gasilstvu 
v SR Sloveniji ter b) predlog za izdajo zakona o požarnem varstvu. Obravnavali 
in sklepali bomo o vsaki podtočki posebej. 

Najprej bomo obravnavali informacijo o požarni varnosti in gasilstvu v 
SR Sloveniji, ki jo je Skupščini SR Slovenije predložila Gasilska zveza Sloveinje. 
Poleg ostalega gradiva, ki ste ga prejeli za to točko dnevnega reda, vam je bil 
poslan tudi načrt razvoja gasilstva v SR Sloveniji, ki ga je predložila komisija 
izvršnega sveta za zadeve požarnega varstva. Gradivo je obravnaval odbor za 
oirganizacijsko^politična vprašanja republiškega zbora, ki je zboru predložil 
predlog sklepov o požarnem varstvu v SR Sloveniji. Predlog sklepov je obrav- 
navala tudi zakonodajno-pravna komisija in predložila zboru svoje pismeno 
poročilo. 

K tej in naslednji točki, to je k predlogu za izdajo zakona o požarnem, 
varstvu, sta dali pripombe skupščina občine Postojna in skupščina občine Ve- 
lenje. K predlogu sklepov je dala pripombe tudi Gasilska zveza Slovenije. 

Celotno gradivo je bilo predloženo v smislu 165. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije izvršnemu svetu. Izvršni svet je kot svojega predstavnika tudi za 
to točko' dnevnega reda določil tovariša Viktorja Repiča. Ali želi predstavnik 
izvršnega sveta dati ustno obrazložitev? (Ne.) Hvala! 

Al želi predstavnik odbora oziroma komisije dati še ustno obrazložitev 
oziroma kakšno pojasnilo-? 

Bogdan Snabl: Tovarišioa podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Odbor za organizacijsko-politična vprašanja je obravnaval informacijo 
o požarnem varstvu in gasilstvu v SR Sloveniji hkrati s predlogom za izdajo 
zakona o požarnem varstvu v SR Sloveniji že na seji 7. marca. Pri obravnavi 
tega gradiva smo ugotovili, da bi bilo smotrno poleg zakonskih aktov, to je spre- 
jema, republiškega zakona in sprememb oziroma sprejema popolnoma novega 
zveznega zakona o požarnem varstvu, določiti ukrepe in naloge republiških 
organov oziroma usmeriti dejavnost drugih prizadetih institucij na področju 
požarnega varstva z dokumentom Skupščine SR Slovenije, ki naj bi imel obliko 
sklepov. Pri pripravi -osnutka sklepov o požarnem varstvu so sodelovali, vsi priza- 
deti, to je republiški sekretariat za notranje zadeve, Gasilska, zveza Slovenije 
in komisija izvršnega, sveta za zadeve požarnega varstva. 

Na seji 12. aprila je odbor skupaj s stalnim odborom organiizacijsko-poli- 
tičnega zbora obravnaval osnutek sklepov in na tej podlagi izdelal predlog, ki 
ste ga prejeli. Kasneje je zakonodajno-pravna komisija naše skupščine dala k 
predlogu teh sklepov pripombe, ki ste jih v obliki poročila dobili danes na klopi. 
Prav tako je svoje pismene pripombe poslala tudi Gasilska zveza Slovenije. Tudi 
te pripombe ste dobili danes na klopi. 
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Odbor za organizacijskoi-politična, vprašanja je danes pred ;in med sejo zbora 
nadaljeval svojo sejo z dne 12. aprila in obravnaval omenjene pripombe. Plri 
tem je odbor ugotovil, da te pripombe v bistvu ne posegajo v osnovne1 ugotovitve 
glede usmerjenosti republiških organov in drugih prizadetih organizacij za zago- 
tovitev uspešnega požarnega, varstva. Vendar ,s» v njih navedeni predlogi v 
takšni meri niansirali vlogo komisije izvršnega sveta za zadeve požarnega 
varstva, da je o tem potrebna razprava, če ne v zboru, pa vsaj1 v dveh pristojnih 
odborih našega in organizacijsko^političinega zbora. Zato odbor predlaga, da zbor 
obravnava predloge sklepov o> požarnem varstvu kot osnutek, da se v razpravi 
o njih še obogate stališča glede ukrepov za zagotovitev požarne varnosti v 
republiki. Na podlagi te razprave naj odbor sestavi nov predlog sklepov, ki ga. 
lahko predloži zboru na prvi' prihodnji seji. 

Da bi spodbudil razpravo na podlagi predloženega gradiva, katerega del 
ste dobili šele danes na klopi, naj na kratko povzamem predloge tako zakono- 
dajno-pravne komisije kot Gasilske zveze. Odbor se s predlogi zakonodajno- 
pravne komisije v načelu strinja, vendar nekateri od teh sploh ne pridejo v 
poštev, če se odločimo za spremembe in dopolnitve sklepov, kot jih predlaga 
Gasilska zveza, Slovenije. Gasilska zveza. Slovenije predvsem predlaga, naj bi 
skupščinski dokument v ugotovitvah bolj poudaril, da sistem financiranja ga- 
silstva ni zadovoljivo urejen, in zaradi tega gasilska služba na splošno zaostaja 
za gospodarskim razvojem. Prav tako opozarja na to, da lahko ugotovitve o 
načrtih požarnega varstva zavedejo* v mišljenje, da so ti načrti že dokončno 
izdelani in usklajeni, kar pa še ni storjeno in bodo takšni načrti urejeni šele 
na podlagi določil republiškega zakona, glede katerega danes odločamo, da ga 
bomo izdali. 

Glavna pripomba pa velja položaju in nalogam komisije izvršnega sveta za 
zadeve požarnega vansrtva. Glede te komisije je Gasilska zveza mnenja, da je 
svoje poslanstvo, za katerega je bila imenovana pred šestimi leti, to je združitev 
oziroma koordinacija dejavnosti različnih vrst gasilstva, predvsem pa ureditev 
odnosov med republiškim sekretariatom za notranje zadeve in gasilsko zvezo, že 
opravila in da pri sedanjem sitanju na tem področju ni več potrebna. Če pa bi 
takšno koordinacijsko telo obstojalo, naj bi v njem imele večji vpliv prizadete 
institucije, vsekakor pa Gasilska zveza. Skladni s takim stališčem so tudi pred- 
logi za spremembo posameznih sklepov, ki v prvotnem besedilu nalagajo naloge 
republiškim organom in tudi komisiji, in sicer v tem smislu, da se kot izvajalec 
nalog navede samo republiški sekretariat za notranje zadeve v sodelovanju z. 
Gasilsko zvezo Slovenije. 

Gasilska zveza predlaga tudi spremembe in dopolnitve sklepov glede tega, 
kako naj občinske skupščine obravnavajo gasilstvo v svojih proračunih in glede 
predlogov za oprostitev zveznega prometnega davka ter za carinske olajšave 
pri nakupu gasilske opreme. Predlogov glede dejavnosti občinskih skupščin v 
zvezi s požarnim varstvom ne moremo sprejeti v skupščinske dokumente v obliki 
sklepov, ampak lahko sedanje neustrezno stanje poudarimo v ugotovitvah in s 
tem opozorimo na ta problem ali pa, moramo celoten dokument spremeniti tako? 
da bo vseboval priporočila in sklepe. Glede oprostitve zveznega prometnega 
davka in carinskih olajšav pa je treba predlog vsekakor temeljito proučiti, kajti 
te razprav v zvezni skupščini smo obveščeni, da je ta že obravnavala predloge 
za oprostitev zveznega davka in bodo končne odločitve kmalu znane. 

Pripominjam še, da ostale pripombe in predlogi Gasilske zveze glede sklepov 
o požarnem varstvu bistveno ne posegajo v njihovo vsebino, temveč dajejo samo 

9* 
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popravljene formulacije, ki bolj ustrezajo: dejanskemu. stanju oziroma vnašajo 
večjo jasnost glede ukrepov, ki jih je treba storiti. Zato k njim nimamo pripomb. 

Na koncu tega poročila še enkrat pozivam zbor, da, v razpravi o predloženem 
gradivu določi smernice za sklepe, katerih predlog bo odbor ponovno pripravil. 
Obenem menim, da bo ta razprava skupaj s pripombami, ki smo jih dobili k 
predlogu za izdajo zakona o požarnem varstvu od nekaterih občinskih skupščin, 
pomagala razjasniti stališča naše skupščine tudi glede zveznega zakona o po- 
žarnem varstvu. Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesaric: Prosim, kdo želi besedo? Prosim! 

Rado Puše n jak: Prostovoljna gasilska društva, zlasti podeželska, za- 
služijo za svoje delo nedvomno polno priznanje ne samo zaradi tega, ker s 
svojim delom zmanjšujejo škodoi ob požarih in drugih elementarnih nesrečah, 
temveč tudi zavoljo tega, ker so v svojih domovih, ki so jih zgradila skoraj 
izključno z lastnimi sredstvi, v marsikateri vasi omogočila osnovne pogoje za 
politično in drugo javno delo. 

Podeželska gasilska društva so dosedaj z zbiranjem sredstev od občanov v 
pretežni meri sama nabavljala novejšo gasilsko opremo. Na splošno pa lahko 
ugotavljamo, da tudi dejavnost podeželskih gasilskih društev v zadnjem času 
upada in da je vedno manj mladine, ki se vključuje v ta gasilska društva. 
Stanje pa bo še slabše, če bo odpadel dosedanji sicer skromen vendar stabilen 
dohodek od zavarovalnic v obliki dela zavarovalnih premij. Delo prostovoljnih 
gasilskih društev moramo vsekakor primemo stimulirati, vsaj z manjšima druž- 
benimi dotacijami, ki pa morajo biti stalnejši viri, sicer pa lahko računamo še 
z močnejšim upadanjem prostovoljnega gasilstva. Občine vseh teh obveznosti 
ne morejo prevzeti, dobro organizirana požarna varnost pa je predvsem v 
interesu samih zavarovalnic. Glede na to menim, da je treba odločno vztrajati 
pri zahtevi, da bi tudi v bodoče morale zavarovalnice odstopati gasilskim orga^ 
nizacijam 4 °/o od požarnih zavarovalnih premij, če se seveda ne najde kakšna 
boljša rešitev, ki bi bila zagotovljena z zakonom. 

Iz predloženega gradiva je nadalje razvidno, da zavarovalnice od letošnjega 
1. januarja dalje niso več dolžne prispevati dela zavarovalnih premij za potrebe 
gasilske službe. Pri tem me zanima, če so zavarovalnice zaradi teh svojih manjših 
obveznosti kaj znižale zavarovalne premije? 

Dovolite še nekaj pripomb. Znano je, da se mladina razmeroma malo vklju- 
čuje v prostovoljna gasilska idruštva. Delni vzrok je tudi v tem, da hočejo vsaj 
ponekod obdržati v gasilskih formacijah vojaško komando in vojaško disciplino, 
kar mlade ljudi nedvomno odbija. To priložnost izkoriščam za apel na Gasilsko 
zvezo Slovenije, da ukrene vse potrebno, da se gasilske formacije v maksimalni 
meri demokratizirajo. Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Prosim! Besedo ima 
tovariš Miroslav Kambič. 

Miroslav Kambič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Informacija o požarni varnosti in gasilstvu v Sloveniji ter predlog za 
izdajo zakona o požarnem varstvu dajeta izčrpen prikaz stanja in problematike 
gasilstva v naši republiki. Ne nameravam' širše razpravljati o tej dokaj obsežni 
in pereči problematiki, pač pa želim reči le nekaj besed o tem, kar izstopa v 
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gasilskih organizacijah v ospredje, to je o vprašanju financiranja te dejavnosti. 
Prav to je tudi centralno vprašanje, ki ob razpravah v gasilskih organizacijah 
dobiva največjo pozornost. 

V preteklem povojnem obdobju so se viri sredstev za financiranje gasilstva 
stalno spreminjali, nikdar pa nismo' uspeli zagotoviti za to dejavnosit tolikšnih 
sredstev, da bi zadovoljivo pokrivali potrebe gasilstva. Menim, da je bil prav 
v zadnjih letih glede financiranja dosežen določen napredek, vsaj v tem smislu, 
da so imele gasilske organizacije določen stalen vir sredstev, ki je omogočal, 
vsaj vzdrževanje in obnavljanje tehnične opreme, namreč, del premij od požar- 
nega zavarovanja. Z novo zvezno zakonodajo oziroma predpisom pa naj bi tudi 
ta vir usahnil, kljub temu, da zavarovalne organizacije v naši republiki podpirajo 
prizadevanja, ki težijo za temi, da bi ta sredstva še nadalje dajale za razvoj 
tehnične opreme gasilstva. Menim, da moramo zastavati ves naš vpliv in upo- 
rabiti vse dane pravice, da se vprašanje financiranja reši tako, da bo zagotovljen 
normalni nadaljnji obstoj gasilstva v naši republiki, ki ga karakterizira raz- 
meroma dobro in množično razvita gasilska služba, pri čemer mislim predvsem 
na prostovoljna gasilska društva. 

Znano je tudi, da občinski proračuni v takšni stiski kot so, ne morejo> zago- 
toviti ustreznih finančnih . sredstev, da bi pokrili najnujnejše potrebe. Velika 
škoda za požarno varstvo bo nastala, če ne bomo našli ustrezne rešitve z zago- 
tovitvijo stalnih virov sredstev, s čimer bi se le-ta s prostovoljnim delom 
članov gasilskih organizacij večkratno pomnožila. Zakon o varsrtvu pred požari 
naj bi predvidel takšne rešitve, ki bi sistematično razrešile problem financiranja, 
če že tega ne bo pravilno zajel zvezni zakon. Gasilska zveza Slovenije daje v 
svoji informaciji vrsto variantnih predlogov o tem vprašanju in menim, da naj 
sestavijalci osnutka zakona eno izmed teh tudi upoštevajo. 

Tovarišiice in tovariši poslanci! V smislu tretjega odstavka 44. člena, poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije sem dolžan pred tem zborom razložiti mnenje 
občinske skupščine in občinskih organizacij občine Brežice; s tem mnenjem pa se 
tudi strinjam; o načrtu razvoja gasilstva v SR Sloveniji, ki ga je izdelala komisija 
izvršnega sveta za zadeve požarnega varstva, čeprav obravnava tega načrta ni 
na dnevnem redu. Prejeli pa smo ga kot prilogo. 

Omenjeni načrt predvideva razporeditev gasilskih enot v medobčinske, ob- 
čanske, pomožne in samozaščitne gasilske enote; takšna razporeditev pa bi mo- 
rala biti skladna z razmerami, pogoji in potrebami posamezne občine. Nespre- 
jemljiva je razporeditev v točki II. pod b), kjer je med občinskimi gasilskimi 
enotami izpuščena občina Brežice, ki bi glede na svojo geografsko lego, gospo- 
darski razvoj, specifičnost in glede na splošne potrebe morala imeti lastno ob- 
činsko gasilsko enoto, ki jo sicer tudi že ima. Pripombe glede razporeda v načrtu 
razvoja gasilstva utemeljujem z naslednjim: 

Prvič, načrt predvideva, da bodo medobčinske gasilske enote operativno 
posegale v območju, oddaljenem do 60 minut, kar je že skrajnost za uspešno 
požarno in drugo reševalno intervencijo1. Najbližja medobčinska gasilska enota 
za brežiško območje je po tem načrtu v Novem mestu, ki je oddaljeno 50 km; 
če pa vzamemo mejna območja te občine, se ta oddaljenost poveča na 70 km. 
Za občinske gasilske enote določa načrt radius od 10 do 15 km. Tudi v tem pri- 
meru sosednja gasilska, enota v Krškem ne more zagotoviti požarne varnosti 
zaradi oddaljenosti in njene opremljenosti. V dosedanji praksi niti ena niti 
druga enota zaradi navedenega nista mogli intervenirati. 
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Drugič, na teritoriju občine Brežice je več delovnih organizacij, ki sodijo 
v prvi požarnonevarnostni razred, kot na primer tovarna pohištva, petrol s 
svojimi skladišči in črpalkami, mizarstvo in tako dalje, ki nimajo svojih lastnih 
gasilskih enot. Poleg tega predstavlja požarno nevarnost večje vojaško podjetje 
tik na meji SR Hrvatske, za katerega načrtovalec verjetno ni vedel. In končno 
naj povem, da poteka po teritoriju brežiške občine približno 20 km avtoceste, 
kjer je v preteklih letih občinska gasilska enota uspešno intervenirala poprečno 
petkrat na leto in s tem reševala velike vrednosti. 

Tretjič, občina leži v trikotu sotočja reke Save, Krke in Sotle, katere zaradi 
nereguliranih in nezavarovanih strug vsako. leto enkrat, pa tudi po dvakrat, 
poplavljajo več naselij ter so pri tem prizadeti tudi obrati družbenega sektorja. 
Rrav tu so gasilske enote hitro in učinkovito intervenirale skupno z enotami 
civilne zaščite in enotami za varstvo pred elementarnimi in drugimi hudimi 
nesrečami. Načrtovalec je verjetno tudi to okoliščino prezrl. 

Četrtič, v občini deluje 31 organiziranih gasilskih enot, iz katerih je formi- 
ranih 6 močnejših gasilskih centrov, ki v operativnem smislu uspešno pokrivajo 
celotno območje občine. Nadalje sestavljalec tega načrta tudi nii upošteval zna- 
nega dejstva, da je brežiška občina v deveti jaikostni potresni zoni. Menim, da 
ni potrebno posebej poudarjati vlogo' in pomen občinske gasilske organizacije, 
ki predstavlja pomemben dejavnik v službi organizacije za obrambo pred. na- 
ravnimi in drugimi hudimi nesrečami. 

Sedanja občinska organizacija ima 9 gasilskih avtomoiblov in 34 motornih 
brizgata, razen tega ima tudi razmeroma močan strokovni kader z 91 gasilskimi 
častniki in podčastniki ter 492 izprašanimi gasilci. In končno, občinska gasilska 
organizacija Brežice je s svojimi društvi že vrsto let tesno sodelovala in sodeluje 
z ustreznimi gasilskimi enotami in 'društvi v sosednji republiki iz občin Samobor, 
Zaprešič, Klanjec in Černomerec. Takšno sodelovanje je treba podpirati in raz- 
vijati. Takšen načrt kot je predložen pa bi negativno vplival na nadaljnjo kre- 
ptiitev operativnega sodelovanja z občinskimi organizacijami v .sosednji republiki. 
Ne smemo dopustiti, da bi se že vzpostavljeni dobri sosedski odnosi razdrli. 

Po vsem tem predlagam, da komisija za zadeve požarnega varstva pri 
izvršnem svetu spremeni načrt razvoja gasilstva v SR Sloveniji v tem smislu, 
da uvrsti tudi, občino Brežice med samostojne občinske gasilske enote, kajti 
gasilska .organizacija v tej občini je že zdavnaj prerasla status pomožne gasilske 
enote. Verjetnoi pa v omenjenem elaboratu ni. prizadeta samo naša občina. Pred- 
lagana varianta v načrtu je še posebno v operativnem pogledu popolnoma zgre- 
šena in zastarela ter v nasprotju z izkušnjami iz dosedanje prakse. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Kdo želi razpravljati? Besedo ima 
Ivan Kreft.. 

Ivan Kreft: Tovariši in tovarišice! Vsi smo sprejeli načelo Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, da naprednih tradicij iz preteklosti ne bomo 
zanemarjali. Seveda s tem mislim tudi na specifične tradicije v posameznih 
republikah. V tem primeru gre za tako specifično tradicijo in za zakon, ki pri- 
zadeva predvsem Slovenijo in Hrvatsko zaradi tega, ker sta že približno 100 let 
znani kot ustanoviteljici prostovoljnega gasilstva, ki ga druge republike ne 
poznajo. Sedaj se namreč pripravlja zvezni zakon, po katerem zavarovalnice 
ne bi več obvezno plačevale 4% za razvoj gasilstva. Tega sii pravzaprav ne 
morem razložiti zaradi enostavnega razloga, ker to ni v skladu s tem, kar smo 
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se dogovorili in zato, ker vem, da je zavarovalstvo v težavah ,karma,j zadnja leta; 
pred desetimi leti so imele zavarovalnice ogromne rezerve in ko je bil sprejet 
novi zakon o zavarovalstvu, se je razpravljalo tudi o teh rezervah. Zaradi nera- 
zumevanja večine so vse te rezerve ostale tam, kjer so bile zbrane. 

Ko ponovno razpravljamo o tem, kako podaljšati življenje tej' prostovoljni 
organizaciji v Sloveniji in kot je povedal tovariš poslanec iz Brežic, velja to 
tudi za Hrvatsko, smo pravzaprav pred alternativo: ali se bo zgodilo to, kar se 
ponekod že dogaja, namreč, da prostovoljno gasilstvo hira, ali pa se bo treba 
počasi prilagoditi novemu načinu varstva pred požari, ki pa bo zavarovalstvo 
spravil v zelo, zelo težaven položaj. Zavarovalstvo ne bo oškodovano samo za 
4 «/o, kakor je bilo dosedaj, ampak bodo morale počasi priskočiti na pomoč tudi 
tiste ogromne notranje rezerve1, ki so se v zavarovalstvu nagomilale v preteklosti. 

Povem vam konkreten primer! Na seji občinske skupščine v Gornji Radgoni 
pred nekaj tedni je občinska Gasilska zveza Gornja Radgona, ki nima nobenega 
profesionalca in nobenega urada, predložila proračun za- letošnje leto v znesku 
7 milijonov dinarjev. Bil sem prvi, ki je ta proračun zagovarjal, /ker ga je bilo 
lahko zagovarjati na podlagi podatkov, koliko je bilo preprečene škode in tudi 
na podlagi tega, koliko je ta organizacija prispevala s prostovoljnim delom, 
koliko je prispevala pri agitaciji za referendume za ceste in koliko sodeluje pri 
raznih prireditvah. Vendar občina ni mogla odobriti več kakor 3 milijone, ker 
ima dolgove in obveznosti na vse strani. Tako se je Gasilska zveze znašla v brez- 
izhodnem položaju, ker s tremi milijoni ne more vzdrževati niti svojih osnovnih 
sredstev. 

Naj zaključim z opozorilom, da nam bo' tako nerazumevanje, kakor se glede 
gasilstva kaže predvsem v zveznih forumih, veliko bolj obremenilo rezervne 
sklade zavarovanja, kakor pa bi bili obremenjeni, če bi gasilstvu še pustili tiste 
4 »/o, ki jih je doslej dobivalo* in katere bi s prostovoljnim in požrtvovalnim 
delom gasilci: še pomnožili. 

Podpredsednik Marija Mesari č : Hvala! Zeli še kdo besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš ing. Edvard Perhavec. 

Ing. Edvard Perhave c : Tovarišice in tovariši! Ni dvoma, da je finan- 
ciranje gasilstva in zaščite pred požari, seveda tudi zaščite pred drugimi elemen- 
tarnimi nesrečami, resen problemi in resno vprašanje. 

Mislim pa, da financiranja te službe, predvsem pa njene preventivne in 
represivne dejavnosti, najbrž ne bomo mogli več reševati na način, kakoir smo 
ga reševali še v tistem času, ko so veljali tipični administrativni predpisi. Najbrž 
ne bomo mogli tega vprašanja reševati tako, da bi prav samo zavarovalstvo in 
njegove fonde obremenjevali ali od, njih zahtevali največji delež, četudi se stri- 
njam s tem, da bi morale biti zavarovalnice — in ne dvomim v to, da tudi so — 
najbolj zainteresirane predvsem na preventivnih ukrepih. Zakaj? Namreč zato, 
ker zavarovalnice po sedanjih predpisih teritorialno niso več omejene. To pomeni, 
da zavarovalnica, kjerkoli je njen sedež, deluje na celotnem jugoslovanskem 
zavarovalnem prostoru. 

Zavarovanje premoženja ni več obvezno. Ni obvezno v družbenem sektorju 
in seveda tudi ni obvezno zavarovanje v zasebnem sektorju. Gledano s tega 
stališča je seveda položaj vseeno nekoliko drugačen, kakršen je bil prej. Mislim, 
da pripravljenost zavarovalnic v tem položaju ni nič manjša kot prej, ko so bile 
z administrativnim predpisom vezane k sofinanciranju preventivnih ukrepov. 
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Mislim, da ta pripravljenost zavarovalstva še vedno obstoja, samo treba bo najti 
drugačne načine, mislim da ne administrativne, da se zavarovalstvo vključi v 
sofinanciranje gasilstva. 

V poročilu sem razbral, da je druga, faza republiškega načrta v pogledu 
financiranja preventivne dejavnosti gasilstva propadla. S to ugotovitvijo pa se 
ne strinjam! Morda je propadla na nekaterih področjih. Če vzamem pomursko 
regijo in sodelovanje gasilskih organizacij s takratno zavarovalnico in vsemi 
štirimi občinskimi skupščinami, lahko ocenim način financiranja in skrb vseh 
navedenih samo za idealen in vzoren primer, saj je, recimo, na tem območju 
v zadnjih treh letih uspelo opremiti; 5 gasilskih centrov z najboljšo in najso- 
dobnejšo gasilsko opremo, kakršno je danes pri nas mogoče dobiti. Če k temu 
prištejem zainteresiranost gospodarskih organizacij m preventivni dejavnosti za 
zavarovanje svojega premoženja, ter dodam še zainteresiranost občanov, pred- 
vsem tistih na podeželju — mislim, da je zainteresiranost mestnega prebivalstva 
veliko manjša -— kakor pa zainteresiranost podeželskega prebivalstva — lahko 
siamo ugotovim, da se da marsikaj doseči tudi z drugimi ne le z izrazito admi- 
nistrativnimi predpisi. Gre, na primer, za angažiranje krajevnih skupnosti. Mar- 
sikatere krajevne skupnosti so izkazale svojo pripravljenost in sposobnost sode- 
lovati v obrambi pred elementarnimi nesrečami in seveda tudi pred požari z 
dajanjem materialne in druge pomoči predvsem prostovoljnim gasilskim orga- 
nizacijam. Nadalje gre za izobraževanje delavcev v varovanju premoženja. 
Mislim, da smo v investicijski vnemi vse preveč pozabljali, da je treba nacio- 
nalno premoženje tudi varovati, med drugim tudi z izobrazbo delavca. Marsikje 
imamo v podjetju razvrščenih veliko sodobnih pripomočkov za varstvo pred 
požari. Kadar pa, je te pripomočke treba vzeti v roke, navadno vse znanje 
odpove oziroma oestokrat se to> dogaja. 

Po vsem tem menim, da je sicer treba najti določeno obliko financiranja, ne 
navdušujem pa se za tipičen gasilski davek. Vprašljivo je tudi, ali so predlagane 
rešitve povsem ustrezne ali lahko investicije še nadalje obremenjujemo ob 
pričakovanju, da jih bo v bodoče še potrebno1 obremenjevati zaradi energetskih 
in drugih potreb. Brav tako je vprašljivoi ali lahko obremenjujemo bruto pro- 
dukt, saj je ta kategorija, ki v naši ekonomiki služi le kot evidenčna postavka. 
Če govorimo o kakršnikoli postavki, ki naj bi jo obremenjevali, je po mojem 
mnenju bruto produkt najmanj primeren, kvečjemu bi prišel v poštev družbeni 
proizvod, narodni dohodek ali pa čisti dohodek oziroma bi bila primernejša 
osnova varovano premoženje samo, namreč vrednost tega premoženja in stopnja 
nevarnosti, kateri je izpostavljeno. Tudi1 vprašanje deleža stanarin in podobno 
so vprašanja, ki bi jih bilo treba dobro pretehtati, vsekakor pa ob prostovoljni 
angažiranosti in uporabi drugih adekvatnejših sredstev poiskati take osnove 
za zagotovitev stalnih virov gasilstva in organizacij za varnost pred elemen- 
tarnimi nesrečami, ki bi obstoječim ekonomskim in drugimi pogojem najbolj 
ustrezale. 

Podpredsednik Marija Mesarič : Besedo ima tovariš Ivan Ros. 

Ivan Ros: Ne bi rad zavlačeval razprave, vendar se mi zdi, da bi odboru 
le olajšali delo pri. formulaciji dokončnih sklepov in tudi pri izdelavi zakonskih 
tekstov, če bi morda dodal eno ali dve besedi o nekaterih problemih, ki so bili 
sproženi in so dejansko bistvenega pomena za dokončno urejanje celotnega 
problema. 
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Ko z zadovoljstvom ugotavljamo, da imamo v Sloveniji zadovoljivo bazo, na 
kateri lahko rešujemo vprašanja požarnega varstva — s tem mislim na bogato 
organizirano prostovoljno gasilstvo, zinanje v teh vrstah, pripravljenost, tradicijo 
in temu podobno — je vsekakor potrebno rešiti vrsto vprašanj, da bi ta baza 
lahko dejansko opravljala naloge, za katere obstoja. Mislim, da je dejansko eno 
od osnovnih vprašanj, ki se tudi v tej razpravi stalno omenja, vprašanje finan- 
ciranja. Prav gotovo je primerna rešitev tega vprašanja osnovni pogoj, da 
lahko zadovoljivo rešujemo tudi vrsto ostalih vprašanj. 

Mislim, da simo lahko' enotni v mišljenju, naj bi bil pomemben vir za finan- 
ciranje gasilstva prispevek od požarnovarnostne premije. Sodeč po razgovorih 
z zavarovalnicami tako v našem odboru kot tudi drugod, so te pripravljene tak 
prispevek dajati. Njihov interes je pri tem seveda ekonomskega karakterja. 
O samem prispevku bo treba v zakonskih predpisih izreči dokončno besedo. 
Tak prispevek je dejansko lahko uveden z zakonom, bodisi z zveznim, bodisi 
tako, da zvezni zakon pooblasti republike, da s svojimi zakoni uredijo to vpra- 
šanje. Taka težnja sedaj prevladuje, treba pa se je vprašati, če jo moremo do 
konca uresničiti oziroma ali obstojajo ob tem kakšne druge možnosti. Mislim, 
da bi se lahko glede na obojestranski interes, saj sta tako gasilstvo kot družba 
zainteresirana na tem viru in je pripravljenost podana tudi pri zavarovalnicah, 
organiziralo to financiranje tudi na dolgoročnem in konkretnem dogovoru. V 
tem primeru gre lahko za financiranje konkretnega programa, ko se dva part- 
nerja dogovarjata, kako zagotoviti skupni interes ter se dogovorita in tudi kon- 
trolirata, kaiko se tak program financira in tudi dejansko izvaja. 

V naši republiki imamo- v vrsti gospodarskih organizacij organizirane indu- 
strijske, poklicne, v pretežni večini pa prostovoljne gasilske enote. Splošni zakon 
bo imel določilo, da bodo plani občinskih skupščin lahko obvezovali gospodarske 
organizacije, kje naj se organizirajo take enote. V Sloveniji bomo' verjetno' samo 
doseženo stanje le registrirali, vendar mislim, da je pri tem treba opozoriti 
na to, da take gospodarske organizacije vzdržujejo svoje gasilske enote. 

Številnim gospodarskim organizacijam ne bo niti potrebno imeti samostojne 
enote, temveč bodo požarnovarnostne naloge za njih opravljale bodisi na teri- 
torialnem principu organizirane gasilske enote ali pa gasilske enote v sosednjih 
gospodarskih organizacijah. Seveda pa je prav, da tudi te delovne organizacije 
prispevajo za usposabljanje in vzdrževanje gasilstva, in da k temu seveda pri- 
spevajo tudi take, o čemer je govoril tovariš Perhavec, ki zaradi fakultativnosti 
zavarovanja ne bodo zavarovale svojega premoženja. Hočem povedati, da je to 
prav tako lahko stabilen vir financiranja gasilstva, ki ga je seveda možno izvesti 
na bazi konkretnega programa, na bazi dolgoročnega dogovora. 

V bodoče bo treba intenzivneje delati predvsem, na programiranju. Pri iz- 
delavi programov bo treba govoriti tudi o skupni realizaciji takih programov 
in njihovem financiranju. Za gasilstvo predstavljajo pomemben finančni vir 
tudi prostovoljni prispevki, ki jih dajejo občani in tudi delovne organizacije. 

Ob problemih financiranja pa je treba še posebej opozoriti na smotrnost 
uporabe sredstev, ki naj bi bila zagotovljena tudi z zakonom. Zato menim, da 
ne kaže čakati na nove zakonske predpise ter je nujno začeti pripravljati plane. 
Ne da bi to posebej' zapisali v sklepe, naj bi gasilski zvezi priporočili, da takoj 
začne z ustreznimi pripravami ter pri tem sodeluje zlasti s štabi za obrambo 
pred elementarnimi, in drugimi nesrečami. Te priprave naj bi bile opravljene 
še preden bomo sprejeli ustrezne republiške predpise tako, da bi ob sprejemanju 
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predpisov lahko ugotovili, da so vse potrebne priprave za izvršitev zakona že 
zaključene. 

Z navedenimi plani bi lahko ugotovili, v kakšni smeri naj usposabljamo 
posamezne gasilske enote in kakšno' sodobno opremo naj bi zanje nabavili. Gre 
za to, katere od sedanjih operativnih centrov je potrebno še posebej razvijati, 
kam. torej vlagati sredstva, da bodo najbolj smotrno, izkoriščena. Mislim, da so 
vsa ta in še druga dejstva takega značaja, da jih je treba zlasti upoštevati pri 
izdelavi tako zveznega kot tudi republiškega zakona. 

Eno izmed vprašanj, do katerega moramo zavzeti stališče, je mnenje Ga- 
silske zveze Slovenije glede komisije iz,vršnega sveta za zadeve požarnega var- 
stva. To vprašanje je sicer omenil že poročevalec odbora in zato o tem ne bi 
dolgo govoril, mislim pa, da moramo to zadevo dejansko podrobneje proučiti. 
Osebno pa sem mnenja, da v sedanjem obdobju verjetno res ne rabimo^ telesa, 
ki naj opravlja koordinacijo znotraj enotno postavljene gasilske organizacije. 
Če kaj ni v redu, je treba take zadeve urediti, vendar ne s koordinacijo, temveč 
s konkretnim reševanjem eventualnih nerešenih problemov, ki pa jih ni veliko, 
kolikor stanje poznam. 

Gasilsko dejavnost je danes potrebno koordinirati, bolje rečeno, povezati 
z nalogami enot, ki jih organizirajo štabi za boj proti elementarnim in drugim 
hudim nesrečam. Pri tem gre tudi za pomen gasilstva glede na potrebe narodne 
obrambe. Če sploh lahko- govorimo o- koordinaciji, menim, da bo ta uspešna 
siamo, če jo opravljajo štabi za. elementarne in hude nesreče, ki dejansko- pri- 
pravljajo civilno prebivalstvo tudi za primer vojne. Po vsem navedenem nam 
posebna komisija, ki bi imela koordinacijsko funkcijo, verjetno res ni potrebna. 

Glede načrta razvoja gasilstva v Sloveniji, ki je priložen današnjemu gra- 
divu, in sicer datira iz leta 1963, menim, da ima svojo vrednost in da v posa- 
meznih elementih ustreza tudi sedanjim razmeram, vendar pa bo utrpel spre- 
membe in dopolnitve z občinskimi operativnimi plani, o katerih -sem govoril in 
priporočil, da jih je treba začeti pripravljati. Ti plani bodo omenjeni načrt lahko 
v celoti nadomestili. Gre samo za, to, da bomo morali; v zakonu sprejeti formu- 
lacije, ki bodo dopuščale ustrezne iniciativne pristope k izdelavi takih planov. 
Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesarič : Hvala! Želi še kdo razpravljati? 
Prosim, besedo ima inž. Zvone Pelikan. 

Inž. Zvone Pelikan: Tovarišica podpredsednik, tovariši poslanci in 
tovarišice poslanke! Čutim dolžnost, da se osebno izjasnim glede dileme v zvezi 
z omenjenim prispevkom zavarovalnic. 

V tej zvezi vam posredujem mnenje občinske skupščine Žalec, ki skupaj 
z zavodom za požarno varnost v Celju zagovarja predlog, da ta prispevek ostane 
tudi vnaprej. Tudi sami podpiram ta predlog iz izkušenj, ki jih imam o podobnem 
vprašanju na drugem področju zavarovalstva. Zavarovalnice so imele pred leti 
preventivne sklade za borbo proti slani in toči. Z neko uredbo so bili ti preven- 
tivni skladi likvidirani in zavarovalnice sedaj ne dajejo niti dinarja za še tako 
interesantne raziskovalne naloge ali ukrepe, ki bi preprečili določene škode. 
Zavarovalnica pravi, da za to nima interesa, da bi v te namene dajala sredstva, 
ker je to zanjo le izguba, če so pa škode večje, pa jih krije iz pozavarovanja. 
Tako posamezne zavarovalnice nimajo nobenega interesa, da bi dajale denar 
za kakršnekoli raziskave ali ukrepe za preventivno preprečevanje škode. Zato 
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tudi ne moremo pričakovati, da bodo te zavarovalnice, kiot je prej1 rekel poslanec 
Perhavec, po svoji volji in zaradi lastnega interesa, sodelovale pri financiranju. 
Kot v prej navedenem primeru lahko pričakujemo, da bodo posamezne zavaro- 
valnice odklanjale tako sodelovanje, ker zaradi pozavarovanja same neposredno 
ne čutijo posledic večjih škod. Bojim se, da bomo čez nekaj let prišli že spet 
na izhodiščno točko in popravljali ureditev, ki se je vso dobo po osvoboditvi 
zelo uspešno uveljavljala. 

Podpredsednik Marija Mesaric : Hvala! Prosim, želi še kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Če ne, zaključujem razpravo z ugotovitvijo, da je imel poro- 
čevalec odbora povsem prav, ko je že uvodoma v imenu odbora, dal predlog 
za umik sklepov s tem, da bo odbor na podlagi današnje razprave lahko sklepe 
izpopolnil in na novo formuliral ter bi tako. o njih glasovali šele na prihodnji 
seji. Diskusija je to potrdila ter je bila toliko obsežna, da je dala. dovolj možnosti 
za razširitev že predlaganih in umaknjenih sklepov. 

S tem prehajamo na obravnavo predloga za izdajo zakona o požarnem 
varstvu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil republiški sekretariat za 
notranje zadeve. Ali. želi predstavnik republiškega sekretariata za notranje 
zadeve tov. Lojze Briški predlog za izdajo zakona še ustno obrazložiti? (Ne želi.) 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala odbor za organizacijsko-politična 
vprašanja in zakonodajno-pravna komisija, ter dala našemu zboru svoji poročili. 
Ali želita poročevalec odbora oziroma zakonodajno-pravne komisije pismeni 
poročili še ustno obrazlo>žiti;? (Ne želita.) 

Gradivo je bilo poslano izvršnemu svetu v smislu 165. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet je kot svojega predstavnika določil tudi 
pri tej točki dnevnega reda tovariša Viktorja Repica. Ali želi predstavnik 
izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 

Obveščam vabljene predstavnike, da se lahko prijavijo k razpravi in v njej 
sodelujejo. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se je razprava 
ob prejšnji točki dnevnega reda dotikala tudi problemov v zvezi s predlogom 
za izdajo zakona, ste verjetno problematiko izčrpali in ker se nihče ne javlja 
k besedi, zaključujem razpravo. 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja je zboru predložil sklep o spre- 
jemu predloga za izdajo zakona o požarnem varstvu. Ali želite, da besedilo 
sklepa čitam? (Ne.) 

Sklep vsebuje naslednje sestavine: prvič, predlog za izdajo zakona o po- 
žarnem varstvu se sprejme. Drugič, osnutek zakona, naj temelji na. načelih, 
ki jih navaja predlagatelj v predlogu za, izdajo zakona z dopolnitvami, ki sta 
jih v svojih poročilih predlagala odbor za organizacijsko-politična vprašanja in 
zakonodajno-pravna komisija, in tretjič, osnutek zakona pripravi republiški 
sekretariat za notranje zadeve. 

Dajem predlog sklepa v obravnavo. Ali želi morda kdo sklep dopolniti ali 
predlagati kakršnekoli spremembe? (Ne želi.) Zaključujem razpravo in dajem 
predlog sklepov na glasovanje. Prosim, kdor je zanj, naj dvigne roko.. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel sklep o sprejemu pred- 
loga za izdajo zakona o požarnem varstvu. 
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Prehajam na 7. točko dnevnega reda, in sicer na volitve in ime- 
novanja. 

Predsednik izvršnega sveta Stane Kavčič je v smislu 5. -člena zakona, o 
organizaciji in delu izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predložil Skupščini 
SR Slovenije predlog, da se razreši inž. Mirana Mejaka funkcije člana izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in namesto njega izvoli inž. Ivana Zupana, po- 
slanca gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. Ali želi predstavnik izvrš- 
nega sveta predlog predsednika izvršnega sveta še dodatno obrazložiti? Ugo- 
tavljam, da ne želi. K predlogu izvršnega sveta je zavzela svoje stališče komisija 
za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije. Ali želi predstavnik komisije 
dati k obrazložitvi še stališče komisije? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Ugotavljam, da nihče, zato zaključujem razpravo. Dajem predlog odloka 
na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno razrešil inž. Mirana Mejaka 
funkcije člana izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in namesto njega izvolil 
inž. Ivana Zupana, poslanca gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Nadalje obstoja predlog odloka o določitvi; števila, in izvolitvi sodnikov 
porotnikov okrožnega gospodarskega sodišča, v Mariboru. Predlog je predložila 
komisija za volitve in imenovanja. Predstavnik komisije je tovariš Janko 
Rudolf. Ah želi podati ustno obrazložitev? Ne želi. Pričenjam razpravo. Material 
ste prejeli. Zeli kdo besedo? Ugotavljam, da nihče1, zato zaključujem razpravo 
in dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Hvala lepa! Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega 
sodišča v Mariboru. 

Prehajamo na obravnavo predloga odloka o določitvi števila in izvolitvi 
sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Novi Gorici. Prav tako je ta predlog 
predložila komisija za volitve in imenovanja. Ker ugotavljam, da predstavnik 
komisije ne želi dopolniti predloga, pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ugo- 
tavljam, da nihče, zato zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Zato ugotavljam, da 
je republiški zbor soglasno' sprejel predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi 
sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Novi Gorici. 

Imamo še predlog odloka o izvolitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slove- 
nije, ki ga je predložila komisija za volitve in imenovanja. Tudi k tej točki 
predstavnik komisije ne želi podati ustne obrazložitve. Zato otvarjam razpravo. 
Zeli kdo besedo? Ker ugotavljam, da nihče, zaključujem razpravo in 'dajem 
predlog odloka na glasovanje. Prosim, kdor je za predlog, naj dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel predlog odloka o izvolitvi sodnika 
vrhovnega sodišča SR Slovenije in s tem izvolil za sodnika Matijo- Nadižarja, 
direktorja komunalnega zavoda za socialno zavarovanje v Mariboru. 

S tem je ta točka dnevnega reda zaključena in prehajam na zadnjo točko, 
na 8. točko dnevnega reda, in sicer na poslanska vprašanja. 

Preden preidemo na odgovore v zvezi s predloženimi poslanskimi vprašanji, 
bi želela podati še informacijo. Danes med sejo oziroma v odmoru je predložila 
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poslansko vprašanje tudi poslanka tovarišica Ela Ulrih. Ker sem se sporazumela 
s predstavnikom izvršnega sveta in ste njeno vprašanje dobili na klop, ji bo 
po vsej verjetnosti že danes odgovorjeno. Prav tako sta danes predložila poslan- 
sko vprašanje tovariša Franc Rutar in Janez Ster. Ali lahko predstavnik izvrš- 
nega sveta že danes odgovori na ta vprašanja? (Lahko.) To informacijo vam 
dajem predvsem zaradi tega, da bi pri odgovorih prisostvovali. Prav tako ste 
dobili poslansko vprašanje tovariša Jožeta Vebrška. Želim vas seznaniti tudi 
s tem, da je poslanec tovariš Ivan Kreft umaknil svoje poslansko vprašanje 
z ugotovitvijo, da se skoraj povsem pokriva s poslanskim vprašanjem, ki ga 
je postavil tovariš Milan Vižintin in se bo z odgovorom, ki ga bo sprejel tovariš 
Milan Vižintin, verjetno zadovoljil. 

S tem prehajam na odgovore na poslanska vprašanja in prosim tovariša 
Borisa Vadnjala, predstavnika izvršnega sveta oziroma člana izvršnega sveta, 
da odgovori na poslansko vprašanje tovariša Milana Vižintina. Prosim. Besedo 
ima tovariš Boris Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Vprašanja tovariša poslanca Vižintina ne bom prebral, ker ste ga vsi 
prejeli na klopi in bom dal le odgovor. 

Izvršni svet je na svoji 25. seji dne 26. marca 1968 razpravlja o predlogu 
financiranja izgradnje hitre ceste avstrijska meja—Maribor—Ljubljana:—Nova 
Gorica, ki ga je predložil cestni sklad SR Slovenije in sprejel naslednja stališča, 
ki jih citiram iz zapisnika: 

Prvič, stališče izvršnega sveta je, da se pristopi k izgradnji avto cesite avstrij- 
ska meja—Maribor—Lj ubijana;—Postojna:—Gorica—italijanska meja. 

Drugič, če pride do realizacije izgradnje v prvi točki navedene avto ceste, 
imata pri izgradnji prioriteto odseka avto-ceste Slivnica—Leveč in Vrhnika— 
Postojna. 

TVetjič, ne glede na prej navedena stališča je- potrebno pripraviti projekte 
in začeti vse ostale dokumentacijske priprave ter iskati nadaljnje finančne kon- 
strukcije za izgradnjo ostalih odsekov avto ceste; še nadalje je treba posebej 
iskati možnosti za sporazum z italijanskim partnerjem, posebno za tisti del 
avto ceste, kjer je italijanski partner najbolj zainteresiran, to je za odsek Po^ 
stojnai—Gorica. 

Četrtič, oba v drugi točki navedena odseka sita načelno enakopravna ter 
je seveda, če bo mogoče, oziroma če bodo finančna sredstva to dovoljevala, 
težiti k temu, da se gradbišči za oba odseka odpreta istočasno. Če pa to ne bi 
bilo mogoče, se bo začel graditi najprej tisti odsek, za katerega bodo računi 
pokazali, da ga je iz čisto finančnih in operativnih razlogov najbolj smotrno 
prej začeti. 

Na drugo vprašanje sem že odgovoril v odgovoru tovarišu Kreftu, ko' sem 
dejal, da bo izvršni svet predložil skupščini predlog za izdajo zakona o izgradnji 
hitre ceste, ki naj bi določal poleg etap, roka izgradnje in virov financiranja 
tudi tehnične elemente ceste. Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesaric : Ali želi postaviti tovariš poslanec 
še dodatno vprašanje? (Ne.) Se z odgovorom zadovoljuje. Prosim, če lahko 
predstavnik izvršnega sveta odgovori na poslansko vprašanje tovariša Jožeta 
Debrška. Besedo ima pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo tovariš 
Lojze Komel. 
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Lojze Komel: Tovariš poslanec Jože Debršek želi odgovor na naslednje 
vprašanje: Kakšno stališče zastopa izvršni svet o gibanju za ustanavljanje malih 
kmetijskih zadrug, ki težijo za tem, da se razbijejo obstoječe integrirane kme- 
tijske zadruge in kmetijske enote? 

Na vprašanje odgovarjam naslednje: V Sloveniji posluje sedaj 69 kmetijskih 
zadrug in 27 kmetijskih posestev in kombinatov. Kmetijska posestva in kombi- 
nati, pa tudi večina kmetijskih zadrug, so se zadnja leta v procesu integracije 
razvila v precej močne gospodarske organizacije s specializiranimi proizvodnimi 
enotami, ki vključujejo tudi proizvodnjo in poslovno sodelovanje z zasebnim 
kmetijstvom. 

Te večje kmetijske organizacije, ki so doslej razvile visoko stopnjo moder- 
nizacije in specializacije v proizvodnji, so se s tem pravzaprav usposobile tudi 
za učinkovitejši vpliv na. razvoj blagovne proizvodnje zasebnega kmetijstva. 
Ce upoštevamo sedanje število kmetijskih gospodarskih 'organizacij z njihovimi 
številnimi specializiranimi obrati po vsej Sloveniji in precejšnje število kme- 
tijskih zadrug z njihovimi obrati in poslovnimi enotami na njihovem interesnem 
območju, lahko ugotovimo, da obstoječe kmetijske organizacije pokrivajo ves 
kmetijski prostor Slovenije in zato ni nujne potrebe, da bi se ustanavljale nove 
kmetijske zadruge. Menim, da ustanavljanje novih, majhnih kmetijskih zadrug 
ne bi bilo uspešno, kajti njihova šibka materialna baza, zlasti pa čedalje težji 
in zahtevnejši pogoji manipulacije in prodaje proizvodov bi prav kmalu doka- 
zali, da majhna gospodarska enota ni sposobna opravljati vseh nalog, ki jih 
v tem času postavlja uspešno gospodarsko poslovanje. Kaže torej, da se je 
vsekakor treba opreti na obstoječe kmetijske organizacije, vendar tako, da bo 
njihovo delovanje v polni meri omogočilo vključevanje kmetov v organizacije 
in to na enakopravni podlagi, ki jo lahko zagotavlja le polni razvoj samoupravnih 
organov, v katerih bi imeli kmetje-kooperanti polno pravico soodločanja. Že 
sedaj veljavna zakonodaja daje široke možnosti prilagajanja kmetijskih orga- 
nizacij navedenim namenom s sprejemanjem ustreznih internih samoupravnih 
aktov. Če pa individualni kmetijski proizvajalci v doloičenem ožjem kmetijskem 
območju pogrešajo organizirano delovanje za razvoj kmetijstva, obstaja zelo 
realna možnost, da obstoječa območja ali celo druga organizacija ustanovi 
tamkaj ustrezne kooperantske enote, za kar bi bila pobuda kmetov lahko dobro- 
došla:. Šele tedaj, če tudi to ne bi bilo mogoče, bi bila umestna ustanovitev 
nove kmetijske zadruge. 

Podpredsednik Marija. Mesaric: Hvala, lepa! Na vprašanje tovarišice 
Ele Ulrih bo odgovorila članica izvršnega sveta tovarišica Zora Tomič, prosim! 

Zora Tomič: Tovarišica poslanka Ela Ulrih je postavila naslednje po- 
slansko vprašanje: Glede na nezadostne informacije javnih informativnih sred- 
stev o dohodkih v kliničnih bolnicah v Ljubljani želim dobiti informacijo o 
bistvu dogajanja in o vzrokih za nastali položaj. 

Nadalje postavljam naslednja poslanska vprašanja: Kaj je ukrenil izvršni 
svet (na splošno in v posameznostih), da se stanje v kliničnih bolnicah normali- 
zira? Kaj je ukrenil izvršni svet za odpravo vzrokov, ki so povzročili motnje 
v delu kolektiva? 

Vprašanje tovariše poslanke odraža interes slovenske javnosti za rešitev 
problema najvišje zdravstvene ustanove v republiki v zvezi z negativno zaklju- 
čenim poslovnim letom, z ugotovljeno neto izgubo okoli 970 milijonov starih 
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dinarjev in v zvezi z zadnjimi dogodki, o katerih ste prav gotovo seznanjeni iz 
dnevnega tiska. Zato želim obvestiti republiški zbor, da se izvajajo priprave za 
sanacijo stanja v kliničnih bolnicah. Vsi predlogi za sanacijo so že izdelani in 
temeljijo na obširni analizi stanja v kliničnih bolnicah, pa tudi na analizi vzrokov 
za tako stanje. Na predlog izvršnega sveta je sekretarka za zdravstvo in socialno 
varstvo na posebni tiskovni konferenci dne 19. aprila informirala novinarje 
o stanju v kliničnih bolnicah in predvidenih ukrepih, tako da so imeli le-ti vse 
možnosti za objektivno informacijo. javnosti o teh problemih. Zato želim ta 
zbor še posebej informirati o delu izvršnega sveta ter republiškega sekretariata 
za zdravstvo in socialno varstvo glede teh vprašanj. Po zelo, verjemite mi, 
intenzivnih razpravah oziroma razgovorih z družbeno-političnimi organizaci- 
jami v bolnicah, s strokovnimi in samoupravnimi organi so izdelani predlogi, 
o kaiterih bodo še v tem tednu razpravljali samoupravni organi kliničnih bolnic 
in o njih tudi odfočali. Že naslednji teden bo predloženo republiški skupščini 
dokončno poročilo o možnih rešitvah in eventualno tudi predlog garancije za 
sanacijski kredit, kajti vedeti moramo, da je ustanovitelj kliničnih bolnic 
republika. 

Drugo vprašanje pa se nanaša na dogodke v kliničnih bolnicah. Ob tem 
lahko rečem le-to, da gre za očitno nerazumevanje dejanskega ekonomskega 
stanja bolnice s strani dobršnega dela personala. Dejstvo je namreč, da je bil 
denar za osebne dohodke, resda za mesec marec, že v blagajni, ko je do teh 
neljubih dogodkov prišlo, in so bile o tem klinike dejansko obveščene. Vzroki 
za tako stanje so subjektivni in objektivni. Med slednje vsekakor lahko uvrstimo 
pomanjkanje objektivnih meril za vrednotenje zdravstvenega dela. Poročilo, ki 
ga boste prejeli v zvezi s sanacijo, bo' predvidevalo tudi ukrepe, da se taki 
dogodki ne bodo ponovili, kar pa seveda ni odvisno le od dobre volje izvršnega 
sveta, temveč od vršite drugih dejavnikov. 

Podpredsednik Marija Mesaric : Zeli poslanka postaviti v zvezi z 
odgovorom še dodatno- vprašanje? Ne. Se zadovoljuje! Prosim predstavnika izvrš- 
nega sveta, če lahko odgovori na poslansko vprašanje tovariša Franca Rutarja. 
Prosim. Besedo ima, tovariš Alojz Zokalj. 

Alojz Zokalj: Cesta II. reda Kranjska gora—Vršič—Trenta je gorska 
cesta, ki zahteva svoje posebnosti pri vzdrževanju. Te posebnosti pri vzdrže- 
vanju so upoštevane tudi pri normativih za tekoče vzdrževanje cest, kjer je za 
to cesto predviden poseben tretman vzdrževanja. Za to cesto je predvideno, da 
se spomladi odpre čimprej, seveda glede na razpoložljiva sredstva. Zaradi tega 
se ta cesta ne odpira forsirano za vsako ceno in ob času visokih žametov. 
Pri tem opozarjamo na nevarnost plazu pod Mojstrovko, kjer bi pluženje te 
ceste lahko sprožilo- plaz in s tem zelo ogrožalo varnost prometa .na tej cesti. 
Sedaj je na kranjskogorski strani na nekaterih mestih plast snega debela še 
od 2 do 4 metre. Glede na sedanje dobro vreme se bo takoj pričelo plužiti cesto 
tudi s kranjskogorske strani ter bo cesta predvidoma očiščena do konca tega 
meseca; seveda samo pod pogojem, da bo odstranjena nevarnost plazu pod 
Mojstrovko in da se vremenske razmere ne bodo poslabšale. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala! Ali ima poslanec še dodatno 
vprašanje? Prosim, Franc Rutar. 
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Franc Rutar : Tovarišice in tovariši poslanci! Smatram, da odgovor ni 
zadovoljiv zaradi tega, ker so postavljena štiri vprašanja. Vprašanje se ne na- 
naša samo na sedanje čiščenje, temveč na celoten problem čiščenja ceste Kranj- 
ska gora—Vršič. Zaradi tega postavljam ponovno vprašanje, ali je cestni sklad 
zagotovil cestnemu podjetju v Kranju sredstva za čiščenje plazov na, cesti 
Kranjska gora—Vršič; če sredstev ni zagotovil, pa naj pove zakaj? 

Nadalje želim še povedati, da sem v razgovoru s strokovnimi delavci cest- 
nega podjetja Gorica zvedel, da je cesto mogoče očistiti snega, da se prav te 
dni nahaja na Vršiču 8-tonski odmetalec snega in da očiščenje oeste sploh ni 
problem. Prosim, z odgovorom nisem zadovoljen in želim preciznejše odgovore! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Ali lahko predstavnik cestnega 
sklada na to dodatno vprašanje takoj odgovori? Prosim. Besedo ima tovariš 
Alojz Žokalj;. 

Alojz Z o k a 1 j : Potem moram ponoviti vprašanje poslanca tovariša 
Rutarja. Vprašinje se glasi: »Ali je republiški cestni sklad zagotovil v tem letu 
potrebna sredstva za pokritje stroškov pri čiščenju snežnih plazov cestnemu pod- 
jetju Kranj? Ce tega ni storil, zakaj to hi naredil, saj je bilo vedno govora, 
da sredstva ne smejo biti problem? Ali se izvajajo dela in katerega dne bo 
prelaz odprt za osebna motorna vozila oziroma ali cestni sklad lahko zagotovi, 
da bo problem rešen pred 1. majem? Ali je mogoče računati, da v prihodnjih 
letih ne bo potrebna intervencija oziroma ali lahko dobim zagotovilo v tem 
smislu?« . 

V tej zvezi bom dodatno odgovoril še na drugo vprašanje. Sredstva so pri 
vsaki stvari problem, pa tudi pri čiščenju snega in vzdrževanju cest. Cestni 
sklad je pri svojih vzdrževalnih delih in aranžmajih za vzdrževanje cest z 
vsakim cestnim podjetjem specialno obravnaval tudi Vršič, kjer imata cestna 
podjetja nalogo, da glede na razpoložljivi denar in na možnosti čiščenja snega 
na Vršiču čimprej usposobita ta prelaz. To je le prehod, ki je zaradi snega dalj 
časa zaprt. 

Takih prehodov imajo Švicarji, Francozi in Avstrijci znatno več in se 
kot mi z njimi posebej ukvarjajo. Povedati moram, da smo vsako leto glede 
na možnosti vedno bolj ali manj zgodaj le očistili sneg na Vršiču. Će bi hoteli 
držati Vršič stalno odprt, bi potrebovali 50, 60 ah 70 milijonov dinarjev za 
čiščenje snega na tej cesti. Ne glede na to pa moramo računati z nevarnostjo, 
ki jo povzroča plaz pod Mojstrovko ter onemogoča stalno uporabo te ceste. 

Kot sem že prej omenil, se trudimo, da bi bila cesta na Vršič čimprej 
odprta in če bodo vremenske razmere še naprej ugodne, lahko pričakujemo, da 
bo sneg očiščen do 1. maja. 

Ne vem, če sem tovarišu Rutarju zadovoljivo odgovoril, vendar moramo 
upoštevati, da nikdar ne bomo mogli povsem zanesljivo napovedati, kdaj bo 
cesta odprta, če se bo izkazalo, da bo to terjalo le nesorazmerno velike stroške. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala, ali ima tovariš Rutar še 
kakšno vprašanje? 

Franc Rutar (iz klopi): Nimam, za odgovor pa se zahvaljujem. 
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Podpredsednik Marija Mesaric: Prehajamo na poslansko vprašanje 
Janeza Stera. Prosi, da mu izvršni svet odgovori na naslednje vprašanje: 

»V zadnj'em času smo priča vse večji emigraciji privatnih avtoprevoznikov 
v republiko Bosno in Hrvatsko z namenom, da se izognejo večjim družbenim 
dajatvam v naši republiki. Ne zdi se mi prav in se sprašujem, zakaj imajo 
privatni prevozniki možnost, da se na tak način izognejo družbenim dajatvam.« 

Ali lahko predstavnik izvršnega sveta da spričo dejstva, da je danes dobil 
vprašanje, odgovor? (Da.) Besedo ima tovariši ca Dragica Dekleva. 

Dragica Dekleva: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Vprašanje je bilo stavljeno v zvezi z vse pogostejšim preseljevanjem 
privatnih avtoprevoznikov v republiko Hrvatsko in Bosno z namenom, da se 
izognejo večjim družbenim dajatvam- v naši republiki, in se glasi: »Kdaj bo 
rešeno vprašanje privatnih avtoprevoznikov tako, da bo vsak plačeval svoje 
družbene obveznosti tam, kjer ima svojo> družino, dejansko stalno prebivališče 
in kjer uživa komunalne, kulturne in druge družbene dobrine?« 

Dejavnost zasebnih avtoprevoznikov spada v konjunkturne dejavnosti in 
je v zadnjem času dosegla velik razmah. Opravljanje te dejavnosti je reguli- 
rano s temeljnim zakonom o organizaciji prevoza z motornimi vozili v cestnem 
prometu in ustreznimi republiškimi! zakoni, vendar zelo neenotno. Razlike med 
republikami obstojajo glede dovoljene tonaže vozil, glede dovoljenega zaposlo- 
vanja tuje delovne sile in drugega. Vzporedno z neenotnostjo v samih predpisih 
pa se predpisi tudi ne izvajajo. Kljub temu, da se na primer po republiških 
zakonih lahko opravlja prevoz samo na območju republike, večina avtopre- 
voznikov vrši prevoze tudi izven svoje republike. Vse to povzroča, da, se 
obrtniki preseljujejo iz kraja v kraj in tudi iz republike v republiko. V letošnjem 
letu je odseljevanje avtoprevoznikov iz Slovenije še pospešila zaostrena davčna 
politika. Ugotovlj.eno je bilo namreč, kar ugotavljajo tudi v ostalih republikah, 
da so ti zavezanci dosegali visoke nekontrolirane dohodke. Skupščina SR Slove- 
nije je zato z dopolnitvijo zakona o komunalnih taksah omogočila predpisovanje 
posebnih taks na cestna motorna vozila, v posebnem priporočilu za vodenje 
davčne politike pa priporočila občinam, da omenjene takse v priporočeni višini 
vpeljejo. S spremembo zakona o prispevkih in davkih občanov je bilo vsem 
avtoprevoznikom tudi naloženo vodenje knjige o prometu, kar naj bi zagotovilo 
pravilen obračun prometnega davka, ker je bilo prav ob tej davščini ugotovljeno 
največje izmikanje plačevanju dajatev. 

Sosednje republike niso podvzele takih ukrepov. Zato je razumljivo, da 
posamezniki to neenotnost davčne politike izkoriščajo in se dajatvami izmikajo 
s formalno spremembo bivališča. 

Problem obdavčenja avtoprevoznikov je aktualen na vsem območju naše 
države. Tudi v posebnih materialih zveznega sekretariata za finance, izdelanih 
za zvezni izvršni svet, je ta problem podrobno analiziran z vsemi nedopustnimi 
oblikami, na primer da imajo danes po1 več tovornjakov osebe v delovnem 
razmerju, inženirji, zdravniki, odvetniki in drugi, ki najamejo voznike, da za 
njih prevažajo ali pa sama vozila oddajajo v najem in podobno. Opisano stanje 
nujno terja ureditev tega problema, in še posebno obdavčitve, v merilu vse 
države. V omenjenih materialih je zato predlagana vrsta sprememb glede 
organizacije prevoza, pogojev za izdajo dovoljenj, števila vozil, tonaže, voznikov 
in potrebnih kvalifikacij, vodenja knjig in tako dalje. V zvezi z obdavčitvijo 
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se predlaga, da bi davščine za vse tiste dejavnosti, ki niso vezane na poslovni 
lokal in torej dopuščajo tudi premeščanje iz kraja v kraj, ne glede na kraj 
odmere pripadale občini, kjer živi zavezančeva družina. V zveznem merilu se 
je tudi razpravljalo o eventualnem obdavčenju samih motornih vozil, morda 
v obliki davka na premoženje. 

V vseh navedenih razpravah sodeluje republiški sekretariat za finance in 
računamo, da bodo dopolnitve in spremembe zveznih predpisov v kratkem 
predložene v obravnavo zveznemu izvršnemu svetu ter zvezni skupščini. 

Podpredsednik Marija Mesaric : Ali: želi še kdo postaviti poslansko 
vprašanje? Besedo ima tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovarišica podpredsednik, tovariišice in tovariši po^ 
silanci! Zavedajoč se izredno aktualnih problemov zaposlenosti in zaposlovanja 
v sedanjem obdobju naše reforme in dejstva, da bodo ti problemi obravnavani 
na enem od bodočih zasedanj našega zbora, predlagam v smislu 2. in 3. alinee 
20. člena pravilnika Skupščine SR Slovenije naslednje: 

Gradivo in dokumenti, ki vam bodo v zvezi z omenjeno materijo zapo- 
slovanja in zaposlenosti prezentirani, naj poleg Ostalega obravnavajo, osvetle in 
ocenijo splošno znano dilemo glede 81. člena temeljnega zakona o pokojninskem 
zavarovanju, ki pravi: »Vdova dobi pravico do družinske pokojnine, če je pred 
smrtjo zaposlenega zakonca, po katerem ji ta pravica, pripada, izpolnila 45. leto 
starosti.« Mislim, da ni pravično, če žene, ki so 15, 20 ali več let preživele 
v zakonu in opravljale zelo odgovorne naloge ter reševale zapletene vzgojne 
probleme in pri tem ,s svojimi močmi delale za dohodek v gospodinjstvu, s tem 
pa na določen način tudi odvajale za socialno zavarovanje, puščamo nepreskrb- 
ljene in socialno ogrožene. 

Ni torej pravično, da ostanejo- te žene, če niso ob ,smrti moža, stare 45 let, 
brez sredstev za preživljanje, pa čeprav je mož 20 ali 30 let plačeval socialno 
zavarovanje. Ker ostane ta kategorija žena po smrti moža brez nujnih živ- 
ljenjskih sredstev, je popolnoma razumljivo, da, se te žene pojavljajo kot 
dodatni neprostovoljni in nepredvideni pritisk na že tako zasičenem trgu delovne 
sile. Zdi se, da bo treba s tem pritiskom v bodoče resneje računati. 

Mislim, da bi kazalo premisliti, da se za zagotovitev minimalne pokojnine 
po umrlem možu uvede poleg starostne dobe, ki jo je treba, ustrezno znižati, 
recimo na 35 let, tudi kriterij, ki ga vidim v minimalnem številu let, recimo 10, 
ki jih je vdova preživela v tem zakonu. Ureditev tega vprašanja more, poleg 
likvidacije očitne diskriminacije te kategorije poročenih žena, nemalo prispe- 
vati tudi k zmanjšanju sedanjega iln predvsem bodočega pritiska te vrste de-- * 
lovne sile na trg delovne sile. Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala! Besedo ima poslanec Ivan 
Kreft. 

Ivan Kreft: Tovariši in tovarišice poslanci! Znana je brezuspešna inter- 
vencija proti poroštvu federacije za nove projekte v aluminijski industriji. Res 
je v prejšnjih letih v zahodni Evropi primanjkovalo aluminija, sedaj pa ga 
Evropa dobiva dovolj in ima zato samo tovarna aluminija in glinice v Kidri- 
čevem okoli 9000 ton neprodanih zalog te barvaste kovine. 
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Prvo vprašanje: Kako je kljub neprodanim zalogam mogoče zagovarjati 
sklepe o gradnji novih tovarn aluminija, ko vendar vemo, da bomo morali 
ekonomske posledice takih nepremišljenih odločitev noisiti vsi? 

Drugo vprašanje: Kako si je razlagati reformi nasprotujočo tendenco 
zveznih spetializiranih bank za vlaganje v objekte, ki so — kot že omenjeni 
objekti za proizvodnjo aluminija ■— glede rentabilnosti problematični, ko pa 
nam na drugi strani manjka sredstev za odpiranje rentabilnih delovnih mest, 
ki bi zmanjšale brezposelnost? 

Tretje vprašanje: Kdaj bomo priznali, da gre tudi tokrat pri aluminiju 
predvsem za subjektivne napake, ki so onemogočile uspeh prve reforme in ali 
ni upravičena bojazen, da bodo take in podobne nekoristne intervencije iz 
zveznih bank in mednarodnih kreditov ogrozile že dosežene uspehe druge 
reforme? 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala! Ah lahko morda predstavnik 
izvršnega sveta odgovori? (Na prihodnji seji.) Hvala lepa 1 Prosim, želi še kdo 
postaviti poslansko vprašanje? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da nihče, zato 
se vam zahvaljujem za sodelovanje in zaključujem današnjo sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 18. uri.) 

10* 
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(28. maja 1968) 

Predsedoval: dr. Joža Vilfan, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši, ko bomo čez nekaj 
trenutkov začeli našo sejo, bo po dolgih mesecih prvikrat, da se v vrsti imen 
tovarišev, ki se želijo opravičiti, ne bo več pojavilo ime tovariša Borisa Kocijan- 
čiča. Tako smo se navadili na njegovo pazljivost, na, njegov red, da smo čutili 
iz tega njegovega prijavljanja, da je zadržan in da se ne more udeležiti seje, 
tudi njegovo nezlomljivo voljo, da premaga bolezen in da se vrne med nas. 
On je podlegel in njegovo mesto v tem zboru je ostalo prazno. 

Prav ta dom pa je tisti okvir, v katerem se moramo še posebej spomniti 
njegovega dela, saj je bil tovariš Boris Kocijančič 18 let nepretrgoma član 
republiške skupščine oziroma tega zbora. Kot tak je opravljal celo vrsto važnih 
in pomembnih funkcij, v izvrševanju katerih je dal tako velik delež, kakor je 
bilo povedano ob tožnih slovesnostih, ki so ob takih primerih na mestu. Vendar 
je treba na tem mestu še posebej reči, da. ni bilo morda tako 'rednega, tako 
discipliniranega in tako pazljivega poslanca, kakor je bil Boris Kocijančič. 
Sledil je obravnavam, pripravljal se je nanje, posegal je v obravnave, kadar je 
bila to. njegova dolžnost, poslušal razprave in bil skratka vzor poslanca. 

Še eno stvar je treba v tem okviru omeniti, da je zadnja funkcija, ki jo je 
opravljal, bila funkcija predsednika zakonodajno-pravne komisije. On sam je 
mogel to svojo funkcijo neposredno opravljati zelo kratko, ampak njegovi sode- 
lavci, člani zakonodajno-pravne komisije lahko pričajo o tem, kako je prav do 
zadnjega neposredno in živo sledil vsemu delu te komisije in kako je bil živo 
zainteresiran. Med nami pa je deloval prav do zadnjega momenta, dokler mu 
je bilo to mogoče. Gotovo se še spomnite, bilo je v zgodnji jeseni, ko je zadnji- 
krat nastopil tukaj med nami, prišel je na govorniški oder, kljub temu, da 
mu je bolezen že globoko zapisala svojo sodbo na obraz. 

Borisa Kocijančiča več ni, tega vzornega poslanca, zglednega predsednika 
zakonodajno-pravne komisije in meni ne ostane drugega, tovariši in tovarišice, 
kakar da vas prosim, da počastimo njegov spomin z enominutnim molkom. 
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(Poslanci vstanejo in z enominutnim molkom počaste sporhin pokojnega Borisa, 
Kooijančiča.) 

Hvala lepa. 
Prehajamo na začetek 59. seje republiškega zbora skupščine SR Slovenije. 

Za opravičilo so prosili tovariši oziroma tovarišice: Zora Tomič, Hubert Mravljak, 
Piano Tomasini, dr. France Hočevar, Viktor Korenčan, Stane Vrhovec in Miro 
Kolenko in to deloma zaradi bolezni, deloma pa zaradi zaposlenosti. Se stri- 
njamo, da opravičimo navedene poslance oziroma poslanke? (Poslanci se stri- 
njajo.) Ker ni prigovora, štejemo, da se strinjate. Hkrati tudi ugotavljam, da 
smo sklepčni in da lahko pristopimo k delu. 

Pred ugotovitvijo dnevnega reda vas želim v smislu 312. člena poslovnika 
naše skupščine obvestiti, da so sedaj v enakem besedilu sprejeti v republiškem, 
in gospodarskem zboru naslednji predpisi: 

1. predlog odloka o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij za leto 1967; 

2. predlog odloka o potrditvi zaključnega računa dopolnilnih sredstev 
republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1967; 

3. predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slo- 
venije za leto 1967; 

4. predlog odloka o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slove- 
nije za leto 1968 in 

5. predlog odloka o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slove- 
nije za leto 1967. 

Prehajamo na ugotavljanje dnevnega reda. Dnevni red vam je bil 17. maja 
poslan in obstoji, kakor ste videli iz svojih materialov, iz 13 točk. Predlagam,, 
da ga spremenimo v toliko, da bi se glasil: 

1. odobritev zapisnika 58. seje republiškega zbora; 
2. problematika, zaposlenosti in zaposlovanja v SR Sloveniji; 
3. uveljavljanje temeljnega zakona o delovnih razmerjih v delovnih skup- 

nostih; 
4. predlog poslovnika, republiškega zbora; 
5. predlog sklepov in priporočil o ukrepih za nadaljnji razvoj turističnega 

gospodarstva v SR Sloveniji; 
6. predlog sklepov o požarnem varstvu v SR Sloveniji; 
7. predlog za izdajo zakona o pravosodnem izpitu; 
8. predlog odloka o najetju kredita pri kreditni banki in hranilnici v Ljub- 

ljani za sanacijo kliničnih bolnic v Ljubljani; 
9. predlog skupščine komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 

Novo mesto, da Skupščina SR Slovenije odloči o soglasju k stopnjam dodatnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci od dopolnil- 
nih dohodkov; 

10. predlog odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za vpra- 
šanje borcev NOV in 

11. potrditev sklepov administrativne komisije; 
12. volitve in imenovanja in 
13. poslanska vprašanja. 
Ali se strinjate s takim dnevnim redorni? (Poslanci se strinjajo.) Predlagam 

tudi, da bi 2. in 8. točko obravnavali na skupni seji z gospodarskim zborom. 
(Poslanci se strinjajo.) 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisa 
nika 58. seje republiškega zbora. Ta. zapisnik ste prejeli, hkrati pa ste prejeli 
tudi zapisnik 57. seje republiškega zbora in to zaradi tega, ker je bilo na 
začetku pretekle seje ugotovljeno, da je prišlo do strojepisnih zmed. Sedaj ste 
dobili korektno verzijo zapisnika 57. seje. Ah imate kako pripombo k zapisniku 
58. seje? (Ne javi se nihče.) Ker nima nihče pripomb, štejem, da se strinjate 
z zapisnikom, kakor vam je bil predložen. Hvala lepa. 

Prehajamo potem na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
problematike zaposlenosti in zaposlovanja v SR Slovenije in vas prosim za vaše 
soglasje, da skupno z gospodarskimi zborom poslušamo uvodni referat in. poročila 
odborov. (Poslanci se strinjajo.) Hvala lepa. Vidim, da se strinjate, zato pretr- 
gavam za nekaj trenutkov sejo in vas obveščam, da bomo s skupno sejo takoj 
nadaljevali. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala skupno z gospodarskim 
zborom ob 9.15.) 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Tovariši ce in tovariši! Začenjam skupno 
sejo republiškega in gospodarskega zbora, ki jo bom, po sporazumu s predsed- 
nikom gospodarskega zbora, vodil jaz. 

Na dnevnem redu je problematika zaposlenosti in zaposlovanja v SR Slo- 
veniji. Za to točko dnevnega reda ste prejeli informacijo republiškega sekre- 
tariata za delo o nekaterih aktualnih problemih zaposlenosti in zaposlovanja, in- 
formacijo republiškega sekretariata za delo o pripravništvu, informacijo republi- 
škega zavoda za zaposlovanje o zaposlovanju v tujini, poročilo komisije za 
vprašanja mednarodnih odnosov o nekaterih vprašanjih zaposlovanja naših de- 
lavoev v tujini. Vse te materiale sta obravnavala odbor za delo in socialno 
zavarovanje republiškega zbora in občasni odbor za družbenoekonomske odnose 
gospodarskega zbora ter predložila zborom skupno poročilo a aktualnih pro- 
blemih zaposlovanja in o predlogih za njihovo reševanje. 

Skupina poslancev, in sicer iz republiškega zbora: Janez Japelj, Alojz Na- 
potnik, Vladimir Vrečko, Cene Matičič 'in Milan Kristan in iz gospodarskega 
zbora: Ivan Hočevar, Jože Rupnik in inž. Vladimir Klaus, je predložila osnutek 
ugotovitev in stališč s področja zaposlenosti in zaposlovanja. Predstavnika te 
komisije bomo prosili, da nam da svoj referat. 

Na sejo so bih vabljeni, izven sestava obeh dveh zborov, še predstavniki 
republiškega zavoda za socialno zavarovanje, republiške skupnosti za zaposlo- 
vanje, inštituta za javno upravo in delovna razmerja, republiškega sveta Zveze 
sindikatov za Slovenijo, gospodarska zbornica Slovenije in pa pravni svet. 

Vse gradivo je bilo poslano tudi izvršnemu svetu v smislu člena 165 poslov- 
nika naše skupščine. Izvršni svet je za svoje predstavnike v tej obravnavi določil 
tovariša podpredsednika Vinka Hafnerja in tovariša Rada Mikliča. 

Prosim tovariša sekretarja za delo, ki bo obrazložil stališča izvršnega sveta, 
da vzame besedo. 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Skup- 
ščina SR Slovenije je na seji republiškega in gospodarskega zbora v prvi polo- 
vici marca razpravljala o osnovnih značilnostih družbenega in gospodarskega 
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razvoja Slovenije ter v ugotovitvah in še posebno v resoluciji poudarila nekatere 
karakteristike gibanja in politike zaposlovanja. Danes se nahajamo pred poglob- 
ljeno razpravo o tej problematiki, zato dovolite, da uvodoma k razpravi opozo- 
rim na nekatere značilnosti, ki zadevajo- našo politiko zaposlovanja. 

Problematika zaposlovanja je v zadnjem času več ali manj stalno na dnev- 
nem redu različnih družbenih dejavnikov na vseh nivojih od delovne organizacije 
do federacije in obravnavana iz različnih zornih kotov iz reformnih, racionalnih 
in ekonomsko produktivnih, pa tudi neekonomskih, v nekaterih primerih celo 
psevdo-socialnih in anti-reformnih. K opredelitvi osnovnih vprašanj, ki izhajajo 
iz trenutnega položaja zaposlenosti in zaposlovanja v Sloveniji ter oblikovanju 
aktivnega odnosa do teh vprašanj so v zadnjem času pripomogle razprave v 
odborih Skupščine SR Slovenije in v izvršnem svetu. 

Te razprave potrjujejo: 
1. da se približujemo zaključku pomembne etape izvajanja reforme, ko se 

pospešeno zaustavljajo nekatera gibanja značilna za ekstenzivno gospodarjenje, 
ki ga je spremljalo ekstenzivno zaposlovanje; in 

2. da se vzporedno z zaključevanjem te etape vedno bolj oblikujejo in 
uveljavljajo realni ekonomski pogledi in daje vse močnejša podpora tistimi pro- 
cesom, ki edino lahko racionalno izkoristijo vložena sredstva in človekovo delo 
ter kljub začasni zaostritvi in povečanju števila nezaposlenih odpirajo stalno 
perspektivo rasti zaposlovanja. 

Ne razumeti tega navideznega protislovja pomeni dajati podporo tistim 
silam, katerih pogledi se še naprej izoblikujejoi iz pretekle dobe in iz navad 
ekstenzivnega življenja in ki ne razumejo, da je zaposlovanje predvsem druž- 
benoekonomski proizvodni faktor, ki je neločljivo vezan z osnovnimi nameni 
reforme, to je uravnovešenjem potrošnje z razpoložljivimi sredstvi ter bolj 
ekonomičnim in produktivnim gospodarjenjem;. Pogledi, obrnjeni v preteklost, 
povzročajo iluzije o hitrem zaposlovanju, podpirajo neracionalno ponašanje iskal- 
cev zaposlitve, delujejo proti produktivnejšemu zaposlovanju akumuliranih 
presežkov že zaposlene delovne sile, delujejo proti vse zahtevnejši strokovni in 
prostorski mobilnosti delovne sile iii podobno. 

Bolj ko prihajamo do spoznanja, da je zaposlovanje eno izmed osnovnih 
reformnih vprašanj, lažje nam je oblikovati ustrezno aktivnost do številnih 
vprašanj znotraj obsega in strukture zaposlovanja. V konkretnem življenju se 
vse bolj javljajo razne oblike brezposelnosti od tistih delovnih virov prirastka 
prebivalstva, ki se še ne morejo vključiti v stalno delo, preden ne dosežemo 
višjo produktivnost na našem razvoju, razvitejšo delitev dela in večji narodni 
dohodek kot z njim danes razpolagamo, do tistih, ki predstavljajo profesionalno 
in prostorsko imobilnost. Zato ne moremo govoriti le o brezposelnosti, temveč 
tudi o relativni brezposelnosti, ki ni samo ekonomski problem, ampak je tudi 
sociološki in družbeni problem. Ta problem pa postane lahko družbeno občutljiv 
in resen, kolikor ne gradimo ustrezne politike zaposlovanja, konkretne in ustre- 
zajoče posameznim razvojnim stopnjam naše družbe. 

V ta namen moramo' razčistiti nekatera po> mojem mnenju osrednja vpra- 
šanja glede: 

1. racionalnega zaposlovanja že zaposlenih in možnosti novega zaposlovanja 
v pogojih trenutne gospodarske rasti; 

2. poklicne in prostorske mobilnosti iskalcev zaposlitve v SR Sloveniji; 
3. izobraževalnega sistema in zaposlovanja kadrov; 
4. ustrezne organizacije zaposlovanja. 
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Prvič, visoka stopnja rasti zaposlovanja 5,6 °/o, značilna za obdobje pred 
reformo, je bila zaustavljena v 1965. letu. Nove zaposlitve v zadnjih treh letih 
so znašale približno toliko, kolikor je znašal prirodni odliv. V Sloveniji imamo 
sedaj; 47,7 % aktivnega prebivalstva, od skupnega aktivnega prebivalstva pa 
42,5 % žensk, kar nas uvršča med dežele z največjim deležem aktivnega in še 
posebno pa ženskega dela prebivalstva na svetu. To pomeni, da, ni nasilno pre- 
trgan proces zaposlovanja, ampak je objektivno zaustvaljen, ker je za doseženo 
stopnjo družbene produktivnosti dela predimenzioniran in bo zato nekaj na- 
slednjih let pod vplivom procesov racionalizacije premikov v cilju produktiv- 
nejšega zaposlovanja. Obsežne naloge, ki smo si jih zadali ob reformi, to je 
stabilno gospodarstvo, povečana mednarodna menjava, rekonstrukcija in moder- 
nizacija, proizvodnje in podobno ne morejo biti uresničene čez noč. 

Četudi ne moremo oceniti, da so bili postavljeni cilji ekonomske politike 
v dosedanjem obdobju izvajane reforme v celoti doseženi, je že prišlo in vse 
bolji prihaja do znatnih kvalitetnih procesov v diferenciaciji v gospodarstvu. 
Poslovni rezultati so še šibki, kljub kvalitetnim premikom, ki naj bi zagotovili 
rast proizvodnje in konkurenčnost irn kljub znakom oživljanja proizvodnje v 
letošnjem letu. Vemo tudi, da so poslovni rezultati gospodarstva, ki so bili 
doseženi v poostrenih pogojih gospodarjenja zaradi izvajanja ukrepov stabili- 
zacije tržišča, doživeli v preteklem letu prerazporeditev v škodo gospodarstva. 
Prav tako so se poslabšala razmerja v delitvi dohodka za1 škodo skladov. Zmanj- 
šanje akumulativnosti gospodarstva, odsotnost splošnega, dejal bi vse racio- 
nalnega prizadevanja za znižanje vseh vrst stroškov tako v proizvodnji kot 
v potrošnji sferi so vzroki, ki zavirajo poleg gospodarstva in katerih rešitev 
ima največji pomen tako za gospodarski razvoj in izvajanje reforme na sploh, 
kakor tudi za realizacijo racionalnega in produktivnega zaposlovanja, že za- 
poslenih in za možnosti nove zaposlitve, ki je končno vendarle odvisna, od 
gospodarskega navoja. 

Nadaljnje spremembe v strukturi gospodarstva so nujne in bodo pogojene 
z modernizacijo tehnoloških in delovnih postopkov, uvajanjem sodobne orga- 
nizacije in modernejšega poslovanja v proizvodnem sektorju. 2e sedaj pa zahte- 
vajo obsežne premike zaposlenih v okviru samih delovnih organizacij in premike 
z ene delovne organizacije v drugo> in iz ene v drugo gospodarsko dejavnost. Pod 
vplivom novih odnosov v delitvi dela se je na primer v industriji in rudarstvu 
v Sloveniji v letu 1967 znižalo število zaposlenih za 1 °/o, v gospodarstvu za 
10,5 %, v gostinstvu in trgovini pa povečalo za 3,4 %. Z nadaljnjim oživljanjem 
gospodarstva pa lahko pričakujemo še bolj nagle premike v spreminjanju zapo- 
slenih struktur, ki se bodo zelo različno odrazile na obseg zaposlovanja. V neka- 
terih delovnih organizacijah rast in modernizacija proizvodnje še ne bo pome- 
nila takojšnjega odpiranja novih delovnih mest, dočim bo v drugih delovnih 
organizacijah to povsem realno. Vsak administrativni poseg v ta proces lahko 
napravi več škode kot koristi. Posebno škodljivo je samozadovoljstvo nekaterih 
delovnih organizacij, ki se nahajajo trenutno v ugodni situaciji pa se zapirajo 
pred razširitvijo proizvodnje in tudi zapirajo pred problemi zaposlovanja. Te 
bodo prej ali slej same žrtev svoje kratkovidne politike. Zato je treba tudi v tej 
smeri razvijati družbeno-politično in samoupravno aktivnost in tudi kritiko, 
kajti še vedno je dosti mnenj in delovnih organizacij, ki smatrajo, da problema- 
tika zaposlovanja ni njihova stvar in da je to stvar družbeno-političnih skup- 
nosti. 



133 

Prooes racionalnega zaposlovanja, ki po- mojem pomeni predvsem racional- 
nejšo razporeditev, bodo delovni ljudje gotovo podprli kot enega od smotrov 
reforme, saj bodo> v tem videli svojo perspektivo, ne pa živeli v strahu pred 
formalnim odpuščanjem. Sodobna organizacija družbene delitve dela in pro- 
duktivnejše zaposlovanje terja takšne notranje in zunanje premike, ki bo 
presežke delovne sile zaposlovala kot faktor rasti, proizvodnje. Cez noč izločati 
presežke delovne sile je nenormalno in smo se dolžni temu upreti. Podpreti pa 
moramo tiste ukrepe, ki so pravočasno podvzeti in vodijo k razvijanju zapo- 
slovanja ne pa potiskanju presežkov po najkrajši poti v brezposelnost. 

Kljub temu pa bomo morali poiskati za del sproščene delovne sile v pro- 
izvodnji, v pogojih naraščanja produktivnosti dela, nova delovna mesta vedno 
bolj tudi izven proizvodnje, predvsem na področju tercialnih dejavnosti in oseb- 
nega dela z zasebnimi sredstvi. Kajti deficitarnost na tem področju je že sedaj 
v veliki meri prepreka za uspešnejši gospodarski razvoj. Delež tercialnih dejav- 
nosti se v strukturi aktivnega prebivalstva Slovenije skoraj ni spremenil v zad- 
njih letih in znaša še vedno le 26,6'% aktivnega prebivalstva. Primerjave z go- 
spodarstvi drugih držav, ki dosegajo približno enak narodni dohodek na zapo- 
slenega kot Slovenija in imajo prav tako kot mi okrog 40 '%> aktivnega prebi- 
valstva zaposlenega v sekundarnih dej'avnostih, kot sta Italija in Avstrija, kažejo 
mnogo višjo udeležbo zaposlenih v tercialnih dejavnostih. V Italiji znaša delež 
zaposlenih v teh dejavnostih 38,3 fl/o, v Avstriji pa 34,5 °/o od aktivnega prebival- 
stva. Vendiar premik zaposlovanj v tercialno dejavnost ni samo stvar matema- 
tične računice, temveč je odvisen od stopnje akumulativnosti in tudi kupne 
moči prebivalstva nasploh. Toda terciar je gotovo eden od osnovnih kanalov 
prestruktuiranja delovne sile in novega zaposlovanja. 

Drugič. Običajno prikazujemo brezposelnost z odstotki nasproti zaposlenim 
ter delež in število mladih v tej strukturi. Govorimo o absolutnih številkah. 
Resnica pa je dokaj relativna, kar narekuje potrebo po izboljšanju statistično- 
anketnih metod, ki naj omogočajo stalne analize razpoložljivih struktur delovne 
sile. To se odraža tudi na naše odločitve v opredelitvi politike, organizaciji in 
ne nazadnje financiranju zaposlovanja. 

Pri obravnavanju in reševanju zaposlovanja nezaposlenih naletimo namreč 
v Sloveniji na svojevrsten pojav mobilnosti nezaposlenosti. Po nekaterih anketah 
strokovnih služb komunalnih zavodov za. zaposlovanje, je od 60 do 70 °/o iskalcev 
zaposlitve odbijalo zaposlitev v drugem kraju, prilagoditev razpoložljivemu 
delovnemu mestu, eventualni prekvalifikaciji in manjšim prejemkom, kar po- 
meni, da je na področju migracije delovne sile prisotna močna profesionalna in 
teritorialna imobilnost. 

V prvem trimesečju letošnjega leta je odklonilo ponujeno zaposlitev 834 
oseb, od tega iz neutemeljenih razlogov 720 oseb ali 86Anketa komunalnega 
zavoda za zaposlovanje Ljubljane je pokazala, da je od 911 anketiranih neza- 
poslenih le 31,3 % bilo pripravljenih zaposliti se v drugem kraju Slovenije. Zna- 
čilno pa je, da je vendarle večja mobilnost kadrov z visoko in višjo izobrazbo 
kot pa z nižjo in sicer z visoko in višjo 40 %, z nižjo izobrazbo, predvsem s po- 
klicno pa le 25 °/o. 

V zadnjem času je postal znan primer jeseniške železarne, ki že nekaj mese- 
cev išče 150 deiavcv za. priučitev. Odziv je porazen. Na primer v Celju sta se 
od 2500 prijavljenih nezaposlenih javila samo dva. Komunalni zavodi za zapo- 
slovanje so v letu 1967 objavili 8541 prostih mest, za katere niso mogli dobiti 
ustreznih delavcev na svojem območju. To so predvsem zidarji, tesarji, kovinarji. 
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varilci, elektromonterji, strojni tehniki, pravniki, ekonomisti, inženirje kemije 
in podobno. Nekateri od teh poklicov niso samo deficitarni, temveč počasi izgi- 
njajo med slovenskimi iskalci zaposlitve kot zanje interesantni poklici. Prišli 
smo v situacijo, da imamo na eni strani hrezposlene, na drugi strani pa nam 
manjka delovne sile in jo moramo dobivati od drugod. Posebnost imobilnosti 
je tudi v tem, da je čestofcrat vezana na obojestranske zaposlitve. V marcu 
letošnjega leta je 30,o/o nezaposlenih bilo iz vrst žena, katerih možje so že zapo- 
sleni. 

Pritisk na zaposlovanje še ni postal akuten družbeni problem v Sloveniji, 
kar potrjuje tudi fluktuacija kot odraz svojevrstne neurejenosti v zaposlovanju. 
V letu 1967 je od 524 000 zaposlenih v družbenem sektorju menjalo zaposlitev 
nad 110 000 oseb ali 20,1% vseh zaposlenih. V privatnem sektorju pa kar 
60,3% zaposlenih. Tam, kjer v svetu deluje pritisk na, zaposlovanje, običajno 
ni fluktuacije, ali pa je zmanjšana na minimum. 

To je samo nekaj primerov iz prakse, ki povsem jasno kažejo, v kateri smeri 
bi morali sprejemati ekonomske in kar najbolj stimulativne družbene ukrepe. 
Ce bi bila razvita prostorska in poklicna mobilnost bi šele lahko dobili tudi bolj 
točen pregled suficitairnih in deficitarnih kadrov, kar bi imelo še posebno vred- 
nost za programiranje strokovnega izobraževanja. 

Sorazmerno nov pojav mobilnosti predstavlja zaposlovanje v inozemstvu. 
Trenutno je v inozemstvu zaposlenih okrog 40 000 Slovencev, le-ti se vračajo 
po 3 do 5 letih. Številne razprave še vedno kažejo na različen pristop in raz- 
lično gledanje v tej stvarnosti. Migracijski procesi so del mednarodnih eko- 
nomskih odnosov svetovnega tehnološkega razvoja. Zato je emigriranje delovne 
sile tako znotraj kot zunaj Jugoslavije, sodobna zakonitost. Pojav mednarodne 
mobilnosti delovne sile je spremljajoč pojav blagovno-denarnih odnosov in 
blagovne proizvodnje. Zato zaposlovanje v inozemstvu ni samo odraz pomanj- 
kanja delovne sile, presežka delovne sile ali pomanjkanja delovnih mest, saj se 
prijavlja za zaposlovanje v inozemstvu skoraj polovica že zaposlenih oseb, tem- 
več posledica teženj ljudi po zaposlovanju v bolj razvitih gospodarstvih, na kar 
kaže tudi migracija znotraj Jugoslavije, dalje težnja po možnostih za večji 
osebni in strokovni napredek in seveda tudi dohodek. Vsako drugačno gledanje 
na tak problem, kot sestavni del družbenoekonomskih procesov, je nerealno. 
Seveda pa morajo ti migracijski procesi najti svoje mesto v programskih za- 
snovah razvoja Slovenije kot male dežele, malega naroda. Organizirano moramo 
spremljati obseg teh procesov in strukturo migracije in zagotoviti pravilno izko- 
riščanje nanovo pridobljenih delovnih izkušenj. 

Tretjič. Imohilnost delovne sile pri nas ni samo v ekonomski sferi, njeni 
tradiciji, vezanosti na okolje, družino, posest, temveč izvira tudi iz njene po- 
klicne strukture. Na to deluje več vzrokov, med njimi velja omeniti naslednje: 

Struktura nezaposlenih bi morala biti boljša od obstoječe strukture zapo- 
slenih z ozirom na razvejani izobraževalni sistem pri nas. Toda struktura ne- 
zaposlenih je celo slabša od strukture zaposlenih. Število nekvalificiranih je 
konec leta 1967 znašalo v gospodarstvu 55,6%, med iskalci zaposlitve pa 
72,6 %. Z ozirom na strukturo vloženih sredstev bi število zaposlenih nekvalifi- 
ciranih v Sloveniji ne smelo preseči 48,5 %, kar pomeni, da je po tej strani vse 
manj prostora za zaposlovanje nekvalificiranih oseb. Število zaposlenih v go- 
spodarstvu s srednjo strokovno izobrazbo, višjo in visoko izobrazbo je konec 
leta 1967 znašalo 9,6%, število nezaposlenih pa 7,4%. Število strokovnih kadrov 
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s to izobrazbo bi se moralo dvigniti najmanj na 12,i %> med zaposlenimi, kar 
pomeni, da je za njihovo zaposlovanje še dovolj prostora. 

Tudi ti pojavi razkrivajo pereče probleme našega izobraževalnega sistema, 
ki z nekaterimi svojimi pojavi prispeva k imobiln.os.ti nezaposlenih. 

Problem se začenja že pri osemletkah, kjer znaša osip 37 %. S tem so 
skoraj polovici mlade generacije zaprte številne poti za poklicno usposabljanje. 
To pa ne more biti v interesu reforme, kajti dolgoletni osip v takem obsegu 
pomeni že množično formiranje mlade generacije s pomanjkljivim osnovnim 
manjem. Večji del takega znanja teh mladih ljudi je objektivna posledica eks- 
tenzivnega razvoja v preteklosti, ki ni deloval dovolj selektivno in brezkompro- 
misno za pridobitev čim večjega znanja. Danes je treba s tem računati. Verjetno 
bo tak osip trajal še nekaj let, dokler ne bodo rezultati reforme ostro delovali 
v smeri zaviranja tako visokega osipa. Kljub temu se določen del teh mladih ljudi 
lahko loti poklicnega izobraževanja, vsaj za nekatere poklice, ki so že tako in 
tako deficitarni. V tej smeri se pripravljajo republiški predpisi, ki bodo v krat- 
kem predloženi v razpravo in ki naj bi stimulirali mlade ljudi za lotevanje 
nekaterih poklicev. 

V Sloveniji se nikakor ne bi mogli pritoževati, da nimamo kar dobro razvit 
srednje strokovni in poklicni šolski kader. Od 30 000 učencev, ki konča popolno 
osemletko, se laho vpiše na srednje strokovne in poklicne šole 19 000 učencev. 
Takega razmerja nima npr. Francija, 'čeprav pa ima verjetno manjši osip 
na osemletkah. K temu velja pripomniti, da je temeljni problem racionalizacije 
našega izobraževalnega sistema-, da ne poznamo potrebnih strokovnih profilov, 
da nimamo nomenklature strokovnih poklicev in smo zato v zadregi, kako 
vzgajati kadre. 

Na področju zaposlovanja visoko strokovnih kadrov je trenutno najmanj 
težav. Kolikor bi delovala ekonomska mobilnost, bi lahko te težave zmanjšali 
na minimum in le tu in tam govorili o določenih suficitarnih poklicih in še to 
ne absolutno. Ker je visoko šolstvo dolgoročni izobraževalni proces, prihajamo 
do protislovij med kratkoročnimi suficitarnimi in dolgoročnimi deficitarnimi 
pojavi pri istih poklicih. Na primer vsako leto stojimo pred problemi, kam z mla- 
dimi zdravniki-stažisti, čeprav delitev dela v zdravstvenih organizacijah ni taka, 
da bi v Sloveniji nasploh lahko govorili o prevelikem številu zdravnikov. Na 
drugi strani pa se poleg slabo razvitih korektivov izobraževalnega: sistema, 
katere reforma še ni povsem izoblikovala, spopadamo z odsotnostjo sodobne 
kadrovske politike v številnih delovnih organizacijah. Posledice tega se kažejo 
v tako imenovani zaprtosti struktur v nekaterih delovnih organizacijah, kot 
tudi, da delovne organizacije v najbolj težavnih situacijah z lahkoto zapirajo 
vrata strokovnim kadrom. To je mnogo globlji problem, kot navidezno izgleda 
in v nobenem primeru ne predstavlja progresivno stvar za družbo. 

Uspešno premagovanje takih zaprtosti ne bo možno le s spontano akcijo, 
temveč je potrebna dolgoročna koordinirana in aktivna kadrovska politika de- 
lovnih organizacij, njihovih združenj ter sodelovanje družbeno-političnih orga- 
nizacij. Med tako dolgoročne aktivnosti spada tudi uvajanje pripravništva. Več- 
mesečna aktivnost v Sloveniji rojeva rezultate, ki bi jih ob sistematičnih naporih 
samoupravnih organizacij in širših družbenih dejavnikov lahko razvili do po- 
membnih sistemskih ureditev. 2e bežen pregled nad dosedanjo realizacijo potr- 
juje optimizemi in seveda kaže tudi na stare težave. 

Delovne organizacije bi v pogledu pristopa k pripravništvu lahko razdelili 
na tri skupine. V tiste, ki že vrsto let dolgoročno formirajo intelektualni stro- 
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kovni kapital in ki so tudi glede pripravnikov presenetljivo perspektivno usmer- 
jeni. Dalje, na tiste delovne organizacije, katere je prav gotovo prepihal reformni 
veter in so prišle do zaključka, da so kadri pomembni del produktivnejšega, 
gospodarjenja. To je dokaj razveseljiv pojav, pa čeprav previdno pristopajo, 
vendarle odpirajo mladim strokovnim kadrom perspektive, sebi pa boljši položaj 
v boju za napredek. Nazadnje so še delovne organizacije, nekaj srednje velikih, 
večina pa manjših, kjer je struktura zaposlenih z najnižjo izobrazbo, predvsem 
vodilnih, pa tu in tam poskušajo sicer uveljaviti pripravništvo, toda bolj zaradi 
zakonske prisile, kot iz objektivnih potreb. Večina teh delovnih organizacij 
pa se ni lotila uvajanja pripravništva in se izgovarjajo na stroške, sicer pa ne 
vidijo potrebe za tem. 

V kratkem bomo prišli do konkretnejše analize uvajanja pripravništva. 
Kažejo pa se že potrebe, da poenotimo nekatere procese na tem področju in do 
konca leta bi nekatere predpise s tega področja lahko sprejeli tudi s strani re- 
publike. Rroti zaprtosti nekaterih delovnih organizacij se bo treba angažirati 
tako z ekonomskimi kot družbenimi ukrepi. Med njimi tudi s predpisi za dolo- 
čanje minimalnih strokovnih pogojev v določenih dejavnostih, saj zaprtost 
ovira določen napredek gospodarjenja in uveljavljanja racionalnih ukrepov. 

4. Rrepričan sem, da bi ekonomski pristop k zaposlovanju vnesel v mobilnost 
zaposlenih potrebno racionalnost in s tem omogočil povečano rast zaposlovanja, 
več reda in večjo objektivnost. Seveda pa tak pristop ne pomeni stihije in od- 
sotnost družbe, ampak obratno, tak pristop pomeni orientacijo in angažiranje 
vseh družbenih dejavnikov na vseh nivojih, da s kratkoročnimi in dolgoročnimi 
ukrepi stimulirajo te procese. Na tak način bomo prišli do razčiščenja situacije 
na področju strukture, obsega in stanja nezaposlenosti. Tu mislim predvsem na 
obseg in potrebo v -obdobju aktivnega varstva, ko družba sodeluje pri uspo- 
sabljanju in prestrukturiranju, oziroma premikanju razpoložljivih delovnih kon- 
tingentov v razpoložljive okvire delovnih potreb, ko družba z aktivnimi obli- 
kami vpliva na preprečevanje brezposelnosti. Današnji odnos je več ali manj 
pasiven in temelji na socialnih in zaščitnih ukrepih, ki celo del mladih iskalcev 
zaposlitve ne vključuje v reformne napore, temveč jih potiska v iskanje zaščite 
staršev in družbe. 

Tudi podatki zavodov za zaposlovanje kažejo, kako smo šele na začetku 
aktivne družbene funkcije, saj se je v zadnjih letih prekvalificiralo ali funkcio- 
nalno usposobilo prek organizirane družbene aktivnosti le nekaj 100 oseb. 
Potrebe pa narekujejo letno usposabljanje nekaj tisoč oseb. 

Visok odstotek aktivnega prebivalstva nas je v SR Sloveniji pripeljal v po- 
ložaj, da bo zaposlovanje vse bolj podvrženo sposobnostim posameznikov, se- 
lektivnosti in potrebam delitve dela. Naloga celotne samoupravne družbe pa 
je prav gotovo čimbolj obvladati te tokove in jih usmerjati. Še posebno, ker je 
to predvsem problematika mlade generacije, ki prvič vstopa na delo. Ustrezno 
aktivnost je treba razviti tudi v pogledu perspektive zaposlovanja v manj razvi- 
nih področjih Slovenije. Tak koncept seveda postavlja popolnoma nove zahteve 
pred družbo glede njene odločitve za usposobitev ustrezne organizacije zaposlo- 
vanja. Danes razpolagamo z devetimi komunalnimi zavodi in republiškim zavo- 
dom za zaposlovanje kot koordinatorjem.' Ti zavodi delajo v okviru specifične 
samoupravne organizacije, ki nujno zahteva izpopolnitve v smeri dejanske samo- 
upravne družbene organizacije, v katero bi se morali vključevati vsi zaintere- 
sirani družbeni dejavniki. Današnja organizacija zaposlovanja se podreja organi- 
zacijskim in pravnim normam sedanjega zakona o organizaciji in financiranju 
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zaposlovanja, katerega pa so že močno prerasli najnovejši procesi na področju 
zaposlovanja, ki potekajo zaradi izvajanja reforme in dobivajo povsem nove 
dimenzije. Razvoj že sam potiska organizacijo zaposlovanja v .amen moderne, 
strokovne in kvalitetne ter mobilne družbene organizacije, ki se mora gibčneje 
pojavljati v splošnem družbenoekonomskem razvoju kot organizator zaposlo- 
valnih tokov, ne pa kot akter formalne samoupravnosti. V tej smeri se sicer 
začenjajo procesi, vendar prepočasi za etapo, pred katero se nahajamo. Večina 
razvitih držav se je znašla pred podobnimi težavami zaposlovanja že pred leti 
itn ima izredno razvit sistem organizacije zaposlovanja, tako v praktično apli- 
kativnem kot na raziskovalno-znanstvenem področju. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V tem uvodu se nisem dotaknil številnih 
prav tako pomembnih vprašanj s področja zaposlovanja, ki so bili nakazani 
v predloženih materialih. Več sem se zadržal pri problemih, ki zahtevajo ne 
samo bolj konkreten pristop, ampak tudi marsikatere spremembe v mišljenjih, 
ki so se oblikovala iz včerajšnjih navad. Tudi nisem širše posegel v ekonomske 
tokove, ki so primarni faktor za večji ali manjši obseg zaposlovanja. 

Republiški in gospodarski zbor sistematično obdelujeta na svojih sejah 
problematiko gospodarskega in družbeno-političnega razvoja Slovenije in tako je 
na en ali drug način politika zaposlovanja kot sestavni, del razvijajočih in raz-- 
vojnih procesov v skupščini permanentno prisotna. To pa je tudi v interesu naših 
delovnih ljudi, saj v svojem hotenju neprestano teže k čim večji produktivnosti 
dela in s tem v zvezi zaposlenosti, kar pomeni poglobitev samoupravnih odnosov 
tudi večji standard delovnih ljudi. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Prosim predstavnika skupine; poslancev, 
ki je pripravila osnutek ugotovitev in stališč s tega področja, da vzame besedo. 
Beisedo ima tovariš Vrečko. 

Vladimir Vrečko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi nekaj uvodnih misli k materialu, ki ga danes obravnavamo in ki ga 
je skupina poslancev, ki sta jo določila odbor za delo in socialno zavarovanje 
republiškega zbora in odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora 
pripravila iz obilice pisanih dokumentov in razprav v drugih odborih skupščine 
in ki vsi zadevajo področja zaposlenosti in zaposlovanja v najširšem smislu 
besede. 

Produktivna zaposlitev je element nacionalne ekonomike, ki s svojo presežno 
vrednostjo dela bogati ekonomsko, socialno in kulturno osnovo družbe. Zato pri- 
čujoče ugotovitve in stališča s področja zaposlenosti in zaposlovanja ne govorijo 
samo o problemih brezposelnosti, ki mu v zadnjem obdobju dajemo občasno 
prevelik poudarek, občasno pa kažemo do tega pojava dokajšnjo brezbrižnost, 
temveč govori o funkcionalni povezanosti gospodarstva in njegovih problemov 
s kompleksom zaposlenosti in zaposlovanja. Pri vsem tem ne moremo mimo 
nekaterih ugotovitev iz naše polpretekle dobe, ko je slovensko ljudstvo izredno 
hitro in dinamično spreminjalo svojo socialno strukturo, ko smo doživljali zaradi 
novih delovnih mest, ki so se pojavljala, zaradi vrste novih dejavnosti, ki jih je 
potrebovala mlada razvijajoča se družba in ekonomika, premike v socialni struk- 
turi. ki so spremenili našo republiko v relativno razvito družbeno skupnost. 
Padec števila aktivnega kmečkega prebivalstva in visok odstotek zaposlenih žena 
v gospodarstvu in izven gospodarstva sta samo dva, vendar po svoje zelo ilu- 
strativna kazalca o teh premikih. Zato ni presenetljivo, da po treh letih skrb- 
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nega gospodarjenja v mejah reformnih ukrepov ugotavljamo mnogo nasprotij, 
in odprtih problemov na področju zaposlenosti in prihajamo navidez v slepo 
ulico z vprašanji zaposlovanja danes in v bližnji bodočnosti. 

Od obravnavanja teh vprašanj ne moremo nadalje mimo ugotovitve, da 
imajo spremembe ekonomskega razvoja na svetovnem trgu svoj odmev tudi v 
našem gospodarstvu, ki postaja z vse močnejšim vključevanjem v mednarodno 
delitev dela, čedalje bolj sestavni del svetovnega in razvitega trga. Te osnove 
nam nalagajo obveznost, da pretresamo ugotovitve ob vplivih ukrepov gospo- 
darske reforme na našo družbeno skupnost, posebno glede produktivnega zapo- 
slovanja, da izluščimo probleme, ki jih je naš dosedanji dokaj burni ekonomski 
razvoj nakopičil in ki ga radi imenujemo fazo ekstenzivnega zaposlovanja in 
da ocenimo vse nacionalne možnosti za produktivno zaposlovanje mlade gene- 
racije, ki polna, delovne sposobnosti čaka na aktivno vključitev v proces dela. 

Ocenjevanje teh pojavov je prepleteno z vsemi dejavnostmi družbe, zato 
zasledimo v predloženem) materialu odstavke in poglavja, ki govore o šolanju, 
o gospodarjenju v podjetjih, o investicijah, o organizaciji dela, o poslovni uspeš- 
nosti, o bančni politiki, o skrbi in odgovornosti občin, republike in federacije do 
problemov zaposlovanja, o miselnosti ljudi, ki zadeva prostorsko in profesional- 
no mobilnost dela, o< važnosti vloge samoupravnih organov delovnih skupnosti 
pri formiranju politike zaposlovanja, O' ekonomski emigraciji in o imigraciji 
delavcev ter še in še o mnogih drugih pojavih. Za vse pa je značilno, da po 
svoje vplivajo in soustvarjajo' pogoje za smotrno in uspešno delo naših 
državljanov. 

Ob takem gradivu, ki zadeva v vse veje družbenega ustvarjanja, se nehote 
poraja dvom, ali ne bodo te ugotovitve doživele usodne vrste priporočil, ki jih 
je naša skupščina že sprejela in katerih glas ni šel daleč iz te dvorane in ni 
izzval uglašenega sozvočja vseh dejavnikov, katerim je bil namenjen. 

Skupina poslancev meni, da naj osnutek ugotovitev, ki so predložene temu 
zasedanju skupščine, vzbudi najširšo razpravo in polemike v vseh odtenkih na- 
šega ekonomskega, družbenega in političnega življenja in naj bodo le nevsiljiv 
opomnik nam vsem v vsakdanjem življenju do zahteve: produktivna zaposlitev 
delovnih ljudi je osnova za naš trdnejši položaj v svetovni delitvi dela in za 
naše večje blagostanje. Gradivo zaradi takih namenov ni popolno in vsebuje več 
neizdelanih misli, katerim morajo polno vsebino dati šele konkretni ukrepi 
tistih dejavnikov, ki posameznim problemom ustrezajo pa naj bo to na kateri 
koli ravni. 

Gradivo dopušča in spodbuja polemične razprave o vrsti problemov. Naj 
naštejem na preskok le nekatere: 

V investicijski politiki si želimo smotrno vlaganje v gospodarske panoge 
in delovne organizacije, kjer obstojajo ekonomski pogoji za optimalno izko- 
riščanje proizvodnih kapacitet na dolgoročni osnovi z zagotovljenim plasma- 
jem in širokimi izvoznimi možnostmi. Kljub temu pa čitamo v časopisih žolčne 
razprave in kritične ocene strokovnih organov pri gospodarski zbornici o pred- 
videnih in že pripravljenih vlaganjih v kemično industrijo. 

Računamo na poživitev gospodarstva kot celote, na drugi strani pa zadevamo 
na prelevmane in superprelevmane ekonomskih grupacij, oziroma nekaterih 
držav v evropskih gospodarskih grupacijah, ki hromijo naš izvoz, posebej živino- 
rejskih proizvodov, kar povzroča velike izpade v proizvodnji celotnega kmetij- 
stva. Sprašujemo se, ali so naši protiukrepi dovolj hitri in efektni? 
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Želimo razvoj terciarnega sektorja in razvoj osebnega dela z zasebnimi de- 
lovnimi sredstvi, kar naj poveča število zaposlenih. Ob tem pa ugotavljamo, 
da občine priporočil republike O' davčni politiki, ki so bile sprejete z namenom, 
da se izenačijo pogoji za razvoj teh dejavnosti v vsej Sloveniji, v dobršni meri 
ne upoštevajo, deloma zaradi proračunskih potreb, deloma zaradi tega, da ustvar- 
jamo v davčni politiki konkurenčnost znotraj slovenskega gospodarskega pro- 
stora. Postavljamo si vprašanje, ali je to smotrno in ali so priporočila in ugo- 
tovitve res le deklaracija te hiše, ki ne terjajo družbene odgovornosti in nika- 
kršnih sankcij? Ali smo dovolj dosledni pri preprečevanju šušmarstva, ki poleg 
odtegovanja družbenemu finančnemu nadzoru razvija nizko delovno moralo- in 
občutek neodgovornosti do kvalitete opravljenega dela? Verjetno bi energična 
odprava tega pojava, oziroma razvade, dala zaposlitveno možnost takemu številu, 
kot je enoletni populacijski prirastek Slovenije. Ali so vse naše inšpekcijske 
službe, vsa združenja, ter strokovni odbor pri gospodarski zbornici in, pri, sin- 
dikatih res prešibki, da s tem prekinemo? Ali niso organi upravljanja v tovarnah 
in v delovnih kolektivih dovolj vplivni, da, članom svojih delovnih skupnosti 
prepovedajo šušmarstvo in ali ni prostora v samoupravnih aktih delovnih skup- 
nosti, da zapišemo tudi to prepoved ter ali so te privzgojene razvade o dodatnih 
zaslužkih po vsaki ceni res postala naša nacionalna nujnost? Ali smo dovolj 
energični, elastični in hitri pri spreminjanju našega šolstva? Ali se zavedamo, 
da bodo generacije, ki se sedaj vključujejo v delo, aktivne do leta 2000 in čez, 
ko lahko skoraj le z vizionarskimi očmi predvidimo tehnični in civilizatorni 
progres, za katerega mora naša mlada generacija biti polno usposobljena. Pro- 
bleme bi lahko naštevali še in še. Prav toliko je verjetno vprašanj, ki so sistem- 
ske narave: kdo je produktivno zaposlen; kateri so kazalci, ki nam to povedo, 
kakšen naj bo odnos družbe za stimuliranje take oblike dela; kdo je nezaposlen, 
ali res vsak tisti, ki se prijavi pri posredovalnici za delo; do kakšne meje kaže 
zadrževati delovno silo na vasi; kakšna je potreba v sedanji dobi za pomladitev 
zasebnega kmetijstva, da bi bilo še vrsto let aktivno, ali je ekonomska emi- 
gracija res samo trenutni pojav, ki terja ustrezno pozornost in zlasti stalno in 
razvito skrb za naše delavce, zaposlene v tujini, hkrati pa iz materialov raz- 
beremo, da komisija za vprašanja mednarodnih odnosov vrednoti ta vprašanja 
nekoliko drugače. 

Verjamemo, da bo široka razprava o osnutku ugotovitev in stališč s področja 
zaposlenosti in zaposlovanja v skupščinskih zborih in odborih, v občinah, v de- 
lovnih kolektivih, v političnih, prosvetnih, socialnih in drugih organizacijah dala 
odgovore na vsa ta, vprašanja. Šele na, ta način bo predloženi material dobil 
svojo polno življenjsko vrednost in bo predložen, republiškemu in gospodarskemu 
zboru na enem izmed naslednjih zasedanj. Smotrno aktivno in hitro ukrepanje 
vseh činiteljev, ki vplivajo na usklajen razvoj ekonomske in družbene rasti Slo- 
venije pa je nujni predpogoj, da ta osnutek ne bi bil le suho priporočilo, temveč 
važen usmerjevalec našega nadaljnjega ekonomskega in družbenega življenja. 

Predsedujoči, dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. S tem smo izčrpali vsebino 
skupne seje republiškega in gospodarskega zbora in zato skupno sejo zaključu- 
jem. V teh prostorih bomo s sejo republiškega zbora nadaljevali takoj, gospodar- 
ski zbor pa bo nadaljeval sejo v mali dvorani. Hvala lepa. 

(Skupna seja je bila končana ob 10. uri, ločena seja republiškega zbora pa 
se je nadaljevala ob 10.05.) 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Nadaljujemo z obravnavanjem 2. točke 
našega dnevnega reda. Preden preidemo na samo obravnavo tega vprašanja, 
bi želel podčrtati to, kar je bilo do neke mere razvidno sedaj na koncu iz referata 
tovariša Vrečka. 

On je opozoril na to, da gre pri materialu, ki se imenuje ugotovitve in 
stališča, za osnutek, ki pa bo definitivno urejen in pripravljen kot predlog za 
eno naših naslednjih sej. V zvezi s tem vas želim obvestiti, da je predsedništvo 
na svoji zadnji seji sprejelo sklep, da bomo praviloma vse take in podobne akte 
naše skupščine, to se pravi resolucije, priporočila in deklaracije obravnavali 
v dveh fazah. Do tega stališča smo prišli z ene strani: na osnovi že razvijajoče 
ise prakse, z druge strani pa zaradi potrebe, da. ustvarimo možnost občinskim 
skupščinam, da se vključijo prav v pripravo teh aktov, ki so izredno pomembni, 
M pa dosedaj niso imeli v naši javnosti tiste teže, ki jim pripada, in po našem 
mnenju niso imeli te teže prav zaradi tega, ker nismo ustvarili tistih zunanjih 
proceduralnih pogojev, ki omogočajo, da se občinske skupščine vključijo v izde- 
lavo takih republiških aktov. Sklenjeno je tudi bilo, da je potrebno vse take 
akte pravočasno poslati občinam, ter jih pri tem opozoriti na možnost sodelo- 
vanja. No in zaradi tega je tudi ta naša obravnava, katero bomo sedaj začeli, 
obravnava v okviru tako imenovane prve faze obdelovanja teh ugotovitev in 
sklepov in bomo morali po končani obravnavi predvsem sprejeti odločitev, da 
formiramo komisijo, katera bo na osnovi vseh, že dosedaj pripravljenih mate- 
rialov in na osnovi obravnave, katere bomo imeli, ter na osnovi mnenj občinskih 
skupščin izdelala definitivni predlog akta. 

Po tem objasnilu odpiram obravnavo. 
Dajem besedo tovarišu Matičieu in prosim ostale tovariše, da se prijavijo 

k obravnavi. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ko 
sem pregledoval kvantificirane podatke, ki jih prinaša skrbno sestavljena 
informacija o nekaterih aktualnih problemih zaposlenosti in zaposlovanja, ki je 
izšla izpod peresa sodelavcev sekretariata za delo, našega izvršnega sveta, sem 
zaradi komparacije na osnovi mednarodne metodologije, ki jo uporablja OECD, 
sestavil strukturo naše zaposlenosti in to glede na temeljne tri družbene sektorje. 
Za leto 1967 bi ta struktura izgledala takole: 6,5®/» zaposlenih v primarnem 
sektorju, 59,5 '%> v sekundarnem in 34 °/o v terciarnem sektorju. K podatkom o 
zaposlenosti, ki jih ta informacija prinaša,, dodajam še zasebni kmečki sektor, 
ki ga naša informacija izključuje, potem se ta struktura bistveno spremeni in 
bi v mednarodni primerjavi izgledala potem takole: 21,4 % zaposlenih v pri- 
marnem sektorju, 50,1 ®/o v sekundarnem sektorju in 28,5 °/o v terciarnem, sektor- 
ju. Ta struktura je, vsaj kar se tiče primarnega sektorja, zelo blizu strukturi 
sosednje Avstrije in dokaj pod stopnjo druge sosede, Italije, ki beleži v prvem 
sektorju 25'°/o vseh zaposlenih. Dokajšnja podobnost naravnih pogojev proiz- 
vodnje v temi sektorju med obema sosedoma na eni in Slovenijo na drugi strani 
me navaja na misel, da je treba doseženo stopnjo zaposlenosti v primarnem 
sektorju postopoma umiriti in pa. stabilizirati. Izredno korenite strukturne spre- 
membe, ki smo jih izvajali v preteklih dveh desetletjih, ko smo imeli perma- 
nentno prehajanje kmečkega življa iz vasi v mesto, so dosegle stopnjo, ki jo 
v obsegu sedanjih možnosti, našega, gospodarskega potenciala lahko smatramo za 
mejno. Ob sedanji in verjetno tudi bližnji perspektivni stopnji modernizacije 
še ni moč misliti, da bi imeli v tem sektorju gospodarstva manj kakor 20 °/o 
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delovne sile. Z druge strani je pa res, da se migracija na relaciji vas—mesto 
tudi v zadnjih letih, sicer zelo omiljena, a vendarle občutno, rekel bi po zako- 
nitosti neke inercije, nadaljuje. Vzroki tega so nedvomno zelo raznovrstni, mi- 
slim pa, da je poglavitni nedvomno v dejstvu, da mladi kmečki sinovi in hčere 
ne vidijo posebnih perspektiv v tej dejavnosti. Ce želimo, da se razmere v ne- 
posredni kmetijski proizvodnji in v pridelavi prilagode ne samo sedanjim, pač 
pa predvsem bodočim potrebam in možnostim celovitega gospodarskega razvoja 
SR Slovenije in da s pomočjo kvalificiranih delovnih mest sodobno valoriziramo 
predvsem tiste komparativne prednosti, ki jih imamo v primarnem sektorju in 
te so po mojem mišljenju gozdarstvo, potem ulov v severnem delu Jadrana, živi- 
noreja, sadjarstvo, krompir, hmeljarstvo in vzreja plemenite trte, potem je 
kazno, da se bo treba spoprijeti z naslednjimi, nedvomno ne preveč razveselji- 
vimi ugotovitvami: 

1. sedanje stanje kmetijskega šolstva je ena največjih ovir za nadaljnji 
razvoj kmetijstva; 

2. šolanje kmetijskih kadrov v Sloveniji je dokaj slabše urejeno kot za 
večino drugih gospodarskih panog; 

3. sedanje občasno izobraževanje na. delovnih mestih, ki je bilo uvedeno 
za 20 000 zaposlenih v družbenem sektorju, je nepopolno, poleg tega pa se ga 
poslužuje le manjši del delavcev; 

5. za zasebnega kmeta in tu je nad 120 000 gospodarjev in gospodinj, ni- 
mamo niti kmetijsko nadaljevalnih niti gospodinjskih niti temu primernih šol; 

6. v osemletnih šolah nedvomno pogrešamo osnovno izobraževanje za kme- 
tijstvo. Reševanje te problematike, ki smo jo iz nerazumljivih vzrokov postavili 
na stranski tir, je nedvomno najpomembnejši faktor, ki nam bo omogočil mo- 
derno in napredno kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov. Racionalno stopnjo zapo- 
slenosti v primarnem sektorju in pa padec pritiska na trgu delovne sile. 

Kar se tiče zaposlenosti v sekundarnem sektorju gospodarstva, je kazno, da 
je stopnja 50,1 °/o, ki jo izkazujemo' v Sloveniji, precej nad tistim poprečjem, ki 
ga izkazujejo dežele, s katerimi se je moč primerjati. Mislim ponovno na našo 
sosedo Avstrijo, ki izkazuje stopnjo 40,2 "/o in na Italijo, ki beleži stopnjo 40,7 ®/o. 
Nedvomno je, da je naša stopnja v tem sektorju posledica hitrih strukturalnih 
sprememb, ki so se vršile v pogojih ekstenzivnega gospodarjenja v preteklih 
dveh desetletjih. Ce je smatrati, da je bil ta proces nujen in v skladu z zakoni- 
tostjo, ki so jo doživljale tudi druge dežele, pa dandanes tega nedvomno ni več 
moč trditi. 

Naj opozorim pri tem na intervju, ki ga je pokojni Boris Kraigher imel na 
ljubljanski televiziji 22. novembra 1966. leta, ko je na vprašanje o nezaposlenosti 
dejal.: . .. »Poznamo pa drug problem, in sicer problem majhne zaposlenosti 
zaposlenih. Vendar tega nobena statistika ne pokaže ...« 

Da je temu res tako, nas prepričujejo podatki o produktivnosti dela, ki je 
v letih od 1965 pa naprej zavidljivo lepo naraščala in dosegala v poprečju celo 
stopnjo 5.4 °/o. To seveda pomeni, da sekundarni sektor gospodarstva, ki se bori 
z velikimi težavami, s starimi predsodki in v zaostrenih pogojih reforme, le 
uspeva v postopnem vzpostavljanju sodobnega ravnovesja med delovno silo in 
pa med proizvodnjo. Lahko torej trdimo, da ta sektor tako in tako že sprejema 
odvečno delovno silo, to je tisto, ki kot zaposlena ni zadovoljivo ekonomsko za- 
poslena. Zdim torej, da v sekundarnem sektorju, vsaj dokler ne bo vzpostavljeno 
ekonomsko in tehnološko zadovoljivo- ravnovesje med obsegom proizvodnje na 

li 
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eni in že zaposleno delovno silo na drugi strani, ni moč misliti na hitrejši tempo 
zaposlovanja proste delovne sile. Da je v tem sektorju vsaj trenutno res nekaj 
hipertrofije, nam bo jasno, če povem, da odpade na 1000 Slovencev kar 184 takih, 
ki so zaposleni v tem sektorju. To pa je daleč nad stopnjo Nizozemske, Norveške, 
Japonske, Italije, Francije, Kanade, Belgije in celo- ZDA, pa čeprav je hkrati 
evidentno, da se po proizvodnosti ne moremo primerjati z nobeno od tu naštetih 
dežel. 

Dokaj bolj zaskrbljujoča je velika razlika med potrebno in pa med dejansko 
strukturo zaposlenih na eni in strukturo nezaposlenih na drugi strani. Iz analize 
republiškega sekretariata za delo izhaja, da potrebujemo 54,9 fl/o nekvalificirane 
delovne sile. Zaposlene pa imamo kar 61,2 fl/o, kar pa je še vedno 10 % boljše od 
72 l°/o, kolikor znaša delež nekvalificirane delovne sile med nezaposlenimi. 
Neuravnovesje med potrebno in obstoječo strukturo nezaposlenih je potemtakem 
prav porazno. Več kot evidentno pa bo, da sekundarni sektor, ki bo vedno bolj 
usmerjen v zaposlovanje kvalificirane delovne sile, ne more biti konsument 
te tako neugodne strukture, kot jo izkazuje kategorija nezaposlenih. S tem 
hočem pokazati, da je potrebno za likvidacijo tega pojava storiti nekaj povsem 
drugega. Žalostno je namreč, a vendar resnično, da okoli 40'% šoloobveznih otrok 
ne konča osemletnega obveznega šolanja. Ta del je potemtakem nujna in vnaprej 
obsojena kategorija nekvalificiranih delavcev. Razen tega zopet ni moč mimo 
dejstva, da tudi dobršen del tistih, ki so končali obvezno osemletno šolo, ne nada- 
ljuje šolanja niti v poklicnih niti v drugih srednjih šolah. Danes smo slišali 
tu podatek 30 000 proti 19 000, to se pravi, dobra polovica. Oboji, prva in druga 
kategorija so torej bistveni potencialni kandidati, ki napolnjujejo' grupo neza- 
poslenih in sicer nezaposlenih, nekvalificiranih delavcev. V tem kontestu je 
sedaj iluzorno govoriti, da bi sleherni aktivni državljan svojo pravico do dela, 
ki jo naša ustava proklamira, sploh lahko realiziral. Državljane je potemtakem 
treba usposobiti, da se te proklamirane pravice sploh lahko poslužijo. Kajti 
možnost realizacije te pravice je odvisna predvsem od strokovne usposobljenosti 
aktivnega državljana. 

Kot vidimo, trdijo naše statistike, da je naša kvalifikacijska struktura pre- 
maknjena v korist nekvalificiranih. Gospodarstvo in družbene službe pa zahte- 
vajo že danes strukturo, ki je občutno, premaknjena v korist kvalificiranih. V 
obdobju nadaljnje modernizacije bo ta premik še hitrejši in še radikalnejši. Izhod 
iz tega neravnovesja vidim v tako imenovani profesionalizaciji obvezne šole. 
Kratko rečeno pomeni to, da se zavzemam za postopno komplementiranje in 
transformiranje sedanje obvezne osemletne šole v devet- ali pa desetletno pro- 
fesionalno obvezno šolo. To pa je navsezadnje oblika profesionalnega izobra- 
ževanja, ki dobiva v zadnjem desetletju v sodobni, moderni, industrializirani 
družbi zahoda, pa tudi vzhoda, vedno večji zamah. 

V tercialnem sektorju je zaposlenih 28,5:% naših državljanov. Če upoštevam 
le produktivne veje tega sektorja, pridem do nezadovoljive ugotovitve, da je tod 
zaposlenih le 14,1 % vseh zaposlenih. To pa je daleč, daleč pod poprečjem obeh 
naših sosed, ki obe beležita stopnjo 30 °/o in tudi več zaposlenih v tem sektorju. 
Odveč bi bilo kakršnokoli ponavljanje diskusij iz zadnjega zasedanja našega 
zbora, kjer smo ugotavljali, da je prav ta sektor ena naših specifičnih, a na 
žalost še ne razvitih komparativnih nacionalnih prednosti. Naj omenim, da nas 
je na ta element prav tako« pred slabimi dvemi leti opozoril pokojni Boris 
Kraigher, ko je dejal: »V reformi ne izhajamo iz postavke, naj se zaposlenost 
v družbenem sektorju zmanjša, temveč od tega, da se mora spremeniti struktura 
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delovne sile, da mora hitreje naraščati zaposlovanje kvalificirane delovne sile in 
število zaposlenih v terciarnih dejavnosti, kjer so izredno velike možnosti za 
nove zaposlitve.-« 

Mislim, da mi ob koncu te razprave ostane še osebna ugotovitev, da mi je 
poročilo komisije za vprašanje mednarodnih odnosov prav posebno simpatično. 
To izjavljam iz enostavnega vzroka, kjer izhaja poročilo s stališč, da je zaposlo- 
vanje v tujini treba smatrati kot dolgoročen in , popolnoma normalen ekonomski 
pojav in da mimo migracijskih procesov, ki so del mednarodnih ekonomskih od- 
nosov in svetovnega tehnološkega razvoja tudi naša republika ne more. Iz te 
temeljne ugotovitve in koncepta, da je vključevanje v svetovni trg in v medna- 
rodno delitev dela že v smislu gospodarske reforme smatrati kot integralni del 
naše ekonomske politike, izhaja vrsta zelo simpatičnih predlogov, za katere 
smatram in s tem tudi predlagam, da jih vključimo v predloženi akt o ugoto- 
vitvah in stališčih s področja zaposlenosti in zaposlovanja. Hvala lepa. 

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

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da se najprej 
ustavim ob nekaterih podatkih iz gradiva informacija o nekaterih aktualnih 
problemih zaposlenosti in zaposlovanja, ki smo ga prejeli za današnjo razpravo. 

Na strani 6 je podatek, da je odšlo v 11 mesecih leta 1967 prek zavodov 
za zaposlovanje na začasno zaposlitev v tujino 8661 delavcev ali 68 % kon- 
tingenta. iz leta 1966, torej je padel odtok delovtie sile v tujino v enem letu 
oziroma v enajstih mesecih skoraj za tretjino. 

Na strani 8 pa je kompleksna ocena emigracije iz naše republike po regio- 
nalnem vidiku za obdobje januarja do septembra 1967. Ta emigracija je zna- 
šala v slovenskem merilu v tem času 7839 oseb, samo v pomurski regiji pa je 
znašala 3606 oseb, ali 45,5 °/o, torej samo 4,5 % manj kot polovico celotne emi- 
gracije iz Slovenije. Če pa upoštevamo ne le lanski odliv iz Pomurja, temveč 
skupno stanje izven Pomurja zaposlenih delavcev, ki imajo tam svoje družine, 
jih naštejemo 11 000. Od tega števila jih je 9000 v tujini, 2000 pa jih dela drugod 
v Sloveniji in v drugih republikah, če bi razčlenili, še presežek delovne sile 
v pomurskih občinah, bi prišli do, zanimive ugotovitve, da bi imeli radgonski 
občani najboljše možnosti za polno zaposlitev doma, če bi ne bilo tolikšnega 
priliva delovne sile iz drugih občin. Zapiranje občinskih mej delovne sile iz 
drugih občin seveda ni sprejemljiv in pravilen ukrep, zato se kljub nedavnemu 
priporočilu občinske skupščine ne izvaja. Radgonska občina je tudi med tistimi, 
ki zaposluje zelo veliko' ženske delovne sile. 

O perspektivi zaposlovanja žensk pa. je v gradivu zapisano, da na sedanji 
stopnji razvoja družbenih služb in uslužnostnih dejavnosti ne bi smeli več raču- 
nati z žensko delovno silo, ko,t s potencialnim virom delovne sile v takšnem 
obsegu kot doslej, pač pa bi delovne organizacije lahko v večji meri predvidele, 
pri katerih delih in na katerih delovnih mestih je mogoče delati le polovico 
polnega delovnega časa, pri tem pa delavec, ki je na tem mestu zaposlen, obdrži 
vseT pravice, ki mu pripadajo po delu in jih določa zakon, statut ali splošni akt. 

Po predlogu, ki ga je zagovarjala v zvezni skupščini poslanka Jovanka Ka- 
rapetrovič, bi bila takšna možnost predvsem za ženske z majhnimi otroki in večjo 
družino. Po njenem utemeljevanju bi na 4 ure skrajšano delo znatno vplivalo 
na povečanje zaposlenosti, zaposlene ženske pa bi se mogle bolj posvetiti svoji 
družini, ne da bi zapostavljale poklic. 

li* 
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C lan zveznega izvršnega sveta tovariš inž. Marko Bule je ocenil predlog kot 
zelo koristen in zagotovil, da ga bo zvezna uprava proučila s potrebno pozor- 
nostjo. Vendar je še bolj važno, da ga začno takoj proučevati tudi samoupravni 
organi delovnih kolektivov, zlasti tisti, v katerih so v velikem odstotku zaposlene 
ženske, dalje konferenca za družbeno aktivnost žensk, ki izdaja svoje glasilo 
»Žena«, zveza prijateljev mladine, ki izdaja časopis »Otrok in družina«. V obeh 
glasilih bi se lahko razvijala; o tem vprašanju poglobljena razprava. O tem vpra- 
šanju bi končno lahko dali znanstveni prispevek tudi inštitut za sociologijo in 
drugi. Preštudirati bi bilo seveda treba tudi materialne možnosti za uresničitev 
tega predloga. Najbrž bo težko najti tolikšne rezerve, da bi mogli nuditi polno 
socialno zavarovanje tuidi tistim ženskami, ki bi delale 4 ure dnevno. To bi bilo 
možno le, če bi se individualna in splošna produktivnost dela toliko povečala, 
da bi nadomestili izpad zaradi skrajšanega delovnega časa. Nekaj pa je seveda 
potrebno storiti brez odlašanja v korist tistih delavk, ki opravljajo poleg poklic- 
nega dela še naporno delo doma za veliko družino z nedoraslimi otroki. 

Problem zaposlenih žensk je pereč tudi v Pomurju, kjer so v obeh mursko- 
soboških tekstilnih tovarnah že med obema vojnama lastniki zaposlovali pred- 
vsem žensko delovno silo, ki je bila v stari Jugoslaviji znatno cenejiša od moške. 
Po osvoboditvi se je iz obeh majhnih tovarn razvila velika tovarna za lahko in 
težko konfekcijo, ki je znana, pod imenom »Mura«. V tej tovarni dosegajo tako 
visoko delovno storilnost, da se proizvodi uspešno uveljavljajo celo na ameriškem 
trgu. Da bi tovarna omogočila zaposlitev novi delovni sili, samoupravni organi 
že razmišljajo o tem, kako bi proizvodnjo razširili in ustvarili nova delovna 
mesta. 

Drugi obrat, ki zaposluje precejšen del ženske delovne sile, ki se hitro raz- 
vija, je Radenska Slatina. Z nabavo še ene polnilnice bo ustvarila Radenska 
Slatina nekaj novih delovnih mest tudi za ženske. Čeprav je Radenska Slatina 
zaradi kl i ringa hudo prizadeta, saj ji je blokirano 400 000 000 S dinarjev sred- 
stev, bo vendarle sposobna, vrniti kredit za visoko rentabilno novo linijo pro- 
izvodnje v enem letu. Slatinska proizvodnja z modernimi polnilnicami in visoko 
delovno storilnostjo pa zahteva tudi kvalificirano delovno silo. V ta namen je 
ustanovilo poslovno združenje za proizvodnjo slatine že pred dvema letoma v 
Radencih oddelek strokovne šole »slatinar«, ki ga je letos absolviralo 16 diplo- 
mantov. Lahko pa bi jih izšolali še več, če bi se povečala kapaciteta tega šolskega, 
oddelka. 

V okviru zdravilišča Radenska Slatina pa je še druga šola, ki prav tako 
vzgaja kadre, po katerih je veliko povpraševanje, to je gostinska šola. Tudi ta 
šola je v težavah. Zaradi pomanjkanja prostorov lahko, sprejme le 50 gojencev 
namesto 150, kolikor bi jih po dovršeni šoli moglo najti zaposlitev. Pomursko 
področje ceni že po tradiciji poklic gostinca, medtem ko so drugod zaničevali ta 
poklic, dokler ni začel cveteti turizem. Republiška izobraževalna skupnost pozna 
vse težave te šole, ve pa tudi, da njene absolvente povsod radi sprejemajo v 
službo, prav zaradi tega, ker vedo, da si natakarskega oziroma kuharskega po- 
klica niso izbrali le iz socialne nuje, temveč predvsem iz veselja do njega. Znano 
pa je, da je tisti, ki ga poklic veseli veliko boljši delavec, kakor tisti, ki z njim 
ni zadovoljen. Nudimo torej boljše možnosti tudi tistim, ki se izobražujejo za. 
poklic, do katerega imajo veselje in kar je danes še zlasti važno-, za poklic, ki 
jim omogoča zaposlitev in pri katerem imajo ne glede na spol, ženske celo 
prednost. 
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Kako rešiti vprašanje zaposlovanja, je glavna tema današnje razprave. Zato 
je najbrž bilo umestno, da sem nakazal nekatere možnosti zaposlovanja nove 
delovne sile. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Besedo ima tovariš Janez Šter. 

Janez Šter: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Z izva- 
janjem gospodarske ref orme so se začeli zelo hitro in z vso ostrino kazati pro- 
blemi na področju zaposlenosti in zaposlovanja. Iz gradiva, ki smo ga prejeli 
za to razpravo, je razvidno, da je bila v obdobju pred reformo dosežena res 
visoka stopnja rasti zaposlenosti v družbenem sektorju in sioer kot vidimo iz: 
materialov 5,6 °/o poprečno letno. Zadnje leto pred reformo, to je v letu 1964 
pa celo 6,6%. Toda že v 1965. letu je padla stopnja rasti zaposlenosti v druž- 
benem sektorju na 0,9,0/q. V letu 1966 pa beležimo absolutno zmanjšanje zapo- 
slenosti na indeks 97,8 %>. V lanskem letu pa je zaposlenost ostala nekje na ravni 
iz prejšnjega leta. Jasno je, da smo dolžni, da v takšna situaciji nekaj storimo. 
Toda kaj ? 

Najprej mislim, da je pomembno, da spoznamo resnične vzroke, ki pogo- 
jujejo taka gibanja. Osebno se strinjam s tistimi, ki v najbolj grobi klasifikaciji 
le-teh vzrokov vidijo ta problem na eni strani kot posledico preteklega eksten- 
zivnega razvoja gospodarstva in zaposlovanja, na drugi strani, kar pa je po- 
membnejše, pa že kot posledico premajhne rasti gospodarske dejavnosti v novih 
pogojih v obdobju po reformi. Prav gotovo je pomembno, da poiščemo vzroke 
sedanje premajhne rasti proizvodnje, kajti z 2 do 3"/o stopnjo rasti proizvodnje 
gotovo ne bo mogoče uspešno reševati perečih problemov zaposlovanja. Zato 
se mi zdi, da je v tem času najpomembnejše pri reševanju problemov zaposlo- 
vanja in zaposlenosti, da se domenimo in ukrenemo vse, kako poživiti rast gospo- 
darstva. Ker se v zadnjem času veliko govori in razpravlja o oživljanju gospo- 
darstva, želim tudi jaz izkoristiti to priliko, da podprem nekatera stališča v 
zvezi s temi prizadevanji. 

Odločno sem na strani tistih, ki menijo, naj bi povečan izvoz dal impulz 
za oživljanje gospodarstva. Toda kako v sedanjih težavnih pogojih vključevanja 
v mednarodna tržišča stimulirati izvoz? Prav o tem pa so si mnenja zelo raz- 
lična. Mislim, da bi morali bistveno spremeniti prav načela zunanjetrgovinskega 
režima. Kot pa zaenkrat vemo, se pripravljajo vse rešitve le v ofcviru sedanjega 
sistema. Da sem bolj konkreten. Ce resno razvijamo tržno gospodarstvo, potem 
se bomo prej ali slej morali odločiti tudi za to, da bomo dopustili devizni trg. 
Torej, da bi tudi deviza postala blago, ki se prodaja po tržnih zakonih. Prepričan 
sem, da pravega tržnega gospodarstva ni brez uvedbe deviznega trga. Poleg tega 
pa nisem povsem prepričan, če je sedanja distribucija deviz, ki jih vrši država, 
povsem v skladu z našo državo. Devize namreč ustvarja določena delovna skup— 
nost s svojim delom ali bolje rečeno s svojimi poslovanjem. Ali je to potem v 
skladu z našimi proklamiranima načeli, če mu ta sad njegovega dela, kar deviza 
prav gotovo je, država prisilno odvzame po ceni, ki ni tržna in jo nato distribuira 
povsem drugim delovnim skupnostim. Problem je v tem, da se ustvarjalcem 
deviz s tem odvzema del dohodka — mislim, kolikor gre za konvertibilne devize 

ki ga potem dobi tisti, ki mu država devizo dodeli. Torej, gre za dopolnitev 
našega tržnega gospodarstva z deviznim trgom. To bi bil ukrep, ki bi prav 
gotovo poleg ostalih ukrepov, ki bi morali temu slediti, najbolje vplival na izvoz 
na konvertibilno področje. 
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Jasno pa je, da v izvozu tudi ne smemo zanemariti drugih nekonvertibilnih 
področij. S povečanim izvozom bi prav gotovo povečali izkoriščanje že obsto- 
ječih proizvodnih kapacitet, kar bi prav gotovo zelo ugodno vplivalo na oživljanje 
gospodarstva. Ce gre na eni strani za povečano izkoriščanje dela obstoječih 
kapacitet, gre na drugi strani za modernizacijo obstoječih kapacitet, za pove- 
čanje obstoječih in za izgradnjo novih proizvodnih kapacitet. Prav tu pa ugo- 
tovimo, kako težak je problem zaposlovanja, kajti že samo za modernizacijo 
obstoječih kapacitet so potrebna znatna sredstva. Modernizacija pa največkrat 
sploh ne pogojuje povečanja števila zaposlenih, včasih celo obratno. Torej je 
jasno, da ne gre le za modernizacijo, ampak gre tudi za odločno povečanje obsto- 
ječih obratov in za izgradnjo: novih proizvodnih kapacitet. Šele tako bi lahko 
reševali probleme zaposlenosti. Cim pa hočemo to doseči, pridemo do nove ovire, 
ki se ji pravi —- premajhna akumulativnost našega gospodarstva. Tu bi bilo 
treba tudi marsikaj napraviti. Da bi nas tu izvlekel samo inozemski kapital, ne 
verjamem. Ta bi lahko le delno pomagal, glavno breme, to nam mora biti 
jasno, bomo morali nositi sami. 

Problem akumulativnosti pa ima dve plati. Na eni strani je res, da osebni 
dohodki ponekod prehitro rastejo v primerjavi z gibanjem, produktivnosti in 
poslovnih uspehov sploh ter so ponekod res eden od vzrokov za premajhno aku- 
mulacijo. Toda tega problema, ne bi smeli niti posploševati niti reševati zgolj z 
administrativnimi predpisi. Po mojem mnenju je rešitev v tem, da bi morali 
sprejeti take ukrepe, ki bi delovali v tej smeri, da bi delovne organizacije pred- 
vsem izboljšale kvaliteto svojih internih aktov s področja delitve in kar je po- 
sebno pomembno, da bi se delovne organizacije v izvajanju konkretne politike 
delitve dejansko pridrževale svojih lastnih internih predpisov. Ce pa jih spre- 
minjajo, pa da bi se to spreminjanje izvrševalo po« res zakonitem postopku. Zato, 
da bi to dosegli, pa moramo po mojem mnenju imeti predvsem upravne organe 
širših družbeno-političnih skupnosti, predvsem občin, ki bi bili sposobni ana- 
litično posegati v to problematiko. Do danes so se občinski in tudi drugi organi 
največkrat zadovoljevali s tem, da so v svojih analizah in poročilih ugotavljali, 
kolikšen del delovnih organizacij ima sprejet določen pravilnik. Nihče pa se 
ni analitično poglabljal v vsebino, v kvaliteto teh pravilnikov, da ne govorimo 
o tem, da so se sprejeti pravilniki slabo izvajali in največkrat spreminjali na 
nedovoljen način. 

Gre torej za tri stvari: za kvalitetnejše izboljšanje pravilnikov s področja 
delitve, za dosledno izvajanje sprejetih samoupravnih aktov in pa kolikor gre 
za spreminjanje, da gre za spreminjanje po zakoniti poti. 

Druga še pomembnejša plat problema majhne akumulativnosti pa izhaja iz 
slabega poslovanja v najširšem pomenu besedle. Za izboljšanje uspehov poslo- 
vanja ob sorazmerno nizki akumulativnosti pa je mu j no treba povečati delež 
intelektualnega dela v poslovanju delovnih organizacij. Ta proces pa se razvija 
daleč prepočasi. Zato so na prvi pogled zaskrbljujoče številke, ki kažejo, da se 
števila brezposelnih strokovnih kadrov v absolutnem smislu iz leta v leto veča. 
Poleg tega pa nam iz leta v leto odhaja več strokovnih kadrov v inozemstvo, 
hkrati pa ugotavljamo, da se v delovnih organizacijah, tako v gospodarstvu, pa 
tudi izven gospodarstva ni bistveno izboljšala izobrazbena struktura zaposlenih. 
Tu je nekaj narobe. Analize, ki smo jih dobili, na žalost niso toliko poglobljene, 
da bi lahko videli vzroke tega problema, ki jih je prav gotovo več. Večina teh 
problemov je bila danes podrobno osvetljenih z referatom tovariša sekretarja 
in pritrdil bi mu v tem, ko se postavlja vprašanje, ali naše izobraževalne insti- 
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tucdje res dajejo kadre, ki jih rabimo. Kajti med brezposelnimi strokovnimi 
kadri je, jaz sicer analize nimam, precej takih strokovnih kadrov, katerih imamo 
dejansko že dovolj. Vse več pa je tudi primerov, ko so posamezni strokovni 
kadri raje brezposelni kot pa bi se zaposlili izven velikih mest. Pri tem se mi 
vsiljuje tudi dilema ali so kadrovske službe, ki so po podatkih sekretariata za 
gospodarstvo, ki smo jih prejeli v lanskem letu, najslabše kadrovsko zasedene, 
sposobne proces izboljšanja izobrazbene strukture v delovnih organizacijah pod- 
preti. Prav gotovo je pomembno tudi to, da je bilo v tej smeri, sprejetje zakona 
o obveznem sprejemanju pripravnikov pri delovnih organizacijah na mestu, 
čeprav je bilo proti temu zakonu izrečeno veliko< kritik. Verjetno se bo za 
pospeševanje tega procesa morala širša družbena skupnost bolj aktivno zavzeti. 

S tem svojim prispevkom sem hotel dati poudarka predvsem dvema stva- 
rema, ki ju lahko rezimiramo v naslednjem: 

1. impulz oživljanja gospodarstva naj se da s povečanjem izvoza. Za stimu- 
lacijo izvoza pa naj se nujno naše tržno gospodarstvo razširi z uvedbo deviz- 
nega trga; 

2. v poslovanje delovnih organizacij je nujno hitreje uvajati več intelek- 
tualnega dela. Ce gre ta proces preveč stihijsko in se odvija prepočasi, ga bo 
morala širša družbena skupnost pospešiti. Hvala lepa. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Hvala. lepa. Besedo ima tovariš Ros. 

Ivan Ros: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Prepričan 
s»em, da se vsi strinjamo1 z ugotovitvijo, da politike zaposlovanja ni mogoče 
voditi mimo splošne ekonomske politike, ker samo z dosledno realizacijo smotrov 
reforme, z uveljavljanjem osnov družbenega in gospodarskega razvoja v duhu 
reforme bomo lahko uspešno uresničevali potrebe zaposlovanja. Statistični po- 
datki kažejo, da je treba tudi še nekaj let oziroma nekaj časa računati, da se 
bodo sedanji problemi nezaposlenosti lahko še zaostrili, ker se bomo morali 
zoperstavljati ekstenzivnemu zaposlovanju in še nadalje in celo bolj smelo 
odpravljati neproduktivna delovna mesta. Proces, ki je v tej smeri začel, je 
treba le spodbujati in pospeševati. Seveda pa je pri tem potrebno imeti tudi 
izdelan odnos do ljudi, ki jih ta proces prizadeva in do njihove materialne eksi- 
stence. Izogibati bi se morali vseh abstraktnih kot tudi parcialnih rešitev; rešitev 
od danes do jutri, V dokumentih se pravilno1 ugotavlja potreba po dolgoročni in 
konkretni politiki zaposlovanja. Dolgoročna politika reševanja zaposlovanja je 
edina alternativa, toda trasirana mora biti tako, da bo, če ravno na daljše roke, 
vodila k uspešnim rezultatom. Le tako jo bo razumel in osvojil tisti, ki bi želel 
že danes zaposlitve in tisti, ki bo hotel in moral v prihodnje dobiti ustrezno 
zaposlitev. Za dosego uspešne dolgoročne politike je torej predvsem potrebno 
izoblikovati najustreznejšo konkretno politiko. Ta politika bo morala upoštevati 
trenutno stanje nezaposlenosti, neadekvatne zaposlenosti, prirastek prebivalstva 
in obstoječe ter predvidene potrebe po delovni sili. S tem nisem nič novega po- 
vedal. Hotel sem le opozoriti na neodložljivo potrebo usklajevanja prav teh 
nasprotij. Mislim, da je potrebno podčrtati, da je to ena naših osnovnih nalog, 
ki jo moramo in jo tudi bomo morali nenehno urejevati. Tako< usklajevanje brez 
dvoma ne dopušča in ne more biti prepuščeno stihiji, kot tudi ne parcialnemu 
reševanju. To ne more biti le skrb določenih skupin, področij ali posameznikov, 
ampak naša nacionalna skrb. Odprava brezposelnosti in ne le vzdrževanje neza- 
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poslenosti, ustrezna struktura zaposlenih in visoka stopnja produktivnosti mo- 
rajo postati moto naših prizadevanj. Temu moramo' prilagoditi konkretno delo. 

Vsi mi smo spoznali in realizacija zakonskih načel nas sili k izboljšanju 
strukture zaposlenih. V svetu zasledujemo že dolga leta intenzivne strukturne 
premike, ki presegajo meje podjetij, pokrajin in tudi dtržav. To so dejstva, s 
katerimi maramo resneje kot doslej računati in jih upoštevati. Celo hitreje jih 
bomo morali obvladovati, če hočemo že zamujeno nadoknaditi. Ob vsem tem je 
potrebno upoštevati dejstvo, da se moramo tudi mi in da smo se že začeli vklju- 
čevati v svetovno migracijo delovne sile in da bomo tudi iz drugih znanih 
razlogov morali, toda bolj kot doslej, organizirano^ zaposlovati del naših delavcev 
v inozemstvu. Toda če hočemo, da bo naš delavec v inozemstvu dobil 'zaposlitev, 
potem mora ponudba zadostiti obstoječemu povpraševanju. 

Smatram, da je potrebno zelo hitro odpraviti iluzijo o kontingentih in o 
možnostih nasilnega prilagajanja strukture zaposlenih drugod naši strukturi 
nezaposlenih. 

Od procesov, ki naj nam v bodoče odpirajo nova delovna mesta, se v mate- 
rialih omenja boljša organizacija dela in s tem večja izkoriščenost obstoječih 
kapacitet, ustrezna investicijskapolitika in razvoj terciarnega sektorja. Sporedno 
s tem pa bomo morali, če ne že prej, ustvariti takšna poklicno strukturo ljudi, 
zlasti mladine, ki bo novim pogojem, dela lahko v največji meri zadostila. Vsi 
predloženi materiali in življenjska praksa dokazuje, da prav tega ne opravljamo 
tako, kot bi morali in kot bi bili tudi sposobni izvajati. Orientacija v tej smeri, 
kot edina alternativa še ni prišla v zavest vseh, ki bi morah na njeni realizaciji 
aktivno delati. Prav zaradi tega tudi zaostajamo z izdelavo vsebine, metod in 
pogojev takega dela. 

Poglejmo, kaj nam kažejo statistični podatki o nezaposlenosti. Za mene 
število registriranih trenutno niti ni posebej zaskrbljujoče. Po oceni iz leta 1967, 
to je podatek iz materiala, je teh okoli 15 300. Med temi namreč ni malo takih, 
ki nočejo k odprtemu delovnemu mestu. Nekateri visoko kvalificirani kadri, kot 
je bilo že povedano, bi hoteli na vsak način ostati v centrih in nekateri sicer 
nižje kvalificirani, ali celo nekvalificirani delavci odklanjajo ponujena delovna 
mesta, ker j,im ali delo ali kraj ah trenutni dohodek, ki bi ga dobili, ne odgo- 
varja. To je vsekakor problem, ki ga morama reševati. Vendar je bolj zaskrb- 
ljujoč silno visok delež, to je 71 %, nekvalificiranih brezposelnih in visok odstotek 
nezaposlene nekvalificirane mladine do 26 let, ki znaša 54 %>. To pomeni, kot 
je bilo prav tako že povedano, da za 71:% teh trenutno nezaposlenih ne bomo, 
niti pri nas in še manj v svetu razvitih, v bodoče odpirali delovnih mest in prav 
to je eden izmed akutnih problemov. 

Pri reševanju brezposelnosti se nam ponujajo razne rešitve, toda mi bi se 
smeli ogreti le za koncept, ki nam ga predlaga gradivo, to je reševanje nezaposle- 
nosti le na ekonomskih osnovah. Vsake, kakršne koli druge, zlasti socialne1 oblike 
bi nas lahko samo časovno odmaknile od tega, kar maramo storiti. Vsako ne- 
ekonomsko reševanje lahko le škoduje stopnji produktivnosti, ki jo moramo 
dosegati in povečuje, hoteli mi ali ne, še odstotek nekvalificiranih brezposelnih in 
je jutrišnja situacija lahko le slabša od današnje. 

Po tem uvodu bi povedal sedaj še to, zaradi česar sem predvsem želel raz- 
pravljati. 

Mi v Pomurju in še zlasti v Prekmurju že dolgo čutimo ne le probleme 
brezposelnosti, ampak tudi probleme odvečne delovne sile in sezonstva. Tudi 
dosedaj smo jih skušali reševati iz izhodišč in v smereh, o katerih sem govoril. 
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Poudarjam, poskušali, ker nas je praksa od tega mnogokrat demantirala in učila- 
Problemi so bili taki, da so presegali lokalne možnosti reševanja zlasti še, če 
upoštevamo veliko število ljudi, ki iščejo zaposlitev v inozemstvu. Podatki v 
materialu povedo, da je iz treh občin v Pomurju več kot 45 !°/i> vseh zaposlenih 
Slovencev v inozemstvu. Ti podatki pa na žalost niso točni, oziroma so zastareli. 
Po podatkih našega zavoda, ko niso zajeti emigranti, ki so se v inozemstvu 
registrirali kot ekonomska emigracija, je zavod v zadnjih letih v inozemstvu 
zaposlil za dobo nad 5 let ca. 3000 oseb in za krajši čas ca. 3500 oseb. Sezonsko 
pa je zaposlil še 450 delavcev doma in okoli 500 oseb v drugih predelih- SR 
Slovenije. Ko je zavod letos spomladi izkoristil dane možnosti zaposlitve, je 
ostalo še 867 nezaposlenih oseb, to kar se od tega še lahko ali se verjetno bo 
zaposlilo, bo sprejeto v pretežni večini le na začasno, sezonsko delo. 

Omenil sem, da statistični podatki za Slovenijo povedo, da je od vseh neza- 
poslenih kar 71 '°/o nekvalificiranih delavcev. V Pomurju je ta delež še večji in 
dosega 79,3 ®/o, med temi pa je kar 47, 8 %> mladine, stare do 18 let, ki bi želela 
v uk ali na priučitev. 

Pred vojno in še nekaj let po osvoboditvi se je prirastek prebivalstva, kljub 
visokemu naravnemu prirastku prebivalstva ob znatno višji umrljivosti od se- 
danje, zaradi selitev v nekaterih letih celo zmanjševal. Statistika pa nam sedaj 
kaže že nekaj let večjo stalnost v gibanju prebivalstva. Poleg tega pa nam 
podatki o osemletnem šolanju kažejo, da konča v zadnjem obdobju 8. razred 
uspešno vsako leto okoli 1400 otrok. 

Vse srednje šole in prosta delovna mesta učencev v obrti in drugih gospo- 
darskih področjih pa lahko sprejmejo letno le okoli 800 učencev. Ostane torej še 
ca. 600 otrok, če ne računamo tistih, ki ne končajo osmega razreda osemletke. 
Pretežna večina te mladine se bo tako kot doslej javljala pri zavodu za zapo- 
slovanje. Ta zavod pa že danes s težavami in bo jutri še težje zaposlil takšno 
poklicno strukturo nezaposlenih, čeravno je to mlada delovna sila. 

Spričo posestne strukture, ko ima v Pomurju skoraj 50i0/o kmetov do 3 ha 
skupnih površin, hi ne mogli in tudi ne smeli iskati nekih posebnih rešitev v 
smeri zaposlovanja v kmetijstvo, če nočemo, da se že nevzdržna struktura še 
poslabša. Vzporedno s tem namreč nastaja brezperspektivno iskanje sezonske 
zaposlitve, ki smo jo uspeli po osvoboditvi sicer močno omiliti, toda ne rešiti. 
Mimogrede povedano, pa bomo morah tudi tistim, kii naj- delajo v kmetijstvu, 
omogočiti ustreznejšo izobrazbo, kot jo dajejo sedanji učni načrti osemletke. 
Tovariš Matičič je o tem obširneje in konkretneje govoril. Vse to, kar sem do- 
sedaj povedal, ilustrira specifične probleme nezaposlenosti in zaposlovanja v 
Pomurju. 

Podatki in doseženi rezultati kažejo-, da so bili v povojnih letih na tem 
področju doseženi progresivni premiki. Toda upoštevati je nujno, da bodo bodoči 
rezultati zaposlovanja odvisni od nove, povsem drugačne kvalitete dela, kot smo 
je bili vajeni dosedaj. To v Pomurju že čutimo. Prav zaradi tega še posebej 
želimo, da bi naša današnja skupščinska razprava, kot tudi naidaljnje delo na 
razreševanju teh problemov nakazalo in tudi ustvarilo pogoje, ki bodo zares 
omogočili zadovoljive rezultate zaposlovanja. Trenutno in tudi bodoče stanje 
ter zahteve glede zaposlovanja ne dopuščajo prav nobene dramatizacije. Nimamo 
nobenih iluzij o enostavnosti problemov, ki so pred nami. Toda mnenja smo, 
da s poglobljenim in zavzetim delom lahko uresničimo stališča, ki jih predlaga 
skupina poslancev in ki jih glede zaposlovanja v inozemstvu predlaga komisija 
za vprašanja mednarodnih odnosov. Predložena stališča skupine poslancev bomo 
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morali v nadaljnjem delu izdelati v konkretne naloge in ukrepe, v te pa vključiti 
tudi predloge komisije za vprašanja mednarodnih odnosov. Zlasti pa bo potrebno 
dobiti bolj ustrezne odgovore na vsa tista vprašanja, ki jih je v imenu skupine 
poslancev navedel tovariš Vrečko in prav je, da bi akt, ki ga bomo v skupiščini 
sprejeli, te odgovore tudi že vseboval. 

Tudi glede finančnih sredstev, ki so za .različne oblike in različne nivoje 
strokovnega usposabljanja nedvomno potrebna, ne bi smelo biti posebnega pro- 
blema. Upoštevati namreč moramo, da si zaposleni za svojo regeneracijo sami 
ustvarjajo potrebna sredstva. Poleg v materialih navedenih ugotovitev in stališč 
bi prav v zvezi s tem hotel omeniti nekatere naše ugotovitve. 

Pri komunalni banki v Murski Soboti je bilo v lanskem letu naloženih na 
deviznih računih delavcev, ki delajo v inozemstvu, 22,5 milijona N deviznih 
dinarjev in prek trgovine in gostinstva se je zbrala enaka vsota. Torej, da se bo 
lepše slišalo 4 milijarde 500 milijonov S deviznih dinarjev, kar ni tako malo, 
čeravno je od tega potrebno odšteti, zlasti od sredstev, ki se zbirajo v trgovini, 
tudi devize od turizma. Po podatkih, ki so bili omenjeni v zvezni skupčini, 
imajo jugoslovanski delavci v Zahodni Nemčiji v bankah naloženih približno 
1 milijardo DM. Koliko pa je še pri ljudeh neregistriranih deviz? Ob taki 
situaciji se že postavlja zelo resno vprašanje, ali se res ne da ničesar storiti, 
da bi z ustrezno stimulacijo dosegli, da bi bil denar naših ljudi namesto v ino- 
zemstvu naložen doma in da bi devizna sredstva, ki bi jih delavci naložili pri 
naših bankah na deviznem računu, ne odtekala privatnikom za nakup avtomo- 
bilov, raznih strojev in drugih tehničnih sredstev ter materialov iz uvoza. Pre- 
pričani smo lahko, da bi delavec ob primerni stimulaciji raje prepuščal devizna 
sredstva po redni poti družbi kot privatnikom, ki sedanjo situacijo samo izko- 
riščajo. Gre torej za dokaj visoka devizna sredstva, ki jih ustvarjajo zaposleni 
v inozemstvu. Če bi jih uspeli zajeziti in na ta sredstva v drugi obliki priznati 
recimo retencijsko kvoto v višini, kot se normalno daje podjetjem za izvoz, bi 
bilo verjetno finančnih sredstev več kot dovolj, da se pokrijejo potrebe dodat- 
nega strokovnega izobraževanja tako tistega delavca, ki hoče zaposlitev doma 
ali pa v inozemstvu. 

Na zahodu, moramo reči, zelo cenijo delavce iz Slovenije. Želijo celo nado- 
mestiti druge z našimi, seveda če bi imeli ustrezno kvalifikacijo. Zadnje čase 
opažamo, da tako doma kot v inozemstvu posebno povprašujejo po delavcih 
gradbene stroke. Toda ne po težakih, ampak po tesarjih, zidarjih, železokrivcih 
in podobno. V inozemstvu je veliko povpraševanje po tekstilnih in konfekcijskih 
delavcih, ter po delavcih gostinsko-hotelirske stroke. Trenutno lahko zadovo- 
ljujejo potrebe celo priučeni in polkvalificirani delavci. Toda mi v Pomurju 
trenutno takim zahtevam ne moremo zadostiti v celoti. Mnogo pogojev za 
ustrezno strokovno izobraževanje in praktično usposabljanje sicer imamo, manj- 
kajo le ustrezni programi, še posebej za hitro usposabljanje in priučevanje. Po- 
treba je tudi po dodatnih finančnih sredstvih, ker teh bremen ne moremo nalo^ 
žiti v celoti delovnim organizacijam, ki imajo sicer vse druge pogoje, da bi tako 
dodatno izobraževanje in usposabljanje izvajali. Potrebna nam je torej pomoč 
pri izdelavi programov in pri zagotavljanju potrebnih finančnih siredstev. 

V predlogu1 komisije za mednarodne odnose se omenja tudi potreba na- 
črtnega zaposlovanja delavcev, ko so si v inozemstvu pridobili znanje in izkušnje 
in se po vrnitvi domov želijo zaposliti. Tb bi morala postati dejansko potreba 
-delovnih organizacij. Upravičeno se lahko vprašujemo, zakaj takih možnosti ne 
koristimo, saj smo s tem dobili v zameno prejšnjo, dokaj drago pošiljanje ljudi 
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na prakso v inozemstvo. Marsikaterega strokovnjaka bi celo kazalo povabiti, da 
se vrne, in ga zaposliti. Poročilo komisije za mednarodne odnose govori tudi o 
tem. da bi bilo treba omogočiti bolj sproščen uvoz materialnih dobrin naših 
delavcev, zlasti proizvajalnih sredstev, orodij, saj si s tem pravzaprav uvozijo 
delovno mesto. Moramo povedati, da se pri zavodu za zaposlovanje v Murski 
Soboti številni delavci žeto zanimajo za take možnosti. Toda ko zvedo za pogoje, 
ostane taka njihova orientacija le neizvedljiva želja. 

Teh nekaj ugotovitev sem povedal zato, da bi še bolj praktično prikazal 
obstoječe stanje, gledanja in možnosti reševanja na terenu, v komunah in da 
bi pri iskanju rešitev spodbudil zlasti tiste, ki bodo na tem delali, da prisluh- 
nejo terenu in praksi življenja. Le tako bomo lahko uspeh trasirati našim pro- 
gresivnim konceptom tudi uspešno izvrševanje. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice! Prekinjam sejo. 
Nadaljevali jo bomo čez 20 minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.20.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši, nadaljujemo sejo. 
Prosim;, tovariš Pušenjak ima besedo. 

Rado Pušenjak: Tovariši in tovarišice poslanci! Že pred dvemi leti 
smo se nekateri poslanci republiškega zbora zavzemali za politiko odprave 
nezaposlenosti oziroma zaposlovanja. Zal predolgo nismo hoteli pogledati neljubi 
resnici v obraz, ker smo se pač tolažili, da pri nas ni nezaposlenosti, temveč le 
začasna nezaposlenost. Ce realno ocenimo stanje, pa vidimo, da nam vprašanje 
zaposlovanja povzroča mnogo večje težave, ker se nam pač problemi kopičijo. 
Kljub temu, da imamo v Sloveniji glede brezposelnosti manj težav kot v drugih 
republikah in če upoštevamo stanje, kot je obrazloženo v materialu in v današ- 
njem ekspozeju, menim, da z reševanjem tega težkega vprašanja ne bi smeli 
več odlašati. Ne morem pa razumeti, da zvezni organi v tej zvezi niso ukrenili, 
z izjemo predpisov o pripravništvu, praktično ničesar, čeprav je stanje nezapo- 
slenih v ostalih republikah mnogo resnejše. Značilne so ugotovitve komunalnega 
zavoda za zaposlovanje v Mariboru, ki ugotavlja, da je bilo na področju tega 
zavoda aprila 1967. leta 3194, aprila 1968. leta pa že 4854 nezaposlenih in da 
znaša povečanje 32 o. Obenem se prosta delovna mesta zmanjšujejo. 

Menim, da je treba brez odlašanja izoblikovati kompleksno politiko za 
zmanjševanje brezposelnosti. Strinjam pa se s tem, da ne odstopamo od. politike 
čvrstega dinarja, oziroma od našel gospodarske reforme, toda tudi v tem okviru 
se da mnogo napraviti. Govorimo v oživljanju gospodarstva, toda podatki kažejo, 
da je delež gospodiarstva na udeležbi neto produkta vedno manjši, saj se je znižal 
od 62,3 "Vo v letu 1966 na 60,1 °/o v letu 1967. V letošnjem letu se še nadalje 
zmanjšuje; ob tem delež skupnosti stalno narašča, saj je znašal v letu 1966 
30,7% in v letu 1967 39,9 '%>. Iz naslednjih podatkov lahko vidimo, kako se 
gospodari s sredstvi tako v proračunskih ustanovah in raznih zavodih. V teh naj 
se formirajo komisije, ki bi se zavzemale za uvedbo skrajnega varčevanja in to 
na vseh področjih. Ob istem gospodarskem učinku kot v letu 1966 je gospo- 
darstvo Slovenije v letu 1967 izplačalo za osebne dohodke 330,6 milijona N di- 
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narjev ali 9 °/o več kot v letu 1966, zaradi česar je zmanjšalo vnos v sklade 
gospodarskih organizacij za 305 milijonov N dinarjev ali za 13 l0/o. 

Po podatkih zbirne bilance iz prejšnjih let je razvidno, da je celotna inve- 
sticijska potrošnja v Sloveniji mo<čno zaostajala. Leta 1965 je bila ta za 4°/« 
nižja kot v letu 1964, v letu 1966 je narasla za 2io/o, v lanskem letu pa le za 1 %. 
Prav gotovo ni majhno število podjetij, ki svojo politiko nagrajevanja striktno 
izvajajo in ki vnašajo v poslovne sklade mnogo več sredstev dohodka kot pred 
reformo, ker se zavedajo resnosti jutrišnjega dne. Imamo pa na žalost še mnogo 
podjetij, ki razdelijo več dohodka, kot bi ga lahko, če bi bili dobri gospodarji. 
Niso redki primeri, da znašajo razlike poprečnih osebnih dohodkov med pod- 
jetji iste veje tudi 1 : 2 in celo 1 :3. Nadalje, da znašajo razponi v osebnih 
dohodkih med podjetji z nizkimi osebnimi dohodki in z visokimi osebnimi do- 
hodki tudi 1 : 20. Skladna, politika nagrajevanja z dejanskimi.učinki in rezultati 
gospodarjenja je po mojem mnenju temeljni pogoj za uspešno borbo proti 
nezaposlenosti, oziroma premajhni zaposlenosti in tudi predpogoj za oživljanje 
gospodarstva. V Sloveniji imamo 36 °/o zaposlenih dtelavcev v gospodarstvu z 
nižjimi osebnimi dohodki izpod 700 N dinarjev. V Mariboru je kar 20,4®/» de- 
lavcev z osebnimi dohodki, manjšimi od 600 N dinarjev. Kupna moč teh delavcev 
ne more vplivati na oživljanje gospodarstva. Podobni so dohodki večine upoko- 
jencev. V zadnjem času se močno zmanjšuje tudi dohodek zasebnih kmetovalcev, 
kar bo prav tako negativno vplivalo na tržišče. Ko se je začela oblikovati poli- 
tika obremenjevanja delovnih organizacij in prebivalstva, so bili dohodki pod- 
jetij in prebivalstva mnogo bolj usklajeni kot so sedaj. Kljub temu .pa plačujejo 
sedaj najbolj konjunkturna podjetja, kot so banke in zunanja trgovina in tiste 
industrijske, kmetijske in obrtne gospodarske organizacije, ki niti niso po svoji 
krivdi zašle v velike težave, isto stopnjo prispevka na osebni dohodek. Z 
enako mero je obremenjen tudi osebni dohodek delavcev v domovih starcev in 
v otroško varstvenih ustanovah. 

Nadalje vpliva negativno na oživljanje gospodarstva in s tem na odpravo 
brezposelnosti dejstvo, da morajo plačevati ljudje z nizkimi osebnimi dohodki 
ob nakupu industrijskega blaga 20% prometni davek. 

Kupna moč velikega dela prebivalstva z nizkimi dohodki in politika za 
odpravo nezaposlenosti terjata po mojem mnenju revizijo obdavčevanja gospo- 
darstva in prebivalstva. 

Nevzdržno je, da znaša davek na skupen letni dohodek prebivalcev 
100 000 N dinarjev le 24'%. Zastopam stališče uvedbe močnejše progresije na 
dohodke s tem, da se razbremeni prebivalstvo z nizkimi dohodki. Izgovor, da 
bi se s tem pasiviziralo delavce, ni prepričljiv, kar je tudi dokazala praksa v 
svetu, kjer se je situacija v zadnjih letih bistveno menjala. 

Prav tako ne gre v prilog zmanjševanja, da izkoriščajo delavci, ki so obenem 
lastniki več ha obdelovalnih površin zemlje, ugodnosti v progresiji pri prispevku 
na katastrski dohodek, ker bi naj isto veljala ta ugodnost le za kmete, lastnike 
manjših zemljišč in za delavce z manjšo površino- zemlje, nikakor pa ne tudi za 
delavce, ki so obenem srednji kmetje. 

Hranilne vloge bi morale odigravati pomembnejšo vlogo, v smeri odprave 
nezaposlenosti oziroma oživljanja gospodarstva, ker so preveč vezane v nepro- 
danih zalogah blaga, namesto, da bi bile bolj usmerjene v tiste gospodarske 
investicije, ki bi poleg gospodarskih učinkov imele tudi cilj večje zaposlovanje. 

Da bi zmanjšali pritisk kmečkega prebivalstva na delovna mesta v gospo- 
darstvu in da bi dvignili kmetijsko proizvodnjo, bi morali najti rešitev za inve- 
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sticije, s katerimi bi omejevali poplave in uvajali namakanje zemlje. To bi bila 
izdatna pomoč področjem, ki imajo majhno industrijo, kot na primer Pomurje. 

S primerno koncentracijo razdrobljenih sredstev za stanovanjske potrebe bi 
lahko močno dvignili gradnjo stanovanjskih hiš. V večji meri bi bilo treba 
omogočiti najemanje kreditov. Posebej bi bilo treba stimulirati podjetja, ki 
vlagajo sredstva v nove investicije in spremeniti dosedanjo politiko obremenje- 
vanja investicij. Industrija bi lahko zaposlila mnogo novih delavcev, če bi se 
naša -država hitreje vključevala v mednarodni razvoj transporta, zlasti z mo- 
derno transportno opremo, za kar bi bili potrebni določeni ukrepi družbe. 
Z izenačitvi jo prispevkov 2a razne oblike dopolnilnega in honorarnega dela nismo 
dosegli nobenih rezultatov. Da bi se omogočilo delo predvsem tistim strokovnim 
in nestrokovnim nezaposlenim delavcem, ki jih je treba iz socialnih razlogov 
najprej zaposliti, menim, da bi bilo potrebno zagotoviti močnejši družbeni vpliv 
in nadzorstvo pri zaposlovanju. Razširiti bi bilo treba pravice delavcev v času 
nezaposlenosti zlasti z zdravstvenim zavarovanjem in z denarnimi nadomestilom 
za delavce, ki so edini hranilci družine. S spremembo predpisov bi bilo treba 
omogočiti, da teče delavcem — pokojninski staž, če ti plačujejo pokojninske 
prispevke, četudi niso v delovnem razmerju. Menim, da je nevzdržno, da prejema 
le ca. 9 n/o brezposelnih denarno nadomestilo, ko pa istočasno- živi določen del 
prebivalstva v polnem izobilju. Prispevek za poslovanje zavodov za, zaposlovanje, 
denarne podpore nezaposlenim in dajatve za usposabljanje brezposelnih bodo 
znašale letos okoli 23 697 000 N dinarjev. Sindikalne članarine v Sloveniji pa 
znašajo, na primer, okrog 45 000 000 N dinarjev. 

Kako se gospodari s prispevki gospodarstva za brezposelne. Iz poročila 
republiškega zavoda za zaposlovanje sledi, da so znašali neto osebni dohodki 
delavcev tega zavoda pri 33 °/o visokošolskih delavcih v 1966. letu 170 403,2 S di- 
narjev mesečno, v letu 1967 že 188 294 S dinarjev. V letošnjem letu pa se pred- 
videva še nadaljnje povečanje osebnih dohodkov. 

Stroški republiškega zavoda za zaposlovanje samo za delo tega zavoda 
bodo znašali letos pri 19 delavcih že 88 milijonov S dinarjev, dočim znaša 
predračun mariborskega komunalnega zavoda: za zaposlovanje pri 32 delavcih 
le 108 milijonov S dinarjev. Kljub temu pa dosegajo v tem zavodu poprečni 
mesečni osebni dohodki že 123 500 S dinarjev. 

Kakšno je gospodarjenje v teh zavodih, se vidi iz tega, da naj bi znašali 
letos stroški vseh zavodov za zaposlovanje po normativih 846 796 000 S dinarjev, 
po lastnih predračunih pa 856 923 500 S dinarjev. Istoimenska zavoda v Mari- 
boru in Celju bosta porabila kar 53 000 000 S dinarjev izpod normativov, vsi 
ostali pa že itak visoke normative prekoračujejo. Vprašujem se, kakšna je skrb 
za nezaposlene in kako morejo skupščine za zaposlovanje obravnavati tako 
gospodarjenje s sredstvi za nezaposlene, nadalje me tudi zanima, v kakšne 
namene namerava porabiti republiški zavod za zaposlovanje predvideni le- 
tošnji suficit 134 milijonov S dinarjev, v času, ko je težko odgovoriti zahtevam 
brezposelnih tudi na področju rehabilitacije. 

Predlagam, da bi komisija za družbeno nadzorstvo naše skupščine pregle- 
dala poslovanje zavodov za zaposlovanje in nam o tem' poročala. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Mahkota, 
ki bo lahko odgovoril na izvajanja poslanca Rada Pušenjaka. 
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Rudi Mahkota: Kot je v gradivu ugotovljeno, je problematika zapo- 
slovanja tesno povezana z gospodarstvom in njegovimi problemi. Želim opo- 
zoriti na dve vprašanji, za kateri menim, da ste po svoji aktualnosti in dolgo- 
ročnosti glede na gibanje zaposlovanja in politiko na tem področju zelo po- 
membni. Prvo vprašanje je angažiranje naravnega prirastka aktivnega prebi- 
varstva, drugo pa problematika presežka delovne sile znotraj obstoječe zapo- 
slenosti. 

Zmanjšanje zaposlenosti in stagnacija oziroma nizka stopnja rasti zapo- 
slenosti v preteklem obdobju ni omogočila absorbiranja prav v teh letih naj- 
močnejšega priliva v aktivno prebivalstvo in tako povzročila akumuliranje 
znatnih rezerv delovne sile. Ker tudi v bližnji prihodnosti ne moremo računati 
na povečanje stopnje rasti zaposlenosti do take mere, da bi omogočala absor- 
biran je celotnega tekočega priliva naravnega prirastka v delovno generacijo,, 
lahko pričakujemo nadaljnje akumuliranje delovnih rezerv; njihovo postopno 
aktiviranje lahko predvidevamo šele po letu 1970, ko se bo povečala stopnja 
rasti zaposlenosti in ko bodo kontingenti priliva v delovno generacijo manjši. 

Družbenoekonomske dimenzije tega problema izhajajo iz dejstva, da imamo 
neaktiviran pomemben delovni potencial, ki ni vključen v ustvarjanje narod- 
nega dohodka in ki hkrati tudi ni izključen iz splošne in osebne potrošnje. 
Gledano s stališča družbe kot celote to zmanjšuje učinke zaposlenih ter njihov 
osebni in splošni standard. Ocenjuje se, da je bilo v letu 1967 teh rezerv ca. 8 
do 9 °/o od celotnega števila zaposlenih. To pomeni, da se povečuje število vzdr- 
ževanega prebivalstva; kolikor to pomeni do določene mere socialni problem, 
je to nedvomno še v večji meri ekonomski problem. Če k tej ugotovitvi dodamo 
še naša predvidevanja,, bi bil račun naslednji: 

Možnosti za oživljanje proizvodnje z modernizacijo in integracijo, kar je 
eden bistvenih pogojev oživljanja gospodarstva, daje upanje, da bi v naslednjih 
letih, tj. v letih 1968, 1969 in 1970 lahko- računali z normalnim gibanjem eno- 
stavne reprodukcije delovne sile1. Po optimističnih računih bo stopnja povečanja 
zaposlenosti dosegla V teh letih poprečje 1,5°/» in v letu 1970 okoli 2fl/o. Priliv 
močnejših kontingentov aktivnega prebivalstva oziroma naravnega prirasta pa 
daje zelo omejene možnosti za tekoče aktiviranje tega prirasta in sicer največ 
v višini 60 %, kar pomeni, da se bodo delovne -rezerve povečale za poprečno 
11 000 letno in bi znašale v letu 1970 približno 12 do- 13 % od celotnega števila 
zaposlenih. Odprta brezposelnost znotraj teh rezerv pa pomeni povečanje mate- 
rialnih dajatev za posamezne kategorije delavcev, kar je seveda odvisno od defi- 
niranja statusa brezposelnosti, glede na osvojene formalno-pravne in socialne 
kriterije. Vse to terja tako politiko zaposlovanja v naslednjih letih, ki bo stimu- 
lirala taka gibanja, da bo izločevala iz delovnih rezerv čim več tistih kadrov, 
ki so glede na možnosti vplivanja na pospešeno rast produktivnosti dela in 
glede na materialna vlaganja za njihovo formiranje in za progresivno ekonomsko 
rast najbolj interesantni. Skratka, mislim na tako- politiko, ki naj bi predvsem 
vključevala mlade, šolane strokovne kadre in ki bi obenem upoštevala, tudi do>- 
ločeno funkcionalno izobraževanje teh kadrov. 

Znano je, da proces sproščanja delovne sile v delovnih organizacijah poteka 
bolj v obliki naravnega odliva in fluktuacije, kot pa v obliki mehaničnega, zmanj- 
ševanja oziroma odpuščanja delavcev. Zadrževanje presežkov delavcev vpliva 
na zmanjšanje akumulacije in dohodka, osebnih dohodkov itd.; posamezne de- 
lovne organizacije se, čeprav bi imele materialne možnosti, odrekajo vlaganj 
oziroma uresničevanju programov rekonstrukcij, modernizacije itd. 
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Umetnost in racionalnost take orientacije je ekonomsko tako za delovno 
organizacijo, kot za družbo, bodisi kratkoročno, kot dolgoročno prav gotovo zelo 
problematična, čeprav je v trenutni situaciji logična in upravičena, glede na to, 
da ni nekih čvrstih družbeno-političnih koncepcij in nekih socialno-ekonomskih. 
garancij za zavarovanje materialne sigurnosti tistih delavcev, ki so odvečni. 
Aktualnosti te problematike tudi ne zmanjšuje dejstvo, da so ti presežki v 
današnjih pogojih relativna kategorija, ki jo je pa mogoče samo pogojno kvan- 
tifi tirati v odvisnosti od drugih komponent gospodarskih gibanj, predvsem pa 
od obsega proizvodnje1, produktivnosti in stopnje izkoriščenosti sredstev za delo 
in se zato njihov obseg v različnih pogojih tudi različno ocenjuje. 

Ti presežki delavcev prav gotovo- preprečujejo normalne tokove reprodukcije 
delovne sile, kar ogroža tudi možnosti za normalizacijo teh tokov v naslednjih 
letih. Dokler obstojajo ti presežki, je težko misliti na to, da bi dosegli neko 
normalno enostavno reprodukcijo delovne sile in bi najbrž šele produktivna 
zaposlitev teh presežkov omogočila stabilizacijo gibanj na področju zaposlovanja, 
oziroma omogočila normalno rast zaposlenosti. Hkrati pa bi to prav gotovo 
vplivalo na progresivnejšo ^orientacijo delovnih kolektivov glede na vkljuoevanj-e 
mladih strokovnih kadrov. Zaradi tega. bi kazalo vztrajati, da se ob moderni- 
zacijah, rekonstrukcijah in sploh ob vsaki tehnološki inovaciji dodelijo sredstva 
za zaposlitev teh presežkov, ki obstajajo, oziroma, ki s tem nastanejo. Pri tem 
bi morali bolj organizirano in programirano uresničevati proces preusmerjanja 
teh presežkov, tako, kot je bilo že rečeno, z vlaganji v določene komplementarne 
panoge in sicer v terciarne dejavnosti, v komunalna in stanovanjsko izgradnjo, 
zlasti pa se še v večji meri posluževati dodatnega usposabljanja in prekvalifi- 
kacije delavcev in za te posege zagotoviti potrebna namenska sredstva. 

Tovariš predsednik me je zadolžil, da dam odgovor tovarišu Pušenjaku. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Jaz sem vas samo opozoril, da imate 
možnost odgovoriti na izvajanja poslanca Rada Pušenjaka. 

Rudi Mahkota: Moram se opravičiti, ker si nisem pribeležil vseh 
pripomb tovariša, Pušenjaka. Predvsem mi je ostalo- v spominu vprašanje, kako 
bo republiški zavod za zaposlovanje porabil 80 milijonov sredstev za osebne 
in materialne izdatke. Ne vem, če je tovariš Pušenjak te podatke dobil, 6e jih je, 
potem je verjetno dobil tudi razdelitev teh sredstev. Okoli 25 °/o do 30'% teh 
sredstev je namenjeno za materialne izdatke, predvsem za. običajne Operativne 
izdatke, kot so službena potovanja, tiskanje publikacij, ki se izdajajo, zavaro- 
vanje, amortizacija in tako dalje. 

Mislim, da je na osnovi podatkov o> poprečju osebnih dohodkov in ob po- 
datku o 80 milijonih S dinarjev, ki jih služba za zaposlovanje porabi za osebne 
in materialne izdatke, zelo težko ocenjevati, ali so ti izdatki upravičeni, ali niso 
upravičeni. Menim, da je primerljiva predvsem struktura stroškov in skupščina 
republiške skupnosti za zaposlovanje je prav v letošnjem letu zaradi tega, da 
bi racionalizirala stroške poslovanja zavodov za zaposlovanje sprejela norma- 
tive, s katerimi je določila,, do kakšne višine posamezni zavodi lahko uporabijo 
ta sredstva, oziroma je določila absolutni znesek stroškov za posamezni zavod. 
Menim, da je ta ukrep velik poseg v racionalizacijo stroškov. Ali so ti normativi 
tudi realni in če jih je mogoče še bolj znižati, to pa je drugo vprašanje. Vse 
komunalne skupnosti so razpravljale o normativih in jih sprejele. Tako je glede 
racionalne porabe teh sredstev storjen prvi korak. Kljub temu, da so to sredstva, 
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namenjena za nezaposlene, pa je logično, da nobena institucija ne more poslo- 
vati. brez stroškov oziroma svoje režije. 

Sredstva v višini 140 milijonov, za, katere je bilo rečeno, da so rezierva, pa 
predstavljajo sklad za kritje primanjkljajev za gmotno preskrbo brezposelnih pri 
komunalnih zavodih za zaposlovanje, ki so bili predvideni v zaičetku leta v 
takem znesku. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Upam tovariš Mahkota, da mi ne zame- 
rite, da sem vas opozoril na to možnost, ker mislim, da bi kvaliteti dela našega 
zbora izredno pomagalo, če bi prihajalo večkrat do takih čim neposrednejših in 
čim, hitrejših pojasnil. 

Prosim, besedo ima tovariš inž. Adolf Tavčar. 

Inž. Adolf Tavčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V mojih izvajanjih bom' zelo kratek, zaradi tega, ker smatram, da maratonske 
debate ne bodo rešile vprašanja zaposlovanja in problematike naših mladih 
kadrov v gospodarstvu, oziroma zaposlovanja mladine. 

V moji diskusiji želim poudariti,, da v sedanji stopnji razvoja našega gospo- 
darstva ne moremo v kratkem času rešiti vse te1 problematike in menim, da je 
treba, sedaj iz kompleksne problematike le izluščiti najnujnejše in v današnji 
situaciji najbolj važne probleme. Razlikovati je treba primere nezaposlenosti 
kvalificiranih delavcev, ki trenutno zaradi situacije, kakršna je v našem gospo- 
darstvu, niso zaposleni ali zaradi te situacije ne pridejo do kvalifikacije. Meni 
se zdi, da sta ta pojma zelo različna in da je treba prav sedaj posvetiti veliko 
pozornost učencem v gospodarstvu, mislim, na tisto mladino, ki zapušča osnovno 
šolo in se nima kje zaposliti in se ne more izučiti nekega poklica. To je izredno 
peneč problem, ki ga je predstavnik izvršnega sveta v svojem poročilu še posebej 
poudaril. 

Menim, da lahko na tem področju nekaj storimo, kot je že prej tovariš Ros 
ugotovil, to vprašanje prepuščamo preveč stihiji. Z dogovorom med občinami, 
gospodarstvom in izvršnim svetom bi se dalo tudi marsikaj storiti. Zato pred- 
lagam, da naj bi izvršni svet sklical v čimkrajšem času prdestavnike občin, zlasti 
še, ker se bližamo zaključku šolskega pouka, in se z njimi dogovori o problemu 
zaposlovanja učencev v gospodarstvu, oziroma vajencev, kot smo jih navajeni 
označevati, s tem, da se ta pJoblem prouči po posameznih gospodarskih orga- 
nizacijah in z njimi dogovori, koliko bodo teh učencev vzeli v uk z namenom, 
da se ublaži problematika teh otrok, ki so dejansko prepuščeni sama sebi. 

Pritisk za zaposlitev teh otrok vedno bolj narašča v naši družbi. Že v lan- 
skem letu smo imeli pri tem veliko težav, v letošnjem letu pa se bodo pojavile 
še nove težave. 

Vse do sedaj so se gospodarske organizacije izogibale nalogam, ki jih je 
nakazovala družba glede učencev v gospodarstvu. Pri tem so se sklicevale na 
to, da nimajo koristi od vajencev, da jih ti le motijo v proizvodnji, da nimajo 
ljudi, ki bi nadzorovali učence in so navajale še številne druge izgovore. Ver- 
jetno so nekatere pripombe podjetij opravičljive, če pa primerjamo težo tega 
družbenega problema, menim, da je treba pri tem predvsem zasledovati cilj, da 
ta mJadina pride do poklica in mora zato naše gospodarstvo in vsa družba 
doprinesti določene napore. Zavedam se, v celoti ne moremo rešiti tega vpra- 
šanja, ampak, če rešimo polovico ali vsaj tretjino teh problemov, smo že precej 
prispevali k reševanju zaposlovanja učencev v našem gospodarstvu, zlasti danes, 
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ko se podjetja izgovarjajo«, da nimajo trenutne perspektive za zaposlovanje. 
Menim, da je takšna ugotovitev, oziroma izgovor, češ, danes, jemljemo učence 
v uk, pozneje pa jih ne bomo imeli kje zaposliti, v tem času ni upravičeno. Z 
gotovostjo lahko pričakujemo, ko se bo začelo naše gospodarstvo oživljati, da 
bodo sedaj trenutno nezaposleni delavci kmalu našli zaposlitev, če že ne vsi pa 
vsaj tisti, ki imajo voljo- do dela. Čez nekaj let lahko pričakujemo, kar je tudi 
v resoluciji gospodarskega in družbenega razvoja Slovenije jasno nakazano, da 
bo razvoj terciarnih dejavnosti odprl vrsto novih delovnih mest v tem sektorju 
gospodarstva. Danes je seveda težko predvidevati koliko delovnih mest in kakšni 
poklici bodo potrebni v bodoče. 

Menim, da je trenutno najbolj važno, da zagotovimo tej mladini potrebna 
učna delovna mesta v socialističnem gospodarstvu in tudi v zasebnem sektorju, 
jim omogočimo, da se izučijo določenega poklica, kot pa da zaradi naše reforme 
in trenutne situacije morda za vse življenje ostanejo brez poklica in prepuščeni 
težavam, o katerih smo že danes govorili. 

Predlagam in pozivam tovarišice in tovariše poslance, da naj bi se v svojih 
volilnih enotah bolj, kot je to običaj, pozanimali za probleme zaposlovanja mlade 
generacije v našem gospodarstvu in bi s tem vplivali, kot poslanci v občinah 
oziroma v svojih volilnih enotah, da se podrobno proučijo možnosti učnih mest 
v našem gospodarstvu. S takšnim načinom dela bomo lahko vsaj nekaj primerov 
rešili. Prepričan sem, da bi imeli ob tem svoje zadovoljstvo, da smo napravili 
nekaj konkretnega, bolj kot pa da samo govorimo o razvoju naše industrije in o 
zaposlovanju nasploh. Naš mladi rod ne more čakati več let, da se bodo pri nas 
razmere uredile, ker miu moramo sedaj omogočiti pridobitev kvalifikacije. 
Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovarišica Marija Ivkovič. 

Marija Ivkovič: Tovari^ predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Letošnji zbori volivcev in letne skupščine družbenih in političnih organizacij na 
območju moje volilne enote so odražale osrednjo skrb zaposlovanja mladine. Že 
to dokazuje, da občane bolj kot sedanje stanje nezaposlenosti skrbi to, kako 
bomo za v bodoče rešili to življenjsko vprašanje mladih. Ze večkrat smo se 
pogovarjali o teh problemih in zavzemali stališča in smo si v teh bili enotni, da 
je le v hitrejši rasti vseh področij gospodarstva možno urejati tudi ta vprašanja. 
Menim pa, da je poleg tega potrebna skrbna načrtovalncet razvoja našega gospo- 
darstva že v samih delovnih organizacijah, zlasti glede zaposlovanja nove delovne 
sdle na vseh področjih, začenši že od šolskih programov. 

Kdo je v bistvu pri nas brezposeln? Mene sedanje stanje toliko ne zaskrb- 
ljuje, ker nam se po podatkih nezaposlenost vleče še iz prejšnjih let, ko smo 
imeli precej odprtih delovnih mest, pa čeprav smo imeli določeno število neza- 
poslenih. To dejstvo ni toliko zaskrbljujoče in se glede tega v celoti strinjam 
z ugotovitvami pristojnih odborov. Iz ugotovitev je jasno izražena skrb za 
mladino, ki bo že v naslednjem mesecu trkala na vrata zavoda za zaposlovanje 
in če zaposlitve ne bo mogla dobiti ali vsaj ne v doglednem času, potem se 
poleg vprašanja zdravstvenega varstva mladine postavlja še vprašanje družbene 
pomoči socialno ogrožene mladine. O tem danes ni še nihče spregovoril. Dose- 
danji precej mačehovski odnos, ki se odraža v naši zakonodaji, ne omogoča 
mladim, ki nimajo sredstev za življenje, nujne družbene pomoči, da ne govorim 
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o možnostih dopolnjevanja znanja v času nezaposlenosti. Ta zakonodaja je še 
rezultat gospodarskih gibanj iz predreformnih časov. 

Vse pozornosti se mi zdi vredno vprašanje, ki1 ga obravnava poročilo- obeh 
odborov, da bi se v delovnih organizacijah bolj uresničevala zakonska določila 
o skrajšanem delovnem času. Zadnjih pet mesecev sem resno razmišljala o mož- 
nosti skrajšanega delovnega časa delavcev, ki imajo male ali šoloobvezne otroke. 
To vprašanje je bilo že danes omenjeno v razpravi, ki ga je postavil tovariš 
poslanec Kreft. To vprašanje navezujem na problem majhnih kapacitet otro- 
ških varstvenih ustanov, ki jih čez noč ne bo mogoče urediti. Marsikatera zapo- 
slena žena se je že obrnila na mene z vprašanjem o možnostih skrajšanega 
delovnega časa. Žene se sicer zavedajo, da bi popolna izoliranost od dela imela 
za njih negativne posledice. Zanemarjanje družine pa ima lahko za njih še težje 
posledice. Marsikatro delovno mesto bi se odprlo na ta način. Nisem pa opazila 
za to prevelike zavzetosti s strani delovnih organizacij. Kljub temu pa menim, 
da bi lahko vsaka delovna organizacija našla, nekaj delovnih mest, na katerih 
bi s<e to lahko izvedlo. Menim pa, da bi se morale žene prostovoljno' odločati 
o tem, odvisno od njihovih materialnih okoliščin in pogojev ter družinskih 
obveznosti. Slišala sem, da je podoben predlog bil dan tudi v zvezni skupščini, 
zato me je to tembolj prepričalo, da take želje obstojajo tudi drugod, najti je 
treba samo možnosti. S tem se postavlja v ospredje vprašanje zavarovanja, pri- 
spevkov in še marsikatero drugo vprašanje, ki jih bo treba reševati skupno 
s pristojnimi silužbami, samoupravnimi organi, pa tudi s samimi ženami, ki so 
na tej ureditvi zainteresirane. Poudarjam, da v tem ne vidim rešitve nezapo- 
slenosti oziroma zaposlovanja, kar je trenutno najbolj pereče vprašanje. S tem 
bo storjen lahko le malenkosten premik, posebno tam, kjer je standard družine 
toliko večji in kjer se take želje močneje pojavljajo. Če bi raziskovali delovno 
dobo oziroma obdobje največjega delovnega elana in storilnosti pri ženah, bi 
verjetno ugotovili, da ta nastopa v njihovih zrelejših letih. Pod težo skrbi za 
družino in drugega dela je žena prezgodaj izčrpana, zato morda ne bi bilo 
odveč, da bi o tem dali svoje mnenje tudi zdravstveni strokovnjaki. Treba bo 
iskati skladje med obremenitvijo žene v letih rojevanja otrok in skrbi za 
otroke in ji zaradi tega dati možnost, da se sama opredeli, koliko' svojih moči 
bo v določenem obdobju lahko dala družini in koliko skupnemu delu. 

Prav tako se strinjam z ugotovitvami in stališči skupine poslancev. Vzne- 
mirja pa me stališče izvršnega sveta, sprejeto na seji dne 16. 5. 1968, ki o vpra- 
šanjih mobilnosti delovne sile pravi, citiram: »Iz istih razlogov bi morali tudi 
doseči, da bi se proračunski prispevek plačeval po kraju zaposlitve, ne pa po 
kraju bivanja.« — Konec citata. —• V preteklem letu sem že govorila o tem, 
da je dostikrat ovira za integracijska razpoloženja in gibanja prav v sistemu 
plačevanja prispevkov. Če bi odstopili od sistema plačevanja prispevkov po 
kraju bivanja in sprejeli načelo sistema plačevanja po kraju zaposlitve, potem 
bi samo povečali že sedaj veliko razliko med mestom in podeželjem. Imeti 
moramo pred očmi, da so sedeži delovnih organizacij, ki so se združile, v glavnem 
v večjih mestih. Odliv sredstev iz občin, kjer delavci živijo, v občine, kjer 
delajo, bi omogočil hitrejšo stanovanjsko izgradnjo le v mestnih občinah. Kot 
pa mi je znano, je prav v mestih največ delovne sile, nezaposlenosti in bi 
mobilnost ne bila s tem povečana, saj s področja, kjer se bo laže dobilo stano- 
vanje, delavci ne bodo hodili v področje, kjer stanovanja ne bodo dobili. Ni 
mi jasno, ali je izvršni svet v tej razpravi imel v vidu koncentracijo sredstev 
za stanovanjsko izgradnjo, ki bi se načrtno uporabljala v krajih, kjer je še 
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povpraševanje po delovni sili. Vendar sem mnenja, da. bi ta koncentracija ver- 
jetno lahko potegnila za seboj še drugo koncentracijo. Ni mi znano, kaj je 
vodilo izvršni svet, da je zavzel tako stališče, in ker poznam stanje dosedaj 
skromnih občinskih proračunov na podeželju, menim, da bo to vodilo še k več- 
jemu siromašenju podeželja, kar je po mojem prepričanju nesprejemljivo niti 
s stališča delitve po delu niti s stališča enakopravnosti občanov v naši družbi. 
Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Dajem besedo tovarišu Ma- 
jeriou. 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ne morem se strinjati z ugotovitvijo, da so sedanji problemi v zvezi z zaposlo- 
vanjem nekaj normalnega, če naj pravilno! razumemo intencije reforme. V tem 
primeru bi moral ugotoviti, da intencije reforme ne razumem. Predvsem ne 
vidim dovolj spodbudnih ali tehtnih sprememb v slovenskem gospodrarstvu, ki. 
bi me prepričale, da je naše gospodarstvo v dosedanjem obdobju reforme že 
šlo skozi fazo tako imenovanega očiščenja vsega iz preteklosti in da smo sedaj 
na tisti točki, ko bi lahko upravičeno pričakovali boljše možnosti za zaposlo- 
vanje. Nekatera dejstva nam tega še ne dovoljujejo-. Predvsem moramo ugoto- 
viti, da imamo pri nas absolutno premalo kapitala oziroma materialnih možnosti 
za nove zaposlitve, saj vemo, koliko stane vsako novo delovno mesto-, ki je 
pri sedanjem razvoju tehnike dražje, razen če ne mislimo v našem gospodarskem 
razvoju in v naši tehniki tako nazadovati, da bomo dali delavcu samo- še kramp- 
in lopato. 

V strukturi nezaposlenih je 70 %> nekvalificiranih delavcev, ki pa po 
mojem mnenju intenzivnega gospodarjenja, najbrž ne potrebujejo. Produktivnost 
dela tako v slovenskem, kakor tudi v jugoslovanskem gospodarstvu močno za- 
ostaja za nekim evropskim povprečjem, kljub temu, da od reforme naprej ta 
produktivnost zelo počasi napreduje. Nadalje naj še povem, kaj pojmujem pod 
ekstenzivnimi nagrajevanjem. Pod tem pojmom razumem tiste osebne dohodke, 
ki rastejo ne glede na zunanje okoliščine in številne pogoje, ki prav gotovo niso 
odvisni od sposobnosti in prizadevnosti zaposlenih delavcev. Na drugi strani pa 
obstajajo želje in volja za uspešnim delom, ki se ne more uresničiti zaradi 
pomanjkanja sredstev in drugih možnosti, večkrat zaradi sistemskih težav ali 
zakonodajnih preprek, ki pogojujejo nizke osebne dohodke. Zmotna je dilema, 
v zvezi z delitvijo narodnega dohodka med gospodarsko in negospodarsko sfero*, 
ki nas navaja v ekstenzivno porabo- narodnega dohodka. 

Ko govorimo o gospodarstvu, mislimo pri tem na osebne dohodke v gospo- 
darstvu, in ko razpravljamo o negospodarstvu, pa mislimo na osebne dohodke 
delavcev, zaposlenih v negospodarstvu. Ne govorimo pa o dilemah v zvezi z vpra- 
šanjem razdelitve in prerazdelitve narodnega dohodka znotraj obeh področij, 
upoštevajoč pri tem celovitost slovenskega gospodarstva, političnega in druž- 
benega prostora, ki naj temelji na načrtnosti in jasnih perspektivah, za katero 
uresničitev bi se morali boriti vsi, ki so sposobni in voljni odgovorno delati. 
Naj omenim še to, da je sedanja stabilizacija gospodarstva, glede katere včasih 
sami sebe varamo, na nižji ravni kot je bila pred reformo oziroma, na 
enaki ravni ,kot pred reformo. To so bolj posledice kvantitativnih kot pa kvali- 
tativnih sprememb, ki smo si jih zapisali na transparent naše reforme. Zaradi 
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tega se bojim, da na današnji seji razpravljamo o problemu zaposlovanja v nje- 
govi otroški dobi in da bo problem rasel z nami naprej. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, tovarišica Slavka Semrovova 
ima besedo. 

Slavka Semrov: Tovariši in tovarišice poslanke! Ko govorimo o neza- 
poslenosti ženske mladine, ne moremo mimo učnega programa v naših osnovnih 
šolah. O tem je že danes govoril tovariš Matičič. Jaz se mislim pri tem dotakniti 
samo pouka o gospodinjstvu. Kot vemo, je v naših osnovnih šolah obvezen 
predmet tehnični pouk, ki se ga mora učiti ženska kot moška mladina. Menim, 
da se malokdo strinja s takim načinom pouka, pri katerem se dečki mučijo 
z ženskimi deli in obratno. Vemo, da je bil ta pouk uveden še v času, ko se 
je tudi ženska mladina lahko zavzemala za tako imenovane moške poklice 
v gospodarstvu. Kot vemo, so bile v reformi glede tega storjene korenite spre- 
membe. Podatki o nezaposlenosti ženske mladine nam dajo misliti, da bo treba 
nekaj napraviti v osnovni šoli. Predlagam in mislim, da je marsikdo izmed vas 
istega mnenja, da naj bi imele deklice v osnovni šoli več ur gospodinjskega 
pouka. To potrjujejo tudi podatki, ki jih objavljajo naši dnevni časopisi oziroma 
oglasi, da tujina išče naša dekleta predvsem za terciarne dejavnosti. Menim, da 
bi lahko dekleta pridobila že v osnovni šoli solidno podlago, 6e bi že v tej šoli 
pričeli z gospodinjskim poukom. 

V informaciji republiškega sekretariata za delo je na strani 26, v predlogu 
c) navedeno, da po dosedanjih predpisih mladina, ki išče prvo zaposlitev, ozi- 
roma ki uspešno ali neuspešno konča osnovno šolo, gimnazijo in študentje višjih 
ali visokih šol, ne uživajo zdravstvenega zavarovanja. 

Predlog sekretariata je, da se tudi tej mladini da pravica do zdravstvenega 
zavarovanja po končanem oziroma po nedokončanem šolanju. Temeljni zakon 
o zdravstvenem zavarovanju ne vključuje te mladine, priznava pa zdravstveno 
zavarovanje mladini, ki je dokončala strokovno šolo, seveda če so to otroci 
zavarovancev in pod določenimi pogoji. Mislim, da obstoja tu neka diskrimi- 
nacija do nezaposlene mladine. 

V celoti podpiram predlog republiškega sekretariata za zdravstvo in menim, 
da otroci, ki ne nadaljujejo šolanja, oziroma se ne zaposle, naj ne ostanejo brez 
zdravstvenega zavarovanja, čeprav jih morajo preživljati starši. Problem nastane 
predvsem takrat, ko nastopi potreba hospitalnega zdravljenja, ki je v današnjih 
razmerah zelo drago-. 

Tovariš Božič je že v uvodnem referatu rekel, da moramo pri nezaposle- 
nosti razlikovati pasivno in aktivno zaščito nezaposlenih, zato predlagam, da 
problem zdravstvenega zavarovanja, ali ga uvrščamo med pasivno ali aktivno 
zaščito nezaposlenih, tudi vključimo predlog stališč naše skupščine. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice! Izčrpal sem seznam 
govornikov, ki so se prijavili k besedi. Besedo želi še Božidar Gorjam 

Božidar Gorjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da je tema o zaposlovanju, ki je danes na dnevnem redu in ki je bila 
precej izčrpno obravnavana, karakteristična po nekaterih svojih lastnostih tudi 
za širši jugoslovanski prostor. 

V zvezi s tem želim opozoriti na nekatere značilnosti današnje razprave in 
se na koncu dotakniti tudi predloga zaključkov. Ena od značilnosti današnje 
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razprave je v tem, da srno povezali problematiko zaposlovanja pri nas z zapo- 
slovanjem naših ljudi v tujini. O tem je tudi razpravljala naša skupščinska 
komisija za mednarodne odnose, ki je povezala ta problem, tipičen za naš 
sedanji gospodarski razvoj, z nekimi problemi, ki se pojavljajo v odnosih z dru- 
gimi državami. Mislim, da je to eden izmed primerov povezovanja našega 
življenja od samoupravnih organov v delovnih organizacijah do občine, republike 
in federacije, prek katere z meddržavnimi pogodbami urejamo naše odnose 
z inozemstvom. V teh odnosih pa je vedno prisoten tudi naš človek, v tem 
konkretnem primeru kot delovna sila v posameznih državah, s katerimi imamo 
odnose. 

Nedvomno, da bi morala biti ta medsebojna povezanost vprašanj prisotna 
tudi pri drugih podobnih temah. Zato tudi vprašanje zaposlenosti povezujemo 
s celotnim spletom odnosov, ter se tako povezujemo z raznimi integracijskimi 
procesi v svetu, s prelivanjem delovne sile, ki je značilno za evropska gospo- 
darska gibanja. 

Druga značilnost, ki je bila poudarjena v materialih in je tudi v razpravi 
prišla močno do izraza ter je pomembna predvsem za nekatera razmišljanja 
na drugih področjih naše širše družbene skupnosti, je zaposlovanje doma kot 
tudi v tujini- To je predvsem gospodarski, ne pa socialni problem, kar je 
povsem nasprotno ugotovitvam, ki jih srečujemo na marsikaterih področjih 
Jugoslavije. Iz teh področij čujemo pogosto zahteve po administrativnih inter- 
vencijah družbe oziroma države. Taka stališča bi nas seveda vodila v drugačno 
smer reševanja, kot pa so ta, za katera se danes tukaj zavzemamo. 

Menim, da smo s tem dali tudi precej jasen odgovor, da problem nezadostne 
zaposlenosti, oziroma potreba, da organizirano- pristopimo k zaposlovanju naših 
ljudi doma in v tujini, ni posledica reforme. Danes je bilo jasno ugotovljeno, 
kar je vidno tudi iz gradiva, da je pojav nezaposlenosti doma kot tudi zaposlo- 
vanja v inozemstvu obstojal že prej in so mogoče novi gospodarski ukrepi 
omogočili le novo dinamiko in nove dimenzije, v katerih je potrebno iskati 
rešitve za to vprašanje. 

V zvezi s tem smo se približali drugi ugotovitvi, namreč da je pojav zapo- 
slovanja naših ljudi v inozemstvu več ali manj stalen pojav. Ta pojav ni rezultat 
nekih napak, oziroma napačne politike ali ukrepov našega gospodarskega raz- 
voja, ampak je dejansko element, ki je zrasel iz razvoja naših družbenoeko- 
nomskih odnosov; gre bolj za neko organizirano prelivanje delovne sile, ki 
je navsezadnje značilna že dolgo časa, za druge evropske države in tudi za našo 
državo. Ta problem je prisoten v vseh deželah, kjer zapažamo hiter gospo- 
darski in družbeni razvoj. Zaradi tega si ne bi smeli dovoljevati nobenih iluzij 
o začasnosti in o prehodnosti tega problema, ampak bi morah izhajati iz ugoto- 
vitve, da je zaposlovanje v tujini stalen pojav, ki pa mora biti omejen in kontro- 
liran. Zato moramo iz te ugotovitve sprejeti določene organizacijske zaključke, 
oziroma obveznosti za vso našo družbeno skupnost. 

Potrebno je ugotoviti, da je to ena izmed oblik povezovanja in vključe- 
vanja v mednarodni gospodarski prostor. S pomočjo prelivanja delovne sile 
stopamo v medsebojno povezanost in mogoče tudi v določeno odvisnost od tega 
prostora, ki vključuje Slovenijo, jugoslovanski oziroma evropski prostor. 

Ta odvisnost nam nalaga določene nove naloge in obveznosti, predvsem pa 
skrb, da se na to orientirajo naše strokovne službe z analizami in študijami, 
ker se nam lahko ta problem, ki ga zdaj spremljamo samo v eni smeri, jutri 
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pojavi v drugi obliki, ob nekih pojavih kot je na primer recesija ali kakršnekoli 
druge težave v širših prostorih, kjer je prisotna naša delovna sila. 

Če velja za druge evropske države, ki imajo klasično emigracijo, potem 
mislim, da bi moralo veljati tudi za nas glede naše delovne sile in zaposlovanja v 
inozemstvu, da namreč moramo potegniti vse konsekvence v smeri formalne, 
politične in moralne odgovornosti, ki iz tega sledi. Glede procesov, ki jih 
danes ugotavljamo, ni potrebna nobena sramežljivost, ko se konfrontiramo z 
njimi. Vendar mislim, da je ta sramežljivost čestokrat še prisotna v konkretnem 
reševanju tega problema, v organizacijskem pristopu, zlasti, če pogledamo, kako 
ga obravnavajo občinske skupščine, delovne organizacije, naša republiška skup- 
ščina in v okviru vse širše jugoslovanske skupnosti. 

Mislim, da. je dolžnost družbe, da organizirano skrbi za to obliko dinamike 
našega gospodarskega razvoja in da izhaja iz osnovne ugotovitve, da je delovna 
sila, ki se pretaka in združuje v evropskih tokovih, sestavni element našega 
gospodarskega in družbenega razvoja ter organizirane vključitve v mednarodno 
delitev dela. 

Ne bi se zdaj spuščal v neke določbe naše ustave, s katerimi se srečujemo 
in smo mogoče glede teh včasih celo v zadregi. Piri tem mislim na tiste določbe 
ustave, ki govorijo o pravici do dela, ki je zajamčena našim državljanom. Menim, 
da lahko tudi tako pravico do dela, ob tem da gre za materialne procese, ki 
smo jih zavestno sprožili, tolmačimo tako, da je dolžnost družbe, da nudi orga- 
nizirano pomoč svojim ljudem in da jih zaščiti tam, kjer si izberejo mesto dela, 
toliko bolj, če je ta proces organiziran in kontroliran, za kar so se danes zavze- 
mali tudi vsi diskutanti. 

Mislim, da smo v materialih in v diskusiji dovolj jasno pokazali na te pro- 
bleme, nismo pa mogoče dovolj precizno opredelili naloge, ki izhajajo iz teh 
problemov. V delu in praksi bi morala priti ta skrb močno do izraza predvsem 
v občinskih skupščinah. Občinske skupščine bi seveda v tesni povezavi z delov- 
nimi organizacijami morale neposredno spremljati razvoj, dogajanja in nihanja 
delovne sile in bi v zvezi s planiranjem razvoja lahko pravočasno ugotavljale 
potrebe glede organiziranega vključevanja v druge gospodarske procese. Skladno 
s prelivanjem delovne sile na območju občine bi morali ukrepati in skrbeti za 
delovno silo, ki se organizirano vključuje v širše dimenzije teh gospodarskih 
dogajanj. 

Občinske skupščine so danes marsikje že močno prizadete zaradi takih 
procesov, kljub temu pa zelo počasi, ali pa sploh ne reagirajo na take pojave, 
čeprav imajo na skrbi družine delavcev, ki so zaposleni v tujini, ali pa imajo 
probleme z nekaterimi povratniki pa tudi z nekaterimi kolektivi. Poznano nam 
je, da so že tudi naše delovne organizacije vključene v te procese na način, 
ki danes gospodarstvu v drugih državah in pri nas najbolj ustreza. Podjetja 
težijo za tem, da se v inozemstvu povežejo predvsem z enim področjem, ker 
se na ta način lažje prilagajajo pogojem glede jezika, življenjskih navad, pre- 
hrane, komunikacij in tako dalje. V nekih primerih se delovne organizacije ene 
komune izredno močno povezujejo glede svoje delovne sile z določenimi področji 
v drugih državah, iz česar bi nedvomno morala izvirati izredno poudarjena 
skrb za reševanje teh problemov ravno v okviru občinske skupščine. 

Poskušal sem ugotoviti, koliko so občinske skupščine v zadnjem času 
razpravljale o problemih zaposlovanja naših delavcev v inozemstvu in sem 
ugotovil, da razen nekaterih pomurskih občin, konkretno v Murski Soboti in 
Ribnici, kjer so v zadnjem času nekajkrat razpravljali o teh problemih, težko 
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zasledimo podobno problematiko na dnevnih redih naših občinskih skupščin. 
Zaradi tega želim opozoriti na odsotnost reševanja teh vprašanj, kar se mi 
ne zdi primerno glede na težo tega problema. 

Druga stopnja te skrbi naj se pokaže odločneje kot doslej na nivoju repu- 
blike. Ob tako visokem številu zaposlenih v inozemstvu iz naše republike, ob 
njihovi razmeroma visoki kvalifikacijski strukturi, moramo voditi politiko tudi 
do povratnikov oziroma do cirkulacije te delovne sile, ki se vrača z novimi 
izkušnjami. Nekdo je danes v diskusiji pokazal na strokovno vrednost, ki se 
povečuje v taki izmenjavi delovnih izkušenj. Zato bi morali imeti v republiki 
dosti bolj opredeljeno politiko do teh vprašanj. Imam vtis, da sledi taka ori- 
entacija iz predloženih materialov in pa iz ekspozeja, ki smo ga danes poslušali. 
Tako kot planiramo družbenoekonomski razvoj v okviru naše republiške skup- 
nosti, menim, da bi morali izoblikovati zelo organizirano in določeno fiziogno- 
mijo spremljanja odnosov, ki nastajajo ob prelivanju delovne sile v širšem 
gospodarskem prostoru. Pri tem mislim tudi na federacijo. V razpravi kot tudi 
v materialih je bilo ugotovljeno, da je tudi na nivoju federacije ta problematika 
zanemarjena, ker ni neke jasno določene organizacije, ki bi na nivoju federacije 
usklajevala probleme, ki se pojavljajo po raznih resorih. Nujno je, da pristopimo 
k reševanju teh vprašanj v okviru države. 

Kasnimo s potrebnimi meddržavnimi sporazumi, s katerimi bi zaščitili našo 
delovno silo v inozemstvu in kasnimo z urejevanjem raznih državljanskih 
vprašanj, za katere je predvsem odgovorna služba državnega sekretariata za 
zunanje zadeve. Za to službo lahko samo ugotavljamo, da je nezadostno' zase- 
dena, zlasti glede na nacionalne kriterije, za katere bi morali biti še posebej 
občutljivi. 

Očitno bi bila potrebna še oela vrsta drugih ukrepov, ki bi jih morali 
podvzeti zvezni upravni organi oziroma zvezni izvršni svet- Menim, da bo de- 
javnost v merilu federacije v veliki meri odvisna prav od tega, kakšna bo 
aktivnost v naših delovnih organizacijah, v občinah, oziroma v občinskih skup- 
ščinah in v republiških organih, predvsem v republiškem izvršnem svetu in v 
republiški skupščini. Ce na hitro pogledamo sedanjo organizacijo za urejevanje 
teh vprašanj v republiki, ugotovimo, da je precej slaba. Pri sekretariatu za delo 
imamo komisijo, ki se sicer sestaja, za katero pa je jasno, da ni uspela s potrebno 
dinamiko in energijo poseči v te probleme. 

Lahko ugotovimo, da so vložili republiški sindikati velike napore v tej 
smeri. Vendar so ti tako kadrovsko kot organizacijsko nepripravljeni. Želim 
poudariti njihovo važnost glede teh vprašanj, ki je vidna v primeru sodelovanja 
z avstrijskimi sindikati, kjer so dosegli precejšnjo stopnjo zaščite naše delovne 
sile v tej državi. Ta primer kaže, da je vloga sindikatov na tem področju izredno 
pomembna. 

Končno imamo organizacijo Slovenske izseljenske matice, ki na osnovi 
lastnih spoznanj v zadnjem času posveča precej pozornosti prav temiu problemu. 
Čeprav je v tem neka nelogičnost, da ista finančna sredstva, isti ljudje, dostikrat 
isti programi in način dela, kot je predviden za naše stare izseljence pred prvo 
in drugo vojno ter iste ukrepe uporabljamo sedaj v odnosu na našo novo 
delovno silo, kateri smo dali povsem drugačen značaj in vlogo v naši gospo- 
darski politiki. Skrb izseljenske matice je na tem področju izrazito kulturno 
informativnega značaja. Ker je to edina organizacija, ki je dosedaj skrbela na 
tem področju za informaeijsko-kulturno dejavnost precejšnjega števila naših 
ljudi v inozemstvu, naj za ilustracijo navedem podatek, da smo v letu 1967 lahko 
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namenili za to dejavnost 3 in pol milijona starih dinarjev. Poleg tega imamo 
posebno izdajo »Mariborskega večera«, ki je namenjena pred vse mi naši delovni 
sili v inozemstvu1 in še nekaj drugih publikacij, ki so izšle v ta namen. Pri 
tem naj še navedem, kako majhno1 razumevanje so- pokazale naše delovne orga- 
nizacije za ta vprašanja, ko smo za te publikacije iskali razne reklamne prispevke 
od naših izvozno-uvoznih podjetij, ki bi morala, biti predvsem zainteresirana, 
da se povežejo z deviznim potencialom, ki ga naša delovna sila predstavlja 
v tujini, skoraj nismo mogli dobiti nobenih oglasov, oziroma ni bilo nobenega 
konkretnega zanimanja v tej smeri, kar kaže na popolno nezainteresiranost 
v naši družbi do tega problema. 

Naj opozorim še na eno nevarnost. Če bomo prepustili samo dosedanjim 
tokovom in organizacijam skrb za našo delovno silo v inozemstvu, oziroma 
izseljenski matici, lahko nekdo dobi popolnoma napačen vtis, da se strinjamo 
z značajem, ki naj ga ta delovna sila dobi po načrtih nekaterih tujih organizacij 
zaposlovanja v inozemstvu. Pri tem mislim na naturalizacijo in asimilacijo v 
deželah, kjer naši delavci delajo, kar vsekakor ni naš namen in proti čemur 
je treba ves čas delovati. 

V zvezi s tem, menim, da se lahko strinjamo s tistim delom zaključkov, 
v katerih obravnavamo probleme zaposlovanja doma. Strinjam se z nekaterimi 
predgovoruiki, ki so predlagali, da se zaključki dopolnijo tudi glede zaposlovanja 
naše delovne sile v tujini, vključno s problemi, ki so bili v razpravi precej jasno 
nakazani. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, želi še kdo besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš inž. Slavko Jakofčič. 

Inž. Slavko Jakofčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Oprostite, ker še oglašam kljub pozni uri. Nisem sicer imel namena 
razpravljati, vendar me je del dosedanje razprave navedel, da zavzamem svoje 
stališče predvsem do enega vprašanja. 

Danes je bilo veliko govora o izvozu delovne sile. Bojim se, da obravna- 
vamo to vprašanje preveč poenostavljeno. Nekaj let nazaj smo imeli popolnoma 
drugačen oziroma nasproten odnos do izvoza delovne sile, kakor ga pa imamo 
danes. Vprašujem se, ali so se v teh letih zaradi reforme naši politični in druž- 
beni koncepti res toliko menjali. Menim, da ne. K temu pa nas sili poenostav- 
ljeno iskanje rešitev za vsako1 ceno, ne da bi se1 potrudili najti trajne rešitve 
doma ter da bi odhajanje naših ljudi na, delo v inozemstvo smatrali kot 
začasen ukrep. Nisem proti manjšim gibanjem zaposlenih med državami, najbrž 
bo teh gibanj čedalje več, vendar menim, da je normalno vsaj za razvite države, 
ker se tudi na njih sklicujemo, da so te migracije obojestranske. Vendar mi, 
kot družbena skupnost in kot nacija ne bi smeli iskati take rešitve zaposlitve 
naših ljudi, dokler niso izčrpane vse možnosti doma, menim pa, da take mož- 
nosti obstajajo, le da jih premalo izkoriščamo. Raje se odločamo za enostaven 
izvoz delovne sile. 

Mi smo se mogoče v začetni fazi reforme res odločili za izvoz delovne sile — 
oprostite, da uporabljam besedo izvoz, ker mi ta beseda v tej razpravi in 
v današnjih razmerah še najbolj ustreza — dejansko pa smo mislili na začasno 
odhajanje v tujino, za leto ali dve. Bojim se, da bo pri takšni politiki, o kateri 
govorimo danes, posebno če bomo stimulirali odhajanje v inozemstvo, prišlo 
do preseljevanja celih družin in da se bodo ponovili procesi preteklih desetletij. 
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Vse premalo smo presodili, ali je res reforma in gospodarska situacija za 
vsako ceno zahtevala takšne rešitve., Menim, da se danes na preveč lahek način 
odločamo in smo se sprijaznili s stagnacijo v našem gospodarstvu. Včasih me 
prav čudi, kako da smo tako nezainteresirani, čeprav že poudarjamo, da je 
potrebno pospešiti investicijsko aktivnost v gospodarstvo, v resnici smo pa še 
malo napravili za investicijo v gospodarstvu. Osebno se ne strinjam s stališči 
nekaterih zveznih organov, ki vidijo celo najboljšo rešitev vprašanja zaposlovanja 
v pospešeni stanovanjski gradnji. Menim, da je to: začasna rešitev, ki bo mnogo 
dražja, kakor če bi šli v odpiranje delovnih mest za daljše obdobje. Najbrž ne 
bomo mogli mimo tega, da enkrat resneje načnemo razpravo o odnosu investicij 
med neproizvodno in proizvodno sfero. Predgovornik je govoril o vlogi občine 
v zvezi z zaposlovanjem. Vemo pa, da danes lahko občina veliko lažje dobi 
kredit ali nameni sredstva iz proračuna ali jih dobi od koderkoli za, gradnjo 
šole, ceste in vrsto drugih potreb, nima pa nobene možnosti, da bi dobila 
sredstva za odpiranje novih delovnih mest. 

Menim, da nekaj v naši investicijski politiki in delitvi družbenega proizvoda 
ni v redu. 

Večkrat razpravljamo o delitvi dohodka v delovnih organizacijah, zlasti 
o delitvi na osebne dohodke in sklade. Vse premalo pa razpravljamo o drugih 
vrstah delitve, o družbeni akumulaciji, ki je včasih veliko bolj pomembna, kakor 
pa delitev sredstev, s katerimi razpolagajo' v delovnih organizacijah. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Zeli kdo besedo? Besedo ima 
tovariš Franci Kolar. 

Franci Kolar: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši 
poslanci! Proces specializacije in intelektualizacije dela dobiva po vsem svetu in 
tudi pri nas vse večje razsežnosti. Ta proces je tako silovit, da mu pravzaprav 
dnevno na naših delovnih mestih oziroma v naših delovnih organizacijah zelo 
težko sledimo. Naš delavec se ob tem srečuje z najrazličnejšimi vplivi, ki se 
prepletajo z dosedanjimi delovnimi navadami, z dosedanjo mentaliteto, z vpli- 
vom stroke, delovne enote, delovne skupnosti oziroma ožjega in širšega druž- 
benega okolja. Toda v pogojih silovitega razpleta socializacije in intelektua- 
lizacije dela, po mojem mnenju, v pretežnem številu delovnih organizacij in 
proizvodnih področij nismo uspeh odpraviti nekaterih slabosti, ki so posledica 
zaprtosti delovnih organizacij oziroma delovnih skupnosti v lastne tovarne, 
ustanove in druge institucije. 

Parole, da kadri rešujejo vse, ne moremo posploševati in ji dati absolutno 
vrednost. Toda v pogojih, ko imamo vsaj najnujnejše delovne priprave in druga 
sredstva oziroma najnujnejši kapital in kolikor toliko ustrezno organizacijo, so 
kadri nedvomno tisti najpomembnejši dejavnik, ki lahko razpoložljiva sredstva 
in organizirano proizvodnjo v maksimalni meri intenzivno uporabi, zlasti v 
družbeno narodnem gospodarstvu. 

Zato mislim, da ta izredno koristna razprava in stališča, ki jih sprejema 
republiški zbor, ne bodo imela zadostne vrednosti, če se ne bomo sporazumeli 
tudi o tem, kaj lahko naša slovenska družbena "skupnost konkretno stori, da se 
bo proces specializacije in intelektualizacije, kot eden najpomembnejših pred- 
pogojev nadaljnjega intenzivnejšega zaposlovanja, lažje in hitreje razvijal. 

Menim, da bi morali v naših predlogih in sklepih, ki bi jih naj sprejeli na 
eni prihodnjih sej, upoštevali tudi ta vprašanja in do takrat proučiti in sprejeti 
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svoja stališča. Popolnoma nesmotrno bi bilo, da prepustimo številne delovne 
organizacije, da vsaka po svoje raziskuje probleme zaposlenosti, da pri tem 
izhaja iz svojih lastnih struktur in kadrovskih suficitov, toda največkrat žal iz 
deficitov. Skratka, uporabili bi prevelike sile in preveč sredstev za to, da bi 
raziskovali vse to, kar so znanost in strokovno delo ter analize že zdavnaj dognale 
im dosegle. Temeljito se bomo morali spoprijeti z omenjeno zaprtostjo in v teh 
naporih doseči razumne in spodbudne rešitve tudi na tem področju. Pri tem 
ne gre za to, da bi komurkoli in na kakršenkoli način zmanjševali ali kratili 
avtonomne pravice v delovnih organizacijah. Treba bi bilo še bolj uspešno in 
strokovno bolj učinkovito prenašati oziroma posredovati dosedanje dosežke na 
iem področju najrazličnejšim dejavnikom v delovnih organizacijah. 

Ce v teh prizadevanjih ne bomo* uspeli, in močneje odprli vrata napredku 
v posameznih delovnih organizacijah v delovnih skupnostih, potem bodo dani 
\isi pogoji, da se še bolj kot zdaj nadaljuje s social-demagoško' politiko in 
z zaposlovanjem za vsako ceno. Mislim, da je stališče glede tega vprašanja 
v materialih popolnoma pravilno, ker izhaja iz ekonomske politike, iz ekonom- 
skih ciljev, iz učinkovitega dela, ki hkrati tudi omogočajo ustreznejše socialne 
in druge rešitve. Danes vse preveč iščemo za celo vrsto vprašanj samo socialne 
rešitve. Nisem proti reševanju socialnih vprašanj, nasprotno, menim, da jim je 
treba posvetiti vso pozornost. Toda tak način reševanja je lahko relativno zelo 
kratkoročen, tako po obsegu kot po vsebini, če ne bomo povečali ekonomske 
moči in hkrati s tem povečali učinkovitost in možnost našega vplivanja na čisto 
socialnih področjih. 

Predlagam, da bolj kot je v materialih navedeno, upoštevamo nekatere 
probleme oblikovanja in delitve dohodka, vključno z družbenimi dajatvami, ki 
jih plačajo delavci kot posamezniki ali delovne skupnosti, da bo tudi zaposlo- 
vanje učinkovitejše. Pri tem je treba zelo temeljito zasledovati in proučevati 
predvsem ekonomske smotre. Strinjam se s tovarišem Pušenjakom, ki je govoril 
o progresivni lestvici in o večji progresiji pri prispevkih, toda samo do neke 
mere. Če bi preveč razvijah progresivnost prispevkov, bi seveda s tem, avto- 
matsko stimulirali zaposlovanje nekvalificirane ah pa manj kvalificirane delovne 
sile, in s tem posredno podpirali neustrezno kvalifikacijsko strukturo delavcev. 

Pri tem ostane še cela vrsta odprtih vprašanj, ki smo jih deloma na naših 
sejah že obravnavah, zlasti problem nadaljnjega razvoja šolstva in izobraže- 
vanja. Na koncu mislim poudariti samo to, da se naša družbena skupnost ne 
bo vtikala v samoupravne pravice posameznih delovnih organizacij oziroma 
delovnih skupnosti, vendar mora tudi po vprašanju zaposlovanja vedeti, koliko 
časa se sme distancirati od določenih družbenih problemov, ki so, več ali man], 
zelo sorodni ali pa četo enaki v številnih delovnih organizacijah. Vedeti mora, 
kdaj je vendarle nujno potrebno poseči v tako imenovane samoupravne pravice, 
zlasti če se te samoupravne pravice izkoriščajo bolj za to, da se ohrani obstoječe 
stanje ali da se celo zavira razvoj in kadar se samoupravne pravice skuša zlo- 
rabiti zoper hitrejši napredek, ekonomsko rast in s tem tudi proti ustrezni poli- 
tiki zaposlovanja, izobraževanja in podobno. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovarišica Marija Mesarič. 

Marija Mesarič: Tovarišice in tovariši poslanci, tudi jaz nisem imela 
namena razpravljati k tako obsežnemu materialu in široki diskusiji, vendar me 
je enako kot tovariša inž. Jakofčiča k temu nekako izzvala dosedanja diskusija. 
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Za spremembo od večine današnjih diskutantov nisem teko pesimistična 
do te problematike, zlasti ne glede na razmere v Sloveniji. Morda me k takemu 
optimizmu navajajo dejstva, s katerimi se srečujem na svojem delovnem mestu. 
Ce dovolite, bi skušala polemično oceniti današnjo razpravo, zlasti del, ki me je 
spodbudil, da spregovorim. 

Tovariš Vrečko je v svojem uvodu omenil, da naj se med zaključke, na 
katerih naj bi bil dan poseben poudarek, uvrsti kritika vprašanja reševanja 
šušmarstva, kar kaže na nemoč gospodarskih organizacij, ki naj bi to vprašanje 
rešile s svojimi samoupravnimi akti. Če se omejil najprej samo na to vpra- 
šanje, ki je aktualno že 23 let, bom govorila predvsem o panogi, ki jo najbolj 
poznam. Vse gradbeništvo in ne samo posamezna gospodarska organizacija v tej 
panogi, kjer se je šušmarstvo najbolj pojavljalo, se je z vsemd silami borilo proti 
temu pojavu. Vendar so bili vsi v tej zvezi doslej dani predlogi neuspešni. 
Z akti gospodarske organizacije se šušmarstvo ne da preprečiti. Tistemu, ki je 
opravil svojo delovno dolžnost in je v rednem delovnem razmerju opravil vse 
svoje ure, podjetje ne more z nobenimi sankcijami preprečiti, da ne bi v svojem 
prostem času šušmaril. Za primer naj navedem, da se v gradbeništvu že 15 let 
vodi polemika o spremembi delovnega časa s tem, da se uvede deljen delovni 
čas. V gradbeništvu smo hoteli spremeniti delovni čas zato, da bi ukinili šušmar- 
jenje, oziroma da bi onemogočili delavcem izven podjetja dodatno zaposlovanje. 
Prvi poskus z deljenim delovnim časom v gradbeništvu ali na premaknjen 
delovni čas, kot bi raje temu rekla, je napravilo največje industrijsko gradbeno 
podjetje »Gradiš«. Člani tega kolektiva so se z vso- svojo samoupravno' pravico 
dogovorili, da jim tak delovni čas ne ugaja. Odkrito so povedali, če bodo začeli 
delati ob pol devetih, bodo' pač začeli s »fušom« že ob štirih zjutraj, kakor jim 
bo pač redno delo dopuščalo, po rednemi delovnem času pa nadaljevali s pri- 
vatnim delom. S tem bi prihajali še bolj utrujeni na delo v podjetje. 

To svojo namero so tudi v praksi dokazali. Spomladi ob povečani gradbeni 
aktivnosti so bili vodstvo podjetja in samoupravni organi prisiljeni ponovno 
spremeniti delovni čas in začetek dela premakniti na bolj zgodno uro, tako da 
bi delavcem vsaj zjutraj preprečili zasebno delo, kljub temu so delavci delali 
na zasebnem delu. 

Poleg tega so proste sobote oziroma že v petek popoldne odhajali na delo 
po zasebnem aranžmaju. Posamezniki so vozili delavce že v petek popoldne, za 
delo prek sobote in nedelje, z osebnimi avtomobili na svoja gradbišča, kjer 
gradijo svoje vikende. To so ljudje, ki delajo na različnih nivojih naše družbene 
ureditve, ki bi morali družbeno-aktivno in politično1 delovati in vplivati na 
delavce, da bi zavestno ohranili svojo delovno silo za dvig produktivnosti dela 
na delovnem mestu, v korist družbe kot celote. Predlogi o tem, kako bi bilo 
možno preprečiti šušmarstvo in kako bi se zajemali prispevki za socialno 
zavarovanje, so bili dani že leta 1952. V breme socialnega zavarovanja se plačajo 
vse obolelosti in nesreče, ki se dogodijo v popoldanskem delu oziroma zaradi 
prekomernega dela. Da bi vsaj delavec, ki dela v prostem času, plačal prispevek 
za socialno zavarovanje in to od izplačane urnine, ki v bistvu ni nič manjša 
kot bruto ura, ki jo obračunavajo v podjetju. Gospodarske organizacije so bile 
nemočne pri reševanju teh vprašanj in bo treba najbrž v Skupščini ali po 
politični plati proučiti možnosti reševanja teh problemov. 

Eden izmed diskutantov je omenil v zvezi z izobraževanjem potrebo podalj- 
šanja obveznega šolanja od dosedanjih osem let na deset let. Ta ideja, čeprav 
idealno zamišljena, bi ob spremembi šolskih programov in načina šolanja ne 



188 Republiški zbor 

bila izvedljiva, saj niti za obvezno 8-letno šolanje nimamo zadosti denarja, kaj 
šele za 10-letno. Ce bi druge pogoje šolanja nekoliko prilagodili, bi bila verjetno 
njegova ideja, ki vsekakor ni nova, bolj sprejemljiva. 

Tovariš Kreft je zelo skeptično in z zaskrbljenostjo govoril o naših »revnih 
Prekmurcih«. Prekmurje zelo< dobro poznam. Tovariš Kreft trdi, da je slaba 
polovica vse emigracije iz Slovenije iz Prekmurja. Tovariš Kreft! Vseh enajst 
tisoč delavcev, ki so se zaposlili izven Slovenije, bi v vsem tem času, ker je to 
pretežno gradbena delovna sila, dobilo delo doma. Prav toliko, če ne še več 
delavcev, smo zaposlili v tem času v gradbeništvu iz vseh ostalih republik. 
Delavcev ne moremo dobiti v Sloveniji, kar vam lahko potrdi zavod za 
zaposlovanje. 

Podobno zaskrbljenost je v tej zvezi izrazil tovariš Ros. Enako kot prej 
moram z istim optimizmom ugotoviti, da ni tako tragično v tem Prekmurju. 
Na vtse strani smo prosili, da bi dobili za potrebe gradbeništva iz Slovenije in 
torej tudi iz Prekmurja 95 vajencev, ki bi se želeli vključiti v uk za zidarja 
ali tesarja. Vendar vse Prekmurje, pri vsej svoji problematiki 867 nezaposlenih, 
mladih, ki so končali osemletko in se nimajo kam vključiti v delo, nima mož- 
nosti, da nam krije potrebo po omenjenih vajencih, kljub temu, da je bilo- 
Prekmurje 15 let naša baza. 

Od skupno' 167 vajencev, ki so v našem podjetju, so žal samo trije Slovenci. 
Tako da ne vidkn nekih problemov na tem področju. Vsem osemletkam v Slove- 
niji smo namreč sporočili število prostih učnih mest v gradbeništvu. Na ta 
mesta, kolikor vem, se je v Sloveniji prijavilo 12 učencev v uk. Naj pripomnim, 
da se vsi otroci res ne morejo izučiti to, kar si starši zamislijo. 

Prav tako lahko teh 71,0/o nekvalificiranih delavcev, ki so danes, kot se 
v diskusiji navaja, problem*, zlasti delavci iz Prekmurja, lahko v panogi gradbe- 
ništva oziroma v vseh podjetjih gradbene stroke pridobijo kvalifikacijo. Pove- 
dala sem že, da so vsi nekvalificirani delavci v gradbeništvu iz južnih predelov 
države in jih v Sloveniji ne moremo dobiti. 

Emigracija v tujini tudi ni tolikšen problem, čeprav se v glavnem strinjam 
s tovarišem Jakofčičem, zlasti z njegovimi uvodnimi besedami. Menim, da 
emigracija ni samo naša skrb, zato se z zaključkom ne bi strinjala. Človeka, 
ki ga nujno rabimo, ž vsemi silami zadržujemo, da bi ostal na delovnem mestu. 
Toda če delavec dobi nekje boljše in ugodnejše mesto in boljši zaslužek, bo 
zapustil delo in odšel drugam. Ce razmislimo, je to človeško, kar bi storil 
tudi sleherni izmed nas. Zato ne bi dala komisiji za pripravo zaključkov tako 
pesimistično stališče, kot izhaja iz celotne diskusije. Hvala lepa. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? Prosim, 
tovariš Ros ima besedo. 

Ivan Ros : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Bom čisto 
kratek. Tovarišici podpredsednici bi se močno zahvalil za nasvete, ki mi jih je 
dala glede zaposlitve naših pomurskih nekvalificiranih delavcev. Je dokaj resnice 
v tem. Samo da bo resnica popolnejša, smo iz vsega njenega izvajanja zvedeli 
tudi to, da je gradbenemu podjetju nemogoče urediti delovni čas tako, da bi 
na eni strani zainteresiral in stimuliral zaposlene delavce podjetja in da bi 
podjetje doseglo tudi večji učinek. Menim, da je prav to vprašanje eden izmed 
razlogov, da naši pomurski delavci gradbene stroke raje gredo v tujino, kjer 
delajo tudi po 16, 18 ali celo več ur. Ker delavci želijo predvsem zaslužiti, 
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je to eden izmed razlogov, da tovarišica podpredsednik kot kadro vik v podjetju 
često prekmurskega delavca ne more dobiti. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala, tovariš Ros. Hoče še kdo besedo? 
Tovariš Vinko Hafner, podpredsednik izvršnega sveta.. 

Vinko Hafner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! To- 
variš predsednik me je med razpravo pozival, da bi bilo treba na razna mnenja 
dati hkrati tudi razlago mnenj in stališč. V imenu izvršnega sveta moram 
reči, da danes nisem v stanju, da bi rezimiral tako obsežno in bogato razpravo, 
ki se je v tej zvezi tu razvijala in da bi v imenu izvršnega sveta zavzemal do 
posameznih vprašanj stališča. Stališča izvršnega sveta so v bistvu izražena že 
v zaključkih, ki so jih pripravili pristojni skupščinski odbori in v ekspozeju 
tovariša Božiča. 

Ker je predvideno, da se bodo končna stališča skupščine sprejemala šele 
na eni prihodnjih sej, bo izvršni svet prav tako kot tudi ustrezni strokovni 
organi, današnjo razpravo proučil in zavzel tudi sam stališča do nekaterih pred- 
logov in mnenj, ki so bila dana v tej razpravi in bo> na ta način aktivno prispeval 
h končnemu oblikovanju stališč. Pri tem mislim tudi na nekatera izrečena sta- 
lišča tovariša Pušenjaka in nekaterih drugih diskutantov. 

Izvršni svet je na svoji včerajšnji seji razpravljal o gibanjih gospodarstva 
v prvih štirih mesecih letošnjega leta in o posebni informaciji o rezultatih delitve 
dohodka gospodarskih organizacij v pretecenem letu. To gradivo skupaj s sta- 
lišči izvršnega sveta je že ali pa bo v prihodnjih dneh predloženo skupščinskim 
organom in bo na eni prihodnjih sej tega in drugih zborov na dnevnem redu. 
Ta razprava bo lahko še bolj bogato ilustrirala to gradivo, zlasti nekatere čisto 
ekonomske aspekte zaposlovanja, ki so jih, več ali manj, vsi diskutanti podprli 
v svoji razpravi. Prav tako bo' mogoče bolj kvalificirano1, kot je to danes meni, 
ali mogoče komurkoli izmed nas, odgovoriti na vprašanja tovariša Majeriča, 
zlasti ali je do zdaj reforma že pokrenila neke kvalitetnejše procese v gospo- 
darstvu in kako se ti odražajo na akumulativnost, investicije in možnosti za- 
poslovanja. 

Na koncu bi še odgovoril tovarišici poslanki Ivkovičevi na mnenje, ki je 
bilo posredovano v dnevnem časopisju glede vprašanja vplačevanja proračun- 
skega prispevka od osebnega dohodka po mestu zaposlitve ali po mestu bivanja 
delavcev. Pri tem naj povem, da gre le za časopisno informacijo o razpravi, ki 
so jo začeli na izvršnem svetu nekateri posamezniki, vendar moram reči, da 
izvršni svet v tej zvezi ni zavzel nobenega stališča. Zato se to ne bi moglo sma- 
trati kot stališče izvršnega sveta. Poleg tega pa bomo o teh vprašanjih še imeli 
priliko razpravljati, zlasti ob končnem formuliranju teh in drugih sklepov in 
definitivno oceniti posamezna mnenja, ki se o tem vprašanju oblikujejo. 

Toliko, kot moj prispevek k razpravi. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, tovariš Hafner. 
Zeli še kdo besedo? Ce ne, štejem, da smo končali to zanimivo in bogato 

obravnavo. Predlagam, da sedaj izvolimo posebno komisijo, ki bo pripravila 
končni predlog sklepov na podlagi dosedanjih gradiv in današnje razprave. 
Moj predlog je, da naj bi komisija izdelala predlog sklepa do 15. julija. V komi- 
sijo predlagam tele tovariše: Janeza Japlja, Alojza Napotnika, Vladimira 
Vrečka, Ceneta Maticiča in Milana Kristana, iz republiškega zbora. 
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Iz gospodarskega zbora pa: Ivana Kočevarja, Jožeta Rupnika in inž. Vladi- 
mira Klavsa; razen teh tovarišev bi imenoval sodelavce v to komisijo izvršni 
svet, zavod SR Slovenije za planiranje in pa republiški sekretariat za delo. Ob- 
veščen sem že, da je izvršni svet predlagal, da bi bili v komisiji Ivan Zupan in 
Jože Božič. 

Dajem predlog v razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker se nihče ne javi, 
zaključujem razpravo in, dajem predlog na glasovanje. Kdo je za? (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, 
da smo predlog soglasno sprejeli. Prekinjam sejo, ki jo bomo nadaljevali ob 
14.30. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.25 in se je nadaljevala skupno z gospodarskim 
zborom ob 14.35.) 

Predsedujoči Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci. Prehajamo 
na obravnavo 3. točke dnevnega reda, to je na razpravo< o uveljavlja- 
nju temeljnega zakona o delovnih razmerjih. 

Po dogovoru s predsednikom republiškega zbora naj bi to skupno sejo 
vodil jaz. 

V zvezi s to točko dnevnega reda ste prejeli naslednja gradiva: Informacijo 
republiškega sekretariata za delo o nekaterih problemih izvajanja temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih, informacijo republiškega sekretariata za delo o ne- 
katerih vprašanjih revizije temeljnega zakona o delovnih razmerjih, informacijo 
republiškega sveta zveze sindikatov Slovenije o samoupravnem normiranju 
delovnih razmerij, informacijo inštituta za javno upravo in delovna razmerja 
pri pravni fakulteti v Ljubljani, o urejanju delovnih razmerij v statutih in 
drugih splošnih samoupravnih aktih na območju Slovenije, predlog zveznega 
sveta za delo za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih z osnutkom tega zakona, dopolnilni predlog zveznega sveta 
za delo k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih, novo besedilo predloga zveznega sveta za delo 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih, ki predstavlja nov enoten predlog za izdajo zakona kot nadomestilo 
prejšnjih dveh, in mnenje pravnega sveta izvršnega sveta k problematiki za- 
konske ureditve delovnih razmerij. 

O tej problematiki in o predlogih zveznega sveta za delo so razpravljali na 
skupni seji odbor za delo in socialno' zavarovanje republiškega zbora, občasni 
odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora in odbor za samo- 
upravljanje v delovnih organizacijah organizacijsko-političnega zbora. Odbora 
republiškega in gospodarskega zbora sta predložila zboroma skupno poročilo. 
V njem predlagata, naj bi Skupščina; SR Slovenije pri obravnavi teh vprašanj 
zavzela stališča do predlaganih sprememb in dopolnitev, ki jih predlaga zvezni 
svet za delo v predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah temelj- 
nega zakona o delovnih razmerjih. Vsi trije odbori so predložili svojim zborom 
besedilo predloga ugotovitev in sklepov o uveljavljanju temeljnega zakona o de- 
lovnih razmerjih. Predlog tega besedila je bil v skladu z določbo 165. člena 
skupščinskega poslovnika poslan izvršnemu svetu, da da svoje mnenje. Tudi 
zakonodajno^pravna komisija je obravnavala ta predlog in predložila zboroma 
pismeno poročilo. 
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Uvodno besedo o vprašanju, ki je na. dnevnem redu, bo imel pomočnik re- 
publiškega sekretarja za: delo, tovariš Rado Miklič. Prosim tovariš Miklič! 

Rado Miklič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Raz- 
prava o izvajanju temeljnega zakona o delovnih razmerjih v delovnih organiza- 
cijah je pravzaprav razprava o razvitosti samoupravnega urejanja teh razmerij in 
o pogojih za napredek tega urejanja. Norme tega zakona naj bi namreč bistveno 
prispevale k nadaljnji afirmaciji delovnih skupnosti kot samoupravnih asociacij 
tudi na področju urejanja odnosov, kakršni nastajajo, se razvijajo in oblikujejo 
med člani teh skupnosti na podlagi osebnega sodelovanja v združenem delu. Ce 
pa še upoštevamo pomen, ki ga imajo urejeni notranji odnosi tako za delovno 
zainteresiranost vsakega posameznega delavca, kot tudi za delovno in poslovno 
uspešnost delovne organizacije, je očitno, kako pomemben je citirani zakon za 
oblikovanje delovnih skupnosti kot ekonomsko učinkovitih asociacij. Imamo 
torej opraviti z izvajanjem zakona, ki je izrazito sistemski in politično zelo 
aktualen pravni akt. Njegov zakonodajno-pravni smoter ni neposredno urejati 
delovnih razmerij, temveč predvsem položiti pravne temelje za razvoj samo- 
upravnega urejanja teh razmerij. Temu samoupravnemu urejanju in njegovi 
razvitosti pa je potrebna določena ustaljenost pravne osnove. Vendar je zakon, 
ki naj bi prispeval k tej ustaljenosti, v treh letih doživel že štiri spremembe, 
pripravljen pa je predlog za nove spremembe in dopolnitve. 

To je za sistemsko tako pomemben zakon vsekakor precej in utemeljeno se 
zastavljajo vprašanja, na primer, kaj pravzaprav povzroča pogostne spremembe, 
kako to pogostno spreminjanje vpliva na urejenost notranjih odnosov, zlaisti 
pa kako vpliva na razvoj samoupravne normativne dejavnosti, na krepitev 
samoupravljanja, ki zajema tudi urejanje notranjih odnosov. 

Organizacijsko-politični zbor je na seji decembra lani že razpravljal o teh 
vprašanjih :in je v načelu odklonil tendence po. nenehnem spreminjanju tega 
zakona. Ugotovil je namreč, da takšno ravnanje vnaša nestalnost v pravno ure- 
jenost delovnih razmerij, da slabi prizadevnost za samoupravno urejanje teh 
razmerij, samoupravne splošne akte pa spreminja v bolj ali manj izvršilne pred- 
pise za izvajanje zakonskih pooblastil, na kar že nekaj časa opozarjajo tudi de- 
lovne organizacije same. 

Glede na izkušnje se je že takrat organizacijsko-politični zbor zavzel za 
sistemsko revizijo zakona. Njegova stališča so bila pobuda, da je republiški se- 
kretariat za delo nadaljeval z analizo1 izvajanja tega zakona in o tem izdelal dve 
informaciji. Na zahtevo dveh odborov izvršnega sveta je tudi pravni svet raz- 
pravljal o problematiki zakonskega urejanja delovnih razmerij. S svojimi stališči 
je opozoril na izvor, naravo in posledice parcialnih sprememb zakona ter se 
izrekel za njegovo revizijo, ki naj bi z upoštevanjem triletnih izkušenj in spo- 
znanj pripomogla, da se v duhu ustave čim dosledneje izvede njegovo načelno 
izhodišče, namreč da je nadrobno urejanje medsebojnih delovnih razmerij stvar 
samoupravne normativne dejavnosti. 

Dejstvo, da je izvajanje temeljnega zakona o delovnih razmerjih ponovno na 
dnevnem redu naše skupščine, samo potrjuje, kolikšen pomen ima ta zakon za 
urejenost delovnih razmerij, za napredek samoupravnega urejanja teh razmerij, 
zlasti pa, kolikšen je pomen razvitega samoupravljanja za urejenost teh razme- 
rij. Hkrati pa ta okoliščina dokazuje, da so pojavi in problemi, ki nastajajo z iz- 
vajanjem tega zakona, prerastli strokovne pravne okvire. Nekateri se namreč 
tičejo tudi narave in strukture pravnega reda ter nadaljnje realizacije nekaterih 
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ustavnih principov. Temeljno izhodišče zakona, povzeto po ustavnem načelu 
o samoupravnem urejanju delovnih razmerij izhaja namreč iz predpostavke, 
da je delovna organizacija pravna oblika združenega dela članov delovne skup- 
nosti. Med njimi nastajajo na podlagi dela medsebojna delovna razmerja s pra- 
vicami in dolžnostmi, ki izvirajo iz osebnega sodelovanja v združenem delu. Za- 
radi tega .ta razmerja načeloma urejajo delovne skupnosti same, seveda v okviru, 
ki ga opredeljujeta ustava in zakon z normami, s katerimi se postavljajo in va- 
rujejo osnove, bistvene za enotnost statusa delovnega človeka na delu. 

Takšna koncepcija pa zaostruje enega perečih zakonodajnih problemov, 
namreč kakšna naj bo vloga in kakšna naj bo vsebina temeljnih zakonov na pod- 
ročju družbenih odnosov, katerih urejanje že prehaja v samoupravno norma- 
tivno urejanje. Realizacija takšne koncepcije pa predvsem terja vedno bolj raz- 
vito samoupravno urejanje v delovnih skupnostih. Toda nekatere raziskave, ki 
sta jih opravila zlasti republiški svet zveze sindikatov za Slovenijo ter inštitut 
za delovna razmerja pri pravni fakulteti, so pokazale, da razvitost te dejavnosti 
ni zadovoljiva, zaradi česar prihaja do raznih nevšeonih pojavov in potem tudi 
to odvečnih težav pri uveljavljanju pravic in zlasti dolžnosti. Nekateri zaradi 
tega grajajo sam zakon, češ da ni v skladu z intencijami reforme in odrekajo 
učinkovitost sedanji ureditvi. Zadnje raziskave, ki jih je opravil center za raz- 
iskavo javnega mnenja pri republiškem svetu zveze sindikatov za Slovenijo, pa 
celo kažejo, da med delavci raste zahteva, naj kar zakon uredi delovna razmerja 
v celoti. In res je mogoče slišati stališča, naj bi zaradi premalo razvitih samo- 
upravnih norm okrepili in razvijali predvsem zakonsko ureditev ter s tem vna- 
šali več reda med delovna razmerja, na tak način pa bi odprli tudi razvoj samo- 
upravnih norm. 

Pri tem se zastavlja vprašanje, kako bi takšno ravnanje dejansko vplivalo 
na razvoj samoupravnega urejanja notranjih odnosov v delovnih organizacijah. 
Organizacijsko-politični zbor je, na primer, na svoji že omenjeni seji decembra 
lani ugotovil, da je prav hipertrofija predpisov in zlasti njihova neustaljenost 
eden od vzrokov, da splošni akti izgubljajo svoj pomen in da v delovnih orga- 
nizacijah pada živ interes za njihovo izpopolnjevanje. Ob takšnih tendencah 
in njihovih posledicah se razkriva, da ni nobenega razloga za razpravljanje o 
alternativi ali zakon ali splošni samoupravni akti. Tudi ni dopustno preslabe 
razvitosti splošnih aktov uporabiti kot opravičilo, trenutnim razmeram in situa- 
cijam prilagojeno spreminjanje in dopolnjevanje zakona, pač pa postaja vedno 
bolj aktualno drugo vprašanje, namreč, ali je bilo storjeno vse, kar terja težaven 
prehod iz sistema, ko je država do vseh nadrobnosti urejala delovna razmerja 
tako, da je delovnim organizacijam ostajalo samo izvrševanje teh predpisov, v 
nov sistem, ko delovne organizacije s svojimi splošnimi akti ustvarjajo nepo- 
sredno pravno osnovo za urejanje posamičnih zadev s področja teh razmerij. 
V delovnih organizacijah samih so pogostokrat opozarjali in še vedno opozar- 
jajo, da ta prehod terja precej časa, zlasti pa mnogo potrpežljivega, dobro orga- 
niziranega političnega, organizacijskega in strokovnega dela, da se lahko posto- 
poma uveljavijo nova načela, nova pojmovanja, novi odnosi in nove oblike. Ce 
torej raziskave odkrivajo številne napake in pomanjkljivosti v splošnih samo- 
upravnih aktih in prihaja zaradi tega do raznih nevšečnih pojavov, bi bito najbrž 
treba predvsem raziskati vzroke za te napake in pomanjkljivosti; ugotoviti, kaj 
ovira in hromi večjo zainteresiranost za samoupravno urejanje delovnih raz- 
merij; presoditi, kaj bi morali v samem zakonu izpopolniti v prid razvoju samo- 
upravnega urejanja; določiti, kakšno stalno strokovno pomoč bi bilo treba orga- 
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nizirati in razviti, da bi v delovnih organizacijah lahko svoje splošne akte 
uspešno izpopolnjevali ter razviti takšno družbeno kontrolo- nad ustavnostjo in 
zakonitostjo samoupravnih norm ter nad njihovo uporabo, da bo pospeševala to 
dejavnost delovnih organizacij in prispevala k vsestransko učinkoviti urejenosti 
medsebojnih delovnih razmerij. Ta vprašanja so tembolj aktualna, ker je samo- 
upravno urejanje medsebojnih delovnih razmerij, kamor spada tudi urejanje 
delitve osebnih dohodkov, integralni del ekonomske samouprave, ki je temelj 
osnovne samostojnosti delovnih organizacij. To velja tem bolj upoštevati, čim' 
bolj terja delovanje tržnih zakonitosti tudi urejena delovna razmerja kot enega 
od pogojev za spodbudno delovno vzdušje, za sproščeno zainteresiranost delav- 
cev za poslovno uspešnost delovne organizacije. Ta vprašanja pa hkrati še opo- 
zarjajo, da izdelava in izpopolnjevanje splošnih aktov nikakor ni samo pravno 
opravilo, čeprav gre sicer za delo, ki terja mnogo pravnega znanja in zlasti 
pravne kulture. Dejanske razmere na področju samoupravnega urejanja no- 
tranjih odnosov opozarjajo, da terja to urejanje solidno poznavanje ekonomskih, 
organizacijskih, socioloških in kadrovskih problemov. To potrjuje tudi sama 
analiza izvajanja temeljnega zakona o delovnih razmerjih in problemov, ki pri 
tem nastajajo. Pokazala je namreč, kako je to izvajanje tesno povezano z neka- 
terimi organizacijskimi, poslovnimi, kadrovskimi in drugimi pogoji. 

Splošni akti so pomemben samoupravni instrument, ki mora prispevati 
k čim boljšemu redu v delovni skupnosti. To pa je seveda samo nov dokaz, da 
slabe razvitosti samoupravnega urejanja ne more nadomestiti zakon, še manj 
njegove pogoste novelizacije, temveč se je treba lotiti predvsem odpravljanja 
vzrokov te slabe razvitosti, ki jo delovne organizacije vedno bolj čutijo tudi kot 
oviro za učinkovitost svojega poslovanja. 

Realizacija ustavnih in zakonskih načel o samoupravnem urejanju med- 
sebojnih delovnih razmerij je pač tesno povezana tudi z nekaterimi organiza- 
cijskimi, ekonomskimi in kadrovskimi pogoji in teh pogojev torej ne more na- 
domestiti nobena modernizacija zakona. To je logična posledica tega, da gre za 
urejanje razmer, kakršne nastajajo med člani samoupravne delovne skupnosti 
na podlagi dela in sodelovanja v družbenem redu. 

Samo teh nekaj razlogov navajam za zaključek, da slaba razvitost samo- 
upravnega urejanja medsebojnih razmerij ter problemi, na katere opozarja 
praksa, ki ji je treba prisluhniti, ne govorijo za občasno delno spreminjanje in 
dopolnjevanje zakona. V podobno domnevo vodi celo zadnji predlog zveznega 
sveta za delo iz maja leto®. Ta predvideva kar 30 sprememb in dopolnitev, ome- 
nja pa še 17 zahtev za spremembe, ki pa jih predlog ne upošteva. 

Predlog sicer utemeljenoi opozarja na vrsito odprtih problemov, toda prav 
zato se zastavlja aktualno1 vprašanje, kaj zagotavlja, da ne bomo po morebitni 
uveljavitvi predlaganih sprememb v kratkem znova razpravljali o potrebnosti 
in upravičenosti novih sprememb. Še aktualnejše pa je seveda vprašanje, kako 
bi utegnila tolikšna labilnost vplivati na nadaljnji razvoj samoupravne norma- 
tivne dejavnosti, na kakovost samoupravnih norm, na urejenost in zakonitost 
notranjih odnosov. Treba je prisluhniti praksi, ki je v treh letih veljavnosti te- 
meljnega zakona o delovnih razmerjih na marsikaj opozorila in pričakuje, da bo 
zakon izpopolnjen tako, da ga ne bo več treba pogosto spreminjati. Praksa po- 
temtakem terja celo nekaj več kot samo delne spremembe, ki vnašajo v razvoj 
samoupravne normativne dejavnosti neprijetno nestabilnost. 

V interesu razvoja samoupravnega urejanja in večje pravne varnosti praksa 
take delne spremembe odklanja, terja pa kompleksno revizijo zakona, kar 
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pomeni, da bi bilo treba, po dosedanjih izkušnjah, glede na sedanje družbeno- 
ekonomske pogoje in seveda v duhu ustavnih načel, kritično oceniti zakonsko 
ureditev posameznih institucij s področja delovnih razmerij. Tak postopek naj 
bi omogočil, da bi prišli do optimalnih, redakcijsko čim skrbneje izdelanih ure- 
ditev, ki bi prispevale k čim boljši urejenosti teh razmerij in k boljšim pogojem 
za napredek samoupravnega urejanja medsebojnih odnosov. Takšno načelno sta- 
lišče pa seveda ne izključuje morebitne možnosti, da bi eventualno že sedaj 
uveljavili nekatere spremembe, vendar pa samo takšne, ki so v sedanji situaciji 
dejansko neogibne in ki bi takoj prispevale k učinkovitejši ureditvi nekaterih 
aktualnih zadev. 

Pri presoji predloga za novelo temeljnega zakona o delovnih razmerjih bi 
mogle priti v poštev kvečjemu spremembe, naštete v predlogu ugotovitev in 
sklepa o uveljavljanju citiranega zakona. Analiza vseh ostalih predlaganih spre- 
memb pa pokaže, da niso niti .aktualne niti nujne, nekatere pa so celo sporne 
in ne morejo prispevati niti k večji jasnosti niti k boljši praksi. Velja pa končno' 
še dodati, da tudi revizija zakona ,še ne bi bila sama po sebi zagotovilo za večji 
razmah samoupravnega normativnega urejanja. Hkrati bo treba razmisliti tudi 
o vseh drugih pogojih, ki naj zagotovijo napredek na področju tako pomembnih 
in občutljivih družbenih odnosov kot iso prav delovna, razmerja, kakršna nasta- 
jajo na podlagi dela v samoupravnih delovnih skupnostih. 

Predsedujoči Miran Goslar: Kot poročevalca k predlaganemu bese- 
dilu ugotovitev in sklepov o uveljavljanju temeljnega zakona o delovnih raz- 
merjih sta pristojna odbora določila poslanca Slavka Jakofčioa. Prosim ga za 
uvodno besedo. 

Inž. Slavko Jakofčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ugotovitve in sklepi o uveljavljanju temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih, ki so jih predložili pristojni odbori treh zborov skupščine, so plod 
daljšega obravnavanja. Začetek razprav je bil že v lanskem letu. Pri zbiranju 
gradiva in zavzemanju stališč je sodelovalo, poleg pristojnih organov, več insti- 
tucij, predvsem pa republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, inštitut za javno 
upravo in delovna razmerja pri pravni fakulteti v Ljubljani, vrhovno sodišče, 
gospodarska zbornica Socialistične republike Slovenije ter pravni svet pri izvrš- 
nem svetu naše skupščine. Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da obstaja pre- 
cejšnja enotnost navedenih institucij glede rešitve obravnavanih vprašanj. 

Da vam brez potrebe ne bi vzel preveč časa, menim, da ni potrebno podrob- 
neje obravnavati posameznih ugotovitev in sklepov o stališčih, ker so dovolj 
obrazloženi v predloženem gradivu kakor tudi v izvajanju tovariša Mikliča. Pri 
oblikovanju predloženega dokumenta so- se odbori še zlasti opirali na mnenje 
in predloge pravnega sveta. 

Mogoče izgleda nekoliko neobičajno1, da na konkretne predloge o dopolnitvi 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih s strani zveznih organov odgovarjamo 
s predlogi, ki zahtevajo sistemsko revizijo zakona, le podrejeno pa se oprede- 
ljujemo za nekatere spremembe že pred revizijo. Iz predloženega teksta izhaja, 
da tudi teh sprememb ne podpiramo brez zadržkov, vendar jih dopuščamo, ker 
se zavedamo, da revizija ne more biti opravljena v kratkem času, S tem pa ne 
zanikamo potrebe po spremembi vrste zadev, vendar ne na takšen poenostavljen 
način. K takšnemu stališču pa nas je vodil razkorak, ki že danes obstoja med 
temeljnim zakonom in samoupravnim statusom delovnih ljudi, združenih v de- 
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lovni skupnosti. Predlagane spremembe iščejo rešitev nekaterih odprtih ali ne- 
zadovoljivo rešenih vprašanj v nadrobnejšem zakonskem urejanju in s tem 
še bolj zožujejo samoupravno urejanje medsebojnih razmerij v okviru de- 
lovnih skupnosti. 

2e sami predlagatelji so v. času priprav večkrat menjali svoja stališča do 
posameznih sprememb, kar kaže, da priprave niso bile dovolj resne. Zakonodaje 
na področju delovnih razmerij ne moremo1 spreminjati vsako leto. Zavedati se 
moramo, da sprememba takšnega zakona zahteva spremembo samoupravnih 
aktov večine, če že ne vseh, delovnih organizacij v državi. Tudi z ekonomskega 
vidika čas, potreben za spremembo samoupravnih aktov ni pozitivna postavka, 
zlasti še, če z njimi bistveno1 ne prispevamo k boljšemu urejanju delovnih 
razmerij za daljši čas. 

Predlagatelji pogostih sprememb zakonodaje se kaj radi sklicujejo na 
prakso, ki baje zahteva spremembe. Tako je tudi v tem primeru. Nimamo pa 
še dovolj razčiščeno' vprašanje, katera je ta praksa, kdo so predstavniki, ki govo- 
rijo v imenu te prakse in za čigavo prakso gre. 

Razvoj je še vedno demantiral večino na hitro in ne dovolj proučenih pred- 
logov in sprememb. Poleg tega ne smemo zanemarjati vpliva hitrega spremi- 
njanja zakonodaje na odnos delovnih organizacij do svojih normativnih aktov. 
Ta praksa je negativna in degradira samoupravne akte na tem področju na 
usklajevanje s spremembami zakona. Menimo, da so zato naši predlogi spre- 
jemljivi in umestni. 

Na predloženo besedilo dajeta pristojna odbora obeh zborov naslednje spre- 
membe, v katerih upoštevata tudi mnenje zakonodajno-pravne komisije: 

Na prvi strani ugotovitev in sklepa o uveljavljanju temeljnega zakona o 
delovnih razmerjih, v prvem odstavku v peti vrsti se črtajo besede »ter dopol- 
nilnem predlogu«. Ta sprememba je potrebna zaradi tega, ker je naknadno 
prišlo še do novih predlogov in imamo sedaj že več predlogov sprememb; zato 
je bolje, da ostanemo kar pri predlogu zveznega sveta za delo in smatramo, da 
so tako zajeti vsi predlogi. 

Zaradi redakcijske pravilnosti je potrebno v predzadnji vrsti istega od- 
stavka besedo »ju« nadomestiti z besedo »ga«. 

Na tretji strani se v zadnji alinei črtajo besede prvega dela zadnjega stavka 
»obenem pa je dozorel trenutek«, ter se nadomestijo z besedilom »z opravljeno 
revizijo bo ustvarjen eden od bistvenih pogojev«. Ostalo besedilo tega stavka 
ostane nespremenjeno. 

Predsedujoči Miran G o s 1 a r : Samo' trenutek, tovariš Jakofčič. Tova- 
riši poslanci, ta tekst imate tudi vi pred seboj, da lažje spremljate predlog, ki 
ga daje tovariš Jakofčič, in sicer v dopisu, ki ga organizacijsko-politični zbor od 
včerajšnjega zasedanja pošilja našima zboroma. 

Inž. Slavko Jakofčič: V četrti vrsti drugega odstavka je organiza- 
cijsko-politični zbor še predlagal, da se med besedi »Slovenije« in »republiški« 
vnesejo še besede »izvršni svet Skupščine SR Slovenije«. 

Odbora naših dveh zborov te spremembe ne predlagata zaradi tega, ker 
se ta odstavek nanaša na tiste institucije, ki so sodelovale v pripravah, predvsem 
z gradivi, ne pa na vse institucije, ki so sicer sodelovale v razpravi. Zato smatra- 
mo, da ta dopolnitev ni potrebna in je ne predlagamo. 

13* 
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Na 4. strani, v drugi vrsti prve alinee, se črtajo besede »in dopolnilni pred- 
log«. Ta sprememba je skladna spremembi na prvi strani in ima redakcijski 
značaj. Na 5. strani se v šesti vrsti sklepa o stališčih črta besedilo »ostalo pa naj 
uredijo republike same«; pred tem besedilom se vejica nadomesti s piko. Me- 
nimo, da je s črtanjem tega dela stavka bolj jasno izraženo stališče, da tudi 
pravno urejanje teh vprašanj v okviru republike zajema prvi del stavka, ko 
govori »zato mora zakon«. Menimo, da se besedilo nanaša na zvezni in republiški 
zakon. 

V zadnjem stavku iste točke se beseda »sistematična« nadomesti z besedilom 
»sistemska« na predlog zakonodajno-pravne komisije, ki sta ga odbora sprejela. 

Druga točka sklepa o stališčih se spremeni tako, da se glasi: »Po izvršeni 
reviziji se pristopi k izdelavi kodeksa, dela,«. Ze iz spremembe na 3. strani sledi, 
da ta formulacija bolj ustreza, ker je potrebno najprej opraviti revizijo in šele 
na osnovi opravljene revizije bomo lahko pristopili k izdelavi kodeksa dela. 

V drugem odstavku 3. točke sklepov o stališčih se za besedo »vprašanjih« 
postavi pika, besedilo »in da se odpravijo nejasnosti« pa se črta. Ko smo zapisali, 
da naj se odpravijo nejasnosti, najbrž nismo dovolj pojasnili, kaj razumemo 
s temi nejasnostmi. 

Omenjena odbora še predlagata, da se doda nov 4. sklep z besedilom: »4. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj poskrbi, da bo čimprej pripravljen načrt 
za revizijo obstoječe zakonske ureditve delovnih razmerij in ga predloži Skup- 
ščini SR Slovenije v proučitev.« Ta sklep je potreben zato, da v svojih predlogih 
ne bi ostali samo pri kritiki dela, zveznih organov, temveč skušamo tudi sami 
aktivno sodelovati pri konkretnem oblikovanju zvezne zakonodaje. Hvala lepa! 

Predsedujoči Miran Goslar: Ugotavljam, da se predlogi, ki jih je dal 
tovariš Jakofčič kot poročevalec odborov, v dveh točkah razlikujejo od besedila, 
ki" je bil včeraj sprejet na seji, organizacijsko^političnega zbora. Organizacijsko- 
politični zbor je sprejel v 4. vrsti drugega odstavka še dodatno besedilo, v kate- 
rem med organe, ki so predložili Skupščini SR Slovenije razne analize, mnenja 
in stališča, uvršča tudi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Prav tako obstoja 
razlika s predlogom novega sklepa, ki ga nisem uspel v celoti ujeti; s katerim 
se izvršnemu svetu nalaga, naj poskrbi, da bo čimprej pripravljen načrt za 
revizijo- temeljnega zakona! 

Preden bomo zaključili skupno sejo in ločeno razpravljali ter sklepali o 
predlaganem aktu, predlagam, da presodimo, ali so razlike v stališčih res toliko 
pomembne, da bi bilo nujno potrebno usklajevanje z organizacijsko-političnim 
zborom. Ce ne bo prišlo do kakšnih drugih sprememb na podlagi same razprave 
in dopolnilnih predlogov poslancev, predlagam, da sprejmemo predlog, da se 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije vnese v drugi odstavek predloga akta, ker 
v bistvu ne gre za nikakršno vsebinsko zadevo, temveč samo za naštevanje 
raznih organov. 

Mislim pa, da je predlog, ki ga daje tovariš Jakofčič glede zadolžitve izvršne- 
ga sveta resnično umesten; vendar bi bilo verjetno bolje, da ga sprejmemo kot 
poseben sklep obeh naših zborov in ga ne vključujemo v tekst predloženega akta. 
Predloženi akt je po svoji vsebini bolj namenjen zveznim organom, medtem ko 
se sklep glede zadolžitve izvršnega sveta nanaša samo na delo našega izvršnega 
sveta. 
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Morda bi bila. to neke vrste podlaga za dokončno- sklepanje o predlogu, da 
ne bi po nepotrebnem imeli težav zaradi usklajevanja z organ i zaci jsk o- pol i ti čn i m 
zborom. 

Prosim, tovariš Jakofčič! 

Inž. Slavko Jakofčič: Menim, da je prva neskladnost zgolj redak- 
cijskega značaja, ne vsebinskega. Zato ne bi bilo potrebno usklajevanje. Usklaje- 
vanje ni potrebno niti pri 4. sklepu. Tudi ta sklep je namenjen zveznim organom 
vsaj v informacijo, da ne nalagamo nalog samo njim, temveč smo pripravljeni 
tudi sami nekaj napraviti. Zato naj bi bili sestavni del tega sklepa-; vendarle pa 
bo najbrž bolj v redu, da s 3. točko zaključimo skupne ugotovitve vseh treh 
zborov in dodamo, da sta republiški in gospodarski zbor poleg skupnih sklepov 
sprejela še dodatni sklep. 

Predsedujoči Miran G oslar : Ce prav razumem, sprejemaš prvi pred- 
log, namreč, da v besedilo uvrstimo tudi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Inž. Slavko Jakofčič: Če bi to povzročalo probleme v zvezi z uskla- 
jevanjem, se strinjam, da pride v ugotovitve. 

Predsedujoči Miran Goslar: Gre le za skupen akt vseh treh zborov in 
zairadi tega je najbrž prav, da težimo k temu, da bi bilo sprejeto besedilo akta 
enotno; kolikor seveda ne bo v razpravi prišlo do bistvenih razlik v stališčih. 

Slišali smo predloge in mnenja. V obravnavi bo treba- zavzeti stališče tudi 
o tem, ali naj se predlagana nova 4. točka sklepov sprejme kot sestavina skup- 
nega akta treh zborov ali pa kot poseben sklep republiškega in gospodarskega 
zbora. To je bolj tehnično vprašanje, vendar mislim, da bi bilo vseeno bolje, da 
sprejmemo poseben sklep in ga ne mešamo v skupni dokument. Sioer pa naj 
o tem odloči razprava. 

Zaključujem skupno sejo-! Zbora takoj nadaljujeta delo na ločenih sejah. 

(Skupna seja je bila zaključena ob 15.15, seja republiškega zbora pa se: 
je nadaljevala ob 15.20.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Nadaljujemo z ločeno sejo r-epubliškega 
zbora in sicer z obravnavo 3. točke dnevnega reda, uveljavljanje 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih v delovnih skupnostih. 

Ker smo referat predstavnika sekretariata za delo, tovaniša Mikliča, že 
slišali in ker smo slišali tudi poročilo tovariša Jakofčiča, kot predstavnika te 
komisije, katera nam je predložila sklepe, ni potrebno, da karkoli še dodajam 
in vas prosim, da začnemo^ obravnavo. Prosim, tovariš Matičič ima besedo. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
skladu s pismom slavističnega društva naše republike, ki govori o čistoči slo- 
venskega jezika, in upoštevaje dejstvo, da so ugotovitve in sklepi, ki jih imamo 
pred seboj, neverjetno čisto in brez pasivov napisani, predlagam, da bi drugo 
točko sklepov, v kateri se predlagajo spremembe, preformulirali takole: »Po 
izvršitvi revizije naj se pristopi k izdelavi kodeksa.« S tem bi odpadla edina 
pasivna oblika, ki se sicer javlja v besedilu predlaganega akta. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan : To bo seveda osnova za nadaljnje uskla- 
jevanje med tremi zbori. 

Zeli kdo besedo? Besedo ima Janko Cesnik. 

Janko Česnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Da 
ne izgubljamo časa in se izognemo nadaljnjemu usklajevanju tega dokumenta 
z ostalimi zbori, predlagam, 6e se oba odbora s tem strinjata, da ostane besedilo 
sklepa tako kot je, s tem, da upoštevamo spremembe, ki sta jih odbora že prej 
predložila. Četrti sklep, ki sta ga odbora naknadno predlagala, pa naj bi sprejeli 
morda kot poseben sklep izven okvira skupnega akta. Ta sklep bi se lahko 
smatral za sklep o našem notranjem delu. Skupni dokument bo« objavljen v 
Uradnem listu in bi bilo1 nekoliko nelogično, da bi v Uradnem listu objavljali 
tudi sklep o našem internem delu, s katerim zavezujemo izvršni svet, da pripravi 
sistemsko revizijo zakona. Morda bi bila rešitev v tem, da sprejmemo dokument 
v prvotnem besedilu s predloženimi spremembami, razen 4. točke, o kateri 
sprejmemo poseben sklep. Tako bi bil prvi del sklepov objavljen v Uradnem 
listu, 4. točka pa posebej v Informacijah Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Cesnik, tovariš Zaje me opo- 
zarja na 242. člen poslovnika naše skupščine. Ta člen ima tri odstavke. V prvem 
odstavku pravi takole: »Zbori lahko' v mejah svojega področja s sklepi ugo- 
tavljajo stanje ter zavzemajo stališča v zvezi z vprašanji, ki so jih obravnavah 
in lahko nalagajo obveznosti izvršnemu svetu in republiškim upravnim orga- 
nom glede priprave zakonov in drugih aktov ali glede opravljanja drugih zadev 
z njihovega področja,.« 

Drugi odstavek: »Vsak zbor lahko sprejema sklepe o svojem delu.« Torej 
so očividno v drugem odstavku mišljeni druge vrste sklepi kakor pa v prvem 
odstavku. To se pravi, 6e zbor naloži oziroma zaprosi izvršni svet za pripravo 
kakega zakona, potem to ni sklep o notranjem delu zbora, ampak je sklep, ki 
obvezuje drug organ skupščine in ga je najbrž zaradi tega treba objaviti v 
Uradnem listu. 

Prosim. Besedo ima tovariš Globevnik. 

Dr. Josip Globevnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ne bi rad izkoriščal vaše potrpežljivosti, vendar želim povedati nekaj 
misli v zvezi z uvodnim referatom tovariša Mikliča. 

Problematiko razmerij med predlaganimi spremembami temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih in funkcijo tega zakona, ki ureja posebno področje osnov- 
nih družbenih odnosov, in sicer družbenoekonomskih odnosov, namreč sfero 
delovnih razmerij kot medsebojnih razmerij med ljudmi, ki izvirajo iz združe- 
nega dela, je pravni svet v skladu s svojimi nalogami proučil z gledišča pravnega 
sistema in pravne ureditve. Pri tem je posebno upošteval specifični položaj in 
vlogo zakona, ki predstavlja v določenem pogledu posebno vrsto zakona, nov 
tip zakona, ki se razlikuje od zakona v običajnem smislu. 

a o poudarjam zaradi tega, da bi pravilno razumeli pomen tega zakona. 
Temeljni zakon o delovnih razmerjih spada v posebno kategorijo naših poli- 
tičnih in legislativnih sistemskih dokumentov, ki imajo v bistvu ustavno pravni 
značaj in pomenijo kvalitetno prelomnico v reguliranju odnosov med ljudmi. 
O •' no menim, da njegov značaj in vlogo lahko enačimo z zakonom iz leta 
1950 ki je vpeljal delavsko upravljanje v podjetjih ah pa z zakonom iz leta, 1955, 
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s katerim je bila uveljavljena komunalna ureditev. V sferi družbenih odnosov, 
ki jih samoupravno neposredno urejajo delovni kolektivi — kar je tudi izho- 
dišče zakona — je zakon postavil načela o osnovnem statusu človeka pri zdru- 
ženem delu in iz tega izvirajočih temeljnih pravic in dolžnostih. Tako je bil 
pravilno postavljen okvir njegovega delovanja, s tem da naj prav s svojo vsebino 
stimulira samoupravno urejanje delovnih razmerij v delovnih kolektivih. Praksa 
je v osnovi, zlasti neposredno potem, ko je bil zakon izdan in še ni bil spre- 
minjan, potrdila tako njegov koncept kot tudi njegove osnovne rešitve, čeprav 
so nekatere morda šle nekoliko naprej pred stopnjo družbene zavesti delovnih 
ljudi v gospodarskih in drugih organizacijah. To ne štejem v slabo, ampak 
v dobro. V pogojih delovanja ekonomske in družbene reforme so nekatere 
rešitve zakona, ki tudi teoretično še niso vse dokončno razčiščene in dognane, 
nedvomno postale problematične oziroma vsaj neadekvatne. Zato terjajo kri- 
tične proučitve in morda tudi spremembe. Nič manj — to je povod, da disku- 
tiram —• pa niso potrebne sprememb tudi zakonske rešitve, ki so posledica 
kompromisa s starim načinom urejanja delovnih razmerij kot razmerij1 iz 
najemnega dela. 

Zaradi vsega tega je po mnenju pravnega sveta potrebna splošna revizija 
zakona, ki bi morala biti opravljena kakor hitro bo to pač mogoče. Določen 
del predlaganih novih sprememb ni na tej poti oziroma gredo te v drugačni 
smeri, čeprav se zatrjuje, da jih terja praksa. V osnovi namireč predstavljajo 
predloge za dopolnjevanje obstoječe zakonske ureditve, kar v bistvu pomeni 
vračanje na staro, namreč to, da naj bi praznine v samoupravni sferi oziroma 
njenem urejanju čim bolj zapolnile plombe državnih zakonskih — in sicer 
centralnih — norm. 

Pravni svet, ki je o analizi temeljnega zakona dal podrobno poročilo, na 
katero se sklicujem, smatra, da je predlagano pot stalnega dopolnjevanja zvez- 
nega zakona treba odločno odkloniti, zlasti če gredo predlagane spremembe 
v pravkar omenjeno smer. Nedvomno je potrebna revizija temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih ob konfrontaciji z resnično in preverjeno prakso ter s pro- 
blemi, ki se dejansko v praksi pojavljajo, ter nato kodifikacija delovnega prava, 
kair pa seveda zahteva daljšo dobo. Potrebna pa, je bila že doslej in bo tudi 
še v bodoče družbena akcija pomoči delovnim organizacijam pri samoupravnem 
urejanju delovnih razmerij, družbena kontrola nad tem delom ter normalni 
ustavnosodni nadzor nad njegovo ustavnostjo in zakonitostjo. 

Ob dilemah, ki so se pojavljale že ob pripravah zakona in ob njegovih 
spremembah in se bodo tudi v bodoče, namreč ah posamezne odnose urejati z 
zakonom ali s samoupravnim aktom, menimi, da mora kot na vseh drugih pod- 
ročjih družbenega življenja tudi tu veljati načelo, da je treba samoupravo raz- 
vijati naprej, vendar tako, da bo ona racionalna in učinkovita. Dopustiti je treba 
tudi nove elastične oblike samoupravnega urejanja delovnih razmerij, ki jih 
nakazuje tudi mnenje pravnega sveta. 

Ni pa mogoče in ne bi bilo prav, da bi se na tem zelo občutljivem in izredno 
pomembnem področju temeljnih družbenih odnosov med ljudmi vračali v že 
preživelo obdobje klasičnega in etatističnega zakonskega urejanja, kakršno je še 
vedno, kot se mi zdi, globoko zakoreninjeno ne samo v glavah zvezne uprave, 
ampak tudi v določenem delu teoretikov delovnega prava. Prav to pa, mislim, 
izpričujejo predlogi določenega dela sprememb za dopolnitev temeljnega zakona, 
ki bi, če bi se sproti tudi uveljavljale, nedvomno hromile težnjo in potrebo po 
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samoupravnem urejanju delovnih razmerij in lako zavrle nadaljnji razvoj sa- 
mouprave na tem področju. 

Kair zadeva, tovariš predsednik, predlagane spremembe in dopolnitve za- 
kona v zvezi z danimi ugotovitvami, pa so vsie v skladu z mnenjem pravnega 
sveta in ne more biti z njegove strani nobenih pripomb. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Zeli kdo besedo? Vidim, da 
vsi navzoči tovarišice in tovariši štejejo, da je snov toliko obdelana, da lahko 
obravnavo sklenemo in da preidemo k sklepanju. Kakor vam je znano, so pred 
vami ugotovitve in sklepi o uveljavljanju temeljnega zakona o delovnih raz- 
merjih, in sicer je to dokument od 6. maja 1968. Danes smo slišali več predlogov 
za spremembe k temu aktu. Odprto je še vprašanje 4. točke, ki jo dodatno 
predlaga odbor. Mnenja sem, da je rešitev kot jo predlaga odbor, slaba. Verjetno 
bi bilo boljše, če bi 4. točka predstavljala poseben akt, ki bd se začel: »Skupščina 
SR Slovenije je na seji republiškega in gospodarskega zbora sklenila v zvezi s 
tem in tem aktom naslednje...« 

Tovariš Jakofčič želi besedo. 

Inž. Slavko Jakofčič: Tovariš predsednik, menim, da se lahko stri- 
njam z vašim predlogom, ker s temi formulacijami ne bi dosegli nič vsebinsko 
novega. Ko bo ta dokument poslan zvezni skupščini, naj se v spremnem dopisu 
omeni, da sta republiški in gospodarski zbor sprejela tudi ta sklep, s čimer bo 
zvezna skupščina obveščena o nalogah, ki so- v tej zvezi dane organom v naši 
republiki. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Jaz mislim, da jim lahko pošljemo oba 
sklepa. 

Ali je morda še kakšna proceduralna težava, oziroma ali je morda kako 
drugo mnenje. Ce ni nobenega pomisleka, potem lahko pristopimo h glasovanju. 
Še prej pa moramo razčistiti vprašanje tovariša Matičiča. 

Cene Matičič: Smatram, da z amandmajem v ničemer ne spremi- 
njam vsebine in je popolnoma redakcijski. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Mnenja sem, da je amandma dejansko 
redakcijskega značaja in ga lahko opravi redakcijska komisija. 

Cene Matičič: Se strinjam z razlago tovariša predsednika in umikam 
amandma. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Dajem na glasovanje amandmaje, ki jih 
je prebral poslanec Jakofčič in amandmaje zakonodajno-pravne komisije. Kdo 
je za amandmaje? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti. 

Prehajam na glasovanje o samem aktu in prosim tiste člane republiškega 
zbora, ki so za to, da se tako spremenjen in dopolnjen akt sprejme, da dvignejo 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti takemu aktu? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog ugotovitev in 
sklepov o uveljavljanju temeljnega zakona o delovnih razmerjih. 
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Prehajam na glasovanje o predlogu sklepa o zadolžitvi izvršnega sveta za 
pripravo načrta za revizijo obstoječe zakonske ureditve delovnih razmerij. 

Prosim tovariše in tovarišice, ki so za ta sklep, da dvignejo roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti temu aktu? (Nihče.) Se |e kdo vzdržal? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je bil ta sklep v republiškem zboru soglasno sprejet. 

S tem smo izčrpali to točko dnevnega reda in prehajamo na 4. točko 
dnevnega reda, to je na predlog poslovnika republiškega zbora. 

Predlog poslovnika republiškega zbora je predložila komisija za pripravo 
stalnega poslovnika in je njen predstavnik Ivan Ros, predsednik komisije, ki je 
predložila zboru tudi pismeno poročilo, v katerem predlaga nekatere spremembe 
in dopolnitve in to deloma tudi na osnovi poročila, ki ga je dala zakonodajno- 
pravna komisija, ki je predlog poslovnika našega zbora obravnavala hkrati s 
poslovniki ostalih zborov. Gradivo je bilo poslano v smislu 65. člena izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije. Prosim tovari'ša Rosa, da da ustno poročilo! 
Prosim. 

Ivan Ros: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! O vpra- 
šanjih, ki jih obravnava poslovnik republiškega zbora, in o celotnem obeležju 
odnosov, ki jih uireja ta dokument, smo. razpravljali že ob predložitvi njegovega 
osnutka. Zato komisija za pripravo predloga stalnega poslovnika poleg obrazlo- 
žitve, ki je priključena predlogu, ni pripravila posebnih utemeljitev oziroma 
informacij o tem, kaj vse in na kakšen način se s tem predlogom ureja. Omenim 
naj le to, da so bile po izdelavi predloga poslovnika zbora opravljene še pri- 
merjave in uskladitve s poslovniki zborov delovnih skupnosti, ki niso terjale 
vsebinskih sprememb, so pa. posegle v stilno in redakcijsko oblikovanje besedil 
posameznih členov, oziroma je bilo treba nekatera določila le dopolniti. Zato 
je komisija naknadno predlagala še spremembe in dopolnitve, ki ste jih dobili 
v pismeni obliki. Vse te spremembe in dopolnitve so tudi usklajene s stališči 
in pripombami zakonodajno-pravne komisije. 

Omenim naj tudi to, da bomo s sprejetjem poslovnika republiškega zbora 
imeli poslanci in strokovne službe dva dokumenta o poslovanju in delu zbora, 
ki se medsebojno dopolnjujeta. Zato bi bilo verjetno umestno, da se tudi natis- 
neta v enotni ediciji, ki nam bo služila pri našem vsakdanjem delu. 

V imenu komisije, ki je pripravila predlog poslovnika, prosim zbor, da 
sprejme poslovnik skupno s predloženimi spremembami in dopolnitvami. 

Razpravo v tej točki dnevnega reda pa bom izkoristil tudi za majhno infor- 
macijo, ki sicer sodi k 10. točki današnjega dnevnega reda, vendar je s spre- 
jetjem poslovnika republiškega zbora neposredno povezana. Komisija za pri- 
pravo predloga poslovnika našega zbora namreč danes tudi predlaga odlok o 
ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV. To je 
bil pravzaprav že sklep prejšnje seje našega zbora, ko smo razpravljali o osnutku 
poslovnika. V imenu komisije ob tej priliki izjavljam, da se ta strinja s spre- 
membami in dopolnitvami, ki jih je k temu odloku predložila zakonodajno- 
pravna komisija v svojem poročilu z dne 23. maja 1968. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Hvala lepa. Odpiram obravnavo. Zeli kdo 
govoriti o poslovniku republiškega zbora naše skupščine. Besedo ima tovariš 
Kreft. 
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Ivan Kreft: Tovarišiee in tovariši poslanci! Svojo diskusijo bom zelo 
skrajšal zato, ker bo še priložnost govoriti o poslovniku tudi takrat, kadar bo 
kdo od poslancev smatral, da mu ni zagotovljena pravica, ki mu jo daje po- 
slovnik. Poudaril bom le nekatere načelne stvari, ki so pomembne ob spreje- 
manju tega poslovnika. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je na skupni seji vseh zborov 
dne 13. decembra. 1967 sprejela svoj poslovnik. Ob sprejemanju skupščinskega 
poslovnika smo med drugim pozorno poslušali tudi obširen ekspoze predsednika 
skupščine, ekspoze, na katerega se upravičeno sklicujemo tudi danes, ko raz- 
pravljamo - o poslovniku našega zbora. Iz uvodnega načelnega dela tega ekspozeja 
naj vas spomnim na tehtno- misel predsednika skupščine, ki jo je izrazil takole: 
»Mislim, da lahko mirno trdimo, da velja tudi za Skupščino Socialistične repu- 
blike Slovenije osnovna ocena, da se v svojem delu ni omejevala in ne omejuje 
samo na splošen vpliv na zakonodajno dejavnost kot splošni politični repre^ 
zentant državljanov, in da je postajala in postaja vse bolj samostojno iniciativno 
delovno telo, katerega aktivnost ne izvira samo iz iniciative upravnih organov, 
temveč se razvija tudi pod neposrednim vplivom potreb in iniciativ vseh pod- 
ročij družbenega dela.« 

Nato pa je predsednik nadaljeval takole: »Tudi za skupščino naše republike 
lahko ugotovimo, da prerašča vse bolj; kot pravi tovariš Kardelj o zvezni skup- 
ščini; v vrhovni samoupravni organ in instrument družbenega dela in človeka 
v tem delu, ki se vedno- bolj usposablja za prevzem, polne družbene odgovornosti 
za sproženje in -reševanje problemov za formuliranje družbene politike na, vseh 
področjih in za družbeno kontrolo izvajanja te politike.« Konec citata. 

Del tega vrhovnega samoupravnega organa je tudi naš zbor, ki mu daje 
poslovnik, katerega danes sprejemamo, zelo velike in odgovorne kompetenoe. 
Del teh kompetenc, če se lahko tako izrazim, prenaša z zakonom ali kako drugače 
na druge organe, ki jih sam voli, kakor to določa poslovnik, o katerem raz- 
pravljamo. 

Tak organ je po mojem mišljenju ustavno sodišče, ki kot čuvar ustavnosti in 
zakonitosti lahko razveljavi tudi akte naše skupščine, če ugotovi, da niso v skladu 
z ustavo. Zakaj to- poudarjam? Zato-, ker sodim, da je po poslovniku dolžnost 
skupščine, da zaščiti organ, ki ga je izvolila, če posega v njegove kompetenoe 
kdorkoli, ki te pravice nima. 

Te dni smo v tisku brali, da bi moral mariborski odlok o javnem redu in 
miru najprej pred ustavno sodišče SR Slovenije, in sicer v smislu 248. člena 
ustave SFRJ in 22. člena zakona o ustavnem sodišču Jugoslavije. Kljub jasnim 
določilom je bila obravnava pred zveznim ustavnim sodiščem v Beogradu, ki 
hoče prvo ugotoviti, če je občinski predpis v skladu z zvezno ustavo-, čeprav 
se po 3. členu slovenske ustave'določbe o svoboščinah, pravicah in dolžnostih 
človeka po zvezni ustavi uporabljajo v SR Sloveniji neposredno in so torej 
sestavni del slovenske ustave. Le v primeru, če bi bile očitno kršene pravice 
federacije, bi lahko Ustavno sodišče Jugoslavije začelo postopek, še preden je 
končan p-ositopek pred republiškim ustavnim sodiščem po 248. členu zvezne 
ustave, kar pa se v mariborskem primeru ni zgodilo. 

Menim, da je bilo ravnanje republiškega sekretariata za prosveto in kul- 
turo korektno, k-o j-e na vabilo k obravnavi poslal v Beograd svoje pismeno 
stališče in se ni udeležil obravnave po svojem predstavniku. 

Slovenska javnost prej ko slej spremlja delo- ustavnega sodišča SR Slovenije 
in ceni njegove napore. Tudi -naš zbor je pred nekaj tedni soglasno sprejel 
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poročilo ustavnega sodišča SR Slovenije. Tako je tudi skupščina pozitivno ocenila 
napore ustavnega sodišča, torej tudi tiste glede pokojninskih zadev in glede 
pravic slovenskega jezika. Skupščinski poslovnik pa tudi omogoča,, da vrhovni 
samoupravni organ republike zagotovi pri zvezni skupščini spoštovanje ustav- 
nega sodišča SR Slovenije tudi v tem konkretnem primeru, saj je po ustavi 
varovanje ustavnosti tudi naloga republiške skupščine. 

Ker je naš zbor pomemben organ vrhovnega samoupravnega telesa repu- 
blike, bom z zaupanjem glasoval za poslovnik, ki zagotavlja zboru tako vlogo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Imam občutek, da je bila razprava izven 
okvira točke dnevnega red!a. 

Ker pa sem hkrati imel občutek, da si dosti spretno krmaril med temi pron 
ceduralnimi scilami in karibdami, bi hotel to tvojo obravnavo s svoje strani 
komentirati. Sprašujem se ali je v korist ideji slovenske suverenosti tako zaostro- 
vanje, kakor si ga ti sedaj poudaril glede vprašanja kompetenc zveznega ustav- 
nega sodišča in slovenskega ustavnega sodišča. Jaz sem pravnik, seveda pravnik 
zelo stare šole, vendar si ne bi upal tako smelo naskočiti tega vprašanja kot ti 
in bi se skušal posvetiti in poglobiti v to vprašanje, preden bi se jasno postavil 
na eno ali drugo stališče. 

Vprašanje kompetenc ustavnih sodišč v federativni državi je gotovo eno 
najbolj delikatnih vprašanj. Po' mojem mnenju je to delikatno vprašanje ne 
samo v smislu svoje zapletenosti, ampak tudi v smislu svog'e politične občut- 
ljivosti, in zaradi tega je treba po mojem mnenju to vprašanje žeto obzirno in 
pravilno obravnavati. Tudi jaz sem šel izven okvira te točke dnevnega reda, 
vendar mislim, da sem bil do tega upravičen glede na tvoja izvajanja. 

Prosim, obravnava je še vedno odprta. Zeli kdo govoriti o poslovniku. 
(Ne javi se nihče.) Če ne, potem obravnavo sklepam in prehajamo na glasovanje. 

Prvo moramo glasovati v smislu našega že sprejetega poslovnika skupščine, 
o amandmajih. Vsi ti amandmaji so vsebovani v poročilu, ki ga je komisija 
za pripravo stalnega poslovnika dala in je datirano s 23. majem tega leta. 

Mislim, da ne zahteva noben član zbora, da bi glasovali o vsakem amand- 
maju posebej, ugotavljam, da zato dajem vse amandmaje skupno' na glasovanje. 
Prosim člane republiškega zbora, ki so za predložene amandmaje, da dvignejo 
roko. (Vsii poslanci dvignejo roko.) Je kdo* proti tem amandmajem? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti. 

Prehajam na glasovanje o samem poslovniku republiškega zbora. 
Prosim člane republiškega zbora, ki so za ta poslovnik, skupno z že spre- 

jetimi amandmaji, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je poslovnik republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog sklepov 
in priporočil o ukrepih za nadaljnji razvoj turističnega gospodarstva v SR Slo- 
veniji. 

Skupna komisija republiškega in gospodarskega zbora, ki je bila ustanov- 
ljena na sejah republiškega in gospodarskega zbora dne 23. aprila 1968 z nalogo, 
da pripravi končni predlog priporočil o ukrepih za nadaljnji razvoj turističnega 
gospodarstva v SR Sloveniji, je predložila končni predlog ugotovitev, sklepov in 
priporočil. Za svojega predstavnika je določila tovarišioo Lojzko Stropnik. Pred- 
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log je bil v smislu 165. člena našega poslovnika poslan izvršnemu svetu in ta je 
določil za svojega predstavnika Draga Flisa. 

Predlog je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in dala poročilo, 
ki ga imate v svojem materialu. Na sejo smo povabili tudi predstavnika Turi- 
stične zveze Slovenije. Prosim, želi predstavnik komisije besedo? Besedo ima 
tovarišica Lojzka Stropnik. 

Lojzka Stropnik: Tovariš predsednik, tovairišice in tovariši poslanci! 
Na 58. seji republiškega zbora je bila imenovana skupna komisija za pripravo 
predloga sklepov in priporočil o ukrepih za nadaljnji razvoj turističnega gospo- 
darstva z nalogo, da na podlagi razprave o turizmu v republiškem in gospodar- 
skem zboru izpolni osnutek, ki sta ga pripravila odbor za trgovino, gostinstvo 
in turizem republiškega zbora ter občasni odbor za trgovino in turizem gospo- 
darskega zbora. Razprava v republiškem in gospodarskem zboru je omogočila 
komisiji, da je lahko izpopolnila predlog, ki ga danes posredujemo zboru. 

V predlogu ugotovitev, sklepov in priporočil je predvsem poudarjena misel, 
da moramo turizmu posvetiti večjo skrb in se bolj smelo in organizirano vklju- 
čiti v mednarodno turistično' tržišče in tako ustvariti ugodnejše pogoje za razvoj 
domačega turizma. Zgrešeno bi bilo, če bi nas uspavali ugodni gospodarski 
učinki zadnjih let, ki jih je dosegla ta gospodarska dejavnost in bi se zadovoljili 
le z najosnovnejšo turistično ponudbo. Naš turizem moramo izboljšati tako, da 
bo sposoben nuditi take usluge, ki bodo zadovoljevale tudi zahtevnejše domače, 
predvsem pa tuje goste ob maksimalnem izkoriščanju naravnih in turističnih 
znamenitosti, ki jih je v Sloveniji na pretek. Samo s klasičnimi gostinskimi in 
prenočitvenimi uslugami pa tega seveda ni mogoče doseči. Prav iz tega razloga 
stopa v ospredje zahteva po gradnji tistih infrastrukturnih objektov in naprav, 
ki bodo omogočile večjo' dnevno potrošnjo turistov. Taka usmeritev bo brez 
dvoma odprla nova pota našemu turizmu, omogočila bo izkoriščanje prirodnih 
lepot ne le v bližini turističnih centrov, temveč tudi po vsej Sloveniji. Med 
drugim bo odprla možnosti, da se tudi zasebna kmetijska gospodarstva vključijo 
v to donosno gospodarsko dejavnost in da se bo< izgrajevala, ob pravilni usme- 
ritvi zasebne iniciative, tudi mreža takih gostinskih in turističnih postojank, ki 
predstavlja dopolnitev obstoječih kapacitet na določenem območju. 

S tem predlogom dajemo torej v razpravo vrsto konkretnih sklepov in 
priporočil, ki pa jih bomo lahko uresničili le, če se bodo vsi odgovorni dejavniki, 
ki so posredno ali neposredno povezani s turizmom, zavedali, da moderni turizem 
zahteva tudi nove ukrepe, dovolj usposobljene ljudi, sistematično delo ter sode- 
lovanje ne samo te, temveč tudi ostalih panog. Predvsem bo treba spremeniti 
miselnost, da teče pri, nas na področju turizma vse v najlepšem redu, da imamo 
vse pogoje, da sprejmemo tudi najzahtevnejše goste in da je bodoči razvoj 
odvisen bolj od zunanjih vplivov in pomoči drugih gospodarskih panog kot pa 
od lastne gospodarske moči turističnih delovnih in drugih organizacij. Prav iz 
teh razlogov se prepleta kot osnovno vodilo: skozi vse besedilo predloga zahteva, 
da se mora turistično gospodarstvo usposobiti na osnovi medsebojnega sodelo- 
vanja in v najrazličnejših integracijskih oblikah, bodisi v panogi sami bodisi 
z drugimi panogami, ki najdejo v turizmu interes za svojo lastno gospodarsko 
krepitev. Le na ta način bodo gostinske in druge turistične organizacije postale 
ekonomsko močne in kot take interesanten poslovni partner za banke in tuj 
kapital, ki se ne bo pomišljal vlagati sredstva v njihovo razširjeno reprodukcijo. 
Seveda pa te naloge, ki pomenijo v marsičem prelomnico z dosedanjim gle- 
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danjem in pojmovanjem turizma, ni mogoče uresničiti brez ustreznega sode- 
lovanja in pomoči širše družbene skupnosti, ki mora podpreti predvsem tiste 
progresivne sile, ki žele ne samo z besedami, ampak predvsem z dejanji dvigniti 
naše turistično gospodarstvo na višjo raven in s tem podpreti to perspektivno 
ter za družbo pomembno in rentabilno gospodarsko panogo. 

Predlagam, da republiški zbor razpravlja o predlogu ugotovitev, sklepov in 
priporočil in jih sprejme v predlaganem besedilu. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Zeli predstavnik izvršnega sveta besedo? 
(Ne želi.) Odpiram obravnavo. Želi kdo besedo? Besedo ima tovariš Klemenčič. 

Milan Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlog sklepov o ukrepih za nadaljnji razvoj turističnega gospodarstva v So- 
cialistični republiki Sloveniji je treba pozdraviti zlasti zato, ker osnutek sklepov 
poleg priporočil določa izvršnemu svetu in republiškemu sekretariatu za gospo- 
darstvo tudi konkretne naloge, ki sta jih ta dva organa dolžna izvesti. 

V svoji razpravi želim govoriti o predlogu sklepa na 3. strani, po1 katerem 
naj izvršni svet predvidi v proračunu za leto 1969 sredstva za izdelavo III. faze 
študije »Možnosti razvoja turizma v Sloveniji«. Studija naj nakaže regionalno 
usmeritev razvoja turizma ob upoštevanju komparativnih prednosti posameznih 
zvrsti turizma v posameznih območjih in krajih Slovenije. Zato nekaj besed 
o nekaterih komparativnih prednostih zdraviliškega turizma v Socialistični re- 
publiki Slovenije. 

Zdraviliški kraj je zaokrožena celota, turistična regija v majhnem, ima 
praviloma vse elemente turistične ponudbe od hotelov in gostinstva do rekre- 
ativnih naprav in terciarnih dejavnosti. Zahteve po čim popolnejši strukturi 
ponudbe so v zdraviliščih večje kot v drugih turističnih krajih, medtem ko zlasti 
v manjših krajih močno primanjkuje določenih elementov turistične ponudbe, 
v zdraviliščih to ni možno predvsem zato, ker se tu gostje relativno dolgo zadr- 
žujejo. Zato se zdraviliškemu kraju postavljajo večje zahteve za zadovoljevanje 
gostovih osnovnih in drugih potreb in želja. Razen tega je velika razlika med 
običa jno turistično ponudbo in zdraviliško pon,udbo< O' tem, da zdraviliško-tuiri- 
stična ponudba vsebuje zdravstvene storitve kot bistveni sestavni element. 
Zdravstvene storitve se izven zdravilišč zelo redko pojavljajo v turistični po- 
nudbi in potrošnji. To pomeni na eni strani tudi ekonomsko prednost, saj tako 
tudi zdravstvene storitve povečujejo potrošnjo. V Radencih, na primer, odpade 
na zdravstvene storitve 27 °/o penzionske cene. Tudi z rekreativnega vidika po- 
menijo zdravstvene storitve izredno bogatitev turistične ponudbe, saj prav zdra- 
vilišča s kompleksno zdravstveno in turistično' službo lahko nudijo človeku 
najpopolnejšo rekreacijo. 

Po uradnih statističnih podatkih, ki so na razpolago, pridemo do naslednjih 
ugotovitev: 

1. poprečna doba bivanja v zdraviliščih je pri vseh gostih v jugoslovanskem 
merilu več kot dvakrat večja kot v ostalih turističnih krajih; 

2. v Sloveniji je poprečna doba bivanja v zdraviliščih tako pri domačih kot 
pri tujih gostih sicer krajša od jugoslovanskega poprečja in 

3. v slovenskih zdraviliščih je poprečna doba bivanja znatno daljša kot v 
ostalih jugoslovanskih zdraviliščih, pri inozemcih pa celo več kot dvakrat daljša. 

Poprečna doba bivanja v zdraviliščih je najdaljša, in sicer je bila v letu 
1966 več kot 4-krat daljša od slovenskega poprečja, pri tujih gostih pa 3,3-krat 
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daljša. Podatki o poprečni dobi bivanja kažejo vse bolj tranzitni značaj Slo- 
venije v jugoslovanskem turizmu. To je sicer v veliki meri posledica porasta, 
izletniškega turizma in maloobmejnega prometa, toda vseeno s takim razvojem 
ne moremo biti zadovoljni in si moramo prizadevati, da zadržimo goste čim dlje. 
Eno najboljših možnosti nudijo prav zdravilišča, ki že doslej ugodno vplivajo 
na poprečno dobo bivanja tako domačih kot tujih gostov. 

Izkoriščenost prenočitvenih zmogljivosti je bila v letih 1963 do 1966 v Socia- 
listični republiki Sloveniji naslednja: 

Leta 1963 vseh zmogljivosti 25%, v zdraviliščih 54%; leta 1964 v Sloveniji 
poprečno 25 %, zdraviliščih 56 !%>; leta 1965 25 °/o, v zdraviliščih pa 61 %> in leta 
1966 vsega 24 %, v zdraviliščih pa 40 '%>. 

Očitna je torej znatno večja izkoriščenost nastanitvenih kapacitet v zdravi- 
liških krajih, saj vidimo, da je tu sezona več kot dvakrat daljša. To je nedvomno 
ena od pomembnih prednosti zdraviliških krajev pred ostalimi turističnimi kraji.. 

To so le nekatere komparativne prednosti zdraviliškega turizma, ki bi jih 
bilo v naši turistični politiki vredno bolj upoštevati. 

Da bi zagotovili hitrejši razvoj zdraviliškega turizma, je treba izboljšati 
materialno osnovo; zdraviliških krajev, v zdraviliščih pa organizirati in razviti 
komercialno aktivnost bolj kot je bila doslej. 

Čeprav je ob poostrenih pogojih investiranja in ob neugodni situaciji, v 
kateri so se znašla nekatera naša zdravilišča, nepopularno govoriti o investicijah 
v zdraviliščih, se mi zdi prav investiranje nujno za nadaljnji razvoj. V nasprotju 
z znatnimi vlaganji v turizem v zadnjih letih se v zdravilišča vlaga izredno malo. 
Zato so slabo opravljena, pa naj gre za zdraviliško terapevtske ali pa za gostinsko 
turistične objekte. Tako zdravilišča po kvaliteti ne morejo konkurirati številnim 
tujim iin to še posebej v Avstriji, Italiji in Nemčiji, ki so znane po razvitem 
zdraviliškem turizmu, so pa hkrati glavna iniciativna območja za naša zdra- 
vilišča. Nekatera zdravilišča: Radenci, Rogaška Slatina, Čatež, so sicer vložila 
relativno velika sredstva predvsem v terapevtske naprave, ki predstavljajo 
osnovo. Toda to še ni dovolj. Specifičnost izgradnje zdravilišč je v tem, da ne 
prenesejo delnih rešitev, ampak je potrebno vzporedno vlagati v vse objekte, 
ker so med seboj neposredno* povezani. To so terapevtske naprave, kopališča, 
hoteli, rekreacijski objekti itd. 

Za popolnejšo obnovo zdravilišč so potrebna velika sredstva. Zadostnih 
lastnih sredstev zdravilišča nimajo, pa tudi viri tujih sredstev za zdaj niso 
posebno obetajoči. Razen tega so kreditna sredstva, kolikor so na razpolago, 
povezana z neugodnimi pogoji tako glede roka vračanja kot tudi glede obrestne 
mere. Zato je razumljiva določena abstinenca pri zdraviliščih samih, ki se bojijo 
rizika pri velikih zadolžitvah. 

Nujno bo treba določena sredstva ob selektivni politiki razporediti tako, da- 
še bo dvignilo vsaj nekaj zdravilišč na sodoben nivo. Sredstva bi morali vlagati 
predvsem v tista zdravilišča, ki imajo najboljše primarne pogoje, z upoštevanjem 
zdravilnosti vode, prometne lege in drugih pogojev, ki so v svojem razvoju 
že dosegla ustrezno raven predvsem v pogledu zdravstvene službe in se že 
uveljavila na domačem in tujemi trgu. 

V ilustracijo še en podatek: V Radencih so od 15. maja dalje več ali manj 
vse posteljne kapacitete že oddane in rezervirane skoraj: do konca sezone. Tre- 
nutno imamo na zdravljenju nad 36'%» gostov iz inozemstva. Po kapacitetah 
je zdravstvena služba trenutno hipertriofirana, nasproti obstoječim posteljnim 
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kapacitetam. Iz tega nujno sledi, da moramo pričeti takoj z izgradnjo sodobnih 
posteljnih oziroma hotelskih kapacitet. 

Tudi propaganda se postavlja kot naloga pred zdravilišča tako v odnosu 
do domačega kot tujega tržišča. S propagando je potrebno domače goste čim 
bolj informirati o zdravilnosti posameznih mineralnih in termalnih vod, o korist- 
nosti zdravljenja in podobno ter vplivati na. to, da se tudi pri nas ljudje bolj 
navadijo na obisk zdravilišč zaradi zdravljenja ali oddiha. Končno je zdravilišča 
potrebno. popularizirati kot turistično1 rekreativne letoviške kraje. 

Še zahtevnejše pa so naloge propagande v odnosu do tujih tržišč. Propagirati 
zdravilišča v tujini ni tako enostavno kot druge turistične kraje. Ugotoviti, je 
potrebno, kdo so potencialni obiskovalci zdravilišč. Posebej je treba planirati 
propagandne akcije, usmerjene na individualne goste in posebej na potovalne 
urade, zdravstvene organizacije in podobno.. Propaganda za zdravilišča je za- 
htevna; biti mora seriozna, strokovna in kompleksna. Ni dovolj samo želja in 
načelna odločenost, potrebno je spoznanje o nujnosti večje usmeritve na tuja 
tržišča, hkrati pa tudi spoznanje, kaj tako usmerjenost zahteva. 

Po primerjalni tabeli iz leta 1967 dajejo posamezne dežele za propagando 
naslednje vsote: Bolgarija 933 000 dolarjev, CSSR 1 889 000 dolarjev, Socialistična 
republika Slovenija 160 000 dolarjev. Predvsem nam mora biti jasno, da s takimi 
sredstvi, kot smo jih bili dosedaj vajeni vlagati-, ne bomo mogli odločneje pro- 
dreti na tuji trg. 

V tem času začetnega intenzivnega prodiranja na tuji trg so važne skupne 
akcije vseh zdraviliških krajev. Kompleksna ponudba je uspešnejša; razen tega 
je z združenimi sredstvi mogoče organizirati uspešnejše akcije. Trenutna vloga 
zdravilišč v celotnem turističnem prometu ni zadovoljiva, prav zdravilišča pa bi 
v znatni meri izboljšala udeležbo Slovenije v turističnem prometu Jugoslavije. 
Zato bi moral biti interes nacionalne turistične politike zagotoviti hitrejšo rast 
zdraviliškega turizma in preprečiti njegovo stagnacijo. To še toliko bolj, ker so 
očitne nekatere komparativne prednosti te veje turizma v Sloveniji. Tako bi se 
omilil njegov tranzitni karakter. V ta, namen bi morali izboljšati, materialno 
opremljenost zdravilišč ter povečati komercialno propagandno aktivnost. 

Kompleks problematike zdravilišč je tak, da bo pri njegovem reševanju 
potrebno sodelovanje vseh dejavnikov, ki so. posredno ali neposredno zaintere- 
sirani in odgovorni za našo turistično gospodarstvo. Z razpravo sem hotel spod- 
buditi predvsem izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije, da 
določene argumente, ki so navedeni v razpravi, upošteva predvsem z vidikov 
komparativnih prednosti, ki jih ima zdraviliški turizem v Sloveniji in da se ob 
izdelavi študije o možnostih razvoja turizma v Sloveniji ta dejstva tudi upo^ 
števajo. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lep«. Želi še kdo besedo.' Če nihče, 
potem obravnavo sklepam in prehajam na glasovanje. 

Prosim člane republiškega zbora, ki so za akt naše skupščine, kakor je 
razviden iz predloga od 15. 5. t. 1. in kakor je bil obrazložen od tovarišice 
Stropnikove, da dvignejo roko<. (Vsi poslanci dvignejo* roko.) Je kdo proti temu? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, ,da so ugotovitve, sklepi in priporočila za nadaljnji razvoj turi- 
stičnega gospodarstva v SR Sloveniji v republiškem zboru soglasno sprejeti. 
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S tem prehajamo na naslednjo, 6. točko dnevnega reda, predlog 
sklepov o požarnem' varstvu v SR Sloveniji. 

Odbor za organizacijsko politična vprašanja republiškega zbora in odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov organi za ci j s k o-pol i tičnega zbora sta 
zboru predložila predlog sklepov o požarnem varstvu v SR Sloveniji. Oba odbora 
sta kot svojega predstavnika' določila tovariša Bogdana Šnabla. Odbora sta s 
predlogom sklepov predložila tudi predlog sprememb in dopolnitev predloga 
sklepov o požarnem varstvu v SR Sloveniji. 

Predlog sklepov in predlog sprememb in dopolnitev je obravnavala zako- 
nodajno-pravna komisija in predložila zboru pismeno poročilo. Celotno gradivo 
je bilo poslano izvršnemu svetu v smislu člena 165. našega poslovnika. Izvršni 
svet je določil za predstavnika Viktorja Repiča in Lojzeta Briškija. Na sejo smo 
vabili tudi predstavnika gasilske zveze Slovenije. 

Zeli poročevalec odbora še dopolniti predloge odbora. (Ne želi.) Ce ne, 
odpiram obravnavo. Zeli kdo besedo? Ce ne želi nihče, lahko obravnavo sklenem 
in preidemo takoj na glasovanje. Opozarjam vas, da imam dva dokumenta, eden 
je od 24. 4. drugi pa od 23. 5. V smislu našega poslovnika moramo najprej 
glasovati o spremembah in dopolnitvah odbora za organizacijsko politična vpra- 
šanja republiškega zbora in pa odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov organizacijskoi-političnega zbora. 

Prosim člane republiškega zbora, ki so za te spremembe, da dvignejo roko. 
(Visi poslanci dvignejo rokot.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so spremembe soglasno sprejete. Prehajam na osnovni do- 
kument, v katerega so sedaj te spremembe vključene in prosim tiste člane repu- 
bliškega zbora, ki so za tako amandirani predlog sklepa o požarnem varstvu v 
SR Sloveniji, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti1 temu 
predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da so sklepi o požar- 
nem varstvu v SR Sloveniji v republiškem zboru soglasno sprejeti. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o pravosodnem izpitu. 

Ta predlog je predložil republiški sekretar za pravosodje in občo upravo. 
Predlog je obravnaval odbor za organizacijsko-politična vprašanja našega zbora 
in dal zboru tudi pismeno poročilo. Prav tako> je predlog obravnavala, tudi 
zakonodajno-pravna komisija in dala poročilo. Predlog je bil poslan izvršnemu 
svetu, ki je določil tovariša Viktorja Repiča in pa sekretarja dr. Viktorja Dam- 
jana kot predstavnika za to obravnavo. Na sejo je bil povabljen tudi predstavnik 
vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

Zeli kdo od odborov dopolniti poročila? (Ne.) Hvala lepa, potem lahko takoj 
preidem na obravnavo tega predloga. Je kdo, ki želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ne vidim nobenega, da bi to zahteval, zato lahko preidemo takoj tria glasovanje. 
Prosim tiste člane republiškega zbora, ki so za sklep o sprejemu predloga za 
izdajo zakona o pravosodnem izpitu, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel sklep o sprejemu predloga 
za izdajo zakona o pravosodnem izpitu, ki se glasi: 

1. Predlog za izdajo zakona o pravosodnem izpitu se sprejme. 
2. Osnutek zakona naj temelji na načelih, ki jih je predlagal predlagatelj 

predloga za izdajo zakona z dopolnitvami, ki sta jih v svojih poročilih predlagala 
odbor za organizacijsko-politična vprašanja in zakonodajno-pravna komisija. 
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3. Osnutek zakona pripravi republiški sekretariat za pravosodje in občo 
upravo. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
najetju kredita pri kreditni banki in hranilnici v Ljubljani za sanacijo kliničnih 
bolnic v Ljubljani. 

Predlagatelj tega odloka je izvršni svet, njegova predstavnika sta Vinko 
Hafner in tovarišica Majda Gaspari. 

Poslanci so kot gradivo k tej točki dnevnega reda prejeli še pogodbo o redili 
sanaciji kliničnih bolnic v Ljubljani za pokritje deficita iz leta 1967. Vse gradivo 
sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora 
in odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko^-političnega zbora in 
sta dala zboroma skupno pismeno poročilo. Gradivo^ je obravnavala tudi zako- 
nodaj no-pr a vna komisija, ki je tudi dala pismeno poročilo. 

K predlogu odloka sta predložila svoje mnenje socialno-zdravstveni zbor in 
pa skupščina občine Novo mesto. Te tekste vi imate. Na sejo smo vabili pred- 
sednika, oentralnega delavskega sveta kliničnih bolnic Ljubljana in pa direktorja 
kliničnih bolnic Ljubljana. 

Zeli izvršni svet predlog, kakršen je bil dan skupščini, dopolniti? (Ne želi.) 
2elita dopolniti svoje poročilo odbora? (Ne želita.) Potem lahko preidemo na 
samo obravnavo, katero s tem odpiram. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, potem jo hkrati zapiram in prehajam na glasovanje. Pred glasovanjem) 
prosim, predstavnika izvršnega sveta, da pojasni ali se strinja s spremembami 
in dopolnitvami, katere je predlagala zakonodaj no-pravna komisija. (Se stri- 
njate.) V smislu našega poslovnika je vendarle treba glasovati o teh spremembah 
in dopolnitvah. Pred vami so predlogi za spremembe in dopolnitve, ki jih je dala 
zakonodaj no-pravna komisija. S temi predlogi se izvršni svet sitrinja in sedaj 
prosim člane republiškega zbora, ki so za sprejetje teh sprememb in dopolnitev, 
naj dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (12 poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da so dopolnitve z 
večino glasov sprejete. 

(Pomočnik sekretarja republiškega zbora Janez Zaje kliče poimensko po- 
slance, ki glasujejo.) 

Rezultat glasovanja je 60 za, 5 proti in 21 vzdržanih. Ugotavljam, da je 
odlok o najetju kredita pri kreditni banki in hranilnici v Ljubljani za sanacijo 
kliničnih bolnic v Ljubljani v republiškem zboru sprejet. 

S tem prehajamo potem na 9. točko dnevnega reda, to je na 
predlog skupščne komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Novo 
mesito, da Skupščina SR Slovenije odloči o soglasju k stopnjam dodatnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci od dopolnilnih 
dohodkov. 

Ker sem pri tej točki sopredlagatelj skupaj s tovarišem Goslarjem, prosim 
tovarišico Mesaričevo, da prevzame vodstvo seje. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Obravnavamo predlog skupščine ko- 
munalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Novo mesto, da Skupščina 
SR Slovenije odloči o soglasju k stopnjam dodatnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje, ki ga plačujejo1 zavarovanci od dopolnilnih dohodkov. 

14 



210 

Skupščina komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Novo 
mesto je Skupščini SR Slovenije predlagala, da v smislu 7. člen,a zakona o 
postopku, rokih in obveznostih v zvezi s soglasjem k stopnjam prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje odloči o soglasju k stopnjam dodatnega prispevka za 
zdravstveno zavarovanje, ker je skupščina občine Novo' mesto odrekla tako so- 
glasje k predloženi stopnji prispevkov. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda. so poslanci prejeli: predlog skup- 
ščine komunalne skupnosti delavcev Novo mesto; sklep o stopnjah dodatnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci od dopol- 
nilnih dohodkov; dopis skupščine občine Novo mesto komunalnemu zavodu za 
socialno zavarovanje Novo mesto in poprečno število aktivnih zavarovancev v 
letu 1967 na področju komunalnega zavoda za socialno zavarovanje Novo mesto. 

Gradivo so obravnavali: odbor za delo, in socialno zavarovanje republiškega 
zbora in občasni odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora, ki 
sta dala zboroma skupno pismeno poročilo, in zakonodajno-pravna komisija, ki 
je prav tako dala pismeno poročilo. 

K predlogu skupščine komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
Novo mesto je dal svoje mnenje tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov sočialno-zdravstvenega zbora. 

Kot vas je že seznanil predsednik našega zbora, tovariš dr. Joža Vilfan, 
želi kot poslanec našega zbora skupno s tovarišem Miranom Goslarjem podati 
predlog in obrazložitev odloka o soglasju k stopnjam dodatnega prispevka za 
zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci od dopolnilnih dohodkov. 
Za besedo je prosil tovariš dr. Joža Vilfan. 

Dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši! Do predloga, Goslarjevega 
in mojega, je prišlo zaradi tega, ker so se stališča dveh naših odborov z ene 
strani in zakonodajno^pravne komisije z druge strani razlikovala. Do razlike 
je prišlo s tem, da je prišlo do različnega tolmačenja zakona, ki ga je naša 
skupščina sprejela in ki se imenuje zakon o postopkih, rokih in obveznostih v 
zvezi s soglasjem k stopnjam prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Ta zakon 
ima svoj 6. člen, ki pravi, da lahko občinska skupščina odreče soglasje za stopnje, 
ki jih je predvidela in ki jih je sklenila komunalna skupnost zavarovanja samo 
v treh natančno predpisanih primerih, in sicer pravi 6. člen tega zakona tako, 
da lahko občinska skupščina odreče soglasje prvič, če ugotovi, da bi predvideni 
izdatki lahko bili nižji in da bi to znižanje zlasti pomembno vplivalo na stopnjo 
prispevka, drugič, če so rezerve sklada določene nad predpisano ravnijo, in 
tretjič, če je stopnja višja kot jo dopuščajo predpisi ali drugi akti glede višine 
prispevkov za socialno, zavarovanje. 

To določilo, da sme občinska skupščina odreči svoje soglasje samo v teh treh 
natančnih primerih, je navedlo tovariše na mnenje, da kolikor občinska skup- 
ščina ne odbije soglasje iz teh tukaj navedenih razlogov, potem avtomatično 
lahko komunalna skupnost tolmači, da je občina svoje soglasje dala. Zakon v 
drugem členu namreč pravi, da če občina v določenem času ne odgovori, potem 
velja, da je svoje soglasje dala. 

Naši tovariši so sklepali, da je situacijo, v kateri je občinska skupščina odbila 
soglasje iz drugega ne pa v zakonu predvidenega razloga, identificirati s situacijo 
v kateri, občinska skupščina molči in sploh ne reagira. Naša zakonodajno-pravna 
komisija, je zavzela drugo stališče. Trdi, da zakon vpeljuje pritožbeni postopek. 
Na odločitev občinske skupščine je možna pritožba na republiško skupščino. 
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Če je občinska skupščina napravila tak ali drugačen sklep, je mogoče ta sklep 
spremeniti, to je doseči soglasje samo na ta način, da se pritoži na republiško 
Skupščino. Torej tudi ugotovitev, da je občinska, skupščina odbila'soglasje iz 
drugih ne pa iz zakona dovoljenih razlogov, tudi ta ugotovitev je stvar repu- 
bliške skupščine in potem mora republiška skupščina s svoje strani dati soglasje 
na stopnjo prispevka, kakršno je sklenila komunalna skupnost. 

Razlika v mnenjih med tovariši je bila torej predmet poglobljenega in zelo 
dolgega obravnavanja. Oba predlagatelja sva prepričana, da je stališče zakono- 
dajno-pravne komisije pravilno in da mora torej naš zbor v imenu republiške 
skupščine skupaj z gospodarskim zborom sprejeti konkretno odločitev. Občinska 
skupščina pri tem, ko je rekla, da pristanka ne da, ni uporabila nobenega od 
teh v zakonu predvidenih razlogov za odbijanje soglasnosti in je torej njena 
odločitev s tega stališča napačna. 

Iz materiala, ki je bil predložen tožbi komunalne skupnosti Novo mesto, je 
razvidno, da ni bilo razlogov za uporabo določil 6. člena. S tovarišem. Goslarjem 
sva šla ,na ta izjemcni postopek zato, da ves postopek skrajšava. Komunalna 
skupnost je svoj sklep sprejela februarja, konec februarja je občinska skupščina 
Novo mesto to odbila, komunalna skupnost se je v roku pritožila, to je sredi 
marca, danes pa smo na koncu maja. Mi kot skupščina ne bi smeli dovoliti, 
da pritožbo toliko časa rešujemo. Da pospešiva to reševanje, sva s tovarišem 
Goslarjem prevzela na. sebe odgovornost, da sama koncipirava osnutek predloga, 
in ga vam predloživa v obravnavo in glasovanje. Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa! Tovariš dr. Joža Vilfan, 
vam je obrazložil svoj predlog. O predlogu odloka je svoje pismeno mnenje dala 
tudi zakonodajno'-pravna komisija. Gradivo je bilo poslano tudi izvršnemu svetu 
na podlagi 165. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Predstavnik, izvršnega 
sveta v tej točki ni bil določen. Zeli kdo v imenu izvršnega sveta dati kakšno 
dopolnilo ali izjavo? (Ne.) 

Dr. Joža Vilfan: Tovarišica podpredsednica, jaz sem pozabil reči, da 
oba z Goslarjem sprejemava spremembe, ki jih je predlagala zakonodajno- 
pravna komisija na svoji drugi seji. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Odpiram razpravo. Kdo želi besedo ? 
Prosim, besedo ima tovariš Janez Japelj! 

Janez Japelj : Predlog tovariša Vilfana in tovariša Goslarj.a podpiram, 
zgolj iz praktičnih razlogov, ker se mi zdi, da ne bi imelo smisla še bolj zavla- 
čevati odločitve in na tak način ovirati komunalno skupnost Novo mesto, da bi 
tudi iz tega naslova zbrala sredstva, ki so ji za normalno funkcioniranje nujno- 
potrebna. 

Vprašanje, ali je bolj pravilno stališče zakonodaj no-pravne komisije oziroma 
predlagateljev, ali stališče naših dveh odborov, je po mojem mnenju še nekoliko 
sporno. Opozarjam namreč, da tudi zakonodajoo-pravna komisija ni bila enotna 
in je z zelo tesno večmo izglasovala to svoje stališče. Dejstvo je, da občinska 
skupščina ni zavrnila soglasja iz razlogov, ki jih navaja zakon, temveč iz drugih, 
ki, po zakonu niso upoštevani. 

Pri taki odločitvi občinske skupščine je odbora motilo to, da je do nje prišlo 
iz neke nejevolje, češ da jo zakon ovira v njenih kompetencah oziroma pravicah, 
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da suvereno odloča o tej zadevi. Pri tem pa se je najbrž pozabilo to, da zakon 
namenoma omejuje odločanje občinskih skupščin iz drugih razlogov, kot so 
navedeni v zakonu. Zakon namreč ščiti samoupravno odločanje skupščine komu- 
nalne skupnosti socialnega zavarovanja in občinska skupščina lahko odreče so- 
glasje samo, če iz določenih materialnih razlogov tak sklep ni pravilen. 

Ce bomo šli prek tega, lahko pričakujemo v bodoče, da se bo nekaj ob- 
činskih skupščin razjezilo, ker smo jih z zakonom omejili in ne bodo dale 
soglasja iz kakršnegakoli razloga, ne da bi razpravljale o tem vprašanju v okviru 
zakonskih pooblastil. Na tak način bodo lahko svojevoljno ovirale normalno 
poslovanje samoupravnih organov na področju socialnega zavarovanja v zvezi 
z zbiranjem sredstev za zdravstveno zavarovanje. 

Zaradi tega sta bila odbora mnenja, da sklepa občinske skupščine Novo 
mesto ne bi smeli upoštevati. Kot pa sem rekel v začetku, ne ugovarjam pred- 
loženemu odloku v soglasju le zato, da ne bi povzročali težav komunalni skup- 
nosti Novo mesto. 

Podpredsednik IVI arija. IVI e s a r i č * Hvala lepa! Tovariš dr. Vilfan želi 
besedo. 

Dr. Joža Vilfan: Jaz sem: zelo hvaležen tovarišu Japlju za njegovo 
stališče in bi s svojim odgovorom ne želel porušiti tega vzdušja, v katerem upam, 
da bomo prišli do soglasnega sklepa in soglasne odločitve v smislu predloga. 
Vendarle jaz želim iz pedanterije, iz pravniške pedanterije, čisto na kratko repli- 
cirati. Ze prej sem rekel, da je bilo stališče odbora, da se istoveti odbijanje 
soglasja s strani občinske skupščine iz drugih razlogov, kakor pa so predvideni 
v zakonu s popolnim molkom občinske skupščine. Tukaj pa je seveda ravno 
problem, ker zakonodajno-pravna komisija v bistvu trdi, in jaz sem prepričan, 
da ima prav, da ravno ni mogoče tega identificirati in če bi mi to sprejeli, 
bo nastala popolna anarhija. Tovariš Japelj se boji, da bo sedaj morda nekaj 
občinskih skupščin v Sloveniji hotelo šikanirati svojo komunalno skupnost, pa 
bo kratko malo nemotivirano odbilo njihove soglasnosti in da bo zaradi tega 
imela naša skupščina nepotrebno delo in da bo komunalna skupnost pn tem 
ovirana. Če bomo sprejeli njegovo stališče, bomo v kompletni anarhiji, kajti 
bi rekli tako kakor on predlaga, da se odbijanje iz drugega razloga, kakor pa je 
predviden v zakonu istoveti z molkom, potem damo popolnoma na voljo komu- 
nalnim skupnostim, da one tudi popolnoma opravičeno odbijanje razglasijo za 
molk. Vprašanje, ali je odbijanje upravičeno ali ni upravičeno, ali je osnovano 
na v zakonu predvidenih razlogih ali ne, to je ravno stvar pritožbene instance, 
v tem primeru Skupščine SR Slovenije. 

Svojo repliko lahko zaključim s tem ravno zaradi reda, ravno zaradi disci- 
pline, ravno zaradi ugleda in komunalnih skupnosti in ugleda občinskih skup- 
ščin, je treba sprejeti predlog tovariša Goslarja in mene. 

Podpredsednik MarijaMesarič: Prosim,! Besedo ima tovariš inž. Slav- 
ko Jakofčič. 

Inž. Slavko Jakofčič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tova- 
riši poslanci! Prvotno nisem nameraval govoriti, vendar so me besede tovariša 
predsednika spodbudile k razpravi. 
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Opozarjam na težave, ki smo jih imeli pred leti v zvezi s kmečkim zavaro- 
vanjem. Ker zakon ni precizno določil, kdaj lahko občinska skupščina odreče 
soglasje, je precejšen del občinskih skupščin brez vsake odgovornosti za posledice 
enostavno odrekel soglasje k sklepom samoupravnih organov. Ko smo razprav- 
ljali o zakonu, o katerem danes govorimo,, smo prav zaradi tega, da bi odpravili 
te anomalije, vnesli vanj samo tiste razloge, ob katerih je občinska skupščina 
upravičena odreči soglasje. Mogoče je zakonska formulacija nekoliko pomanj- 
kljiva s pravnega vidika, ne pa z vsebinskega, ko ni določno povedano, da je 
soglasje dano, če se odreče iz razlogov, ki niso navedeni v zakonu. Če to< vpra- 
šanje ne bo ustrezno pojasnjeno, bomo morali dopolniti zakon tako, da se tudi 
v primeru, ko občinska skupščina odreče soglasje iz razlogov, ki niso navedeni 
v zakonu, smatra, da je soglasje dano. Sicer pa nisem pravnik m bi se težko 
spuščal v pravne formulacije, vendar vsebinsko utemeljujem razloge, zaradi 
katerih smo v zakon vnesli tiste tri prizadete člene. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Za besedo prosi tovariš Milan Vi- 
žiintin! 

Milan Vižintin: Tovarišice in tovariši poslanci! Tudi jaz se nisem 
nameraval vključiti v to razpravo, vendar pa se mi zdi, da razpravljamo o obrob- 
nih pravnih problemih tega vprašanja, ne pa o bistvu. Bistvo tega vprašanja, 
katerega je najbrž dojela tudi skupščina občine Novo mesto, je po mojem mnenju 
v tem, da ta prispevek, katerega je možno predpisati v višini 7 "/o, ni tako nedolž- 
na stvar. To ilustriram s stanjem v naši občini, namreč v Novi Gorici. Od 700 
rednih obrtnikov jih imamo okoli 300 do 315 takih, katere prizadene prav ta 
prispevek. Občinska skupščina je soglasje dala po hitrem postopku, ne da bi 
zadevo preštudirala, kajti če bi imeli čas za proučitev te zadeve in posledic 
soglasja, bi danes v tem zboru obravnavali tudi našo negativno odločitev. Po- 
sledica nove obremenitve je ta, da je 250 obrtnikov, ki se bavijo s popoldansko 
obrtjo, vrnilo obrtna dovoljenja, preostali pa čakajo, da zaključijo dela. S tem 
smo to obrt likvidirali. To je bistvo problema! To je bistvo problema, ki je 
dovedlo občinsko skupščino Novo mesto, da je zavzela tako stališče. Če smo se 
odločili za likvidacijo te kategorije obrti, mislim, da za to ni poklicano socialno 
zavarovanje, in bi to lažje uredili po redni davčni poti. 

Občinska skupščina dejansko nima možnosti, da odkloni soglasje k sklepu 
komunalne skupnosti socialnega zavarovanja. Za. uveljavitev tistih razlogov, ki 
jih v tej zvezi daje zakon, bi bih potrebni povsem drugačni izračuni in argu- 
mentacija, kot pa nam je ob tem predložena. Upoštevanja drugih razlogov pa 
zakon ne dopušča. Sicer pa bi bil tudi postopek za spremembo že sprejetega 
sklepa zelo zamotan in praktično neizvedljiv. Za tako spremembo bi potrebovali 
absolutno večino zavarovancev v treh občinah, seveda, če bi spremembo sklepa 
o stopnjah predložila v soglasje skupščina komunalne skupnosti socialnega 
zavarovanja. To pomeni, da simo> usodo prizadete kategorije obrti povsem pre- 
pustih organom socialnega zavarovanja. 

Morda s tem nekoliko karikiram stanje, vendar bo vsa ta obrt pri nas čez 
en mesec praktično likvidirana. Tako je pač stanje, kakršnega smo ustvarili na 
terenu. Da se temu izognemo, in da praktično v tem času vsaj ntekaj napravimo^ 
smo se sporazumeli, da namesto 4fl/o predpišemo 2 °/a stopnjo, vendar problema 
kljub temu nismo rešili. Problem še vedno ostane, kajti predpisa se med letom 
ne da odpraviti, vsaj tako so mi pravniki razložili. Zakon je bil zelo na hitro 



214 Republiški zbor 

sprejet, ker nas je takrat priganjal rok do konca februarja. Pri tem pa smo, 
ne namenoma, ustvarili tako stanje, da ne bo občina dobila nobenega denarja 
in ne socialno zavarovanje. Tak je pač položaj in bistvo problema, ki je navedlo 
tudi skupščino občine Novo mesto, da je odklonila soglasje komunalni skupnosti 
socialnega zavarovanja. Tudi v Gorici o tem pripravljamo elaborat z dokumen- 
tacijo, katerega bomo predložili tej skupščini, da ponovno razpravlja o tem 
problemu, ker smatramo, da je stanje nevzdržno. 

Podpredsednik Marija Mesarič : Besedo ima tovariš Viktor Seitl. 

Viktor Seitl: Tudi jaz nimam namena rušiti vzdušja, ki ga. je naš tova- 
riš predsednik na začetku ustvaril. Vendar smatram, da je bilo soglasje, kot je 
razvidno iz dokumentov, odklonjeno iz drugih razlogov kot so navedeni v 
6. členu zakona. Zaradi tega bi bilo po mojem mnenju bolje, če bi tolmačili 
zakon v tem smislu, da se šteje, da je soglasje dano, če se soglasje odreče iz 
drugih razlogov kot jih navaja zakon. 

Ce sprejmemo predlagani odlok o tem, da se da soglasje k stopnjam, smo 
praktično razveljavili odlok občinske skupščine. V tej zvezi pa postavljam 
principialno vprašanje, ali lahko republiška skupščina s svojim odlokom razve- 
ljavi odlok občinske skupščine ali ga mora. odpraviti ustavno sodišče. Ce bo to 
pojasnjeno, bom za soglasje glasoval. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala! Besedo ima tovariš Japelj! 

Janez Japelj: Tovariš poslanec Vižintin se je povsem brez potrebe 
trudil, da bi nam dokazal, kaj misli občinska skupščina Novo mesto. Kaj je 
mislila občinska skupščina Novo mesto, je namreč predsednik skupščine napisal 
in poslal komunalni skupnosti. Dopis se glasi takole: »Odborniki so ugotovili, 
da ima občinska skupščina glede na določbe zakona o postopku, rokih in obvez- 
nostih v zvezi s soglasjem k stopnjam prispevkov za zdravstveno zavarovanje, 
pri določanju stopenj prispevkov za socialno zavarovanje praktično tako majhno 
vlogo, da je dajanje soglasja le gola formalnost, zaradi česar soglasje ni bilo 
dano.« 

To pomeni, da, je občinska skupščina odrekla soglasje iz drugih razlogov, 
ne pa iz tistih, katere je navajal tovariš Vižintin. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš 
Zvone Šušteršič, direktor komunalnega zavoda za socialno zavarovanje Novo 
mesto. 

Zvone Šušteršič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Gre za pomembno odločitev. Vsi vemo; da je 29. decembra 1967 zvezna 
skupščina spremenila zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavaro- 
vanja in je s tem naložila republikam', da s svojimi predpisi uredijo oziroma 
določijo, na katere dajatve in na katere dohodke se predpišejo tako imenovani 
dodatni prispevki od dopolnilnega delovnega razmerja ali od obrti podobne 
dejavnosti. Zvezni zakon je to naložil republikam; res pa je bil republiški zakon 
sprejet po hitrem postopku. Ureditvi teh vprašanj se ne bi mogli izogniti, in je 
šlo le za vprašanje, v kakšni višini se lahko predpiše prispevek. 
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Komunalna skupnost za socialno zavarovanje je dolžna predpisati dodatni 
prispevek v smislu zakona, ki ga je sprejela republiška skupščina. Rok za; dok>- 
čitev teh stopenj je bil zelo kratek, ker je bil zakon objavljen 16. februarja, 
20. februarja so morale komunalne skupnosti sklepati, do- konca meseca pa so 
•občinske skupščine morale sklepati o soglasj-u k stopnjam teh dodatnih pri- 
spevkov. Ker je občinska skupščina Novo mesto pravočasno, dne 27. februarja, 
obvestila skupnost socialnega zavarovanja Novo mesto o svoji negativni odlo- 
čitvi, smo smatrali, da soglasje ni dano. 

Še pred sprejetjem predpisov o- obdavčenju dopolnilnega dela je bilo v ob- 
činskih skupščinah in v gospodarstvu čutiti močan pritisk za uvedbo tega do- 
datnega davka. Ta pritisk je bil usmerjen tudi na republiške organe, češ da 
zavarovanci z dopolnilnim delom ustvarjajo- znatne dohodke, pri tem znatno 
manj naredijo na svojem rednem delovnem mestu, hkrati pa nastaja pri njih 
večja možnost bolezni ali poškodb. Zaradi tega naj bi jih obremenili z dodatnim 
prispevkom za zdravstveno zavarovanje. V skupščinah socialnega zavarovanja je 
bilo čutiti močain vpliv prav predstavnikov gospodarstva, ki so odločno zahtevali, 
da je treba to dopolnilno delo oziroma dodatno obrt obdavčiti tudi z dodatnim 
prispevkom za socialno zavarovanje. 

Pojasnjujem, da se občinska skupščina Novo mesto ni spuščala v ocenje- 
vanje, ali je prispevek morda previsoko predpisan, ali je določen v skladu 
z zakonom^, ali so morda formirane previsoke rezerve, temveč je vsa razprava 
tekla o vprašanjih celotnega proračunskega sistema, hkrati pa tudii o soglasju 
k stopnji prispevka tako, da odborniki niso bili niti za niti proti. Ker je bilo 
ugotovljeno, da zakon omogoča republiški skupščini odločanje o soglasju, če 
občinska skupščina soglasje odreče, je bilo sklenjeno, da se zadeva odstopi 
republiški skupščini v končno odločitev. 

Zbor opozarjam, da je ta dohodek zajet v finančnem načrtu naše komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja in tudi že upoštevan pri razdelitvi sredstev na 
zdravstvene zavode. Ce bi danes ne prišlo do soglasja, bi imelo te posledice tudi 
v sami zagotovitvi zdravstvenega varstva v pogodbenem obsegu. Ce ne bo 
sredstev iz dodatnega prispevka od dopolnilnih dohodkov, bodo pač morali 
primanjkljaje pokrivati vsi zavarovanci, torej predvsem tisti, ki nimajo dopol- 
nilnih dohodkov. 

Resnično je težava v tem, da prispevek močno prizadene tiste, ki opravljajo 
dopolnilno, tako imenovano popoldansko obrt, pri katerih se šteje v osnovo redni 
osebni dohodek v delovnem razmerju, ne pa dejanski dohodek, ki ga ustvarjajo 
z dopolnilnim delom. 

Komunalna skupnost socialnega zavarovanja vendarle mora dobiti soglasje 
k predpisanim stopnjam dodatnega prispevka, sicer bodo njeni dohodki v tem 
delu zmanjšani. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala lepa! Prosim, kdo še želi 
besedo? Tovariš Janko Cesnik ima besedo. 

Janko Cesnik: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ker kaže, da gre razprava v podrobnosti, se mi zdi potrebno, da tudi 
s svoje strani pojasnim nekatera vprašanja oziroma nekatera dejstva, ki so 
navedla zakonodajno-pravno komisijo, da je sprejela tako stališče. 

Na sejo smo vabili tudi predstavnike občinske skupščine Novo mesto. Ti 
so nam predložili zapisnik 46. seje občinske skupščine Novo mesto, v katerem 
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je dobesedno navedeno tole: »Ko sta zbora razpravljala o sklepu skupščine ko- 
munalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Novo mesto o stopnjah 
dodatnega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci 
od dopolnilnih dohodkov, so odborniki menili, da je stopnja 7,40 % zlasti pre- 
visoka za tiste, ki so dolžni delati več kot poln delovni čas. Odborniki so bili 
skoraj v celoti mnenja, da so sprejete stopnje tudi sicer precej visoke. Ko je bilo 
odbornikom pojasnjeno, da lahko občinska skupščina odreče soglasje le pod 
pogoji, ki so v zakonu o postopku, rokih in obveznostih v zvezi s soglasjem 
k stopnjam prispevka za zdravstveno zavarovanje taksativno našteti, so odbor- 
niki menili, da ima občinska skupščina glede na določbe zakona pri določanju 
stopenj prispevka za zdravstvenoi zavarovanje praktično1 tako majhno vlogo, 
da je dajanje soglasja le gola, formalnost, zaradi česar soglasje ni bilo dano. 

Za sprejem" sklepa je glasovalo 9 odbornikov, prav toliko proti, ostali pa 
so se glasovanja vzdržali.« 

Smatrali smo, da dopis, s katerim je predsednik občinske skupščine obvestil 
komunalno skupnost, da skupščina soglasja ni dala, le ni v celoti ponazoril 
oziroma navedel tega, o čemer so odborniki sklepali. Mi se nismo mogli držati 
strogo formalnih meril pri tem in nismo upoštevali samo tega, kar je predsednik 
napisal v dopis, temveč smo upoštevali dejansko vsebino razprave v občinski 
skupščini. Pri tem je bilo ugotovljeno, kot sem že povedal, da so odborniki raz- 
pravljali tudi o tem, da so stopnje previsoke, se pravi tudi o tem, kar je izrecno 
predpisano v okviru zakona. Zaradi tega smo smatrali, da bi bilo vsako dru- 
gačno stališče v odnosu do občinskih skupščin preveč formalistično, netaktno 
in neprimerno ter smo predlagali, naj naš zbor odloči o tem, ali bo dal soglasje 
ali ne. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Zeli, še kdo besedo? Še dr. Joža 
Vilfan. 

Dr. Joža Vilfan: Tovariši imam največje spoštovanje do argumentov, 
katere je navedel tovariš Vižintin, ki so materialne narave, kakor tudi do argu- 
menta tovariša, Seitla, ki je ustavne narave. Tovariš Vižintin je rekel, da se s tako 
stopnjo uničuje obrt, to je stvar ekonomske politike in nima s samo zakonito 
obveznostjo nobene zveze. Seitl pa vprašuje ali ima republiška skupščina sploh 
pravico menjati sklep občinske skupščine. Tega ne vem, in mislim, da je to 
zanimivo sistemsko vprašanje, ampak dokler ta zakon stoji, dokler ga mi sami 
ne menjamo, da, nas veže. Mi, smo z zakonom na določen način razmejili pravice 
med občinskimi skupščinami in drugimi samoupravnimi skupnostmi in bi morali 
takrat povedati svoje pomisleke glede ustavnosti zakona, ne pa to storiti šele 
sedaj ko zakon izvajamo. Glede predloga tovariša Vižintina mislim enako in 
smatram, da dokler smo vezani z zakonom, se moramo zakona tudi držati. 

Mislim, tovariši, da bi res lahko končali to razpravo. Vi boste ocenili kako 
in kaj, jaz s svoje strani ponavljam svoj predlog, da ta odlok sprejmemo in na 
ta način ne samo rešimo vprašanje komunalne skupnosti Novo mesto, ampak 
ravnamo po zakonu, ki smo ga sami sprejeli. 

Podpredsednik Mairiija. Mesaric: Mislim, da je obrazložitev vse- 
stransko tako jasna, 'da verjetno ni nobenega, ki bi imel še kakšno vprašanje! 
Vendar, če še kdo želi besedo, naj se prijavi. 

Besedo ima tovariš Viktor Seitl. 
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Viktor Seitl: Tovarišice in tovariši poslanci! Moram izjaviti pred 
tem zborom, da nikdar nisem imel želje niti namena bežati od odgovornosti. 
V pravnih stvareh sem laik in se s1 spoštovanjem zavedam, da ne morem s pred- 
sednikom zbora polemizirati o pravnih vprašanjih. Za zakonske predloge gla- 
sujem pač v dobri veri in v globokem prepričanju, da so jih dobro pripravili 
strokovnjaki. 

Postavil sem le vprašanje, ali ne kaže morda odločitve občinske skupščine 
Novo mesto tolmačiti tudi tako, da je soglasje dano, ker ni odrečeno iz razloga, 
ki ga predvideva zakon. Tudi vprašanje glede ustavnosti odnosa do akta ob- 
činske skupščine sem postavil le zaradi razčiščenja pojmov. Vso odgovornost za 
glasovanje prevzamem na sebe, vendar v globokem prepričanju, da so pravniki 
in drugi strokovnjaki pripravili akt tako, da ustreza, družbeni koristi. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Razprava je pokazala, da bomo 
poslanci morali v bodoče z vso odgovornostjo' sami razmišljati o tem, kar so 
strokovnjaki pripravili in borno seveda tudi v tem pogledu prevzemali večjo 
odgovornost. Mislim, da niso le strokovnjaki odgovorni za tisto, kar so napisali, 
temveč tudi mi, če smo nekaj takega sprejeli! Prosim, želi še kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) 

Ker se nihče ne javi, prehajamo na glasovanje. Najprej moramo glasovati 
o spremembah, ki jih je predlagala zakonodajno-pravna komisija in ste jo 
dobili v gradivu. Po predlogu komisije naj se naslov odloka dopolni tako, da se 
glasi: »Odlok o soglasju k sklepu skupščine komunalne skupnosti socialnega 
zavarovanja delavcev Novo1 mesto o stopnjah dodatnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci, od dopolnilnih dohodkov«. V 
1. točki pa se besedilo spremeni tako, da se glasi: »K sklepu skupščine komu- 
nalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Novo mesto o stopnjah dodat- 
nega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci od do- 
polnilnih dohodkov z dne 20. 2. 1968, se da soglasje«. 

Prosim, da najprej glasujemo o predlaganih spremembah. Kdor je za 
predlagane spremembe, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (19 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljata, da sta spremembi sprejeti ob 19 vzdržanih glasovih. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu odloka. Prosim, da tovarišice in tova- 

riši poslanci, ki so za sprejetje odloka, dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (16 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel odlok o soglasju k stopnjam, do- 
datnega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci od 
dopolnilnih dohodkov. 

Prehajamo na naslednjo, 10. točko dnevnega reda, to je na predlog 
odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV. 

Predlagatelj odloka je komisija za poslovnik, katere predsednik je tovariš 
Ros. 

Predlog odloka je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija ter pred- 
ložila pismeno poročilo. Prosim, ali želi predstavnik komisije besedo? (Ne želi.) 
Hvala! Prosim, želi kdo od ostalih besedo? Besedo ima tovariš Karel Forte. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Končno smo 
le dočakali rojstvo komisije za vprašanja borcev, kljub temu, da smo z našim 
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sklepom od 27. marca sklenili, da. bomo komisijo ustanovili že v mesecu aprilu. 
Torej smo v zamudi. 

Ker nisem mogel prej vložiti pismenega amandmaja, kajti gradivo o tem 
sem prejel šele 22. tega meseca, dajem amandma usfcmeno na seji zbora. Predla- 
gam, da se 3. točka odloka glasi takole: »Komisija za vprašanja borcev NOV 
ima predsednika, podpredsednika in 13 članov, ki so izvoljeni iz vrst poslancev 
in občanov; od teh dva člana delegira republiški odbor zveze združenj borcev 
NOV Slovenije.« 

Podobno rešitev imamo v našem poslovniku že glede sestave komisije za 
volitve in imenovanja, v katero po 131. členu skupščinskega poslovnika trii člane 
delegira Socialistična zveza delovnega ljudstva. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala'lepa! Prosim, želi še kdo 
besedo? 

Besedo ima tovariš Janko Rudolf. 

Janko Rudolf: Želim povedati samo to, da je predlog tovariša Forteja 
v direktnem nasprotju z njegovo prvo ugotovitvijo, namreč da že zelo kasnimo, 
sicer pa ni nobenega razloga, da se tak. predlog ne sprejme. Seveda pa bomo 
komisijo potem dobili še kakšen mesec kasneje. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala! Prosim, tovariš Ros želi 
besedo. 

Ivan Ros: Amandma Karla Forteja po vsebini ne bi bil težko sprejem- 
ljiv, vendar so trije zbori, organizaeijsko-politiični, gospodarski in socialno- 
zdravstveni, ta odlok že sprejeli. Mislim pa, da gre bolj za metodo dela naše 
kadrovske komisije, da konzultira tak družbeni organ kot je zveza borcev. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala! Opozorilo je v glavnem po- 
krito že z bojaznijo, ki jo je izrazil tovariš Janko Rudolf. Če sprejmemo amand- 
ma, je seveda potrebno usklajevanje, saj so odlok trije zbori že sprejeli. Tovariš 
Forte, prosim'! 

Karel Forte: Obveščen sem, da odloka o sestavi komisije organiza- 
cijsko-političnii zbor ni sprejel in je razpravo odložil. To pa pomeni, da bo za 
dokončno odločitev še potreben določen čas. V tem času pa bi lahko izpeljali 
tudi usklajevalnii postopek. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, želi še kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ali želite, da vam amandma, ki ga predlaga tovariš Forte, predlo- 
žimo v pismeni obliki? (Ne.) Potem lahko o amandmaju, ki ga je tovariš Forte 
ponovno obrazložil, glasujemo. 

Prosim, tovariš predsednik in tovariš sekretar smatrata, da postopek ni 
v redu. Tovariš Forte, prosim, da pridobite deset poslancev za podporo amand- 
maja in ga predložite pismeno! 

Karel Forte: Amandma v pismeni obliki bi že dal, če bi predlog 
odloka dobil pravočasno. Ker ga, nitsem dobil, mislim, da se obravnava po skraj- 
šanem postopku. Po skrajšanem postopku pa je dovoljeno dati amandma. 
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Podpredsednik Marija Mesaric: Po poslovniku lahko daš amandma 
na zboru samem s podporo desetih poslancev. V rednem postopku pa se amand- 
ma vloži v pismeni obliki. 

Karel Forte: Ce gre zdaj za tako formalno vprašanje, bom poskušal 
dobiti podporo desetih poslancev, vendar prosim, da se dotlej razprava odloži. 

Podpredsednik Marija Mesaric : Odrejam deset minut odmora! 

(Seja je bila prekinjena ob 17.40 in se je nadaljevala ob 17.50.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišioe, nadaljujemo z 
obravnavo 10. točke našega dnevnega reda, to je obravnavo odloka o ustanovitvi 
komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV. 

Amandma, ki ga je dal poslanec Karel Forte, se razmnožuje, glasi pa se: 
»Komisija za vprašanja borcev NOV ima predsednika, podpredsednika in 13 
članov, ki so izvoljeni iz vrst poslancev in občanov. Do sem je tekst, kakor 
je v odloku, potem bi se pa nadaljevalo: »od le-teh delegira 2 člana republiški 
zbor Zveze združenj borcev SR Slovenije«. 

Kdo želi razpravljati o amandmaju, Besedo ima tovariš Ivan Ros. 

Ivan Ros: Komisija za pripravo predloga poslovnika, ki je hkrati predla- 
gatelj tega odloka, se je sestala in obravnavala amandma tovariša Karla Forteja 
in zavzela do tega amandmaja odklonilno stališče. Utemeljitev je naslednja: 

Komisija smatra, da je vzporejanje Socialistične zveze in njenega statusa, 
z ostalimi družbeno-političnimi organizacijami neutemeljeno, glede na to, da 
ima Socialsitična zveza posebne pristojnosti, ki izhajajo že iz ustave. 

Drugi razlog, zaradi katerega se komisija ni mogla odločiti za predlagani 
amandma pa je v tem, da komisija ocenjuje, da je to predlog, ki gre bolj v smeri 
predlaganja metode dela kadrovanja, skratka metode dela naše kadrovske ko- 
misije, oziroma komisije za volitve in imenovanja, ki bi skladno s 128. členom 
skupščinskega poslovnika morala storiti pri kadrovanju tudi to, citiram: »da bi 
mogla izpolnjevati svoje naloge, pripravlja komisija v sodelovanju z organi in 
organizacijami, zainteresiranimi za rešitev kadrovskih vprašanj predloge in 
mnenja, ki jih daje pristojnemu zboru«. Ce naša komisija za volitve in imeno- 
vanja v tem konkretnem primeru ni konzultirala združenja Zveze borcev SR 
Slovenije, bi to v skladu s to določbo morala storiti. Meni se zdi, da je verjetno 
nastal tu nek spor. Kot tretje bi povedal še to, da so v vseh komisijah, razen že 
imenovane, ki jih skupščina ima, poleg poslancev imenovani tudi drugi člani 
ali iz vrst strokovnih, političnih in javnih delavcev, ali z vrst občanov, toda 
v nobenem izmed teh primerov nimamo navedenega posebnega predlagatelja. 
Vse je imenovala skupščina na podlagi dela svoje volilne komisije, kakor ga 
določa 121. člen in drugi odstavek 128. člena, ki sem ga prebral. Hvala lepa. 

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

Janko Rudolf: Tovariš predsednik, opravičujem se, da se oglašam 
k besedi o kadrovski sestavi komisije že sedaj, ko obravnavamo šele odlok. Ker 
pa je tovariš Ros najbrž popolnoma pravilno ugotovil, da amandma izvira iz želje 
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doseči v kadrovski metodi določene rezultate, menimi, da je prav, da vam ne- 
katere stvari pojasnim. 

Povedati moram, da komisija za volitve in imenovanja svoje predloge for- 
malno pošilja v soglasje samo izvršnemu svetu in je samo izvršni svet tisti organ, 
ki na sejah odloča o posameznih predlogih in sicer ali soglasje da ah ne. 

Kakor izhaja iz določil poslovnika, zlasti pa naše ustave, je delo komisije 
za volitve in imenovanja v principu in seveda tudi v vseh konkretnih primerih, 
koordinirano z vsemi republiškimi vodstvi družbeno-političnih organizacij, 
predvsem pa s Socialistično zvezo, da pa seveda od nobenega teh vodstev ne 
zahtevamo formalnega soglasja, ampak je to soglasje delovnega značaja, tako 
kot je tudi vsa naša koordinacija delovnega značaja. S tem, da so trije člani 
komisije za volitve in imenovanja delegirani od Socialistične zveze, so v komi- 
siji zastopani naši trije osnovni politični činitelji in sicer, Socialistična zveza, 
Zveza komunistov in Zveza sindikatov Slovenije. Njihova prisotnost v delu 
komisije pa predstavlja praktičen ukrep, ki to sodelovanje zagotavlja. Kljub 
temu pa komisija vse primere z vsemi činitelji v nekem delovnem kontaktu 
temeljito prediskutira. 

Povedati moram, da je tudi predlog za sestavo' komisije za borce, ki je 
pred vami, rezultat takega delovnega konzultiranja z Zvezo združenj borcev 
Slovenije, ne da, bi bil ta predlog formalno poslan predsedstvu združenj borcev 
in ne da bi to predsedstvo formalno o tem predlogu razpravljalo in dalo svoje 
soglasje. Hotel bi povedati še to, da je bilo mnenje komisije za volitve in- ime- 
novanja, da je Zveza združenj borcev Slovenije primerno zastopana v tej 
komisiji s tem, da je tovariš inž. Mravlja član predsedstva Zveze združenj borcev 
Slovenije in da je tovariš dr. Rudolf Obračune, ki ga prav tako predlagamo za 
člana te komisije, član komisije za socialna in zdravstvena vprašanja pri Zvezi, 
združenj borcev Slovenije. Smatrali smo, da je s tem dana tudi personalna pove- 
zava komisije z Zvezo združenj borcev NOV Slovenije v taki meri, da Zvezi, 
združenj borcev vendarle omogoča samostojno in plodno sodelovanje. Ob tem 
lahko ugotovim, da je lahko ugovor, ki ga je poslanec organizacijsko-političnega 
zbora, tovariš Mišica, na seji tega zbora, da predsedstvo Zveze združenj borcev 
o tem predlogu ni bilo konzultirano, samo formalnega značaja. 

Končno bi rad povedal še svoje osebno mnenje. Zdi se mi, da se gleda na 
karakter te ■komisije nekoliko drugače, kot pa izhaja iz odloka, ki je sedaj pred 
nami. Nekateri smatrajo, da je ta komisija podobna komisiji, ki je bila svojčas 
pri izvršnem svetu, samo da ima sedaj ta komisija večjo veljavo, ker je skup- 
ščinska komisija in da bo lahko operativno odločala. Moram poudariti, da njen 
značaj ni tak, temveč je popolnoma v skladu s komisijo', ki je bila na temi zboru 
takrat, ko smo razpravijali o problematiki borcev NOV. Jasno je, da je to 
komisija, ki spremlja, proučuje in predlaga potrebne ukrepe skupščini in drugim 
organom v zvezi z vso problematiko, ki so s področja bivših borcev in invali- 
dov NOV. 

Mislim, 'da je karakter komisije tak, da ta sestav tudi iz tega vidika po- 
polnoma ustreza njenim nalogam. 

Predsednik dr. Jo ž a Vilfan: Ali želi še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Janez Hribar. 

Janez Hribar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zdi 
se mi, da smo že dolgo časa govorili, da je potrebno izdelati nek forum, ki bo 
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odgovarjal za problematiko predvojnih revolucionarjev, španskih borcev in 
borcev NOV. Odlok o ustanovitvi takega telesa je sedaj pred nami in smatram, 
da je absolutno potrebno, da se ta odlok sprejme, zato ker ljudje na terenu to 
pričakujejo. 

Letos so bile lej;ne konference in so borci že spraševali, kaj je s tem odlokom. 
Druga stvar pa je sestav komisije, ki verjetno nekaterim ne gre v račun. 

Mislim pa, da je to druga stvar in bomo o tem govorili, ko bodo volitve in ime- 
novanja. S samim sestavom komisije se tudi jaz v celoti ne strinjam, to p>a 
zaradi tega, ker so v komisiji samo takšni, ki so materialno že preskrbljeni, Po- 
trebno bi bilo, da bi bili v komisiji tudi borci, ki nimajo zagotovljenih vseh 
življenjskih pogojev, kakor tudi nekaj tovarišev od spodaj navzgor in sicer zaradi 
tega, ker se od spodaj navzgor največ vidi din ker se stalno poudarja, da je 
potrebno, da so zastopani vsi sloji. 

Predsednik dr. Joža Vilfan; Besedo ima tovarisica Ela Ulrih-Atena. 

E 1 a U 1 r i h : Priznam, da sem malce v nerodnem položaju, ker sem sama 
predlagana v to komisijo, vendar me morda prav to moralno obvezuje, da o 
problemu spregovorim. Zdi se mi, da je odlok sam po sebi res nesporen in da 
je sporno le vprašanje personalne zasedbe. Jaz bi v zvezi s tem želela ugotoviti 
predvsem to, da imamo bridke izkušnje pri vseh tistih organih, ki so bili 
sestavljeni po delegatskem sistemu, po principu nekega zastopništva. Taki organi 
se največkrat nitso zlili v homogeno delovno telo, nastajali so spori že v samih 
teh organih brez plodne debate. Zastopani so bili posamični ali skupinski inte- 
teresii, namesto da bi se pristopilo k reševanju problema kompleksno. Takih 
izkušenj imamo veliko v najvidnejših samoupravnih organizmih, naj omenim 
republiško izobraževalno skupnost in mnoge druge organe, ki smo jih v pre- 
teklosti že imeli, pa tudi v nekaterih zveznih organih. 

Mislim, da je predlagana lista komisije taka, da moralno obvezuje in daje 
jamstvo, da bi ta komisija lahko in morala najbolje opravičiti zaupanje, ki bi 
ji ga morali danes v našem zboru dati. Komisijo sestavlja 8 spomeničarjev, 
6 borcev izpred leta 1942, en član pa se je vključil v narodnoosvobodilno borbo 
leta 1944. Ce komisija s takim sestavom ne bo sposobna, ničesar storiti, ne vem, 
koga moramo potem klicati na odgovornost. Najbrž ne predlagatelja, temveč 
tiste, ki bodo po predlagani listi izvoljeni. Bolj kot to, da je v komisiji premalo 
borcev, me zaskrbljuje to, da ni predlagan kandidat, ki sploh ni bil borec, in 
je danes primerno družbeno angažiran in toliko mlad, da v narodni < osvobodilni 
borbi, zaradi svoje mladosti, aktivno še ni mogel sodelovati1. 

To bi bilo verjetno večje jamstvo za uspešnost dela komisije kakor samo to, 
da se zberemo vsi veterani in skušamo rešiti svoje lastne jjrobleme. 

Borci imamo celo lastno organizacijo in to zato, da rešuje vprašanja borcev. 
Da ne bomo sedaj degradirali vloge te organizacije, kar bi bilo popolnoma 
neutemeljeno in napačno. Gotovo je, da je to tudi družbeno-politična organi- 
zacija, hkrati pa je ta organizacija tudi za to, da rešuje nekatera vprašanja, 
ki se med borci in med pripadniki narodnoosvobodilne borbe pojavljajo. Ne 
vidim razloga, da bi, glede na naloge, ki so obrazložene v obrazložitvi tega 
odloka, morale imeti v tej komisiji svoje zastopnike še posamezne družbeno- 
politične organizacije. To komisijo imenujemo vendar zato, da rešuje in opravlja 
nekatere naloge, za katere je pristojna skupščina. To je torej komisija skup- 
ščine, njen pomožni organ, ki naj predvidi take ukrepe, da se bodo ta vpra- 
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sanja čim hitreje in čim bolj učinkovito rešila, rešiti pa jih bomo morali prav 
v naši hiši, se pravi v naših zborih, morda, z normalnimi akti ali s kakšnimi 
drugimi ukrepi. 

Zato, predvsem zaradi narave dela, ki so tu našteta in jih bo morala komi- 
sija opraviti, ne vidim razloga, da bi morali biti v komisiji zastopniki Bele 
krajine, Štajerske, Primorske, Dolenjske, Gorenjske itd. Ce želimo to, potem 
je komisija, sestavljena iz 15 članov, premajhna, mislim pa, da. je 15 članov 
komisije dovolj in da je predlog odloka, kot nam je bil predložen, sprejemljiv. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Karel 
Forte. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši. Mislim, da 
ni prav, da se amandmaju, ki sem ga predlagal, skuša imputirati to, da je njegov 
namen predvsem izsiliti določene kadrovske rešitve. Mnenja sem, da smo o komi- 
siji dovolj razpravljali in da je stališče tovarišice Ulrihove popolnoma pravilno. 
Dejansko ima zveza boroev specifičen položaj in jo v tem smislu tretira tudi 
zvezna zakonodaja. Ravno zaradi izjemnega položaja sem smatral, da je pra- 
vilno, da je zveza združenj borcev zastopana v delu komisije, poleg tega pa je 
to tudi njena dolžnost. V celoti se strinjam z izvajanjem tovarišice Ulrihove 
glede tega, da bi morali biti v komisiji tudi ljudje, ki niso bili borci. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Ce ne, 
potem dokončno zapiram obravnavo in prehajamo na glasovanje. 

Med tem časom je bil amandma tovariša Forteja že tudi razmnožen in vam 
razdeljen. Glede vsebine amandmana, torej ne more biti dvoma, in lahko pre- 
idemo na glasovanje. Prosim, tiste člane republiškega zbora, ki so za amandma 
tovariša Forteja, da dvignejo! roko. (25 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti 
temu predlogu? (41 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (15 poslancev 
dvigne roko.) Rezultat glasovanja o amandmaju: 25 glasov za, 41 glasov proti 
in 15 vzdržanih. To pomeni, da amandma ni sprejet. 

Dajem na glasovanje še amandmaje zakonodajno-pravne komisije. Prosim, 
kdor je za amandmaje, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da so te spremembe, 
ki jih je predlagala zakonodajno-pravna komisija, sprejete. 

Prehajamo na glasovanje o samem odloku. Prosim člane republiškega zbora, 
ki so za odlok, da dvignejo* roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti 
takemu odloku? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (2 poslanca dvigneta 
roko.) 

Ugotavljam, da je z dvema vzdržanima glasovoma odlok o ustanovitvi 
skupne komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV v repu- 
bliškem zboru sprejet. S tem, da je bil sprejet v enakem tekstu že v gospo- 
darskem zboru in v organizacijsko-političnem zboru, pa je v smislu 114. člena 
našega poslovnika že postal veljaven. 

Prehajamo na 11. t o č k o dnevnega, reda, to je potrditev sklepov 
administrativne komisije. 

To je bivša 12., sedaj 11. točka. Administrativna komisija je republiškemu 
zboru predložila predlog sklepa o določitvi funkcij, katerih opravljanje se tudi 
šteje v čas, ki se vračuna pri določitvi roka, do katerega republiški poslanci 
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in funkcionarji nadaljujejo delo po zakonu o delu in pravicah republiških 
poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija, nadalje predlog sklepa 
o določitvi volilnih funkcij najvišjih organov družbeno-političnih organizacij, iz 
katerih izhajajo pravice po zakonu o delu in pravicah republiških poslancev in 
funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija in predlog sklepa o določitvi funk- 
cije v diplomatsko konzularni službi, iz katere izhajajo pravice po zakonu o delu 
in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija. 

Komisija je dala k sklepom skupno obrazložitev, njen predstavnik pa je 
tovariš Arigler, predsednik komisije. Predloge sklepov je obravnavala zakono- 
dajno-pravna komisija in dala svoje poročila. Predlagam, da o vseh teh treh 
sklepih, ki so predlagani v odobritev, razpravljamo hkrati, razen če ni izrecnega 
predloga, da bi o kakšnem sklepu razpravljali posebej. Ce ni nobenega ugovora, 
potem vprašam tovariša Ariglerja, ali želi besedo? (Ne želi.) 

Potemtakem lahko začnemo z obravnavo predloženih sklepov. Želi kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem obravnavo zapiram in prehajam 
na glasovanje. Glasovali bomo o vsakem sklepu posebej. 

Prvi je sklep o določitvi funkcij, katerih opravljanje se tudi šteje v čas, 
ki se vračuna pri določitvi roka, do katerega republiški poslanci in funkcionarji 
nadaljujejo delo po zakonu o delu in pravicah republiških poslancev in funkcio- 
narjev, ki jim je prenehala funkcija. 

Prosim člane republiškega zbora, ki so za ta sklep, da dvignejo roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci 
dvignejo roko.) 

Ugotavljam', da je ta sklep sprejet v republiškem zboru s 4 vzdržanimi 
glasovi. 

Prehajamo na sklepanje o sklepu o določitvi volilnih funkcij najvišjih orga- 
nov družbeno-političnih organizacij, iz katerih izhajajo pravice po zakonu o delu 
in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko. (Veciina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci dvignejo roko.) Tudi 
ta sklep je bil sprejet s 4 vzdržanimi glasovi. 

Glasujemo še o sklepu o določitvi funkcije diploma,tsiko-konzullairne službe, 
iz katere izhajajo pravice po zakonu o delu in pravicah republiških poslancev 
in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija. 

Prosim tiste poslance, ki so- za ta sklep, da dvignejo roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci dvignejo 
roko.) Tudi ta sklep je bil sprejet si 4 vzdržanimi glasovi. 

Odlok o potrditvi sklepov administrativne komisije Skupščine SR Slovenije 
je bil v republiškem zboru sprejet s 4 vzdržanimi glasovi. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to so volitve in imeno- 
vanja. 

Pred seboj imamo 3 predloge. Imamo predlog odloka o razrešitvi in imeno- 
vanju članov upravnega odbora republiških skupnih rezerv gospodarskih orga- 
nizacij, potem predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega sodišča v Celju in predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpred- 
sednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev. 

V vseh teh primerih je predlagatelj komisija za volitve in imenovanja in 
je predstavnik v vseh teh primerih tovariš Janko Rudolf. Prehajam na obra v- 
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navo odloka o razrešitvi in imenovanju članov upravnega odbora republiških 
skupnih rezerv gospodarskih organizacij. Želi tovariš Rudolf kaj dodati? (Ne.) 

Potem lahko odprem obravnavo tega predloga. (Ne javi se nihče.) Ker se 
nihče ne javlja k besedi', zapiram obravnavo in prehajam na glasovanje. To je 
odlok, s katerim naj bi se razrešila Francka Kragelj in inž. Miran Mejak in 
bi bila namesto njiju imenovana kot člana upravnega odbora tovariša Drago 
Flis in Jože Novinšek. 

Prosim tilste člane republiškega zbora, ki so za ta odlok, da dvignejo roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče:) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bil o<dlok v republiškem zboru soglasno sprejet. 
Naknadno ugotavljam, da je bil predlog tega odloka poslan izvršnemu svetu 

in da izvršni svet ni imel nobene pripombe. 
Prehajam na naslednji odlok, to je na predlog odloka o določitvi števila 

in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Celju. Tudi tukaj komisija 
za volitve in imenovanja nima ničesar za dodati in lahko takoj odprem obrav- 
navo. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Potem obravnavo zapiram in preha- 
jamo na glasovanje. 

Prosim tiste člane republiškega zbora, ki so za odlok o določitvi števila in 
izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Celju, da dvignejo roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se hoče kdo vzdržati? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega sodišča v Celju v republiškem zboru soglasno sprejet. 

Prehajamo sedaj na tretji predlog, to je na predlog odloka o izvolitvi pred- 
sednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za vpra- 
šanja boroev NOV. Ali želi komisija kaj dopolniti? (Ne želi.) 

Odpiram obravnavo. Zeli kdo besedo, prosim? (Ne javi se nihče.) Ker vidim, 
da nihče ne želi besede, zapiram obravnavo in prehajam na glasovanje. To je 
dokument od 13. maja in nosi naslov odlok'o izvolitvi predsednika, podpred- 
sednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV. 
Predlog je, da se izvolijo še: za predsednika Vlado Crne, za podpredsednika. 
Mirko Remec, za člane pa: Anton Debevc, Traudi Kladivar-Krese, inž. Ljudmila 
Krese, Marjan Lenarčič, inž. Ciril Mravlja, Matija Nadižar, dr. Rudolf Obračune, 
Ivan Simončič, Franc Simonič, Ivo Svetina, Vanda Škodnik, Ela Ulrih-Atena 
in Mirko Zlatnar. 

Prehajamo na glasovanje. Prosim tiste tovariše, ki so za ta predlog, da 
dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti temu predlogu? 
(6 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je odlok o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov 
komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV sprejet s 6 glasovi 
proti in 7 vzdržanimi. 

S tem smo, tovarišice in tovariši, končali tudi to točko dnevnega reda. 

Preostane nam poslednja, to je 13. točka dnevnega reda, to so 
vprašanja poslancev. 

Vprašanja bomo obravnavali po datumih, kakor so bila vprašanja postav- 
ljena. Najstarejše vprašanje v tem. spisku je vprašanje Ivana Krefta od 16. 4., 
ki se nanaša na postopek zvezne administrativne komisije. Na to vprašanje bo 
odgovoril tovariš Arigler, ker je bilo vprašanje naslovljeno na. njega kot pred- 
sednika administrativne komisije. Prosim tovariša Ariglerja, da da odgovor. 
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Adolf Arigler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec Ivan Kreft je postavil naslednje poslansko vprašanje: »Zakaj v tretjem 
letu reforme, ki velja za, ves jugoslovanski prostor, še vedno ni mogoče doseči, 
da bi se presežek dela povsod razdeljeval po njegovem delovnem uspehu, po 
načelu, ki je ključ za rešitev večjega dela skupnih perečih problemov?« 

To vprašanje med drugim utemeljuje z dejstvom, da v federaciji še vedno 
velja, načelo, da se osebni dohodek funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje skup- 
ščina, določa po osebnih dohodkih na prejšnjem delovnem mestu. 

Na to vprašanje lahko kompetentno odgovori edinole administrativna 
komisija zvezne skupščine. Ce se tovariš predsednik oziroma zbor strinja, lahko 
dam na to vprašanje nekaj pojasnil. (Predsednik dr. Joža Vilfan se strinja.) 

Problem, ki ga je odprl tovariš Ivan Kireft, je bil predmet zelo širokih 
razprav, izmenjav mnenj in izkušenj med, administrativno komisijo zvezne 
skupščine in komisijami vseh republik. Zvezna skupščina je sprejela zakon o 
nadomestilih osebnih dohodkov in povračilih stroškov zveznim poslancem in 
funkcionarjem že julija leta 1966. Po določbah tega zakona je postavljeno načelo, 
da, se funkcionarjem, ki so poslanci, to je članom izvršnega sveta in skupščin- 
skim funkcionarjem, določa osebni dohodek na osnovi trimesečnega, oziroma 
enoletnega poprečja osebnih dohodkov pred izvolitvijo. Ti funkcionarji preje- 
majo poleg tega še posebni dodatek za opravljanje funkcij. Funkcionarjem, ki 
jih zvezna skupščina imenuje, to so državni sekretarji, sekretarji in njihovi 
namestniki ter sodnikom ustavnega, vrhovnega, in vrhovnega, gospodarskega 
sodišča, ki jih voli skupščina, se določa osebni dohodek v okviru razponov, ki 
jih določi zvezni zbor. Zvezni zbor je ustrezne odloke o dodatkih za opravljanje 
funkcij in o razponih sprejel šele leto kasneje, in sicer julija 1967. Pripomniti 
je treba, da je zvezna skupščina s tem, da je za imenovane funkcionarje in 
sodnike predvidela razpone, pravzaprav prva v Jugoslaviji opustila za to kate- 
gorijo funkcionarjev princip določanja osebnega dohodka po prinesenem oseb- 
nem dohodku, torej dohodku na prejšnjem delovnem mestu. Prav to je dalo 
tudi pobudo, da srno se v naši skupščini na drug način lotili reševati to vpra- 
šanje. kot je bilo to doslej v veljavi. Po volitvah leta 1967 se je povsem jasno 
pokazalo, da princip določanja osebnih dohodkov voljenim funkcionarjem ni 
v skladu z osnovnimi načeli delitve osebnega dohodka po delu in odgovornosti, 
tako kot je ugotovil poslanec tovariš Ivan Kreft. Naš republiški zbor je sicer 
že sprejel ustrezen odlok, s katerim smo skušali zagotoviti ustreznejše določanje 
osebnih dohodkov, upoštevajoč pomembnost in obseg 'dela poedinih funkcij, in 
te dohodke spraviti, v določeno odvisnost od splošnih gibanj osebnih dohodkov. 
Ta odlok seveda še ni dokončen, saj bo potrebno iskati še vnaprej ustreznejše 
oblike povezovanja osebnih dohodkov poedinih funkcionarjev z gibanjem oseb- 
nih dohodkov delavcev v delovnih organizacijah, zlasti v gospodarstvu. 

Kot sem informiran, skuša tudi zvezna skupščina rešiti ta problem, saj 
sem pred dnevi dobil predosnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o nadomestilih osebnih dohodkov in povračilih stroškov zveznim poslancem 
in funkcionarjem. V predosnutku je predvideno, da bodo tudi funkcionarji, iz 
vrst poslancev, prejemali osebni dohodek bodisi v okviru razponov, oziroma 
v fiksnih zneskih, ki jih bo določil zvezni zbor. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kreft, imaš kakšno dopolnilno 
vprašanje? (Nima.) 

15 
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Na vprašanje tovarišice Marije Pleteršek bo odgovoril tovariš Vladimir 
Lešnik, pomočnik republiškega sekretarja za: gospodarstvo. 

Vladimir Lešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Poslanka tovarišiea Marija Pleteršnik je postavila vprašanje v zvezi 
z odprodajo opreme energokemičnega kombinata Velenje v likvidaciji. 

Ob sprejetju sklepa o likvidaciji EKK Velenje je bila za prvotni program 
kombinata Kosovo, z izjemo toplarne, vsa. oprema za uplinjevanje premoga že 
naročena. Tako se je lahko< s pogodbo o cesiji prenesla na kombinat Kosovo 
le dobava opreme za toplarno. likvidacijski odbor je v letošnjem letu obnovil 
razgovore s kombinatom Kosovo ter proučuje možnost nadaljnjega prevzema 
druge opreme. 

V informaciji izvršnega sveta, ki jo omenja tovarišiea poslanka, ni bilo 
posebej navedeno-, da je v obveznosti likvidacijskega odbora EKK v znesku 
55 milijonov 544 000 dinarjev za opremo iz Češkoslovaške socialistične repu- 
blike vključen tudi premostitveni kredit, ki ga, po cesijski pogodbi, daje energo- 
kemični kombinat Velenje v likvidaciji kombinatu Kosovo v višini 17 milijonov 
473 000 dinarjev ali okroglo 18 milijonov dinarjev. Kredit predstavlja že plačane 
avanse in plačila zapadlih obrokov zaključno do leta 1969. Prav tako v znesku 
25 milijonov 743 000 dinarjev ocenjeni priliv, prikazan v točki 4 že omenjene 
informacije, ni vsebovan tudi1 prej navedeni premostitveni kredit. Ce torej ta 
kredit odštejemo, ostane le znesek, za kolikor likvidacijski odbor ocenjuje, da 
bo prodal preostalo opremo po delih. Ta moment je tudi vplival na navidezno 
nižjo izkazano oceno priliva pri opremi iz Anglije. 

Predsednik dr, Joža Vilfan: Ali je tovarišiea Marija Pleteršek na- 
vzoča? Ali želi poslanka postaviti dopolnilno vprašanje? (Ne želi) 

Na vprašanje Ivana Krefta od 23. aprila 1968 bo odgovoril tovariš Drago 
Flis, član izvršnega sveta. 

Drago Flis: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Vpra- 
šanje poslanca Ivana Krefta se nanaša na izdajanje garancije federacije za tuje 
kredite za graditev aluminijskega kombinata v Titogradu in aluminijskega 
kombinata v Mostarju. Moram ugotoviti, da je zvezna skupščina 12. aprila 1968 
odlok dokončno sprejela. Ugotoviti moram tudi, da družbeni plan srednjeročnega 
razvoja Jugoslavije za obdobje 1966—1970 predvideva povečanje proizvodnje 
aluminija od 41 000 ton, ki smo jo dosegli 1965. leta,, na 100 000 ton v letu 1970. 
V družbenem planu gospodarskega razvoja Jugoslavije je nadalje ugotovljeno, 
da bi bilo potrebno podvzemati mere, da bi se okrog leta 1972 dosegla proiz- 
vodnja aluminija med. 150 do 200 000 tonami letne proizvodnje. 

Glede na gornji dejstvi mislim, da. je zvezna skupščina vsekakor kompe- 
tentna voditi vsebinsko in materialno razpravo o zadevnem vprašanju, vendar 
je razumeti vprašanje tovariša Krefta v tem smislu, da poizve za stališče repu- 
bliškega izvršnega sveta. Zato bom v tem smislu dal nekatera pojasnila. 

Sam odlok o garanciji federacije natančneje formulira osnovno načelo za- 
kona o kreditnih odnosih s tujino, in sicer v tem smislu, da narodno banko 
zavezuje in ji nalaga, da. izda garancijo v smislu odloka pod dvemi pogoji. 
Prvič, če investitorji prevzamejo obveznost, da bodo poravnali vse dinarske in 
devizne obveznosti za najete kredite iz sredstev, s katerimi, po veljavnih pred- 
pisih, samostojno razpolagajo; ti investitorji so v odloku eksplicitno našteti.. 
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Drugič, če se pooblaščene poslovne banke in investicijska banka Jugoslavije pred 
narodno banko zavežejo, da bodo same, iz lastnih sredstev, poravnale z najetim 
kreditom nastale obveznosti, če tega v dogovorjenih rokih ne bi štorih upo- 
rabniki kreditov. Tudi te pooblaščene banke so v odloku naštete. 

Na vprašanje tovariša poslanca Ivana Krefta še poudarjam, da se je repu- 
bliški izvršni svet zavzemal in se zavzema za dosledno uveljavljanje načela 
reforme na področju razširjene reprodukcije glede nosilcev investicijskih odlo- 
čitev, da s polno materialno in drugo odgovornostjo za posledice naložb nosilci 
investicijskih odločitev ocenjujejo njihovo upravičenost in ustrezno postopajo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ah ima tovariš Kreft dopolnilno vpra- 
šanje? Prosim. 

Ivan Kreft: Z odgovorom se strinjam. Postavljam pa dopolnilno vpra- 
šanje, ki se glasi: »Kakšne so možnosti, da se tudi tovarna aluminija in glinice 
v Kidričevem modernizira po najsodobnejši tuji licenci, ki je baje že zagotov- 
ljena dvema tovarnama, ki ju bodo šele začeli graditi?« 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala. Ali lahko tovariš Flis odgovori 
na to vprašanje na današnji seji? (Ne.) Na dopolnilno vprašanje bo tovariš 
Kreft dobil odgovoir na prihodnji seji. 

Na poslansko vprašanje Milana Kristana od 23. aprila 1968 bo odgovoril 
Riko Jerman, republiški sekretar za finance. 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice lin tovariši poslanci! 
Poslanec tovariš Kristan je postavil naslednje vprašanje: »Kakšno stališče ima 
izvršni svet do vpr&šainj.a klirinške poravnave medsebojnih dolgov gospodarskih 
organizacij? Ali pričakuje od tega pozitivne rezultate, predvsem v odkrivanju 
žarišč zadolževanja in zmanjševanja obračanja kapitala; ali meni, da bo ukrep 
pozitivno deloval na bolj dinamično naraščanje proizvodnje; in naposled, kako 
bo vplival ta ukrep globalno1 na gospodarstvo SR Slovenije in ali so resnične 
ocene, da bo gospodarstvo Slovenije z uvedbo kliringa prizadeto?« 

Glede na tako vprašanje želim odgovoriti tole: 
Že ob zasnovah predpisov o posebnem načinu poravnave nekaterih dolgov 

ob koncu leta 1967 in začetku letošnjega leta so republiški upravni organi zavzeli 
odklonilno stališče do obveznega klirinškega načina poravnave medsebojnih 
zadolžitev v gospodarstvu zaradi delnih in zelo kratkoročnih rezultatov, ki jih 
od takega kliringa lahko pričakujemo. Žarišča naraščanja medsebojnih zadol- 
žitev ostanejo nedotaknjena, obenem pa bi prišlo do prisilnega pretakanja 
sredstev med gospodarskimi vejami in panogami kakor tudi med poslovnimi 
bankami, in kar je najslabše, med dobrimi in slabimi delovnimi organizacijami 
v škodo prvih. Tako odklonilno stališče je odločno zastopala tudi Gospodarska 
zbornica Slovenije kakor tudi poslovne banke in druge prizadete institucije, 
ki so svoja argumentirana stališča sporočila pristojnim zveznim institucijam. 
Ne glede na gornja stališča je bil v februarju letošnjega leta, kakor je znano, 
po hitrem postopku predlagan in nato sprejet zakon o posebnem načinu porav- 
nave nekaterih dolgov uporabnikov družbenih sredstev. Kljub izredno kratkemu 
času, ki je bil na voljo, so izvršni svet in drugi republiški upravni organi po- 
novno posredovali svoje stališče in pripombe k predlaganemu zakonu. Izvršni 
svet je bil mnenja, da predlagana oblika poravnave medsebojnih obveznosti in 
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terjatev ni sprejemljiva, ampak bi morali za zagotovitev večje finančne disci- 
pline v delovnih organizacijah dati prednost drugim ukrepom, ki naj bi trajneje 
vplivali na preprečitev takšne stopnje medsebojne zadolženosti. V pripombah 
je bilo zlasti poudarjeno, da bo obsežna preporazdelitev sredstev tako v okviru 
gospodarskih grupacij kakor tudi med poslovnimi bankami in republikami, ki jo 
bo povzročil kliring, zlasti prizadela SR Slovenijo, katere gospodarstvo ima 
večje terjatve do kupcev, kakor znašajo njegove obveznosti do dobaviteljev- S 
kliringom pridobljeni presežek bodo morale poslovne banke naše republike 
kreditirati drugim poslovnim bankam za dobo do šest mesecev, kar v bistvu 
pomeni s predpisom določeno imobilizacijo kreditnih sredstev na območju 
Slovenije. 

Obvezni kliring bi moral imeti za posledico izboljšanje likvidnosti pri gospo- 
darskih organizacijah in bankah, ki poslujejo dobro in imajo urejeno finančno 
poslovanje. Vendar zakon določa obvezno uporabo presežkov za kreditiranje 
tistih poslovnih bank in posredno tistih gospodarskih organizacij, ki izkazujejo 
primanjkljaj sredstev, to je tistih, ki slabše poslujejo. V zakonu ni zagotov- 
ljeno povračilo obvezno danega kredita, če ga banka posojilojemalec ne bi 
mogla vrniti. Zahteva po takšnem jamstvu je utemeljena, saj gre za, krediti- 
ranje, predpisano z zakonom, ne pa za, običajne medbančne kreditne posle, 
zasnovane na poslovni presoji kredita. 

Obvezni kliring ima zelo omejen in kratkotrajen učinek, kar potrjujejo 
tudi izkušnje kliringa, opravljenega v letu 1962, ker ne odpravlja virov medse- 
bojnih zadolžitev v gospodarstvu, niti ne spodbuja iskanja trajnejših rešitev 
za odpravo nelikvidnosti in finančne nediscipline. 

Podatki Službe družbenega knjigovodstva o dosedanjem poteku posebnega 
načina poravnave nekaterih dolgov uporabnikov družbenih sredstev potrjujejo 
upravičenost ugovorov in pripomb. 

Skupne terjatve po seznamih, predloženih SDK za Slovenijo, znašajo za 
1254 udeležencev kliringa 2 milijardi 289 in pol milijona dinarjev, skupni dol- 
govi pa 1 875 500 000, presežek terjatev torej znaša približno 404 milijone 
dinarjev. Seveda se bodo ti zneski še nekoliko spremenili zaradi izločitve dolgov 
in terjatev tistih uporabnikov, ki so jih poslovne banke po vsej državi izključile 
iz kliringa. V Sloveniji je bilo izključenih iz kliringa natančno 30 uporabnikov 
družbenega premoženja, 71 uporabnikov družbenega premoženja iz Slovenije pa 
ni predložilo zahtevkov. V SR Sloveniji bi se moralo udeležiti obveznega kli- 
ringa le 32 °/o vseh uporabnikov družbenega premoženja. Od 4351 uporabnikov 
družbenega premoženja po stanju 15. februarja 1505 uporabnikov ni imelo niti 
terjatev niti dolgov, 279 ni imelo terjatev, samo terjatve pa je imelo 1214 
uporabnikov. Kakor pričakujemo, bo znašal končni pozitivni saldo za SR Slo- 
venijo približno 210 milijonov dinarjev. Služba družbenega knjigovodstva bo v 
prihodnjih dneh dala podrobnejši pregled, iz katerega bo razviden celotni potek 
in celotni številčni prikaz te akcije. 

Poleg senčnih strani te akcije pa moramo ugotoviti tudi njene pozitivne 
strani za slovensko gospodarstvo'. Prišlo bo namreč do pospešene likvidacije vsaj 
nekega dela medsebojnih obveznosti. Ni namreč mogoče trditi, da bi tudi brez 
kliringa prišlo v istem času do tolikšnega obsega poravnave dolgov, težavnejši 
problemi v zvezi s kliringom pa bodo šele nastali, ko bodo morale banke 
s pasivnimi klirinškimi saldi poplačati kredite, ki so jih dobile od bank s pozi- 
tivnim klirinškim saldom. Možnosti za tako poplačilo bodo banke verjetno iskale 
tam. kjer je mogoče zmanjšati sedanje kratkoročne kredite. Torej pri relativno 
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uspešnih podjetjih, zakaj finančno šibka podjetja tudi kliring ni mogel ozdraviti. 
Zato je po našem mnenju mogoče pričakovati predloge za podaljšanje rokov za 
vrnitve kreditov, ki so jih aktivne banke po samem zakonu morale da,ti, ali 
pa eventualno tudi druge spremembe sedanjega stanja kreditov, ki jih daje 
Narodna banka poslovnim bankam. Torej, kakor sem že omenil, so to le domneve 
o mogočem nadaljnjem razvoju klirinške akcije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kristan, morda želiš postaviti 
dopolnilno vprašanje? (Ne.) Hvala lepa. 

Naslednje vprašanje je vprašanje Rada Pušenjaka od 30. aprila 1968, na 
katerega bo odgovoril tovariš Lojze Briški, namestnik republiškega sekretarja 
za notranje zadeve. 

Lojze Briški: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po- 
slanec tovariš Rado Pušenjak je postavil naslednji vprašanji: 1. ali je število 
ovadb, ki jih dobivajo javna tožilstva zaradi kaznivih dejanj dajanja in spreje- 
manja podkupnin odraz dejanskega stanja, oziroma če so govorice prebivalstva, 
ki meni, drugače, neutemeljene; 

2. če ovadbe niso odraz dejanskega stanja, kaj nameravata republiški 
sekretariat za notranje zadeve in javno tožilstvo SR Slovenije ukreniti, da pride 
čim več kršilcev zakona zaradi korupcije na zatožno klop. 

V utemeljitvi poslanec opozarja na zmanjšanje števila obtožb zaradi teh 
dejanj v 1966. in 1967. letu, pri čemer navaja podatke okrožnega javnega tožil- 
stva v Mariboru, hkrati pa poudarja,, da je prebivalstvu znano, da predstavljajo' 
težave s prodajo blaga zeloi ugodna tla za, porast podkupovanja. 

Po podatkih javnega tožilstva, SR Slovenije je bilo 1965 preganjanih 27 
kaznivih dejanj, dajanja podkupnine, 1966. leta prav tako 27 in 1967. leta. 14.. 
Kaznivih dejanj jemanja podkupnine je bilo 1965 obtoženih 29, 1966. leta 21 in. 
1967. leta 7. 

Organi za notranje zadeve so 1966 ovadili javnemu tožilstvu 29 kaznivih, 
dejanj jemanja in 24 kaznivih dejanj dajanja podkupnine, 1967 pa 14 kaznivih 
dejanj jemanja in 15 dajanja podkupnine. Iz teh podatkov sledi, da je bilo 
v 1967. letu nasproti prejšnjim letom ovadenih in obtoženih manj kaznivih 
dejanj podkupovanja. Res je sicer, da je v javnosti slišati več glasov o pojavih 
korupcije, treba pa je reči, da so podatki o tem praviloma zelo posplošeni in 
nekonkretni. Občani le redko dajejo pristojnim organom konkretne podatke, ki. 
bi lahko služili za ustrezne ukrepe odkrivanja in dokazovanja. Tako so v 1966. 
letu le 4 občani in 2 oškodovani delovni organizaciji prijavili organom za. 
notranje zadeve sum sprejemanja oziroma dajanja podkupnine, medtem ko so 
ti organi s svojim delom odkrili 24 primerov jemanja in 21 primerov dajanja 
podkupnine. 

V 1967. letu so oškodovani občani prijavili le 1 primer, neoškodovani 6 
in oškodovane delovne organizacije 2. Število sprejetih prijav za te delikte je 
torej manjše v primerjavi z drugimi oblikami, gospodarskega kriminala, ki ga 
zlasti oškodovane delovne organizacije prijavljajo mnogo pogosteje. 

Zaradi tega ostaja odkrivanje korupcije pretežno na organih javne varnosti. 
Specifičnost tega delikta, ki je v tem, da imata oba udeleženca, to je tisti, ki 
podkupnino daje, kakor tisti, ki jo sprejema, interes, da ostane stvar prikrita, 
vpliva na.možnosti odkrivanja ter komplicira postopek dokazovanja. 
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Organi za notranje zadeve lahko začnejo s postopkom odkrivanja takrat, 
ko so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Taka orien- 
tacija organov za notranje zadeve sledi iz določb noveliranega zakona o kazen- 
skem postopku in v skladu s tem so tudi ukrepi, ki so jih organi za notranje 
zadeve v zadnjem obdobju podvzeli glede odkrivanja kriminalitete. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve je s posebno informacijo o neka- 
terih problemih dela organov za notranje zadeve pri odkrivanju in raziskovanju 
kaznivih dejanj seznanil izvršni svet. Ta informacija posebej obravnava tudi 
vprašanja, ki zadevajo delo organov za notranje zadeve pri odkrivanju gospo- 
darskega kriminala. Informacijo je obravnaval odbor izvršnega sveta za samo- 
upravljanje in notranjo politiko, ki je glede tovrstnih kaznivih dejanj ugotovil, 
da bi morale gospodarske organizacije organizirati učinkovitejšo notranjo kon- 
trolo z namenom preprečevanja teh kaznivih dejanj in sklenil, da informacijo 
predloži v obravnavo izvršnemu svetu. Ta je predmetno informacijo obravnaval 
in v celoti potrdil stališče odbora ter sprejel predlog, da se predloži v obravnavo 
skupščini SR Slovenije. V Skupščini SR Slovenije sta jo doslej obravnavala 
odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora in začasni odbor 
za pravosodni sistem organizacijsko-političnega zbora. Odbora sta ob tej priliki 
ugotovila, da gre za kompleks družbeno-negativnih pojavov, ki: jih je treba 
temeljito in vsestransko proučiti, zato sta sklenila, da je potrebno, da jeseni 
letos pripravimo ustrezno gradivo, katerega bi obravnavala republiški in orga- 
nizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije. Kar zadeva podkupovanje, ki 
je predmet poslanskega vprašanja, menimo, da je poleg ukrepov organov za 
notranje zadeve za učinkovitejše zatiranje potrebno tudi širše družbeno anga- 
žiranje, zlasti delovnih kolektivov in samoupravnih organov. Organi samo- 
upravljanja naj bi predvsem uredili notranjo kontrolo in podvzeli druge ukrepe, 
s katerimi bi odločneje preprečevali pojave, ki niso v skladu s poslovno maralo 
in ugledom kolektiva, ter na. ta način tudi prispevali k uspešnejšemu prepre- 
čevanju in odkrivanju vseh oblik korupcije. 

Ob takem širšem družbenem angažiranju bodo lahko uspešnejši tudi ukrepi 
službe javne varnosti v smeri učinkovitejšega odkrivanja korupcije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Pušenjak, želiš dati dopolnilno 
vprašanje? (Ne.) Hvala. Potem prihaja na vrsto vprašanje Ceneta Matičiča 
z dne 10. maja 1968, na katero bo odgovoril Riko Jerman, republiški sekretar 
za finance. Gre za vprašanje e-misije. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš Cene Matičič, 
poslanec republiškega zbora, je postavil sledeča vprašanja: -Ali so govorice o 
ponovni emisiji 6 milijard N din resnične? Kakšno je stališče izvršnega sveta 
do predvidene emisije? Ali ni predvidena emisija v očitnem nasprotju s^ cilji 
gospodarske reforme? Ali so izvršnemu svetu znani načrti zveznega izvršnega 
sveta o doseganju konvertibilnosti v pogojih, ki bi nastali z novo emisijo? 
Kakšno stališče namerava zavzeti izvršni svet do nameravane emisije?« 

V zvezi s tem želim odgovoriti naslednje. O govoricah, ki jih poslanec 
omenja, ne morem odgovoriti, ker mi ni o njih ničesar znanega. Povečanje 
denarne mase, kar odgovarja obsegu emisije, naj bi v letu 1968 znašalo 5 °/o, 
kar pomeni 1,2 milijarde N din več denarja v obtoku. Takšno povečanje n^re- 
kuje pričakovanje, da se bo družbeni proizvod povečal za 3 do 4°/o. Večje 
povečanje denarne mase naj bi prispevalo k poživitvi gospodarske aktivnosti. 



59. seja 231 

Omenjena razmerja so določena v dokumentih zvezne skupščine o ciljih eko- 
nomske politike za leto 1968. 

Denarna masa je znašala konec marca 1968. leta, torej letos, 23,1 milijarde in 
je bila oelo za 1 °/o -nižja kot ob koncu leta 1967. Prav tako je pomembno, da 
je bila denarna masa konec decembra 1967 za. 2fl/o nižja, kot kotnec decembra 
1966, kar pomeni, da je bila denarna masa ob koncu marca 1968 približno za 
3 °/o manjša kot ob koncu leta 1966. 

Te podatke sem vzel iz publikacije »-Pregled-«, ki jo izdaja Narodna banka 
Jugoslavije. Podatkov o stanju denarne mase za april in maj vam ne morem 
posredovati, ker jih narodna banka še ni objavila. Poznano pa mi je iz osebnih 
stikov z nekaterimi vodilnimi uradniki narodne banke, da se tudi konec aprila 
denarna masa ni bistveno povečala. Taka gibanja denarne mase očitno kažejo 
skladnost s splošnimi prizadevanji za stabilizacijo gospodarskih gibanj. Gibanje 
denarne mase v našem monetarnem sistemu pa lahko nazorneje spremljamo 
prek ukrepov kreditne politike narodne banke. V skladu s cilji gospodarske 
reforme so bili ukrepi kreditne politike narodne banke v minulem letu odločno 
usmerjeni k zmanjševanju obsega kreditiranja iz emisije. 

Za prvo polletje 1968 so sprejeta sledeča določila kreditne politike: 
Uvajajo se dodatni reesfcontni krediti za izvoz blaga na komercialne kre- 

dite, izvoz na konsignacijska skladišča v inozemstvu, reeskont za kreditiranje in 
izvoz opreme in ladij ter investicijskih del na kredit ter prodaje serijske opreme 
domačim kupcem na kredit. Povečujejo se tudi možnosti reeskonta kreditov za 
pripravo blaga za izvoz. Znižala se je stopnja obvezne rezerve poslovnih bank 
od 35 na 31 %, ki je kompenzirana deloma z zmanjšanjem posebnih kreditov. 

Izvajanje navedenih ukrepov kreditne politike bo' imelo verjetno za posle- 
dico v obdobju do konca leta porast denarne mase, vendar v okviru predvi- 
denega povečanja za 5 "/o, ki sem vam ga zgoraj že kvantificiral. Za sedaj se 
ne predvidevajo omejitveni ukrepi, ki bi paralizirali učinke predvidene razširitve 
reeskontnih kreditov narodne banke. Narodna banka in zvezni izvršni svet pa so 
pooblaščeni in zadolženi, da povzamejo ustrezne ukrepe, če bi sprejeti ukrepi 
kreditne politike kazali negativne učinke na racionalne pogoje gospodarjenja. 
Govorice, po katerih sprašujete, izvirajo verjetno iz nezadostnega poznavanja 
opisanih ukrepov kreditne politike narodne banke, ki so bili deloma že izvedeni, 
deloma pa so še v pripravi. 

Z mnenjem, da je nova emisija v očitnem nasprotju s cilji gospodarske 
reforme, se v celoti ne strinjam. Smatramo namreč, da je pri taki presoji 
pomembnih več okoliščin, predvsem pa, s kakšnim namenom in v kakšnem 
obsegu se izvaja in s kakšnimi ukrepi se bodo zagotovili zaželeni cilji take 
obvladane emisije. Ce bi z emisijo povečali že tako nesorazmerno visoke zaloge 
blaga, ki jih trg ne sprejema, bi bila takšna predvidevanja točna, toda kot že 
povedano, gre za kreditiranje izvoznih poslov, torej fiksnih prodaj. Če bodo 
torej ustvarjeni kvalitetni cilji kreditne politike, potem ni upravičena črm>- 
glednost tudi, če bi se obseg denarne mase nekoliko povečal, mislim hitreje kot 
pa sam obseg proizvodnje, na primer, za že omenjenih 5'%>. V takem primeru 
bi znašala taka nova emisija maksimalno lahko le 1,2 milijarde N dinarjev in 
ne 6 milijard N dinarjev. 

Ker se problemi emisije pred izvršnim svetom pojavljajo v glavnem v obliki 
raznih sprememb kreditnega sistema ali pa možnosti zadolžitve federacije pri 
narodni banki, se je izvršni svet opredeljeval glede teh vprašanj takole: 
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Zadolžitev ali pa predlogov za zadolžitev federacije pri narodni banki 
v zadnjem obdobju ni bilo. Federacija je znižala svoje kratkoročne zadolžitve 
pri narodni banki, v lanskem letu za 2 *Vo, v letošnjem letu še za 1 "/o. 

K predlogom sprememb v kreditni politiki narodne banke pa je zavzel 
izvršni svet v načelu pozitivno stališče. Zlasti glede sprememb, ki pospešujejo 
izvoz na konvertibilno območje. Pri oblikovanju stimulativnejše politike glede 
izvoza in razširitve možnosti povečanja potrošniških kreditov pa je bil izvršni 
svet tudi sam pobudnik. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Matičič, želiš staviti dopolnilno 
vprašanje? (Da.) Besedo ima Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Smatram, da moj kompleks vprašanj, ki sem jih postavil, niso prišla, na pravi 
naslov. Tako po členu 23, 24, 25, 26 in 28 z izjemo tretjega odstavka 28. člena 
nisem upravičen postavljati to vprašanje izvršnemu svetu Slovenije in ravno 
tako izvršni svet Slovenije ni dolžan na ta kompleks vprašanj odgovarjati. 
S tega mesta se izvršnemu svetu kljub temu zahvaljujem za pozornost, da je 
na to vprašanje lahko odgovoril. 

Glede na dejstvo, da je ta kompleks vprašanj izredno važen, prosim naš 
zbor, da, pwstane vsebina tega vprašanja, skupno z analizo, ki sem jo navedel 
in jo smatram za integralni del vprašanja, osnova za izmenjavo mnenj med 
zvezo in republiko v smislu čl. 4 in 220 poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
Ta svoj predlog bom skušal realizirati prek odbora za družbeni plan in finance, 
ki je pristojen za ta vprašanja. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prehajamo na poslansko vprašanje Ivana.. 
Krefta z dne 12. maja 1968, na katero bo odgovoril tovariš Radko Polič, po- 
močnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. 

Radko Polič: Tovariš predsednik, spoštovani zbor! Dovolite, da na 
vprašanje poslanca tovariša Ivana Krefta o dostopnosti likovne zbirke muzeja 
ljudske revolucije v Ljubljani, ki da je vprašljiva, in o kustosu te zbirke, ki da 
ga sedaj muzej nima, v imenu republiškega sekretariata za prosveto in kulturo 
povem tole: 

Po besedilu uredbe o muzeju ljudske revolucije je muzej dolžan med drugim 
omogočiti proučevanje muzejskega, gradiva v znanstvene, publicistične in druge 
kulturne namene. Temeljni zakon o zavodih tudi določa, da mora zavod v skladu 
z značajem svoje dejavnosti pod enakimi pogoji zadovoljevati potrebe uporab- 
nikov. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo, ki je dolžan spremljati in 
zagotavljati izpolnjevanje omenjenih predpisov, doslej ni bil niti neposredno 
niti posredno opozorjen na to, da bi muzej ljudske revolucije ne dajal na razpo- 
lago likovne zbirke, ki jo hrani in ureja, za študijske ali druge primerne namene. 

Na podlagi vprašanja poslanca tovariša Krefta smo zahtevali od muzeja 
podatke in pojasnila. Po zagotovilih tega zavoda njegov kabinet z likovno zbirko 
ves čas posluje in so zbirke dostopne vsem tudi v študijske namene, o čemer 
govore tudi podatki seznama uporabnikov zbirk v zadnjih letih. Strokovno delo 
za ta oddelek, ko ni kustosa umetnostnega zgodovinarja, pa opravlja druga sode- 
lavka muzeja z visoko strokovno izobrazbo. Sprejeli so tudi pravilnik o pošlo- 
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vanju grafičnega kabineta, ki ureja pogoje, pod katerimi je zbirka dosegljiva 
uporabnikom. 

Pripominjamo tudi, da zavodi s področja kulture ne sprejemajo družbenega 
povračila za svoje delo glede na posamezna zasedena delovna mesta, temveč 
glede na program dela. Zato je tudi sistemizacija in razpis delovnih mest za- 
vodov, v tem primeru kustosa vodje grafične zbirke v muzeju ljudske revolucije, 
stvar njegovih samoupravnih organov in republiški sekretariat kot upravni 
organ ni pristojen, da bi o teh vprašanjih odločal. 

Predsednik dr. Jo>ža Vilfan: Hvala. lepa. Tovariš Kreft, imaš dopol- 
nilno vprašanje? Prosim. 

Ivan Kreft: Tovariši in tovarišice, ker muzej ni razumel vprašanja, ki 
sem mu ga dostavil prek sekretariata za kulturo in prosveto, ga ponavljam 
preciznejše: 

Kako skrbi muzej za polno zaposlene osebe takrat, ko ne pripravlja novih 
razstav, ne v ustanovi in ne izven nje. Ali se takrat del kolektiva ne bi mogel 
posvetiti likovni zbirki, v kateri so zelo dragoceni dokumenti našega narodno- 
osvobodilnega boja in ljudske revolucije, dokumenti, ki dosedaj niso bili do- 
stopni niti v tolikšni meri kot so bili, dokler so jih hranili umetniki sami. Trajno 
rešitev vidimi le v vrnitvi kustosa, ki je zbral in uredil pretežni del zbirke. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Radko Polič. 

Radko Polič: Na vprašanje, ki ga ponovno postavlja tovariš Kreft, sem 
pravzaprav že odgovoril in nimam ničesar dodati, lahko pa tovarišu poslancu 
posredujem pismeni odgovor muzeja, kjer je točno opisano, kdo in kako so to 
zbirko koristili in sicer za dve leti nazaj. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali je poslanec zadovoljen s tem, da mu 
bo posredovan pismeni odgovor muzeja? 

Ivan Kreft: Z odgovorom na dopolnilno vprašanje sem sioer zado- 
voljen, verjetno pa bom moral prositi, da bo zbor o tem vprašanju razpravljal 
na eni prihodnjih sej. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ko boš imel materiale v rokah, boš lahko 
to vprašanje sprožil. Prehajamo na poslansko vprašanje Ivana Franka z dne 
13. maja. Nanj bo odgovoril dr. Viktor Damjan, republiški sekretar za pravo- 
sodje in občo upravo. 

Dr. Viktor Damjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Pooblaščen sem, da odgovorim na dvoje vprašanj poslanca Ivana Franka. 
Prvo vprašanje se glasi: Kakšne so možnosti in pogoji na sodiščih v Socialistični 
republiki Sloveniji, za uspešno delo uprave in odvetnikov v kazenskem postopku, 
in kaj namerava izvršni svet storiti, da se sedanje razmere zboljšajo. 

Drugo vprašanje pa se glasi: kaj je izvršni svet storil, in kaj namerava 
storiti za izboljšanje materialnih pogojev dela odvetnikov, predvsem glede po- 
moči pri zagotovitvi primernih prostorov ter glede razširitve mreže odvetnikov 
in za rešitev ostalih perečih vprašanj. 
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Uvodoma moram pojasniti, da je novela zakona o kazenskem postopku, ki 
se uporablja od 1. januarja 1968, postavila zagovornika v kazenskem postopku 
v nov procesno pravni položaj, in sicer v dveh smereh: a) glede navzočnosti 
pri posameznih procesnih dejanjih in b) glede možnosti vpogleda v kazenski spis 
v posameznih fazah kazenskega postopka. 

Po sedanjih določilih postopnika sme imeti obtoženec zagovornika od za- 
četka postopka, še več, zakon celo nalaga organom kazenskega pregona, da pouče 
obtoženca, da ima lahko zagovornika že od vsega začetka in da je zagovornik 
lahko navzoč pri njegovem zaslišanju. 

Vsa sodišča na območju Slovenije že izvajajo to novelo. Koliko se angažira 
obramba, pa je seveda odvisno* od samih zagovornikov, in pa seveda tudi od 
-obdolžencev. 

Kar zadeva pregled sodnih spisov po zagovorniku pa je novela bistveno iz- 
boljšala položaj zagovornika. Do prvega januarja 1968. leta je lahko namreč 
preiskovalni sodnik odrekel ves čas preiskovalnega postopka zagovorniku pre- 
gled vseh ali posameznih delov spisa. Od prvega januarja dalje pa ima zago- 
vornik pravico, da že med postopkom pregleda spise in si ogleda zbrane dokazne 
predmete. Poslej preiskovalni sodnik ne more več onemogočiti zagovorniku 
vpogled v spise. 

V obseg notranjega poslovanja sodišč spada tudi zagotavljanje pogojev za 
delo odvetnikov, ki nastopajo bodisi kot zagovorniki ali pooblaščenci. Po prvem 
odstavku 51. člena sodnega poslovnika lahko pregleda zagovornik spise samo v 
sodni pisarni, kjer miu je na razpolago ustrezna oprema. Poslanec tovariš Franko 
Ivan zatrjuje, da zagovornik pri tem ni izenačen z javnim tožilcem. Ta trditev 
je sicer resnična, vendar pa je to s pravnega vidika povsem razumljivo. Javni 
tožilec ni namreč samo stranka, temveč izvaja tudi kazenski pregon v javnem 
interesu. Tožilec ne teži samo za tem, da se izreče zoper obdolženca kakšna 
sankcija, ampak teži tudi zia tem, da je celotni kazenski postopek zakonit in da 
izide pravilna in zakonita odločba sodišča. Prav te funkcije so napotile zakonom 
dajalca, da je v zakonu o< kazenskem postopku v 121. členu določil, 'da pošlje 
sodišče javnemu tožilcu ;na njegovo zahtevo kazenski spis v pregled. 

Znano je, da imajo sodišča v naši republiki ponekod razmeroma, skromne 
pisarniške prostore, ki so ponekod premajhni, 'da bi se jih odvetniki posluževali 
ko čakajo na obravnavo. Znana je stiska, s prostori na obeh občinskih sodiščih 
v Ljubljani, ki nimata niti dovolj prostorov za sodnike. Občinsko sodišče I v 
Ljubljani, daje zagovornikom spise v pregled v kazenski pisarni. Doslej ni imelo 
sodišče v tej zvezi še nobenih težav ali pritožb zagovornikov. Podobno je stanje 
tudi na občinskem sodišču II, vendar s to razliko, da je tamkajšnje sodišče 
zaradi izredno težkih prostorskih razmer izjemoma dopustilo zagovornikom, da 
so pregledali spis v avli, za mizo pred porotno dvorano. S tem so želeli le ugoditi 
želji zagovornikov, da ne bi predolgo čakali na pregled spisa v sami pisarni. 
Tudi občinsko sodišče II do sedaj ni dobilo nobenih neposrednih pritožb zago- 
vornikov v zvezi s pregledi sodnih spisov. Republiški sekretariat za pravosodje 
in občo upravo bo priporočil vsem sodiščem, da v okviru možnosti zagotovijo 
odvetnikom ustrezni prostor za čakanje na obravnavo. Obstaja pa predlog za 
rešitev prostorske krize na ljubljanskih sodiščih in sdeer tako, da bi se zgradil 
severni trakt sodnega poslopja v Ljubljani. 

Na drugo vprašanje, kaj je izvršni svet storil, da bi izboljšal materialne 
pogoje za delo odvetnikov, zlasti glede primernih prostorov kakor tudi glede 
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rešitve drugih perečih vprašanj, je treba poudariti, da število odvetnikov iz leta 
v leto rapidno raste. Leta 1966 je bilo 176 odvetnikov, leta 1967 naraste ta šte- 
vilka na 203, letos pa je s stanjem 21. maja že 219 odvetnikov. Odvetniki poslu- 
jejo individualno ali v združenih odvetniških pisarnah. Pisarniški prostori, s 
katerimi (razpolagajo odvetniki, so pridobljeni predvsem s prizadevnostjo odvet- 
nikov samih. Možnosti za pridobitev poslovnih prostorov so majhne glede na 
znano pomanjkanje delovnih prostorov nasploh. Združene odvetniške pisarne, 
ki poslujejo v obliki zavodov, so dobile bodisi od ustanoviteljev, bodisi na drug 
način ustrezne poslovne prostore, ki so družbena last, pa tudi nekateri odvetniki 
so dobili od posameznih občin na razpolago pisarniške prostore tako na primer 
v Trebnjem, Sevnici, Ljubljani itd. Pri tem bi rad opozoril, da so težave s poslov- 
nimi prostori predvsem v večjih mestnih središčih, dočim v manjših krajih 
sploh ni reflektantov za odvetniške pisarne. Ce izvzamemo težave okrog zago- 
tovitve poslovnih prostorov, so se ostali pogoji za delo odvetnikov precej izbolj- 
šali. Odvetniška tarifa zagotavlja ustrezno vrednotenje odvetniškega dela. 

Tudi zadovoljiva politika pri odmerjanju družbenih dajatev odvetnikov in 
urejeno socialno zavarovanje ugodno vplivajo na razvoj odvetništva. Kljub temu 
pa so še vedno območja sedmih občinskih sodišč, in sicer v Ajdovščini, Tolminu, 
Idriji, Ilirski Bistrici, Rakeku, Sežani in Jesenicah, brez odvetnikov. 

Ustrezno omejevanje pravne pomoči, ki jo; sedaj v zelo velikem obsegu in 
brezplačno dajejo sodišča, bo omogočilo zainteresiranim odvetnikom dovolj 
dela. Izvršni svet je v občasnih stikih z organi odvetniške zbornice Slovenije. 
Seznanjen s tekočo problematiko odvetništva, je v svojih prizadevanjih za zago- 
tovitev ustrezne pravne pomoči občanom in drugim strankam priporočil ob- 
činskim skupščinam, da z razumevanjem spremljajo in ustanavljajo odvetniške 
pisarne oziroma, da odvetnikom zagotove ustrezne prostore proti znosni na- 
jemnini. 

Končno je treba naglasiti, da se pripravljajo predpisi za bodočo ureditev 
odvetništva, ki naj bi vsebovali tudi obveznost družbeno-politične skupnosti, 
da zagotovi materialne pogoje za delovanje odvetnikov. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Franko, imaš kako dopolnilno 
vprašanje? (Ne.) Hvala, lepa. 

Zdaj prehajam na vprašanje Draga Benčine, z dne 13. maja 1968, na kate- 
rega bo odgovoril Ivo: Bernard, pomočnik republiškega sekretarja za gospo- 
darstvo. 

Ivo Bernard: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec Drago Bencina je dal vprašanje v svojem in v imenu poslancev 

Ivana Ahlina, Borisa Butina, inž. Slavka Jakofčiča in Matije Maležiča. Vpra- 
šanje se glasi: Kaj je vplivalo na tako hitro odločitev izvršnega sveta, da je 
izdal soglasje za ustavitev prevoza na progi Grosuplje—Kočevje s 1. 7. 1968, 
ne glede na predhodne ugotovitve, da je prevoz na tej progi še vedno izrednega 
pomena za gospodarstvo tega območja in da je obstoj te proge tesno povezan 
z obstojem kočevskega rudnika? 

2. Kolikšna je izguba na tej progi in kaj je bilo ukrenjeno za preprečitev 
oziroma zmanjšanje izgube. 

3. Zakaj še do danes prizadete občinske skupščine: Kočevje, Ribnica, Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik in Grosuplje niso obveščene o vsebini sklepa in o soglasju 
izvršnega sveta z dne 18. 4. 1968, za ustavitev prevoza na navedeni progi. 
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Na vprašanje dajemo naslednji, odgovor. Združeno' železniško transportno 
podjetje Ljubljana je že oktobra 1966 predložilo izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije zahtevek, da da soglasje za ustavitev prevoza potnikov in blaga 
na železniški progi Grosuplje—Kočevje. Ker izvršni svet na osnovi tega za- 
htevka ni dal soglasja za usitavitev prevoza na tej in ostalih nerentabilnih 
progah, je republiški sekretar za gospodarstvo, skupno z združenim železniško- 
transportnim podjetjem Ljubljana formiral posebno strokovno komisijo, ki je 
proučila stanje /na tej progi in predložila tudi poročilo, v katerem je zajela 
sedanje stanje prometa na tej progi, ekonomske rezultate in oceno bodočega 
razvoja prometa. 

V teku svojega dela je komisija. sodelovala tudi s področnimi dejavniki, 
tako s predstavniki gospodarstva, kot tudi s predstavniki občinskih skupščin. 
Oktobra 1967. leta je bil klican tudi poseben sestanek v Kočevju. Ta sestanek 
je sklicala občina Kočevje, udeležili pa so se ga. predstavniki občine Grosuplje. 
Ribnica in Kočevje, -ni pa bilo prisotnih predstavnikov občine Liublia,na-Vič- 
Rudnik. 

Na tem sestanku je bilo ugotovljeno, da ta proga sicer nima daljše per- 
spektive, je pa še naprej potrebna zaradi obstoja rudnika. Ta rudnik ima zalog 
še za ca. 5 let in brez železniške proge ine more obratovati, napaja pa progo 
z nad 50'% tovora. Poleg rudnika sta predvsem važna gozdarstvo in lesno- 
predelovalna industrija, ki napajata progo s ca. 40 °/o prevoza. Ti podatki kažejo, 
da se po progi prevaža skoraj izključno tovor iz nizkih tarifnih razredov, ki ne 
more železnici pokrivati stvarnih stroškov obratovanja proge. Poleg navedenega 
pa obseg prevoza blaga iz leta v leto pada in to letno okoli 10'%. Obseg potni- 
škega prometa je že v letu 1966 dosegel le 27,8'"/o v primerjavi z letom 1960. 
Zaradi takšnega upada potniškega prometa je železniško transportno podjetje 
Ljubljana v letu 1967 omejilo potniški promet le do postaje Velike Lašče. 

Takšno stanje obsega prometa povzroča železniško-transportnemu podjetju 
Ljubljana na tej progi rastočo izgubo. Po knjigovodskih podatkih je izguba v 
letu 1966 dosegla 2 660 000 dinarjev, v letu 1967 pa že 3 006 000 dinarjev. Od 
ugotovljene izgube je železniško-transportno podjetje Ljubljana po odbitku 
amortizacije, doprinosa ostalim progami in ostalih korekcijah, predložilo zia leto 
1967 zahteve za pokritje izgube v višini 610 000 dinarjev. Iz poročila strokovne 
komisije za analizo nerentabilnih prog izhaja, da se obseg blagovnega prometa 
za območje, ki ga pokriva ta proga, ne bo bistveno povečal. Do leta 1970 je po 
orientacijskih ocenah zavoda SR Slovenije za gospodarsko planiranje pričakovati 
povečanje blagovnega prometa le za cai. 3 %. Tako neznatno povečanje blagov- 
nega prometa pa ne daje nobenih izgledov za kakršnokoli izboljšanje gospodar- 
skega stanja na tej progi.. 

Ob takem stanju stvari izvršnemu svetu ni preostalo drugega, kot iskati 
take rešitve, ki bi omogočale znižanje stroškov v obratovanju proge na naj- 
manjšo možno mero, ob istočasni pritegnitvi vseh področnih dejavnikov, da s 
svojimi aktivnimi posegi omogočajo še nadaljnje obratovanje proge pod novimi 
pogoji. V tem pogledu je soglasje izvršnega sveta odločujoč prispevek k razre- 
ševanju nerentabilne proge Grosuplje—Kočevje. S tem so prizadeti dejavniki 
postavljeni v direkten odnos proti železnici, s katero bodo morali pogodbeno 
urediti nova nastala razmerja. Izvršni svet pa je v svojem sklepu odločno izrazil 
pripravljenost, da republika ,še nadalje sodeluje z delnim pokrivanjem razlike 
v ceni prevoza in storitev na tej progi, vendar le na osnovi posebne pogodbe s 
področnimi občinami. Materialna zainteresiranost vseh dejavnikov daje jamstvo 
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za boljšo rešitev problema. Kljub težavam pričakujemo, da bo doseženo so- 
glasje med vsemi dejavniki v predvidenem roku in da bo s tem omogočen pro- 
met na progi tudi po 1. 7. 1968. O soglasju izvršnega srveta je bilo piisimeno 
obveščeno združeno železniško transportno podjetje Ljubljana, obveščena pa je 
bila tudi javnost. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Vi niste odgovorili na vprašanje, zakaj še 
do danes prizadete skupščine niso bile obveščene o vsebini sklepa. 

Ivo Bernard: Saj sem povedal. Obveščena je bila železnica in dolžnost 
železnice je bila, da obvesti tudi ostale. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ni moja stvar, da postavljam! dopolnilna 
vprašanja. Ali žele poslanci, ki so dali vprašanje, postaviti dopolnilno vprašanje? 
(Da.) Besedo ima Drago Benčina. 

Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker na vprašanje skupine poslancev, katerega sem podpisal jiaz, ni odgovoril 
izvršni svet, pač pa predstavnik sekretariata za gospodarstvo, in z odgovorom 
nismo zadovoljni, zlasti pa ne, ker predstavnik izvršnega sveta ni, pojasnil, 
zakaj še do danes prizadete občinske skupščine niso obveščene o vsebini sklepa 
o soglasju izvršnega sveta, z dne 18. 4. 1968 za ustavitev prevoza na navedeni 
progi, zahtevam v imenu iste skupine poslancev, da na to vprašanje odgovori 
izvršni svet, in sicer na osnovi 29. člena našega poslovnika. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: 29. člen poslovnika se glasi: »Če na vpra- 
šanje, postavljeno izvršnemu svetu, odgovori republiški sekretar ali funkcionar, 
ki vodi republiška upravni organ, lahko poslanec zahteva, da na, njegovo vpra- 
šanje odgovori izvršni svet. 

Tovariš Benčina je torej sedaj postavil vprašanje izvršnemu svetu in vztraja 
na tem, da odgovori izvršni svet. Prosim, tovariš Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Verjetno bom težko povedal kaj drugega kot je povedal tovariš Bernard. Sekre- 
tariat za gospodarstvo je namreč po svoji funkciji zadolžen, da predloži predloge 
s področja reguliranja nerentabilnih prog izvršnemu svetu. Izvršni svet je o teh 
predlogih razpravljal in sprejel znani sklep. Ugotovljeno je, in to je tovariš 
Bernard v svojem odgovoru tudi obrazložil in temu primerno se je orientairal 
tudi pri sklepanju izvršni svet, ker je bil tako informiran, da so se predstavniki 
sekretariata za gospodarstvo-, kot tudi komisija za ukinjanje nerentabilnih prog, 
posvetovali in razgovarjali s predstavniki občinske skupščine. Res je to, da je 
bil ta razgovor v septembru preteklega leta, in da je od takrat prešlo že več kot 
pol leta. mislim pa, da je bil razgovor opravljen in da izvršni svet po formalni 
strani ni dolžan odgovarjati občinski skupščini o svojem sklepu, ker je nepo- 
sredni partner glede izvajanja sklepa izvršnega sveta železniško-transportno 
podjetje. Teh vprašanj v zvezi z ukinitvijo javnih prog je bilo v naši javnosti že 
več. Mislim, da je izvršni svet v vsem tem času odločal o spreminjanju statusa 
nekaterih javnih prog, v smislu predlogov strokovne komisije in upravnih orga- 
nov tega sekretariata. Predvsem smo smatrali, da zavlačevanj okrog odločitev o 
spremembi statusa javnih prog ne bi smelo biti, ker je že dosedanje predolgo 
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ugotavljanje statusa posameznih prog zahtevalo razmeroma velika proračunska 
sredstva. 

Namen izvršnega sveta je bil, da se s sklepom pospeši ugotovitev statusa 
proge in da se sproži postopek med ŽTP in zainteresiranimi delovnimi organiza- 
cijami ter med družbeno-političnimi skupnostmi posameznega, teritorija. Izvršni 
svet je s takim sklepom predvsem hotel zapreti žiro račun ŽTP, ki je vse do 
tega sklepa smatral, da ni potrebno voditi računa o tem, kakšni so stroški na tej 
progi in kako naj se ti stroški v bodoče zmanjšujejo in kakšen status naj v 
bodoče ima taka proga. 

S sklepom tudi ni bilo rečeno, da se s 1. 7. ukinja ta proga, ampak pred- 
vsem, da se uredijo odnosi participiranja pri izgubi. Izvršni svet je tudi sprejel 
sklep, da bo sodeloval pri pokrivanju izgubee s 30 °/o. 

V našem proračunu je predvidenih 900 milijonov za pokrivanje nerenta- 
bilnih prog. Danes že ugotavljamo, da bo znašal v letošnjem letu primanjkljaj 
150 milijonov, zato mislim, da je izvršni svet dolžan, da z vso odgovornostjo, 
seveda pa v sodelovanju z upravnimi organi in v sodelovanju s prizadetimi 
organizacijami in družbeno-političnimi skupnostmi čimprej odloča o statusu 
nerentabilnih prog. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali ima tovariš Ahlin kako dopolnilno 
vprašanje? (Da.) Prosim, tovariš Ahlin ima besedo. 

Ivan Ahlin: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci! Na 
tretje vprašanje, ki smo ga. dali skupno štirje poslanci in jaz, še sedaj nimamo 
odgovora, zato ponovno zahtevam, da izvršni svet na tretje vprašanje točno in 
jasno odgovori. 

Predsednik dr1. Joža Vilfan: Tovariš Vadnjal, ali lahko odgovoriš? 

Boris Vadnjal: Na vprašanje bo izvršni svet odgovoril na. prihod- 
nji seji. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Naslednje vprašanje, in to je zadnje 
vprašanje, je vprašanje Milana Kristana z dne 14. maja, na katero bo odgovoril 
tovariš Rino Sdmoneti. 

Rino S i moneti: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš Milan Kristan je postavil izvršnemu svetu poslansko vprašanje :in sioer 
ali izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravlja gradivo, v katerem bo podana 
analiza izpolnjevanja družbenega plana in uresničevanje načel reforme, ter oce- 
njeni rezultati, ki smo jih dosegli. Ta analiza bi lahko obenem služila tudi za 
razpravo o izpolnjevanju srednjeročnega plana v zvezni skupščini. 

Obveščam republiški zbor, da bo skupščina v nekaj dneh dobila dvoje analiz. 
Eno bo analiza zaključnih računov gospodarskih organizacij za leto 1967, ki sta 
jo pripravila zavod za plan in sekretariat za gospodarstvo in jo je izvršni svet 
že obravnaval pred dvema dnevoma, drugo pa je analiza, ki obravnava gibanje 
gospodarstva v prvih štirih mesecih. Sestavljena je bila v sekretariatu za gospo- 
darstvo in je tudi že šla skozi, odbore izvršnega, sveta. Tretja analiza, se pripravlja 
in bo predvidoma končana sredi julija in bo obravnavala izpolnjevanje srednje- 
ročnega plana v SR Sloveniji. 
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Na nadaljnje vprašanje, ali sta obe razpravi časovno usklajeni, to je raz- 
prava v federaciji in pa razprava v republiki, mislim, da je mogoče odgovoriti 
pritrdilno. 

Naslednje vprašanje je, kakšno je stališče izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije do gradiva o bilanci federacije, ki ga je obravnaval zvezni izvršni svet 
8. maja letos. Republiški izvršni svet je sodeloval pri proučevanju gradiva o 
bilanci federacije in sicer pri tistem delu, kjer je šlo predvsem za ugotavljanje 
položaja raznih partij dohodkov in izdatkov ter prognoz do leta 1970. Končno 
redakcijo tega materiala bo opravil zvezni izvršni svet sam in mislim, da bo v 
kratkem dostavljena zveznim poslancem in s tem tudi republiški skupščini in 
javnosti. Takrat bo- mogo>6e povedati tudi kaj več o nekaterih naših stališčih do 
posameznih vprašanj, ki so se med razpravo odpirala. 

Naslednje vprašanje je, ali bo vzporedno z analizo izpolnjevanja srednje- 
ročnega plana Slovenije izdelana tudi ustrezajoča bilanca sredstev Slovenije 
do leta 1970. Ta sredstva so^ po obsegu in po virih tako skromna, da taka analiza 
ne bi smela predstavljati nobenih težav in mislim, da jo bomo lahko predložili 
skupno z oceno srednjeročnega plana. 

Kakšna stališča so se oblikovala s strani gospoidarstva Slovenije in izvršnega 
sveta do že sprejetih oziroma do predvidenih ukrepov tekoče ekonomske politike 
zia leto 1968. Na to vprašanje lahko odgovorim, da so po obsegu in pomenu 
ukrepi tekoče ekonomske politike zelo različni in jim ni mogoče pripisovati 
enak pomen, težo in vlogo, vendar je večina ukrepov, ki so bili usmerjeni v 
krepitev ekonomsko močnih delovnih organizacij, v krepitev izvoza, predvsem 
na konvertibilno področje, na zmanjšanje aktivnih saldov na klirinškem pod- 
ročju, doživela našo podporo. Prav tako smo smatrali, da so lahko vsi ukrepi, 
za poživitev domače osebne in investicijske potrošnje deležni naše podpore. Zni- 
žanje eskontnih stopenj in obrestnih mer smo podprli, čeprav je mnenje po- 
slovnih haink, da se lahko na drugačen način doseže prav iste učinke. Vendar 
ugotavljamo, da je glad po! denarju tako velik, da nobena obrestna mera ne 
zadrži povpraševanja, zato. smo smatrali ta ukrep za neko sredstvo, ki bo po- 
magalo preliti nekaj akumulacije iz posredništva in bančništva v gospodarstvo. 
Opis zalog v breme tekočih sredstev smo podprli, prav tako takse na uvoz, z 
močno rezervo, da bi morale biti po obsegu in višini omejene ter gradirane glede 
na stopnjo predelave določenega blaga, s tem, da so minimalne ali pa da pri 
reprodukcijskem materialu sploh ne obstoje in da so lahko nekoliko višje, vendar 
limitirane, pri blagu končne potrošnje. Podprli smo nekatera predvidevanja, s 
katerimi bi se olajšal izvoz živine in sploh blaga na konvertibilno področje. Imeli 
smo nekaj pripomb v zvezi s tokovi, ki spremljajo kreditiranje opreme, ker 
mislimo, da je vključevanje proizvajalcev in poslovnih bank določenih terito- 
rijev, kjer se oprema proizvaja, premajhno in se močno oddaljuje od programov 
srednjeročnega plana. Smatramo, da je zbiranje sredstev iz gospodarstva in 
določenih področij nezadostno in da bi bilo potreba doseči programirano ude- 
ležbo neposrednih koristnikov in bank komitentov. 

Smatrali smo tudi, da bi bilo treba razmišljati o povečanju deviznega inte- 
resa izvoznikov na konvertibilno področje in nismo sprejeli mnenja, da je treha 
znižati tudi zamudne obresti, kadar znižujemo obrestno mero. Mislimo, da je to 
vendarle samo kazen za neizpolnjevanje obveznosti. 

Taka približno so bila stališča, ki srno' jih do .sedaj zavzeli. Zahvaljujem se 
poslancu, da mi je omogočil, da sem odgovoril na teh nekaj vprašanj, ki pa bodo 
verjetno prav v kratkem zopet predmet naših razprav na istem mestu. 
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Predsednik dri. Joža Vilfan: Tovariš Kristan, želiš besedo? (Ne.) 
To je bilo zadnje vprašanje. Ima morda kdo še kako dtrugo poslansko vpra- 

šanje? Prosim, tovariš inž. Polič. 

Inž. Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker sem dobil z odgovorom okoli zapiranja kočevske železnice dojem, da rešu- 
jemo vsa vprašanja prometa pri nas parcialno, to je da zapiramo železnice, gra- 
dimo hitre ceste, ojačujemo obstoječe ceste za nedoločen promet, postavljam 
republiškemu izvršnemu svetu naslednja vprašanja: 

1. Kakšna je odločitev komisije glede ureditve ceste Kočevje—Ljubljana, da 
bi lahko sprejela vse tovore, ki jih je do sedaj imela železnica. 

2. Kolikšna ojačitev ceste Kočevje—Ljubljana je potrebna, da bi sprejela 
te tovore in koliko bo tO' stalo. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Je tovariš Vadnjal pripravljen dati sedaj 
odgovor? (Ne.) Potenu na prihodnji seji. Prosim, tovariš Seitl ima besedo. 

Viktor Seitl: Glede na govorice, da je republiški zakon o petdnevnem 
delovnem tednu v Sloveniji povzročil tam, kjer se že uresničuje, mnogo težav in 
neprijetnosti, postavljam izvršnemu svetu naslednje vprašanje: kako se zakon 
uresničuje in s kakšnimi problemi se srečujejo v tistih občinskih skupščinah in 
organih, ki so ta petdnevni delovni tednik že uvedli. 

Drugo vprašanje pa se glasi: Republiški urbanistični inšpektorat ima pra- 
vico oziroma dolžnost dajati soglasja na izredna lokacijska dovoljenja izven 
zazidalnih okolišev. To delo je sila zamudno in, čakajo delovne organizacije in 
občani na takšna soglasja več kot dva meseca. To povzroča velikokrat tudi 
materialno škodo, zlasti v delovnih organizacijah. Rezultat tega je silno nego- 
dovanje. Zato prosim, da se mi odgovori na vprašanje, kaj namerava sekre- 
tariat za urbanizem in stanovanjsko) izgradnjo' storiti, da bi bilo to delo čimbolj 
ažurno. Hvala lepa. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Ah bo izvršni svet odgovoril danes? (Ne.) 
Tovariš Seitl bo torej na svoji vprašanji dobil odgovor na prihodnji seji. Je še 
kako drugo poslansko' vprašanje? (Ne.) 

Ker smo izčrpali tudi zadnjo točko našega dnevnega reda, sklepam da- 
našnjo sejo. Hvala lepa. 

(Seja je bila zaključena ob 19.55.) 



50. seja 

(23. aprila 1968) 

Predsedoval: Miran G osla r, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Današnja 
seja je 50., to je neke vrste jubilej gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Za današnjo sejo so se opravičili naslednji poslanci: Rino Simoneti, Jože 
Prevolnik, Ivan Živič, Vladimir Klavs in Nada Martelanc-Kajfež. 

Glede na to ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Predložen je naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 49. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. razvoj turizma v Sloveniji; 
4. problematika zalog v gospodarstvu; 
5. zaključni račun rednih sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih 

organizacij s poslovnim poročilom za leto 1967; 
6. zaključni račun dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv gospo- 

darskih organizacij za leto 1967; 
7. zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za leto 1967; 
8. finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968; 
9. zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967. 
V zvezi s tem dnevnim redom predlagam tudi, da bi pri 3. točki dnevnega 

reda, to je pri obravnavi razvoja turizma v Sloveniji, poslušali na. skupni seji 
z republiškim zborom uvodno besedo izvršnega sveta o problemih in nadaljnjem 
razvoju turizma in da bi, potem na ločeni seji razpravljali o teh problemih. To 
se pravi, uvodno poročilo bi poslušali skupaj z republiškimi zborom. 

Zaradi tega predlagam tudi, da vrstni red dnevnega reda spremenimo tako, 
da bi poslanska vprašanja in odgovore na poslanska vprašanja poslušali šele, 
ko bo razprava o turizmu končana. 

Ali se strinjate s tako predloženim dnevnim redom in takim načinom ob- 
ravnave? (Poslanci se strinjajo'.) Ker ni ugovorov, ugotavljam, da je dnevni red 
in predlagani način obravnave sprejet. 
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Preden preidemo na dnevni red, vas moram v skladu z določbo 312. člena 
poslovnika obvestiti, da je republiški zbor sprejel na svoji zadnji seji v uskla- 
jevalnem postopku predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o< gozdovih 
v takšnem besedilu kot smo ga sprejeli na našem zboru. Prav tako vas obveščam, 
da sta naš zbor in republiški zbor sprejela v enakem besedilu tudi predlog 
zakotna o spremembi zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v 
gospodarstvu v letih 1966-—1970, predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj s 
področja graditve investicijskih objektov in predlog zakona o spremembah za- 
kona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elektroener- 
getskih objektov. 

S tem lahko preidemo na 1. točko dnevnega reda, to je na odo- 
britev zapisnika 49. seje gospodarskega zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima kdo pripombe k zapisniku? (Nihče.) To 
pomeni, dia je zapisnik odobren. 

S tem bi bil ta del našega zasedanja zaključen, nadaljevali bomo s skupno 
sejo v veliki dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 10.05.) 

Predsednik Miran Goslar: Pričenjam razpravo o nadaljnjem razvoju 
turizma v Sloveniji. 

K razpravi so' bili povabljeni tudi predstavnik Turistične zveze Slovenije, 
Planinske zveze Slovenije, urbanističnega inštituta Slovenije, inštituta za eko- 
nomska raziskovanja, gospodarske zbornice, kreditne banke m hranilnice, Kom- 
pasa in tovariš Janko Havliček, predsednik združenja hotelirjev Jugoslavije. 
Prosim, da se poslanci in vabljeni gostje, ki žele razpravljati, pismeno prijavijo. 
Razprava naj bo splošna in, podrobna o posameznih formulacijah predloga. Ugo- 
tovitve razprave naj služijo komisiji, ki bo pripravila dokončno besedilo pred- 
loga sklepov in priporočil o> nadaljnjem razvoju turizma v SR Sloveniji, kot je 
bilo že sklenjeno. 

Prosim tovariše poslance in goste, da se prijavljajo k razpravi. Kdo želi 
besedo? Tovariš Ladava ima besedo. 

Anton Ladava: Tovariš predsednik, tovarišiee poslanke, tovariši po- 
slanci. Vloga turizma v našem gospodarstvu je pomembnejša iz leta v leto. 
Upravičeno pa lahko trdimo, da bi turizem imel še vidnejše mesto v blagovni 
menjavi, če bi bil do njega naš odnos drugačen, in če bi ga bolj sistematično 
razvijali. Naravni pogoji, ki jih ima Slovenija, omogočajo, da dosežemo devizni 
priliv, kot to predvideva srednjeročni plan. V bodoče pa .moramo stremeti za 
podobnimi uspehi, kot jih dosegajo naši sosedje, kjer je turizem daleč prvi v 
blagovni menjavi z inozemstvom«. 

Če izhajamo iz izhodišča, da spada turistično' gospodarstvo med najbolj 
ekspanzivne dejavnosti v svetu, potem z doseženimi rezultati prav gotovo ne 
moremo biti zadovoljni. Na razvoj turizma vpliva več elementov, ki so med 
seboj povezani in neločljivi. Zelo pomembno in odločilno vprašanje za turistični 
razvoj je investicijska politika. Toda še vedno se sprašujemo, od kje dobiti taka 
sredstva za turizem, ki so za to dejavnost sprejemljiva. Ni konkretnih akcij in 
realne bilance, ki bi pokazale, kaj moremo in kaj ne moremo. Naši programi 
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so polni lepih želja, poezije in romantike ter lepo izgovorjenih besed. Če pri- 
znavamo, da je turizem panoga, ki' omogoča najlažjo vključitev v mednarodno 
delitev dela, ugoden, devizni priliv in da. vpliva na poživitev vsega gospodarstva, 
teh njegovih prednosti ne smemo zanemariti. Pri tem -pa seveda ni dovolj, da 
samo ugotavljamo probleme in se nanje jezimo, da poslušamo očitke, kako ne 
znamo izkoristiti to, kar imamo in da priznaivamo, da nimamo koncepta razvoja. 
Res je, da naše banke nimajo* kvalitetnih sredstev za turistični razvoj. Usmerje- 
valna sredstva republike so minimalna. Možnosti za najemanje posojil v tujini se 
šele odpirajo pa tudi delovne organizacije in občine nimajo dovolj lastnih sred- 
stev. Pogoji, pod katerimi vlagamo sredstva v razvoj turizma, so danes nespre- 
jemljiva za gostinske delovne organizacije. V mislih imam obresti in višino- 
anuitet. Gostinske delovne organizacije dobijo kredite na odplačilni rok od 
3 do 8 let z visoko obrestno mero, pri tem pa banke postavljajo pogoj, da jim 
mora investitor prodati ustvarjena devizna sredstva v višini šestkratne odobrene 
investicijske vsote. To niso pogoji, ki bi" omogočili uresničitev programiranih 
predvidevanj. Zato je očitno-, da zaostajamo za nalogami srednjeročnega, pro- 
grama}. Če primerjamo naše pogoje kreditiranja, turističnega gospodarstva s kre- 
ditiranjem' v tujimi, vidimo, da so tu bistvene razlike. 

Osvojili smo načelo, da ima turizem velik vpliv na. razvoj vsega gospodar- 
stva. Pravimo, da turizem pospešuje potrošnjo najrazličnejšega blaga in uslug,, 
da je njegova ekonomska funkcija v tem, da odkriva in gospodarsko aktivira, 
neizkoriščena in ekonomsko indiferentna, prirodna bogastva, da, usposablja di- 
rektno in indirektno veliko število gospodarskih vej in dejavnosti, da povečuje 
povpraševanje na trgu, da usmerja določene gospodarske panoge na proizvodnjo 
novih produktov, da širi asortiment blaga, glede na, potrebe turistov kot potroš- 
nikov in da ustvarja pogoje za ko-mercializacijo proizvodov in uslug različnih 
lokalnih dejavnosti. 

Ro priznavamo turističnemu gospodarstvu taka obeležja, pa ocenjujemo 
naložbe v posamezne turistične objekte s težkimi merili rentabilnosti po podjet- 
niškem principu, ob tem pa zanemarjamo celo vrsto drugih ekonomskih učinkov, 
ki bi bili 'doseženi izključno po zaslugi turističnega gospodarstva. Mislim, da. 
nimamo še definicije, kaj je poleg podjetniške rentabilnosti tudi družbeno ren- 
tabilno. Medtem ko druge države dajejo' kredite na 20 do 25 let, po nizki obrestni 
meri, ko investitorje oproščajo dajatev, mi po podjetniškem principu rentabil- 
nosti dajemo le oceno ali je turizem naše breme in. ali je to perspektivna panoga, 
našega razvoja. Sprašujem se, ali morda druge države dajejo kake ugodnosti, 
ker niso še odkrile formule izračunavanja rentabilnosti po podjetniškem prin- 
cipu ali morda investirajo kapital v nerentabilne objekte, ker ga imajo preveč, 
ali pa je resnica v tem, da ocenjujejo te naložbe z družbenimi normami in znajte 
bolje -kot mi predvidevati družbene reflekse in njihov vpliv na razvoj celotnega 
gospodarstva? Če velja to zadnje, prav gotovo- hitro najdejo povezavo vseh zain- 
teresiranih sil z najrazličnejših področij. 

Ob uveljavitvi gospodarske reforme smo sprejeli številne ukrepe, ki naj bi. 
stabilizirali naše gospodarstvo ter ga usposobili, da bi se lahko postavilo v bok 
svetovni konkurenci, oziroma da bi se lahko uspešno vključilo v mednarodno 
gospodarsko življenje in mednarodno delitev dela. Ob sprejetju reformnih ukre- 
pov smo rekli, da bomo morali marsikatero panogo potisniti v ozadje, saj ne 
moremo v nedogled proizvajati vsega za vsako ceno. Rekli smo, da moramo per- 
spektivne panoge pospešeno razvijati. Pri tem smo mislili tudi na turizem. Toda. 
v jugoslovanskem gospodarstvu se še vedno nadaljuje s staro prakso; zdravimo' 
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tudi neozdravljive bolezni gospodarstva in to na način, ki je po ekonomski logiki 
nesprejemljiv. Perspektiva slovenskega gospodarstva postaja vedno bolj vpraš- 
ljiva. Mislim, da brez sistemskih odločitev o formiranju sredstev, ki bi jih 
vlagali pod ugodnimi pogoji v turistično gospodarstvo, ne bomo mogli premostiti 
težav, ki zanimajo turistični razvoj. Če tega ne bomo naredili, bomo še nadalje 
izdelovali le analize in ugotavljali vzroke prepočasnega razvoja in prilagajanja 
sodobnim turističnim tokovom,. 

Kakšno razvojno smer mora sprejeti naše turistično gospodarstvo? Ne zaradi 
mode, ampak zaradi potreb morajo proučiti delovni kolektivi ali je sedanja 
organizacijska struktura delovnih organizacij v skladu z nalogami in z mož- 
nostmi, ki jih imajo. Ni sporno, da so tudi na tem področju prednosti v inte- 
griranjem gospodarstvu. V skupnem in bolj organiziranem nastopu na domačem 
in tujem trgu. Le v takih organizacijskih oblikah bomo lahko razrešili marsi- 
kateri problem, o katerem danes morda niti ne razmišljamo. To je obenem 
tudi korak naprej v našem razvoju. Nemogoče si je zamisliti in terjati ureditev 
vseh problemov samo od družbe, delovne organizacije pa. bi se zapirale v svoje 
obzidje in kazale s prstom samo na druge probleme. Ko danes obravnavamo 
to vprašanje, moramo imeti pred očmi, kaj lahko delovne organizacije v turi- 
stičnem gospodarstvu naredijo, da bomo hitreje razreševali mnoge probleme. 
Predvsem morajo delovni kolektivi proučiti in usmeriti svojo poslovno politiko 
tako, da bo dala optimalne rezultate in da se bodo združena sredstva lahko 
bolj načrtno vlagala v turistični razvoj. 

Danes je v Sloveniji premalo proučeno, kakšne ekonomske efekte lahko do- 
sežemo v turizmu. Ena od osnovnih nalog delovnih organizacij je, da prično 
konkretno ukrepati tudi v tej smeri. Le na ta način bodo dokazale, da so 
družbeni interesi pred osebnimi in da so tudi one resnični pobudniki hitrejšega 
razvoja turističnega gospodarstva. Naloge, ki stoje pred drugimi organi in so v 
materialih konkretno navedene, pa je po mnenju odloka tudi potrebno uresi- 
ničiti. 

V sistemu investicijske politike bi morale najti svoje mesto na osnovi po<- 
slovnih odločitev in ekonomske logike tudi tiste delovne organizacije, ki imajo 
posredne koristi od razvoja turizma. Prepričani pa smo, da po sedanjih pogojih 
naše gospodarstvo ni pripravljeno, pa tudi ni sposobno s svojimi sredstvi še 
posebej sodelovati in vlagati svoja sredstva v turistično gospodarstvo. Iluzorno 
pa je graditi perpektivno turizem v Sloveniji samo na, združevanju sredstev turi- 
stičnih delovnih organizacij in poslovnih odločitev neposrednih koristnikov turi- 
stičnega gospodarstva!. Ce tega vprašanja ne bomo sistematsko rešili, se moramo 
zavedati, da razvoj turističnega gospodarstva verjetno ne bo šel v zaželeno 
smer. 

Ko govorim o sistemskih rešitvah, imam v mislih naslednje: za hitrejši 
razvoj gospodarstva v Socialistični republiki Sloveniji in ostvaritev ugodnejših 
pogojev blagovne menjave bi morale banke zavestno nameniti sredstva pod 
ugodnejšimi pogoji za turistično gospodarstvo. Usmerjevalna sredstva repu- 
blike so minimalna in jim verjetno zaradi tega tudi tega imena ne moremo dati. 
V republiki bi morali že enkrat proučiti ali se sredstva za te namene ne bi dala 
povečati. Poiskati bi morali instrument, kako zbrati dodatna sredstva za kre- 
ditiranje turističnega gospodarstva pod ugodnejšimi pogoji. Pomembno vlogo 
bi morala dobiti tudi sredstva odpravljenih zveznih fondov, republiški izvršni 
svet pa naj bi jih usmerjal tudi v kreditiranje turističnega gospodarstva. 
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Enotna koordinacija: bo prav gotova pripeljala do boljše uresničitve na- 
črtov, ki so že izdelani. Morda vsi predlogi niso lahko izvedljivi. Proučevanje 
teh predlogov pa bo morda dalo še drugačne in boljše rešitve. Da. moramo* od- 
ločno in hitro ukrepati, zahtevajo' položaj in problemi našega turizma. Po po- 
datkih, ki smo jih dobili, se turistični promet v Socialistični republiki Sloveniji 
veča letno za 6 do 8 °/o. V preteklem letu je bio 1 428 086 gostov s o 724 052 
nočitvami. Nočitvene kapacitete so izkoriščene le z 22,6 %. To je malo v pri- 
merjavi z napori, ki smo jih vlagali v povečanje turističnega prometa. Obstoja 
nevarnost, da bi nas ta podatek zavedel in pripeljal do zmotnih zaključkov, da 
že sedanje kapacitete niso izkoriščene in da nova vlaganja niso potrebna. Samo 
nočitvene in restavracijske kapacitete še ne pomenijo turističnega razvoja. Po- 
manjkanje drugih spremljajočih objektov je vzrok premajhnega izkoriščanja 
obstoječih kapacitet. Mi turističnih krajev nismo gradili kompleksno brez nujno 
potrebnih drugih objektov, ki so sestavni del turističnega razvoja: športnih, 
kulturnih, trgovskih objektov, sodobnih cest in drugih atraktivnih objektov, ki 
vabijo in zadržujejo' goste v turističnem kraju. Ce hočemo, da se nam doba 
bivanja gostov ne bo manjšala, oziroma,' da ne bo upadalo število gostov in 
nočitev, potem moramo modernizirati naše poslovanje in zgraditi ali dograditi 
potrebne objekte. V letu 1967 zaznamuje porast nočitev le v primerjavi z: letom 
1963. Na to vpliva padec nočnin domačih gostov, kajti nočnine tujih gostov so 
v porastu iz leta v leto. V letu 1967 je bilo v primerjavi z letom, 1963 879 000 
tujih nočnin več v primerjavi z letom 1964, 672 000 več v primerjavi z letom 
1965, 473 000 več in z letom 1966 134 000 nočnih več. Ta podatek nam pove, da 
se tuji gostje vsako leto' v večjem številu zanimajo za naše kraje, vendar še 
vedno ne v takem številu, kot bi se lahko spričo geografske lege in naravnih 
lepot. Vzrok, temu je predvsem v tem, ker nismo vedno sposobni, nuditi kvali- 
tetnih uslug. Da je temu tako, nam potrdi tudi doba bivanja gostov. Poprečna 
doba bivanja gostov pri nas je bila v letu 1963 3,4 dneva (domači gosti 3,5 in 
tuji gosti 3,1), od tega leta dalje doba bivanja pada in znaša v letu 1967 le še 2,6 
dneva (2,4 pri domačih in 2,8 pri tujih gostih). To nam potrjuje, da naši turi- 
stični kraji niso urejeni, da gosti, ki plačujejo usluge, ne najdejo tistega ugodja, 
ki ga pričakujejo. Zato se odločijo, da hitro zapuste naše kraje. To prav gotovo 
vpliva tudi na, strukturo gostov iin potrošnje. Razumljivo je, da. vpliva na take 
razmere tudi vedno večja, motorizaci.ja in tako imenovani vikend-turizem, obe- 
nem pa pomeni tudi, da se moramo vsem novim oblikam turističnih gibalnj 
hiltreje prilagajati in biti nosilci novega, ne pa samo spremljevalci in opazovalci 
modernih poti in zahtev turističnega prometa. 

Če hočemo biti kritični do problemov turističnega gospodarstva, moramo 
poleg osnovnih problemov, ki spremljajo razvoj turističnega gospodarstva, biti 
pozorni in kritični tudi do ostalih problemov, ki se pojavljajo v samih gostinskih 
delovnih organizacijah. Ne nameravam govoriti o ekonomskih aspektih, ampak 
o odnosu do poslovanja, kjer je vse premalo razvit čut odgovornosti in poslov- 
nosti. Nihanja prenočitev tujih gostov, predvsem pa zmanjševanje števila, gostov 
iz držav, ki so že tradicionalno' vezane na naše turistične kraje, so prav gotovo 
dokaz o neurejenosti naših turističnih centrov. Tako padajo nočitve gostov iz 
Češkoslovaške, Danske, Demokratične republike Nemčije, Francije, Madžarske, 
Poljske, Sovjetske zveze, Švedske in Velike Britanije. 

V strukturi nočitev za leto 1967 kaže, da je največ gostov iz Avstrije, in 
sicer 22,4 %> in Zvezne republike Nemčije 22,4°/», Italije 15,3 in Nizozemske 
11,4 °/o. Na peto mesto pride Velika Britanija z 8,3 '°/o in Francija s 3,8 '%>. Ostale 
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države so udeležene z zelo majhnim procentom, kar nam pove, da še nimamo 
obdelanega evropskega trga in da borno morali pri razvijanju turističnih krajev 
posvečati veliko pozornost propagandi, ki smo jo ob iniciativi gospodarske zbor- 
nice šele v zadnjem času pričeli bolj sistematično' izvajati. S pomočjo sredstev 
gospodarstva in proračuna smo pričeli vsaj kolikor toliko tudi na področju pro- 
pagande načrtno delati, čeprav vlagamo v primerjavi z drugimi deželami zelo 
malo. Na strani 13 informacije o razvoju in problemih turizma je povedano, 
da vlagamo v propagando le 0,5 fl/o deviznega priliva, medtem ko v drugih 
državah porabijo za te namene oelo do 10 '%>. 

Sposobnosti in kvalifikacije naših turističnih in gostinskih delavcev niso 
vedno na tisti višini, ki jo moderno turistično gospodarstvo zahteva. Poslovnost, 
prijaznost, čistoča, so le nekateri problemi, o katerih bi se 'dalo veliko povedati, 
čeprav bi bilo mnoge izmed njih moižno odpraviti že z malo iniciative in dobre 
volje. 

Povsem upravičene so zahteve družbenih organizacij, ki se ukvarjajo- s to 
problematiko, da družba financira tisti del programa, ki se nanaša, na družbene 
naloge, in ga ne morejo dirugi prevzeti. Turistična društva in planinske organi- 
zacije so na primer prisiljene iskati, svoj dohodek v komercialni dejavnosti in 
zaradi tega zanemarijo društveno delo-. Mi pa jimi očitamo, kako zanemarjajo 
svojo osnovno dejavnost, nočemo pa razpravljati o sredstvih, ki jih za to de- 
javnost potrebujejo. Veliko je turističnih društev, ki so svojo dejavnost preusme- 
rila v menjavo deviz, prodajo spominkov, oddajo zasebnih sob, prodajo alko- 
holnih pijač, skratka v dejavnost, ki nima nič skupnega s turistično vzgojo 
prebivalstva in z delom s svojimi člani. Tako stanje vsekakor ni v prid napredni 
turistični miselnosti in dejavnosti). 

Za kompleksno izgradnjo turističnih krajev ni važno samo to, kdo je no- 
silec investicijske graditve, ampak tudi to, kako s skupnimi napori premostiti 
težave, ki se pri, uresničitvi, programov pojavljajo.. V mislih imam dejstvo, da 
niso zanimive le podjetniško rentabilne investicije, temveč tudi družbeno po- 
membne, ki pa jih z običajnimi merili rentabilnosti ni vedno mogoče kvantifici- 
rati. Del teh investicij bi brez dvoma morala prevzeti nase družbena skupnost. 
Take družbene rentabilne posle se splača financirati. Nemogoče si je zamisliti, da 
bi vse visokogorske postojanke rentabilno poslovale, čeprav to od njih terjamo, 
Ne moremo ocenjevati za idealne tiste planinske organizacije, ki v svojih do^ 
movih prodajo največ alkohola in s tem ustvarjajo svoj dohodek. Saj je osnovna 
dejavnost planinskih društev vzgajati in krepiti duh planinstva, ljubezen do 
naših gora, prirode, do svojega naroda in države. Osnovni pogoji za taka dela 
pa morajo biti dani. Danes pa nekatere visokogorske planinske postojanke že 
propadajo. Zaradi tega se zmanjšujejo materialni pogoji za delo planinskih 
društev, društvena iniciativa je v upadanju, ta zvrst turizma pa se srečuje z 
vedno večjimi težavami. Zavzemam se za to, da tudi družba pomaga financirati 
program planinske zveze v tistem delu, ki je za družbo zanimiv in interesanten. 

Ne morem mimo dejstva, da ne bi povedal nekaj misli o maloobmejnem 
prometu, ki je posebna oblika inozemskega turističnega prometa. Dosedanji po- 
datki nam kažejo, da smo na tem področju dosegli lepe rezultate. V letu 1967 
se je povečal v primerjavi z letom 1966 prehod potnikov iz Italije za 97 fl/o. 
Vzporedno s tem se je povečala tudi menjava tujih valut in sicer v občini Tolmin 
za 75 °/o, v Novi Gorici za 50 °/o in v Sežani za 38 fl/'o. Prodaja blaga za tuja 
plačilna sredstva pa se je povečala v občini Tolmin za 55 %> in občini Nova 
Gorica za 56 %>. Zaznamujemo tudi povečanje prometa v trgovini na drobno in 
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pri prodaji tekočih goriv v naslednjih odstotkih: v občini Tolmin v trgovini 
15 *>/<>, prodaja goriv 40%; v občini Nova. Gorica v trgovini 26l0/o, prodaja goriv 
29 ®/o; v občini Sežana v trgovini 23 °/o in prodaja goriv 38 l0/o. Tudi v prvih dveh 
mesecih letošnjega leta so ta gibanja podobna. Tako' se povečuje prehod potnikov 
v občini Tolmin za 24 %, v občini Sežana za 9 °/o; prehod motornih vozil v občini 
Tolmin za 18 %, Nova Gorica 54'°/o in Sežana 34%>; menjava tujih valut: Tolmin 
61 ;0/», Nova Goniča 15°/» in Sežana. 39 %>; prodaja tekočih goriv se povečuje od 
10 do 19 '%>. Ti podatki kažejo, da je ta oblika blagovne menjave z inozemstvom 
in pridobivanjem tujih plačilnih sredstev zelo zanimiva in da bi jo morali še 
bolj razvijati. To nam obenem dokazuje, da problematike, ki na tem področju 
nastaja, ne bi smeh prepuščati samo občinskim skupščinam, saj spričo ugodnih 
rezultatov te zvrsti turističnega prometa ne gre zanemar jati in jo je z vidika 
interesov širše družbene skupnosti: potrebno bolj organizirano in sistematično 
razvijati. Ko govorimo o maloobmejnem prometu, imam v mislih predvsem kom- 
pleksno urejevanje turističnih krajev v Soški, dolini, kamor gravitira precejšen 
diel maloobmejnega turističnega, prometa. Kljub neurejenim materialnim, turi- 
stičnim osnovam, dosegamo dobre rezultate. Ce pa bomo hoteli podoben trend 
razvoja obdržati, bomo morali ustvariti pogoje, da ne bomo vseh perspektiv 
gradili le na konkurenčnih cenah, naravnih lepotah in izjemni geografski legi. 
na valorizaciji. Tu pa moramo v turistični izgradnji preiti celo evropsko po- 
prečje, ker je le to garancija turističnega razvoja. Do tistega časa, ko bomo 
smatrali maloobmejni promet samo kot sredstvo drobnega prekupčevanja, ni- 
mamo nobenih garancij, da se bo blagovna potrošnja tudi perspektivno večala. 
Tudi tu je pogoj turistična izgradnja in turistična miselnost. Zanikanje takih 
razvojnih konceptov pomeni nepopravljivo škodo za vse naše gospodarstvo. Re- 
zultati te menjave in blagovne potrošnje jasno povedo, da vpliva na celotno naše 
gospodarstvo in da to ni samoi privilegij nekaterih področij. Mi, te prednosti 
premalo izkoriščamo. Nekatere delovne organizacije v Ljubljani in v drugih 
krajih bi lahko našle vidnejše mesto pri ustvarjanju dohodka. S tem pa, bi 
dosegli to, 'da bi te kraje usposobili, za naloge, ki jih maloobmejni promet nalaga. 
Škoda je le, da ravno ta območja nimajo prepotrebnega kapitala. Same delovne 
organizacije bi ustvarile večji dohodek iz naslova tuje kupne moči. To pa je 
ugodna oblika izvoza blaga. 

Prednosti, ki nam jih nudi razvoj turističnega gospodarstva, bomo izko- 
ristili le, če jih spoznamo* in jih osvojimo. Za, to pa nam je potreben koncept, 
ki naj valorizira in ugotovi vse naravne pogoje in druge možnosti, ki jih imamo. 
Zaman je samo govoriti in pritrjevati, da je to res, če pa tudi v praksi tega 
ne poskušamo doseči. Upravičeno se lahko vprašamo, ah je bila miselnost vedno 
v skladu s sprejetim programom. Občutek imam, da smo v preteklosti spreje- 
mali programe turističnega razvoja zato, da smo- imeli program. Nismo pa 
imeli pred očmi, kakšne strukturalne spremembe moramo v našem gospo- 
darstvu narediti, če hočemo realizirati turistična predvidevanja. 

Ob izdelavi dolgoročnega razvoja turizma v Sloveniji je neobhodno po- 
trebno zavreči teorijo, da je turizem le »konjiček« za nekatere, ne pa panoga, 
ki ustvarja in daje impulze vsemu našemu gospodarstvu. Če bomo mislili 
drugače, kot bo razvojni program nakazal, potem bo razvojni program deležen 
žalostne usode dosedanjih neuresničenih programov. Naša akcija mora biti 
v sedanjem obdobju usmerjena predvsem v združevanju vseh sil, ki so zainte- 
resirane za razvoj turizma. Ne smemo delati drugače, kot se dogovarjamo! 
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V mislih imam povečanje taks na potne liste in vize; v izjavah govorimo 
o liberalizaciji v mednarodnem turizmu, z administrativnimi ukrepi pa si zapi- 
ramo vrata s svetom in omejujemo svobodo gibanja našemu človeku. Ta ukrep 
prav gotovo ne bo naletel na ugodni odmev v svetu. Zato ne smemo te stvari 
sedaj reševati po posameznih občinah, ampak enotno, v skladu z mednarodnimi 
dogovori in z vidika, ki ga lahko ima tak ukrep na razvoj turizma). 

Tovarišice poslanke in tovariši poslanci.! Podprimo predloge, ki jih odbor 
predlaga, z ugotovitvijo, da pristojni organi vsak s svojega področja prično 
proučevati in delati v duhu tega akta, da ne bo ostalo to priporočilo le papirnat 
dokument. Le uspešno delo mora; biti merilo, koliko in kakšne napore vlagamo, 
da postane turistično gospodarstvo resnično, kar o njem govorimo in pišemo. 

Predsednik Mi ran G o s 1 a r : Besedo ima tovariš Maks. Mauer. 

Maks Mauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
svoji razpravi .se želim na kratko dotakniti nekaterih problemov, ki so sicer 
v zelo skrbnem pripravljenem gradivu današnje seje že nakazani in analizirani, 
o katerih so že različni forumi in ta zbor že večkrat razpravljali in izdali vrsto 
priporočil. Toda, ker priporočila oziroma družbeni dogovori ne dobijo v praksi 
potrebne veljave, se problemi, ki izvirajo iz objektivnih ali subjektivnih raz- 
logov, prenašajo z leta v leto in tako ne izkoriščamo vseh možnosti, ki jih 
imamo. Dejstvo, da se priporočila oziroma družbeni dogovori v praksi ne 
jemljejo dovolj resno, nas sili v to, da obravnavamo probleme turizma, ki je 
velikega gospodarskega in družbenega pomena, z večjo resnostjo. 

Koristi od turistične potrošnje nimajo samo tisti, ki dobijo neposredno pla- 
čilo za storitve, ampak praktično vse gospodarstvo. 

V dosedanjem turističnem razvoju je bil dosežen v zadnjih letih na obalnem 
področju določen napredek. Poudariti pa je treba, da se razvija turizem znatno 
hitreje, kot se povečujejo turistične zmogljivosti.. V lanskem letu pričakovanja 
niso bila uresničena iz znanih razlogov, kot so bili zunanji in politični vplivi, 
poslabšan gospodarski položaj v nekaterih državah, poslabšani splošni pogoji 
našega gospodarskega razvoja, ki so vplivali na spremembo v strukturi osebne 
in družbene potrošnje in. pa ne nazadnje neustrezna ekonomska organizacija 
in kadrovska usposobljenost delovnih organizacij, ki delujejo v turizmu. Ce smo 
z rastjo inozemskega, turističnega prometa, gledano skozi prizmo števila obiskov 
in deviznega priliva, sorazmerno zadovoljni, pa ne moremo biti zadovoljni 
z razvojem domačega turističnega prometa, ki kaže neprestano tendenco upa- 
danja. Ukinitev posebnih dotacij in intervencij, kot so K-15, organizirana leto- 
vanja po sindikalni liniji, prilagajanje cen v počitniških domovih s hotelskimi 
cenami, kompenzacija domačega stacionarnega turističnega prometa s pove- 
čanim izletniškim turizmom doma in v tujino, vpliv reforme na področju osebne 
potrošnje, pomanjkljiva organizacija prodaje gostinskih in ostalih kapacitet ter 
za našega občana previsoke cene, so vprašanja, ki se vedno bolj zaostrujejo in 
nakazujejo potrebo po večjem usklajevanju. 

Modernizacija industrije in večanje produktivnosti dela zahteva tudi hitrejši 
napredek domačega turizma. Potovanje izven kraja bivanja zaradi rekreacije 
in počitka je danes postalo življenjska potreba. Zato je posvetiti problemom 
domačega turizma vso pozornost in jih tretirati z enako resnostjo kot so vpra- 
šanja zdravja, prosvete in stanovanj. Počitniški domovi, ki predstavljajo ogro- 
men družbeni kapital, so danes skoraj na pol prazni, čeprav bi lahko imeli velik 
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pomen za razvoj domačega turizma, v mnogih primerih počitniški domovi ne 
ustrezaj o sodobnim zahtevam turizma.. Ljudje ne želijo obiskovati vedno isti 
kraj in imeti stika z istimi ljudmi, Ta želja po menjavi okolja je naravna 
potreba. Domači turisti so neorganizirani. Njihovo bivanje je vezano na ini- 
ciativo posameznikov ali delovne organizacije, kar v določeni meri vnaša stihijo 
in povzroča neracionalno izkoriščanje obstoječih zmogljivosti počitniških domov, 
ki so razdrobljeni in neorganizirani ter zato poslujejo gospodarsko neracio- 
nalno in neučinkovito. Dosedanje oblike poslovanja počitniških domov ne1 ustre- 
zajo njihovi družbeni vlogi. Razen tega pa v pogojih dela in v pogledu družbenih 
obveznosti niso izenačeni z družbenim sektorjem gostinstva. Nekateri počit- 
niški domovi zaprtega tipa so postali za našega človeka predragi in poslujejo 
le za tujce. Ker anuitete počitniških domov plačujejo delovni kolektivi, so 
poslovni stroški nižji. Zaradi pomanjkljive kontrole dohodka in plačevanja 
turistične takse s cenami nelojalno konkurirajo družbenemu sektorju gostinstva, 
kar povzroča neresnost v poslovanju in gospodarsko škodo. Da bi se zmogljivost 
počitniških domov, ki imajo v Sloveniji nad 4000 ležišč, odprla vsem delovnim 
ljudem, da, bi se doseglo boljše izkoriščanje njihovih zmogljivosti in bolj ekono- 
mično poslovanje, je nujno preiti na širšo integracijo ali na formiranje poslovnih 
združenj počitniških domov, ki bi poslovala po ekonomskem principu in skrbela 
za zadostitev potreb tistih društvenih organizacij, ki delujejo na področju doma- 
čega turizma z velikim številom članstva, to so: planinci, taborniki in drugi. 
Te organizacija delujejo danes vsaka zase in izolirano, njihovo delo in pogoji 
letovanja njihovih članov bi se lahko znatno izboljšali s koordinacijo. To pa je 
že korak v organizirano' delo na področju domačega turizma. Zamišljen je 
republiški komite za turizem. Ta naj bi vplival na prekinitev dosedanje prakse 
delovnih organizacij, ki dotiraj O1 počitniške domove iz svojih skladov v tem 
smislu, da bi se sredstva, namenjena za dopust, namenila delavcem, ki resnično 
koristijo letni dopust. Komite za turizem naj bi skrbel za organizirano varče- 
vanje za letovanje in tako organizirano skrbel za razvoj domačega turizma. 

Počitniški domovi, vedno večje število privatnih sobodajalcev, kjer gostje 
lahko dobijo tudi vse potrebne gostinske usluge, in razvijajoči se privatni sektor 
gostinstva v mnogih primerih, zlasti v nesezonskih mesecih, že ogrožajo družbeni 
sektor gostinstva. To se kaže na eni strani v neenakih kriterijih pogojev poslo- 
vanja ter v, kontroli dohodka, na drugi strani pa v ovirah, ki si jih postavljajo 
sami gostinci, delavci družbenega sektorja, ki zaradi svojih lokalističnih inte- 
resov, subjektivnih in negativnih vplivov nekaterih vodilnih delavcev in ozkega 
gledanja nekaterih kolektivov preprečujejo hitrejše napredovanje. Poslovne 
integracije, v cilju večje koncentracije kapitala, izboljšanje poslovnosti in zni- 
žanje stroškov je nesimpatični pojem za to panogo gospodarstva. Kljub izredni 
razdrobljenosti gostinskih in turističnih organizacij ni integracijskih teženj, 
kii jih občinske skupščine sicer podpirajo z namenom izboljšati ekonomičnost 
poslovanja ter uresničiti cilje sprejete ekonomske politike; kljub pobudam in 
priporočilom republiških in občinskih organov nakazani neposredni poslovni 
interes, ki se doseže le z integracijo in koncentracijo sredstev, ne pospešuje teh 
procesov. Posledice dosedanjega načina gospodarjenja se kažejo v visokih režij- 
skih stroških,, ki zmanjšujejo akumulacijo in konkurenčno sposobnost. 

Iz teh razlogov podpiram zelo konkreten in energični predlog sklepov o 
ukrepih za nadaljnji razvoj turističnega gospodarstva v Socialistični republiki 
Sloveniji, ki zagotavlja njegov hitrejši in racionalnejši razvoj. Seveda pa mo- 
ramo poiskati način, da priporočila ne bodo ostala lepa želja, ki se v praksi žal 
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premalo upoštevajo. S takim delom uspehi ne bodo izostali in bomo v naslednjem 
obdobju ugotavljali lahko še bolj zadovoljive rezultate. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Ljubo Tomič, predstav- 
nik Kompasa. 

Ljubo Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zahvaljujem se za možnost, da se kot predstavnik turističnega podjetja Kompas 
udeležim seje tega zbora in da lahko povem nekaj besed o našem delu v turi- 
stičnem prometu. 

Znano dejstvo- je, da v svetu turistične agencije sodelujejo kot posredniki 
pri nuđenju turističnih uslug in njihovi izvedbi. Še važnejša je njihova vloga 
na področju informativno propagandne dejavnosti, kjer posredujejo turistom in 
potnikom vse razpoložljive podatke o prenočitvenih, prevoznih in drugih zmog- 
ljivostih. 

V potrditev teh navedb naj omenim, da samo prek posredovalnic našega 
podjetja naroča usluge ali sprejema informacije več kot 2 in pol milijona oseb 
letno. Svoje izvajanje bi predvsem usme-ril na področje inozemskega turizma 
kot vira za ustvarjanje deviz. Ko spremljamo gibanje vsega jugoslovanskega 
deviznega priliva, ugotavljamo že vrsto let, da jugoslovanske turistične agencije 
ustvarjajo okoli 20 do 25 °/o letnega deviznega priliva in to brez odkupa tujih 
plačilnih sredstev, to je samo z lastnimi storitvami. Ostanek deviznega priliva 
ustvarjajo direktno hotelska, transportna in druga podjetja:. Delež našega pod- 
jetja v celotnem jugoslovanskemi deviznem prilivu je znašal v 1966. letu 6,35 "/o, 
v letu 1967 pa je padel na 5,54%'. Naše podjetje torej ustvarja, okoli četrtino 
celotnega deviznega priliva, ki ga ustvarjajo vse jugoslovanske turistične 
agencije. Kljub znatno povečani mreži poslovnih enot po celi Jugoslaviji nam 
v preteklem letu ni uspelo povečati odstotka udeležbe v celotnem deviznem 
prilivu, nasprotno, naš delež je v letu 1967 celo manjši za 0,41 °/o. Ne izklju- 
čujemo subjektivne razloge za to zmanjšanje, vendar moramo omeniti, da so 
naše cene na področju inozemskega turizma že vrsto let nespremenjene. To 
velja predvsem za cene prevozov, vodniške in druge lastne usluge. Nespre- 
menjene cene na področju inozemskega turizma smo obdržali ne glede na vse 
spremembe v našem gospodarskem sistemu, ki nam je kljub deklarativnim iz- 
javam o zmanjšanju obveznosti za gospodarstvo vsako leto nalagal novo ob- 
veznost in ne glede na povečanje različnih bančnih, komunalnih in drugih 
stroškov. 

Zaradi takšnega stanja je inozemski turizem za nas iz leta v leto manj 
rentabilen. Tako na primer moramo odklanjati določene devizne posle, ker 
so dinarsko za nas nerentabilni, saj nimamo možnosti, da bi zaradi splošnih 
koristi izvrševali te posle, ker bi podjetje pripeljali v težaven gospodarski 
položaj. Retencijska kvota se je za naše podjetje, oziroma za našo dejavnost 
povečala. Ne moremo reči, da je odstotek nizek, vendar kljub temu še vedno 
ne zadostuje. Omeniti moramo namreč to, da se je poraba te kvote znatno 
razširila in jo uporabljamo za kredite za obratna in osnovna sredstva, za 
prispevke ptt podjetij (telefonske in teleprintrske priključke). Skratka, brez 
retencijske kvote bi bilo naše poslovanje skoraj nemogoče. Ce upoštvamo, da 
neto deviznega učinka ni več, ta ali povečana stopnja retencijske kvote ne 
pomeni za nas povečanja deviznih sredstev. 
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Na področju investicijskih izgradenj je naše podjetje vlagalo precejšnja 
sredstva. Tako smo v zadnjih petih letih vlagali poprečno letno 1 milijardo 
250 milijonov starih dinarjev. Večina teh kreditov je sprejeta, pod neugodnimi 
pogoji. Tako se gibljejo roki odplačila 5 do 8 let, le redki krediti so z daljšim 
plačilnim rokom. Prav zaradi tako kratkih rokov nimamo več možnosti nadalje- 
vati s tako dinamiko naložb. Našo* nadaljnjo izgradnjo bomo marali zožiti in 
to celo ob pogojih, ki so običajni v mednarodni praksi kreditiranja turističnih 
objektov. 

Ne glede na navedene težave v kreditiranju, predvidevamo v našem pro- 
gramu za nadaljnjih pet let precejšnja investicijska vlaganja. Do leta 1972 
nameravamo vlagati poprečno letno po 600 do- 700 milijonov S dinarjev. Te 
naše investicije pa nameravamo1 preusmeriti predvsem v ožje področje naše 
republike, in sicer predvsem' na tranzitni turizem in v nakup prevoznih sredstev 
(avtobusi, rent a canr) Omeniti moramo, da je prav na področju izkoriščanja 
prevoznih sredstev zelo močna konkurenca sosednjih držav in to predvsem 
zaradi naših predpisov o uvozu vozil. Naša prevozna sredstva so zaradi tega 
dražja. V poslovanju nas predvsem bremenijo večji stroški amortizacije, obresti 
in drugi vzdrževalni stroški. Zaradi tega so zelo pogosti primeri, da prevozniki 
sosednjih držav prevzemajo prevoze po- Jugoslaviji, ker mi, ne glede na devizno 
rentabilnost za našo družbo, ne moremo prenesti dinarskega primanjkljaja pri 
kalkulacijah takšnih deviznih poslov. 

Ce bo naša skupnost tudi v bodoče želela doseči naraščanje deviznega pri- 
liva od turistične dejavnosti, bo treba nujno menjati ustrezajoče predpise 
in turističnim organizacijam priznati ugodnejše davčne in druge olajšave. Kon- 
kurenca sosednjih držav in opuščanje deviznih poslov zaradi dinarske neren- 
tabilnosti nista pomembni samo za naše podjetje, temveč velja ta ugotovitev 
tudi za vsa ostala turistična podjetja v državi. Moje izvajanje bi bilo pomanj- 
kljivo, če- ne bi navajal tudi drugih problemov, ki se porajajo v naši. dejavnosti. 
Omenim naj le kot najbolj pereče vprašanje višino taks za vize in potne liste 
naših državljanov, nadalje vprašanje cen za dopuste domačih turistov in vpra- 
šanje financiranja splošne turistične propagande. Vendar o teh vprašanjih ne 
bi govoril, ker je to že precej znancu. Hvala lepa za pozornost. 

Predsednik Miran Goslar : Hvala lepa. Naslednji govornik je tovariš 
Tone Bučer, podpredsednik Planinske zveze Slovenije. 

Tone Bučer: Tovariš predsednik, tovarišiee poslanke in tovariši po- 
slanci! V imenu naše organizacije se vam zahvaljujem, da je ravno; v letošnjem 
75. jubilejnem letu dobila planinska organizacija možnost tudi v tem forumu 
povedati svoje težkoče, katere je sicer obrazložila že pismeno, in so jih tovariši 
poslanci dobili. Vendar bi želel nekatere stvari še pojasniti v zvezi z razpravo, 
ki je potekala na skupnem zasedanju. Hotel bi predvsem povedati, da je bilo 
v razdobju od leta 1945 do danes zgrajenih 175 planinskih objektov v vrednosti 
152 milijonov novih dinarjev. Družba je prispevala 75a/o in samo 25 "/o naša 
organizacija, od tega 5 °/o s prostovoljnim delom. V naša gorska pota smo 
vložili približno 1 milijon dinarjev, planinska organizacija pa je od tega vložila 
lastnih sredstev približno 27 %>. Že iz dosedanjega dela se vidi, da. planinsko 
gospodarstvo ni zmožno samostojno živeti. Res, da je bilo govora na skupnem 
zasedanju o parcialnem gospodarstvu; tudi planinsko gospodarstvo bi lahko 
imenovali parcialno gospodarstvo. Dejstvo pa je, da nobena gostinska organi- 
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zacija danes ne bi mogla prevzeti vseh naših 175 planinskih domov, ki so 
materialna osnova za vzgojno dejavnost naših organizacij. Vendar, prisiljeni 
smo ukvarjati se tudi s to gospodarsko dejavnostjo. Da pa ta gospodarska de- 
javnost še živi, gre zahvala predvsem našim prostovoljcem. Poslovanje pla- 
ninskih postojank je pozitivno predvsem zaradi tega, ker je v upravljanje 
postojank vloženega veliko prostovoljnega dela. Smelo lahko trdim, če bi pre- 
vzelo katerokoli visokogorsko postojanko gostinstvo, bo vsaka taka postojanka 
poslovala z izgubo po merilih, ki veljajo za gostinstvo. Zato mislim, da bi bilo 
prav, da bi tudi skupščina enkrat dala priznanje planinski organizaciji in da 
bi ugotovila, da ne gre za dotacije, ki bi jih bito treba dati našim planinskim 
domovom, temveč gre za financiranje programa obnove in vzdrževanja planin- 
skih postojank, kar ni v nasprotju z načeli v našem gospodarstvu. Dotacije so 
nam bile dane nazadnje leta 1960. Če hočemo obdržati naše planinske domove in 
nuditi v naših planinskih domovih usluge, je treba domove finančno podpreti, 
sicer jih v nekaj letih ne bo več. Planinske postojanke so bile zgrajene v glavnem 
še po planu ena iz materiala, ki ni primeren, zato so danes ti domovi deloma 
propadli tudi na naši glavni transverzali, kjer je največ turistov. 

Mi ne sprejemamo samo naših domačih turistov, ne samo naših planincev, 
zato o ožini planinske organizacije v tem pogledu ne moremo govoriti. V naših 
planinskih domovih imamo letno 850 000 obiskovalcev. To niso samo planinci, 
člani naših planinskih organizacij, to< je širok krog ljudi, predvsem pa se 
pojavlja iz leta v leto vedno več inozemskih turistov. Če hočemo zagotoviti 
rekreacijo', planinski turizem, moramo na vsak način doseči, da se naši pla- 
ninski domovi izboljšajo in ohranijo tako, da bodo enakovredni inozemskim 
domovom. Danes ni več dovolj, da planincu nudiš samo prenočišče na slamarici, 
današnji čas zahteva že veliko več, zahteva poleg ostalega tudi vodo, tuše, da 
se planinec, ko pride s ture, lahko umije. 

V našem materialu smo tudi prikazali, kako druge države skrbijo za 
planinstvo. Tako na primer sosednja Avstrija dotira velike zneske planinskemu 
turizmu. Avstrijskemu Alpenvereinu, ki šteje 192 000 članov in registrira le 
750 000 obiskov v svojih planinskih postojankah, je dala njihova družba v letu 
1966 za investicije 10,4 milijona .šilingov. 

Tovariši poslanci ! Na zaključku želim poudariti samo to, da naših postojank 
ne moremo gledati samo skozi nek, rentabilni račun, skozi neko dejavnost, 
katero smo mi prevzeli in jo hočemo sami imeti. Mi smo za vsako integracijo, 
če je potrebna in če so gospodarske organizacije sposobne prevzeti celotno 
gospodarstvo. Nemogoče pa je, da oddamo gostinstvu nekaj planinskih domov, 
ki jih imamo v nižini in so rentabilni. Ti domovi krijejo stroške visokogorskih 
postojank. Uvedli smo samoprispevek v planinskih domovih. Na ta način ni- 
žinske postojanke, ki imajo velik promet, vzdržujejo visokogorske postojanke. 
V enem letu se tako nabere 110 000 dinarjev, kar ne zadošča niti za enostavno 
reprodukcijo naših postojank. Zato smo prisiljeni v naših planinskih posto- 
jankah prodajati alkoholne pijače, da ustvarimo promet, da se lahko vzdržu- 
jemo, čeprav je to v nasprotju ne samo z našimi planinskimi načeli, ampak 
tudi z načeli naše družbe. 

Tovariši! Ne bi se oglasil, ker pa je na skupnem zasedanju izgledalo, da 
ima izvršni svet nasprotno stališče, kot je predlagano v sklepih, menim, da 
je sklep o financiranju planinstva skladen z našim hotenjem. Na koncu bi rad 
poudaril, da bo planinska organizacija v jubilejnem letu imela že 75 000 članov, 
od tega približno 30 000 mladine in da bo> z vsemi temi člani intenzivno delala, 
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da se tudi planinsko gospodarstvo vključi v dolgoročni turistični program. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Prosim, besedo ima 
Matko Kavtičnik. 

Matko Kavtičnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Značilnost naše 
geografske lege je, da živimo na obmejnem območju. Vsak dan vidimo prihod 
tujih turistov in kupcev iz sosednjih držav. Naše banke bi morale poslovati 
bolj elastično. Niso redki primeri, da pridejo v naše trgovine, gostilne ali mesnice 
tuji državljani in hočejo plačati s tujo valuto. To pa zaradi naših predpisov ni 
mogoče. Kupci celo sprašujejo domačine, kdo jim je pripravljen zamenjati devize 
za dinarje. Menimo, da ta način ni v redu. Banke bi morale dovoliti tako trgo- 
vinam in posebnim gostincem, da smejo v njihovemi imenu odkupovati tuja pla- 
čilna sredstva. Neopravičen je vzrok, da bi devize ostale pri gostinskih ah trgo- 
vinskih organizacijah, saj morajo le te nakupovati blago v trgovinah, ki ga 
plačujejo z dinarji. Prav iz tega razloga so te organizacije prisiljene vnovčevati 
in zamenjavati tuja plačilna sredstva za dinarje v banki. Predvsem pa bi morah 
izpopolniti mrežo menjalnic. Le na ta način se bomo lahko izognili neljubim 
primerom, kot je na primer tisti, ko; je hotel kupec plaičati v devizah, pa ga je 
trgovec napotil v oddaljeno menjalnico. Ogorčen kupec se seveda po že kupljeno 
blago ni vrnil. Taki in podobni primeri govore, da bi morale banke načine 
odkupa deviz modernizirati in jih prilagoditi potrebam in zahtevam, ki jih 
vsakodnevno življenje narekuje. To pa bi bil tudi doprinos, da se bo odkup 
deviz povečal in da tuj denar ne bo krožil po žepih zasebnikov. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Nihče več. 
Preostane nam še, da izvolimo skupno komisijo, ki je bila predlagana že na 
skupni seji s tem, da ta skupna komisija pripravi dokončni predlog zaključkov 
za prihodnjo sejo. Komisija naj upošteva tudi današnjo diskusijo v našem in v 
republiškem zboru. Predlagam, da glasujemo o izvolitvi te komisije, ki naj ima 
8 članov, in sicer: 2 člana izvršnega sveta, 1 člana sekretariata za gospodarstvo, 
ki jih bodo sami imenovali in poslanci: Lojzka Stropnik, Ivan Brumen, Franc 
Puhar, Anton Ladava in Tone Polajnar. 

Kdor se strinja s tem predlogom, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala lepa! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Komisija je soglasno izvoljena. S tem je zaenkrat razprava o problematiki tu- 
rizma zaključena in bomo z njo nadaljevali na naslednji seji, ko bo predložen 
dokončen predlog zaključkov. 

Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, na poslanska vpra- 
šanja. 

V času med obema sejama sem prejel poslansko vprašanje, ki ga je postavil 
tovariš Mirko Tratnik. Poslanec je želel pismeni odgovor na postavljeno vpra- 
šanje. Odgovor izvršnega sveta ste prejeli skupaj z gradivom za današnjo sejo. 
Poleg tega pa še dodatni odgovor izvršnega sveta na isto vprašanje. V tem času 
sem prejel tudi pismeno vprašanje poslanca Egona Prinčiča, ki sem ga posre- 
doval izvršnemu svetu. Odgovarjal bo Riko Jerman, republiški sekretar za 
finance. 
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Riko Jerman,: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. To- 
variš poslanec Egon Prinčič je postavil naslednje vprašanje: »Zakaj je bilo z 
dopolnitvijo predpisov o vlaganju sredstev tujih oseb v domače gospodarske 
organizacije rešeno le vprašanje davčnih olajšav, in še to le za gospodarsko 
premalo razvita območja« in drugi del vprašanja, »ali namerava izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, v skladu s četrto alineo 6. točke drugega poglavja 
resolucije o osnovah družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1968 
zahtevati od zvezne skupščine izpopolnitev predpisov o vlaganju sredstev tujih 
oseb v domače gospodarske organizacije tako, da bi bil sistem poslovnega sode- 
lovanja s tujino bolj liberaliziran, ah pa vsaj zahtevati1 nekatere olajšave za. 
skupna vlaganja v prostih carinskih conah«. 

Izvršni svet in drugi organi naše republike so že od zasnove predpisov o 
vlaganju tujega kapitala v naše gospodarske organizacije zastopali stališče, da 
naj bo težišče predvsem na poslovnih dogovorih med domačimi in tujimi part- 
nerji. Pri tem naj bi bila dana možnost administrativnega poseganja le v pri- 
merih, kjer bi bili mogoči kakšni ekscesi. Zato naj bi bili ti predpisi čimbolj 
kompleksni in elastični. Davčne olajšave sodijo nedvomno med temeljne dejav- 
nike dotoka ali vlaganja tuijih sredstev oziroma tujega kapitala v naše domače 
organizacije. Zato si je izvršni svet prizadeval, da bi davek na dobiček od 
kapitala tujih oseb, ki se vlaga v domačo gospodarsko organizacijo, pripadal 
republiki, oziroma če to ne bi bilo mogoče, da bi se vsaj linearno določila parti- 
cipacija republik pri navedenem davku, ki sicer pripada federaciji. S tem bi 
bila povezana večja zainteresiranost in angažiranost republik za vlaganja tujih 
sredstev v naše domače gospodarske organizacije. S tem bi bila dana tudi repu- 
bliki možnost regulirati takšne davčne dajatve, pospeševati tuja vlaganja in 
neposredno reševati probleme, ki bi v zvezi z vlaganji tega kapitala nastajali. 
Ugotavljamo, da navedena stališča niso bila sprejeta, kar je razvidno tudi iz 
zadnjih dopolnilnih predpisov, ki uveljavljajo predlagane rešitve le za nerazvita 
območja. Tovarišu poslancu bomo odgovorili, da se teh prizadevanj SR Sloveniji 
ni posrečilo precizirati v obliki nekega predpisa. Ne glede na to pa izvršni svet 
in republiški organi še nadalje dokazujejo, da je potrebno dopolniti predpise 
o vlaganjih tujih sredstev v naše gospodarske organizacije tako, da bi bili ti 
predpisi bolj kompleksni in elastični in da bi vsebovali manj administrativnih 
posegov, kar je potrebno glede na ugotovljeno neučinkovitost sedanjih pred- 
pisov. 

Ne morem vam tovariš poslanec odgovoriti v tem smislu, kaj je že naprav- 
ljenega. Prizadevamo pa si, da bi se ustrezni predpisi dopolnili v takem smislu, 
kakor sem pravkar povedal. Hvala lepa. 

Predsednik Miran G o si ar: Hvala lepa. Morda želi tovariš Prinčič 
besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Prinčič. 

Egon Prinčič : Z odgovorom se sicer strinjam, ker je bilo poudarjeno, 
da si izvršni svet aktivno prizadeva, da bi se v predpisih o skupnem vlaganju 
sredstev v gospodarstvo dosegel določeni napredek, določena liberalizacija in 
odpravile določene administrativne spone. Ker pa je skupno vlaganje izredno 
pomembna materija, ker ima lahko močan vpliv za hitrejši in boljši razvoj 
posameznih panog ali celotnega gospodarstva in s tem na uresničevanje ciljev 
gospodarske reforme, ker je po svojem bistvu in namenu sredstvo pozitivnih 
procesov gospodarske integracije in ker skupna vlaganja omogočajo uspešnejše 
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vključevanje v mednarodno tržišče, zasluži ta materija, ki je bila predmet po- 
slanskega vprašanja, po mojem mnenju več pozornosti, več prizadevnosti in več 
aktivnosti. 

Da bi vprašanju vlaganj tujih oseb v domače organizacije in vprašanju 
prostih carinskih con, ki so- tesno povezana s skupnim vlaganjem, dali primer- 
nejši poudarek, da bi lahko prisluhnili predlogom in željami zainteresiranega 
gospodarstva in da bi lahko organizirano in enotno formirali naše zahteve za 
nujno potrebne dopolnitve predpisov s tega področja, predlagam zboru, da 
sprejme, v skladu s 3. odstavkom 29. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, 
na dnevni red svojega prihodnjega zasedanja tudi obravnavo o poslovnem sode- 
lovanju s tujino in o prostih carinskih conah. Predlagam tudi, da se k pripravam 
za to obravnavo in na zasedanje zbora povabi tudi zainteresirane predstavnike 
gospodarstva in posameznih delovnih organizacij, kot so na primer: gospodarska 
zbornica, kreditna banka in hranilnica, Ljubljana, Luka Koper, poslovno zdru- 
ženje, industrijska cona, Intertrade in druge. Taka obravnava je po mojem 
mišljenju tudi v skladu z resolucijo o razvoju gospodarstva v letošnjem letu, ki 
jo je naš zbor skupno z drugimi zbori potrdil oziroma sprejel. Hvala lepa. 

Predsednik Miran G o sla r : Tovariši poslanci! Mislim, da je iniciativa, 
ki jo daje tovariš Prinčič, na mestu. Ker o tej problematiki že dalj časa gospo- 
darstvo intenzivno razpravlja, ustreznih rezultatov pa ni in1 sedanji predpisi niso 
dovolj učinkoviti, vas prosim, da se izjavite glede predloga, ki ga daje. 

Če nihče ne želi o tem posebej razpravljati, dajem njegov predlog na glaso- 
vanje s tem, da zadolžimo, če se boste s predlogom strinjali, ustrezne republiške 
organe in institucije, da dajo svoj prispevek k temu gradivu. V mislih imam 
predvsem industrijsko cono Koper, ki se še posebej s to problematiko ukvairja. 
Kdor je za predlog tovariša Prinčiča, da zbor o tem posebej razpravlja na eni 
prihodnjih sej, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da. je zbor soglasno sprejel predlog, da bo obravnaval na eni 
izmed naslednjih sej zbora problematiko skupnih vlaganj, s posebnim ozirorn 
na razvoj industrijskih ooin. 

Zeli morda še kdo postaviti poslansko vprašanje? Prosim, tovariš Kav- 
tičnik. 

Matko Kavtičnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zastavil bi rad ustno vprašanje v zvezi s sklepom zveznega izvršnega sveta 
o gradnji 3 aluminijskih kombinatov v Jugoslaviji. Ta sklep ni bil z ničemer 
utemeljen, znano pa nam je, da Kidričevo, ki je v bližini nas, ne more prodati 
aluminija in je zaradi velikih zalog v težavah. Ce bi do teh investicijskih od- 
ločitev res prišlo, smatram Kidričevo prvo poklicano, da razširi svojo proiz- 
vodnjo, če smo glede aluminija deficitarni. Taka odločitev bi zahtevala mnogo 
manjša sredstva kot gradnja novih objektov. Prosim za odgovor. 

Predsednik Miran Goslar : Na koga je naslovljeno vprašanje? 

Matko Kavtičnik: Na sekretariat za gospodarstvo. Naslovil bi ga 
tudi na poslance zvezne skupščine, da odgovorijo, zakaj so glasovali za takšen 
predlog. 
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Predsednik Miran Goslar: Opozoriti vas moram tovariš poslanec, da 
smo obveščeni, da je glasovanje o tem v zvezni skupščini že bilo. Vprašljivo 
je, ali je možno postaviti vprašanje, zakaj so naši poslanci, kljub določenim mne- 
njem, glasovali tako. Ne vem, kateri organ bi lahko sedaj na to odgovoril. 
Morda lahko odgovori predstavnik sekretariata za gospodarstvo, ki je prisoten? 

Alojz Lešnik: Ne morem ničesar reči:, ker je bilo o tem že pisano in 
so odbori gospodarskega zbora o tem že razpravljali. 

Predsednik Miran Goslar: Predstavnik sekretariata za gospodarstvo 
ne more ničesar novega reči v zvezi s tem, od tega, kar je že znano. Prosim 
tovariša poslanca, če vztraja na tem vprašanju, da precizira, od koga pravzaprav 
lahko pričakujemo odgovor na to vprašanje, ker ga. ne moremo nasloviti di- 
rektno na zvezni izvršni svet. 

M a tko Kavtičnik: Naslovil bi ga na poslance zvezne skupščine, naj 
oni odgovorijo, zakaj so glasovali za takšen predlog. 

Franc Klemenčič: Kot član delovnega kolektiva tovarne glinice in 
aluminija bi vsaj želel, da bi dobili obrazložitev in materiale iz zvezne skup- 
ščine. Teh nimamo, niti ne vemo, kako je pravzaprav do tega sklepa prišlo. 
Prosil bi, če bi vsaj do teh materialov lahko prišli, ker je naš kolektiv ravno v 
tem smislu mislil dati vlogo na republiško skupščino. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Klemenčič, dejstvo je, da niti 
prvo, niti drugo vprašanje nista tako formulirani, da bi jih lahko nekomu na- 
slovih. Sporazumite se, kako in komu zastaviti vprašanje; morda bi povezala 
vprašanje s perspektivo tovarne v Kidričevem. Iz vprašanja pa mora seveda 
izhajati problem in naslov tistega, ki naj na vprašanje odgovori. Prosim, da me 
ne razumeta napačno. Sem za to, da se o tem razpravlja, vendar pa moramo 
vedeti, kdo lahko da v zvezi s tem odgovori. Mi ne moremo naših zveznih 
poslancev klicati na odgovornost o načinu njihovega glasovanja. Lahko jim le 
postavimo vprašanje, ki pa, seveda nima formalnega pomena, da obrazložijo, 
zakaj npr. niso bila upoštevana stališča, ki jih je dal izvršni svet, ki so jih dali 
naši odbori itd. Tu ne gre za vprašanje njihove odgovornosti, temveč za obraz- 
ložitev, morda so zvezni poslanci imeli širši vpogled, ko ga imamo mi itd. Prosim 
vaju, da vidva sama v tej smeri pokrene ta določeno iniciativo. Vendar pa sma- 
tram', da ta iniciativa glede na poslovnik, Iti jasno določa, komu se lahko po- 
slanska vprašanja postavljajo, ni toliko umestna v tem zboru, kot bi bila na 
primer v klubu poslancev, ki združuje tako zvezne kot republiške poslance. 
Morda bi lahko v neformalnem razgovoru razčistili vprašanje, zakaj se je tako 
glasovalo. 

Prosim, da se glede tega izjavite, komu naj se vprašanje zastavi, ali pa 
nameravata ta problem načeti v okviru razgovorov v klubu poslancev. 

Besedo ima tovariš Matko Kavtičnik. 

Matko Kavtičnik: Do konca naše seje se bova pogovorila in bova 
vprašanje naslovila tja, kjer misliva, da lahko dobiva ustrezen odgovor. 



50. seja 

Ugotavljam pa, da bi o tako velikih investicijskih odločitvah morali tudi 
mi razpravljati. Prepričan sem, da bi lahko marsikaj doprinesli k taki odločitvi, 
zlaisti če govorimo o skupnem gospodarstvu in delitvi sredstev iz skupnega žepa. 

Predsednik Miran Goslar: Dobro. Ali želi še kdo postaviti poslansko 
vprašanje? (Nihče.) To se pravi, da je ta točka zaključena!. Odrejam pol ure 
odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.20 in se je nadaljevala ob 11.55.) 

Podpredsednik dr. inž. Drago Kolar: Prehajamo na 4. točko dnev- 
nega reda, to je na obravnavo problematike zalog v gospodarstvu. 

Kot gradivo za to točko ste prejeli informacijo o gibanju zalog, ki jo je 
pripravil republiški sekretariat za gospodarstvo. Prosim predstavnika republi- 
škega sekretariata za gospodarstvo tovariša Vladimira Lešnika, da da uvodno 
obrazložitev. 

Vladimir Lešnik: Tovariši oe in tovariši poslanci! Gibanje zalog v 
gospodarstvu in tudi njihov obseg sta od prvih dni reforme stalni element med 
razlogi, ki se navajajo v zvezi z nizko stopnjo rasti industrijske proizvodnje. 
Tudi proizvodnja v letošnjem letu ni takšna, da bi zanjo lahko trdili, da je 
zadovoljiva glede na predvidevanja in splošno družbeno potrebo. 

V procesu stabilizacije, ki je bila dosežena z ukrepi reforme, je splošni nivo 
zalog v 'prvem obdobju pozitivno vplival na osnovne tokove družbene repro- 
dukcije, še posebno pa na izvoz. Kasneje pa je bilo vedno težje zagotoviti želene 
odnose za normalno funkcijo materialnih zalog na tržišču in v podjetjih- Ti 
problemi so se predvsem pokazali v industriji, kajti založenost tržišča moremo 
realno ocenjevati v glavnem s stanjem zalog v trgovini. V industriji pa tistih, 
ki se pripravljajo za izvoz. Naraščanje zalog v industriji dejansko pomeni na- 
stajanje neke nove situacije oziroma spremembo tržnih razmer. 

Višina in gibanje zalog sta. neposreden barometer stanja in dogajanja tako 
v vsem gospodarstvu, kot v posameznih panogah ali grupacijah, posebno pa so 
ogledalo položaja za sleherno gospodarsko organizacijo. Zato smatramo, da je 
razprava o tem vprašanju nujna in aktualna. Očitamo si lahko celo, da je 
pozna. 

Obravnava gradiva, ki je bilo predloženo za današnjo razpravo, bo tudi ne- 
aktualna, če bo usmerjena v analizo konkretnega stanja te ali one delovne orga- 
nizacije. Globalno gledano je namreč obseg zalog, predvsem pa obseg zalog 
izgotovljenih izdelkov v industriji zaskrbljujoč, zlasti če upoštevamo, da je nujno 
pospešiti rast proizvodnje ob spoštovanju sprejetih reformnih načel. Dosedanje 
gibanje zalog izgotovljenih izdelkov lahko na kratko označimo z ugotovitvijo, 
dia smo dejansko vso povečano proizvodnjo zadnjih dveh let prelili v zaloge. 
V vseh zalogah imamo angažiranih več sredstev kot znaša enoletni dohodek 
slovenskega gospodarstva. 

Predloženo gradivo po svoji zasnovi in namenu odpira še druga vprašanja 
in probleme, katere moramo objektivno in nedvoumno opredeliti in ugotoviti, 
v kolikšni meri so razlogi teh težav v slabostih samega gospodarstva in gospo- 
darskih organizacij, oziroma izven njega, kot posledica določenega mehanizma 
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in sistemia. Negativne posledice v obeh primerih nosijo gospodarske organizacije 
in. družbena skupnost. 

Po poidatkih iz zaključnih računov za leto 1967 je znašala vrednost vseh 
zalog v Sloveniji 8 milijard: 770 milijonov N dinarjev, kar je za 700 milijonov 
dinarjev oziroma 8,7% več kot v začetku leta. 1967. Porast vrednosti vseh zalog 
v letu 1966 pa znaša celo 1 milijardo 450 milijonov dinarjev. Skupaj se je torej 
v dveh letih — pri sorazmerno skromnem porastu proizvodnje — povečala 
vrednost vseh zalog zai okoli Vs, to je za 2 milijardi 100 milijonov dinarjev]. Za 
isto vsoto je bilo seveda treba angažirati ali. na. kakšen drug način zagotoviti 
dodatna finančna sredstva. 

Po strukturi vseh zalog je največji znesek okoli 36% .angažiran v suro- 
vinah, reprodukcijskem materialu in drobnem inventarju. Teh zalog je 73% 
v industriji; surovine in material pa predstavljajo v industriji 46% zalog. 

Nedovršena proizvodnja predstavlja 20 % vseh zalog, tudi ta se z okoli 70 % 
nahaja v industriji. V industriji pomeni nedokončana proizvodnja četrtino zalog. 
V ostalem gospodarstvu je pomembnejša nedovršena, proizvodnja še v kmetijstvu 
(14%) ter v gradbeništvu (12%). 

Izgotovljemi izdelki so udeleženi v 16 °/», 86 % teh zalog je v industriji ali 
četrtina vseh zalog v industriji. Zaloge trgovskega blaga znašajo 2 milijardi 500 
milijonov din ali 28% zalog, 86% teh zalog je v trgovini ter okoli 10% v 
industriji. 

Čeprav se je vrednost surovin in materiala v letu 1967 znižala za 2—3%, 
pa te v industriji v poprečju zadoščajo še vedno za 85 dnevno proizvodnjo:. Će 
upoštevamo, da se je možnost oskrbe z materialom v letu 1967 izboljšala, bi se 
sklad,no s tem morale racionalizirati tudi zaloge. Tako ugotavljamo, da so velike 
zaloge posledica slabe organizacije in slabo koordiniranega proizvodnega, komer- 
cialnega in finančnega poslovanja v podjetju. Ugotoviti pa, moramo tudi, da. v 
lanskem letu še nismo odpravili psihoze negotovosti v pogledu preskrbe s suro- 
vinami, ki je odraz pogostih sprememb v posameznih režimih gospodarskega, 
sistema, ki prenekaterega proizvajalca »v trenutku« dovedejo v nezaviden po- 
ložaj. Tako stanje povzroča, da imajo delovne organizacije večje zaloge, kot so 
potrebne. Te zaloge pa postajajo sčasoma odvečne in pozneje celo nekurantne z 
vsemi posledicami na poslovanje in dohodek delovne organizacije. Situacija v 
začetku letošnjega leta je žal dala prav skeptikom, ki so napovedovali težave na 
področju uvoznega režima. Pogoste ter večkrat tudi enostranske spremembe vna- 
šajo namreč negotovost glede rednega oskrbovanja, z reprodukcijskim mate- 
rialom, načelo racionalnosti glede zalog dobi tako sekundarni značaj. To po- 
vzroča večjo potrošnjo deviznih sredstev za, uvoz, ker reprodukcijski materiali 
v razgibani proizvodnji kaj hitro postanejo nekurantrai. 

Na višino zalog nedovršene proizvodnje vpliva več činiteljev, od: katerih sta 
najvažnejša možnost kontinuiranega proizvodnega procesa in možnost prodaje. 
Razmeroma nizka stopnja organiziranosti v primerjavi z razvitejšimi državami 
in v mnogih podjetjih zastareli tehnološki postopki že sami po sebi zahtevajo 
daljši proizvodni proces in s tem tudi razmeroma visoko angažiranost surovin 
in materiala v obdelavi in dodelavi ter vloženega dela v nedovršeni proizvodnji. 
K temu se pridružujejo še težave pri prodaji, zaradi česar mnoga podjetja ne 
finalizirajo oziroma ne kompletirajo svojih izdelkov. 

Ze v letu 1966, predvsem pa v letu 1967 so se zlasti za industrijske izdelke 
poslabšale možnosti prodaje. V zadnjem času pa se težje prodajajo tudi nekateri 
kmetijski pridelki in izdelki, ter nekatere vrste lesa. Surovine in osnovni repro- 
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dukcijski .materiali ne morejo več samostojno formirati prodajne politike in cen, 
ne da bi upoštevali, kakšen je njihov dejanski in realen delež v končnem izdelku 
pri prodaji neposrednemu potrošniku. Prodajna oenia izdelka je torej rezultat 
proizvodnosti in prodaje politike vseh udeležencev celotnega proizvodnega pro*- 
cesa in prodaje. Če pride do zastoja v prodaji končnega izdelka, to je v nepo- 
sredni potrošnji, se slej ko prej tegobe odrazijo tudi pri proizvajalcu, seveda če 
tega nekdo* posebej ne ščiti in podpira. Tako si ne moremo zamisliti uspešnega 
poslovanja ter enakopravnega položaja pri vključevanju v mednarodno delitev 
dela, npr. kovinsko predelovalne in strojne industrije, če so že cene izdelkov 
črne metalurgije nad poprečjem svetovnih; železarne ne morejo dati na trg 
svojih izdelkov po ustreznih cenah, zlasti ne, če marajo nabavljati na primer 
rudo, koks in drugi reprodukcijski material po višjih cenah ter plačati elek- 
trično energijo dražje, kot je za ustrezno kvaliteto glede na odvzemni režim 
normalno. Takšna postavka pa velja tudi za vse druge končne izdelke, ki pri- 
hajajo do potrošnika. 

Za urejevanje navedenih problemov je potrebna velika mera poslovnosti in 
realnega in lojalnega sodelovanja med vsemi partnerji. Urejeni kooperacijski 
odnosi in dogovori, poslovnost, poštena porazdelitev poslovnih uspehov, so pred- 
pogoj za usklajeno proizvodnjo in nemoteno kroženje materialov od prve faze 
proizvodnje do odplačila prevzetega izdelka, ki ga izvrši končni potrošnik v 
trgovini. Sodelovanje pri financiranju tega procesa mora biti dogovorjeno, da 
tudi dobrega proizvajalca in partnerja ne postavimo pred izvršeno dejstvo, da 
mu bodisi ne plačamo njegovih dobav, ali pa ne naročamo več njegovega blaga. 
Pojav medsebojne zadolženosti je v veliki meri tudi posledica dejstva, da ne 
obravnavamo problema zalog z vidika krogotoka materiala in odgovornosti 
tistih, ki tako nenormalno' stanje povzročajo. 

V prvi vrsti je kopičenje zalog in s tem povezano zaostajanje proizvodnje 
odraz problemov strukture proizvodnje v širšem smislu ter prilagajanja proiz- 
vodnje glede izbire surovin, kvalitete, oblike vzorcev in drugih spremljajočih 
faktorjev moderne proizvodnje, ki ga nenehno povzročajo zahteve trga. 

Stabilizacija dinarja, večji uvoz blaga, povečane zahteve kupcev v pogledu 
kvalitete in asortimaja blaga, usmeritev potrošnikov v nakup trajnejših dobrin, 
vse to je povzročilo spremembo v strukturi potrošnje. Na te spremembe pa mar- 
sikatera proizvodna organizacija ni bila pripravljena, ker je zaostajala v razvoju 
in modernizaciji proizvodnje. 

Realno vrednotenje vseh vrst zalog je poseben problem. Po sedanjih pred- 
pisih lahko proizvodne organizacije odpisujejo razlike v vrednosti zalog, če te 
ostanejo nižje od nabavnih, oziroma proizvodnih een le v breme celotnega 
dohodka. Pri podjetjih, kjer je to stalna in permanentna praksa, ni problemov, 
so pa težave pri podjetjih, ki poslujejo na meji rentabilnosti. Te se zaradi tega 
branijo odpisovati vrednost zalog, ker se to neposredno odraža v njihovem do- 
hodku in lahko povzroča, izgubo. To je dejansko tudi točno, saj se posledice 
pokažejo celo v nelikvidnosti in kreditni nesposobnosti takih delovnih organi- 
zacij. Ravno zaradi tega tudi predpisi o postopni obremenitvi dohodka na račun 
odpisovanja vrednosti zalog v lanskem letu niso dali pričakovanih rezultatov. 

Obstoječi knjigovodski avtomatizem zahteva, da se zaloge vodijo po dejan- 
skih prdizvodmih in nabavnih cenah. To< pa je fiskalni tretman, tako imenovana 
integriteta poslovnega sklada. Ugotavljam, da nimamo predpisov, ki bi silili 
podjetja, da stalno in realno ovrednotijo svoje zaloge. Širša možnost uporabe 
obveznih rezervnih skladov bo sicer dala določene rezultate, ker prinaša tudi 
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ekonomski efekt pri obrestih^. Smatramo, da so poklicani v prvi vrsti tisti, ki 
kreditirajo gospodarske organizacije, da so obratna sredstva realno ocenjena, 
kajti v tem se odraža realna kreditna sposobnost in je odstranjena bojazen, 
da bodo vložena sredstva zamrznila. Banke pa tega vprašanja povsod niso dovolj 
odločno načele, brez njihove aktivnosti pa realne ocene sredstev, ki jih moramo 
angažirati v zaloge, ni možno urediti, čeprav je to v interesu bank in gospo- 
darskih organizacij. Na tem področju nas torej čakajo težke in delikatne raz- 
prave in ustrezni posegi. 

Povedal semi že, da smo' v Sloveniji v. letih 1966 in 1967 povečali vrednost 
zalog za 2 milijardi 150 milijonov dinarjev, kar je v veliki meri vplivalo na 
likvidnosti gospodarstva. Za kritje vseh obratnih sredstev so bili v obeh letih 
povečani kratkoročni krediti za obratna sredstva skupaj za 1 milijardo 150 
milijonov. To pomeni, da je gospodarstvo' moralo razliko, to je 1 milijardo 
dinarjev, kriti iz drugih virov, predvsem iz sredstev po delitvi dohodka. Delovne 
organizacije so uporabljale poslovni sklad za kritje povečanja vrednosti zalog, 
čeprav ne vemo, kolikšna je njihova dejanska vrednost in koliko je fiktivna. 
Ker je v republiki gospodarstvo v letih 1966 in 1967 iz dohodka izločilo v 
poslovni sklad okoli 2 milijardi 500 tisoč dinarjev — je šlo torej 40 % vse izlo- 
čitve v poslovni sklad za kritje problematičnih obratnih sredstev. Skoraj iden- 
tični odnosi se pojavljajo v sami industriji, kjer niso redki primeri, da je pod- 
jetje moralo, ker ni imelo dovolj dohodka, angažirati amortizacijo za pokrivanje 
primanjkljaja sredstev za zaloge. Na ta način je problem zalog v tesni, toda 
negativni povezavi z zaostajanjem modernizacije proizvodnje. 

Odvečne zaloge ne povzročajo samo slabe likvidnosti gospodarskih organi- 
zacij, ne zavirajo samo njihove modernizacije, ampak povzročajo tudi višje 
poslovne stroške za obresti na nepotrebnih kreditih, oziroma obresti v angaži- 
ranih poslovnih skladih. Po aproksimativnem izračunu znašajo ti stroški gospo- 
darstva Slovenije v lanskem letu približno 100 milijonov dinarjev, to pa je več 
kot je bilo v letu 1967 ,izgub v gospodarstvu. 

Ob takem stanju se morajo mnoga podjetja sama odločati za rigorozne 
ukrepe za sanacijo teh težav. Zato je treba v prizadetih podjetjih izdelati ustrezne 
sanacijske programe in preveriti poslovno politiko podjetja. Pomembno in odgo- 
vorno vlogo imajo pri tem tudi banke, ki morajo s svojo kreditno politiko siliti 
svoje komitente k usklajenemu in racionalnemu poslovanju. Le racionalne zaloge, 
ki so usklajene z nivojem proizvodnje, lahko> sprosti zamrznjena finančna sred- 
stva. S tem pa se bo izboljšala likvidnost gospodarstva. Zaradi znižanja nepro- 
duktivnih izdatkov za obresti bo dosežena večja akumulacija in sprostila se 
bodo sredstva že ustvarjene akumulacije, ki so sedaj zamrznjena v zalogah. Ta 
sredstva pa podjetja in banke nujno potrebujejo za modernizacijo proizvodnje 
in za splošen razvoj gospodarstva. Hvala lepa. 

Podpredsednik dr. inž. Drago Kolar: O problematiki zalog v gospo- 
darstvu je razpravljal kot pristojni odbor zbora občasni odbor za proizvodnjo, 
promet in poslovno sodelovanje. Zboru je odbor predložil pismeno poročilo. Ali 
želi Mirko Tratnik kot poročevalec odbora dopolniti poročilo še ustno? (Ne.) 
Hvala. 

Pričenjam razpravo in hkrati obveščam zbor, da so bili k tej točki dnev- 
nega reda vabljeni predstavniki gospodarske zbornice SR Slovenije, komunalne 
banke in hranilnice Ljubljana ter združenje poslovnih bank in hranilnic Ljub- 
ljana. Vabim predstavnike teh organizacij, da se udeleže razprave. Kdo želi 
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besedo? Prosim, da se govorniki pismeno prijavijo k razpravi. Besedo ima 
tovariš Peter Hlastec. 

Peter Hlastec: Tovariš predsednik, podpredsednik, tovarišice in tova- 
riši poslanci! Razpravljal bi na podlagi poročila, katerega smo prejeli in sicer 
o tistem delu, ki je v poročilu najmanj omenjeno, to je o kmetijstvu in še posebej 
o živinoreji. 

V poročilu je omenjeno, da so se zaloge v kmetijstvu samo nekoliko po- 
večale, in sicer zaradi tega, ker ni izvoza živine in mesa v Italijo. To povečanje 
zalog verjetno nima svojega osnovnega vzroka v živinoreji, ampak v uvozu 
smetane, jabolk itd. 

Večji problem v živinoreji se mi zdi v zmanjševanju osnovne črede, ker ni 
plasmaja. Tako je v družbenih posestvih trenutno na zalogi 8000 zrelih, mladih 
pitanih goved, 30 do 40 000 mesnatih prašičev, ki nimajo plasmaja in ne vedo 
kam z njimi. Vsak dan ta živina izgublja na svoji kvaliteti in na ceni, čeprav 
že sedanji odkup pri proizvajalcu pomeni 130 do 150 dinarjev izgube pri pitanem 
govedu. Zato je gospodarski položaj živinorejskih obratov v letošnjem letu postal 
mnogo bolj problematičen kot v lanskem letu, čeprav so ti že lani poslovali z 
izgubo, ki so jo pokrivali drugi obrati v kombinatih in zadrugah. Prav zaradi 
živinoreje se je v letu 1967 ekonomski položaj kmetijstva izrazito poslabšal. 
Medtem ko so kmetijske organizacije v letu 1966 ustvarile nad 6 milijard 
S dinarjev bruto skladov, so se v letu 1967 skladi zmanjšali na 3 milijarde 300 
milijonov starih dinarjev ali. za 45 0/«. V ostalem gospodarstvu pa so se skladi 
zmanjšali le za 15 °/». Kot že rečeno, pa lahko pričakujemo v letošnjem letu, 
da se bodo izgube še povečale. Ker je naše slovensko področje izrazito živino- 
rejsko, zaradi slabega odkupa pa stagnira tudi kooperacijska proizvodnja, se pri 
kmetih poraja malodu'šje do odnosov z družbenimi organizacijami. 

Mislim, da je važna tudi ugotovitev, da. je izvoz živine in mesa ter mesnih 
izdelkov usmerjen predvsem na zahod, saj je ta izvoz znašal 99 :V» na čvrsta 
področja in le 1 '%> na ostala. 

Kmetijski izvoz je v marcu dosegel komaj 212 milijonov novih dinarjev, kar 
je za 35 n/o manj kakor lani v tem mesecu. V prvem četrtletju letos je znašal 
izvoz 589 milijonov N dinarjev, kar je za 27 °/o manj kakor v prvem četrtletju 
lani, ko smo izvozili za 810 milijonov N dinarjev kmetijskih pridelkov. V pri- 
merjavi s prvim četrtletjem je lani bil izvoz v Italijo za 160 milijonov N dinarjev 
ali za 23 "/o manjši, uvoz iz Italije letos pa se je nekoliko povečal v primerjavi 
z lanskim letom. Tudi v Sloveniji zaznamujemo v prvem četrtletju letošnjega 
leta slabše rezultate. V tem četrtletju smo izvozili le za 561 milijonov N dinarjev, 
kar je za 5,6 °/o manj kot lani v istem obdobju. Industrija je v tem obdobju 
izvozila za 478 milijonov N dinarjev manj, kmetijstvo pa za 82 milijonov N di- 
narjev ali 11 o manj kot v istem obdobju lani. Iz Slovenije smo izvozili manj 
živine in mesa. Ni izgledov, da bi tudi v prihodnje to nadoknadili, ker se sto- 
jišča: praznijo na družbenih posestvih, manjša, pa se tudi kooperacijska proiz- 
vodnja. Ce se samo v družbenem sektorju spraznijo vsa stojišča pitane živine, 
bo nastal problem približno 6000 nezaposlenih delavcev v Sloveniji. Zato bi 
hotel vprašati samo, kdo bo v letu 1968 pokrival izgubo, če ne bodo urejeni sana- 
cijski ukrepi? 

Zaradi pereče situacije v kmetijstvu, ki jo nakazuje to gradivo in gradivo- 
gospodarske zbornice, predlagam v imenu 10 poslancev: Milana Glušiča, Albina 
Cernoša, Jožeta Slaviča, Martina Gobca, Jožice Farčnik, Jožeta Varge, Hermana 
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Vouka, Sava Volka, Milana Ritonje in v svojem imenu, da na prihodnji seji 
2ibo!r razpravlja o problematiki kmetijstva. Hvala lepa. 

Podpredsednik dr. inž. Drago Kolar: Hvala tovariš Hlastec. K raz- 
pravi se je prijavil tovariš Marij Florjančič, predstavnik združenja poslovnih 
bank Slovenije. 

Marij Florjančič: V poročilu o gibanju zalog se večkrat omenjajo 
tudi banke, oziroma sistem kreditiranja. Res je, da morajo dobiti banke in sistemi 
kreditiranja večji vpliv na gibanje zalog, kot so ga imele v preteklem obdobju. 
Pri tem pa seveda ne gre za vprašanje, kdo je kriv za tako stanje. V času po 
sprejetih ukrepih gospodarske reforme so se relativno hitro pojavljali disproporci 
med proizvodnjo in potrošnjo. Na eni strani so se povečale zaloge, na drugi strani 
pa je primanjkovalo proizvodov, ki jih je trg potreboval in jih iskal,. Zaloge so 
se povečale na račun lastnih sredstev gospodarstva, pravzaprav tekočega do- 
hodka in na račun bančnih sredstev. Posledice so se pokazale v splošnem upa- 
danju likvidnosti in vse manjši sposobnosti bank, da bi bančna sredstva vlagale 
v dejansko racionalnejše naložbe. Dejstvo je, da banke sicer odobravajo krat- 
koročne kredite, morajo pa znaten del teh kratkoročnih kreditov nenehno reval- 
virati, kar že samo po sebi opredeljuje značaj takih kreditov in takih kreditnih 
naložb. 

Problem prekomernih zalog je težak. Postavlja se vprašanje, do1 kakšne 
mere je sploh rešljiv, zlasti če pomislimo na nekurantne zaloge. V prvi fazi bi 
bilo nedvomno potrebno predvsemi zajeziti nadaljnje naraščanje in s tem vplivati 
na določeno spremembo v strukturi. Z aspekta banke pa pomeni to, povečano 
strogost pri obravnavanju kreditnih zahtevkov gospodarskih organizacij in ome- 
jitev kreditiranja novih naložb na račun reševanja problematike visokih zalog. 
Do kakšne mere so lahko poslovne banke rigorozne nasproti gospodarskim orga- 
nizacijam pa je odvisno od številnih drugih faktorjev, ki so izven domene posa- 
mezne poslovne banke. 

Rešitev za znižanje zalog in za večjo realizacijoi gotovih izdelkov iščejo ne- 
kateri tudi v tem, da se zaloge prenesejo v trgovino, ki je bližja potrošnikom in 
njihovim zahtevam. S tem bi verjetno prišlo predvsem do diferenciacije zalog, 
katere so kurantne in katere niso. Enako sodijo tudi za zaloge reprodukcijskega 
materiala. Smatra se, da bi bilo primernejše, ko bi zaloge koncentrirali pri 
ustreznih večjih trgovskih organizacijah, češ da bi s tem znižali vezavo obratnih 
sredstev v zalogah, proizvajalci pa bi hkrati lahko računali na tako dinamiko v 
nabavah, ki bi zagotavljala normalno in kontinuirano proizvodnjo. Rešitev pa 
je možno iskati tudi v večjem kreditiranju potrošnikov —• kupcev. To krediti- 
ranje pa je po obstoječih predpisih vezano na volumen hranilnih vlog in druge 
najrazličnejše, dokaj ostre pogoje. 

Poslovne banke Slovenije so o problematiki naraščanja zalog, mimo tega, 
da so sproti podvzemale ukrepe v posameznih primerih, v preteklem letu več- 
krat razpravljale. Ko so razpravljale o aktu poslovne politike za leto 1968, so 
med drugim sprejele tudi sklep, da bodo še posebej pozorne pri dajanju kreditov 
za zaloge in da bodo z višino in kreditnimi pogoji vplivale, da se bodo zaloge 
oblikovale v obsegu, ki je potreben za nemoteno' poslovanje, oziroma da se tam, 
kjer presegajo normalne okvire, ustrezno znižajo. 

Takšno usmeritev kreditne politike zasledimo v vseh aktih o poslovni politiki 
bank, ki so jih sprejeli letošnji bančni zbori. S tem so večja prizadevanja bank 



50. seja 263 

sicer predvidena, že skromne rezultate pa je mogoče pričakovati le v primeru,, 
če bodo v smeri omejitve in uskladitve zalog delovali tudi vsi ostali faktorji, ki 
jih nakazuje gradivo sekretariata za gospodarstvo. Hvala lepa. 

Podpredsednik dr. inž. Drago Kolar: Se kdo želi besedo? Tovariš Franc 
Lamut ima besedo. 

Franc Lamut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Moj 
namen je predvsem opozoriti na nekatere probleme, ki izhajajo iz poročila, ki 
nam je bil predložen v razpravo'. Ce pogledamo že samo uvod k poročilu, se 
nami postavlja vprašanje višine optimalnih zalog v posameznih industrijskih 
panogah ah grupacijah. To vprašanje bi bilo potrebno proučiti, ker verjetno ne 
kaže metati vsa podjetja v en koš in posplošiti nivo zalog, ki ga industrijske 
panoge morajo1 imeti za svoje redno in normalno poštovanje. 

Vesel sem, da danes razpravljamo o problemu zalog, ker lahko ravno raz- 
prava o gibanju zalog v gospodarstvu odpre vrsto problemov, ki jih morajo 
reševati bodisi delovne organizacije same, ah pa sodi njihova rešitev v pri- 
stojnost ustreznih predstavniških organov. Čeprav smo mnoga vprašanja konkre- 
tizirali že v razpravi o oceni razvoja za leto 1968, zahtevajo te konkretizacije 
hitro, pospešeno in dokončno rešitev. Iz pregleda podatkov v točki 2, o zaključnih 
računih gospodarskih organizacij za leto 1966 je razvidno, da znaša vrednost 
zalog, surovin, materiala, nedovršene proizvodnje, gotovih izdelkov in trgov- 
skega blaga v gospodarstvu 8014 mihjortov dinarjev, kar predstavlja 91,8 °/o 
sredstev poslovnih skladov za obratna sredstva in obratne kredite. Za te namene 
se krije iz poslovnega sklada le 48,3 ,0/o zalog, razliko 51,7 °/o pa pokrivajo krediti 
za obratna sredstva. Tako stanje je. zaskrbljujoče. Čeprav ni nobenih vzrokov 
za paniko in, obup, pa so ti problemi tako pereči, da bi jih bilo v današnji raz- 
pravi potrebno osvetliti. 

Zaskrbljujoče so ugotovitve v poročilu na strani 6, ki govore o višini obresti 
od poslovnega sklada in o prekomernih stroških, ki jih ima gospodarstvo z 
zalogami, saj znašajo skoraj 127 milijonov dinarjev. Te ugotovitve narekujejo, 
da moramo v gospodarstvu odločneje ukrepati in utrjevati tako* poslovno poli- 
tiko, da se bodo ti neproduktivni stroški znižali na minimum. 

Tudi podatek na strani 7, da 57 l0/o povečanja zalog odpade na industrijo na.- 
rekuje, da temeljito preanaliziramo sanacijske programe in gospodarske načrte 
o nadaljnji usmeritvi razvoja posameznih industrijskih panog in. industrijskih 
grupacij. 

Vsak gospodarstvenik bi se pri tohkšnem stanju zalog vprašal, kaj storiti v 
dani situaciji in kakšne ukrepe, stališča ter zaključke je treba sprejeti. Ti ukrepi 
morajo temeljiti na ekonomskih zakonitostih in določeni ekonomski logiki. S tem 
pa ne mislim, da je težišče vseh nalog le na gospodarstvu. Mnogo je odvisno 
od rešitev in odločitev organov izven gospodarstva samega. 

Menim, da gospodarstvo pravilno ugotavlja, da je velik problem v zastoju 
modernizacije posameznih industrijskih panog. Ta problem postavlja posamezne 
industrijske panoge v nekonkurenčni položaj predvsem tam, kjer so te indu- 
strijske panoge ali grupacije vezane na intenziven izvoz, ker je jugoslovanski 
trg premajhen. 

Naslednja važna naloga, ki stoji pred gospodarstvom, je raziskava tržišča. 
Proučiti je treba ali se splača, da posamezne delovne organizacije same organizi- 
rajo konjunkturno službo, ah pa naj se v večji meri poslužujejo služb gospom 
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diarske zbornice, ki prejema določena sredstva gospodarstva in, ali je v inteiresu 
gospodarstva ustanavljati ustrezne institucije, ki se na znanstveni ali polznan- 
stveni osnovi bavijo> s tem problemom. Mislim, da je tudi to ena osnovnih 
nalog, če hočemo odgovoriti na vprašanje, zakaj se zaloge povečujejo, in to 
vprašanje tudi čimprej rešiti. 

Kot naslednjo nalogo, ki jo mora rešiti gospodarstvo, naj omenim speciali- 
zacijo proizvodnje in uvajanje nove proizvodnje na osnovi novih proizvodnih 
programov. To vprašanje bo potrebno intenzivno reševati tam, kjer morajo 
posamezne industrijske panoge ali posamezne industrijske delovne organizacije 
svoj proizvodni program prilagoditi potrebam trga ali, kjer obstoječi program 
zavira plasma blaga. 

Postavlja se tudi vprašanje, o katerem smo na našem zboru in odborih 
našega zbora večkrat razpravljali iin skušali najti odgovor: vprašanje poslovnih 
integracij. Verjetno tudi v temi kompleksu lahko iščemo določene rešitve pro- 
blema naraščanja zalog. Pri tem pa naj poudarim, da ne mislim samo fizičnih 
integracij, za katere se zelo radi odločamo, ampak predvsem na poslovne inte- 
gracije v smislu skupnega nastopa na tržišču, skupne raziskave tržišča, skupnega 
razvoja itd. S takimi oblikami sodelovanja bi se dalo prihraniti marsikatere 
stroške in doseči z istimi sredstvi večje gospodarske učinke. 

V programih nadaljnjega razvoja mora najti svoje mesto tudi vprašanje 
kooperacije in poslovno-tehničnega sodelovanja z inozemstvom, predvsem s kon- 
vertibilnimi področji. Tam, kjer je gospodarstvo takšne procese sprožilo, že 
zaznavamo lepe in zavidljive rezultate. Mislim, da to vprašanje ni samo domena 
gospodarstva, ampak dolžnost upravnih in drugih organov, da sprejmejo take 
ukrepe, ki bodo gospodarstvu omogočili razvijati kooperacijske odnose z ino- 
zemstvom. 

Skušal sem nanizati vprašanja, ki naj jih rešuje predvsem gospodarstvo 
samo. Zavedam se, da še zdaleka nisem uspel, niti si ne domišljam našteti vseh 
tistih problemov, ki se v gospodarstvu iz dneva v dan porajajo in katere bi bilo 
potrebno pospešeno reševati. 

Rad bi povedal še nekaj o problemih, za katere gospodarstvo pričakuje, da 
jih bodo ustrezni, činitelji pospešeno reševali. Vzemimo na primer psihološki 
moment kopičenja raznega reprodukcijskega materiala z Vidika našega zunanje- 
trgovinskega poslovanja in predpisov, ki urejajo to področje. Ko sem gledal za- 
ključke na strani 30 tega. poročila, nisem našel zagotovila, da se od leta 1968 in 
dalje me bo zopet ponovil januar in februar 1968, ko je bil zavrt uvoz repro- 
dukcijskega materiala. Dokler ne bodo sprejeti določeni ukrepi, niso možni 
nobeni zaključki, ki slone na hipotezah. Izkušnje namreč kažejo, da žal vedno ni 
tako1, kot bi želeli. 

K povečanju zalog je brez dvoma pripomogel tudi intervencijski uvoz. Zdi 
se mi, da so predstavniški organi družbeno-političnih skupnosti v republiki, 
zlasti pa v zvezi izpustili iz rok vodenje politike tega uvoza s tem, ko so inter- 
vencijski uvoz prepustili določenim trgovskim organizacijam. Posledica tega je, 
da ta uvoz ni vplival na znižanje proizvodnih stroškov in na konkurenčno spo- 
sobnost posameznih delovnih organizacij v posameznih industrijskih grupacijah; 
ker so uvažali predvsem takšno blago, ki se je zaradi trenutne konjunkture 
dobro in drago prodajalo. Naknadno so sicer bili sprejeti določeni zaščitni ukrepi, 
vendar verjetno malo prepozno. 

S tem v zvezi se zastavlja tudi vprašanje deviznega režima in carinskih 
tarif. Marsikatera delovna organizacija mora prav zaradi carinskih predpisov 
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odkloniti različne ponudbe inozemskih partnerjev, ker zanjo posel ni renta- 
bilen. Niiso redki primeri, da visoka fizikalna carinska, stopnja zavira uvoz 
reprodukcijskega materiala, uvoz strojne opreme in s tem tudi modernizacijo 
proizvodnje. Ne kritiziram samo fizikalnega značaja naših carinskih stopenj, 
temveč tudi administrativno tehnične postopke v zvezi z načinom plačevanja 
v inozemstvo. Nešteto opravil je potrebno narediti, da naš proizvajalec plača 
svoje obveznosti komitentu v inozemstvu. Zdi se mi, da je v vseh teh institucijah, 
ki urejajo plačilni promet z inozemstvom, zaposlenih preveč ljudi, ki bi jih po 
vsej verjetnosti koristneje zaposlili drugje. Ker razpolagam s skopimi podatki, 
ne morem to stvar temeljiteje oceniti in dati konkreten predlog. Vendar mislim, 
da tudi na tem področju kaže nekaj narediti in spremeniti. Nemogoče je od 
gospodarstva zahtevati, da okrepi konkurenčno sposobnost in se uspešno vključi 
v mednarodno delitev dela, če mu ne bomo pomagali tudi z ustreznimi predpisL 
in mu priznavali pravic, ki mu gredo. Sedanji devizni režim:, politika carinskih 
stopenj in zunanjetrgovinski sistem v mnogočem zavirajo enakopravno nasto- 
panje naših izvoznikov na zunanjih trgih, ki mnogokrat ne morejo vzdržati prav 
zaradi našega uzakonjenega sistema, težkega konkurenčnega, boja s tujimi kon- 
kurenti. Sistem naše zunanjetrgovinske menjave bi moral temeljiti predvsem 
na ekonomskih zakonitostih. Prekiniti bi morali s staro tradicijo, da so nekatere 
industrijske grupacije nedotakljive, čeprav so v primerjavi z drugimi panogami 
neproduktivne in niso sposobne v konkurenčnem boju vzdržati na mednarodnem 
trgu niti kriterijev, ki veljajo za domače tržišče. Iz tega izhaja, da moramo 
postaviti jasen koncept, kakšen naj bo naš devizni sistem in režim. Jasino in 
glasno moramo povedati, koliko deviz gre narodni banki za potrebe federacije, 
ali družbeno-politične skupnosti in koliko deviz naj ostane gospodarstvu. Le na 
ta način bo vsak zase lahko napravil realne kalkulacije, kaj naj uvozi, kaj naj 
izvozi, kako naj gospodari z razpoložljivimi devizami. Ves aparat, ki danes 
spremlja izvajanje predpisov s področja zunanjetrgovinskega in deviznega re- 
žima, pa je po mojem mnenju preokoren, neučinkovit in predrag. 

Zastavil sem sii tudi vprašanje glede raznih prispevkov in obremenitev go- 
spodarstva z raznimi prispevnimi stopnjami ter nenehno spreminjanje najraz- 
ličnejših družbenih obveznosti. Tudi ta vprašanja bi morali temeljito preučiti in 
se odločiti za to, da bodo obveznosti, ki jih mora plačevati gospodarstvo, veljale 
za daljšo dobo. Le na ta način, bo možno pripraviti takšne kalkulacije, ki bodo 
omogočale formirati politiko gospodarjenja na daljši rok. 

Posebno vprašanje pa je višina obrestne mere, ki jo določajo banke. Ne- 
katere obresti so prav oderuške in to oelo za tiste panoge, ki bi jih morali z 
vidika interesov nacionalnega gospodarstva podpirati. Tudi na tem področju bi 
kazalo napraviti red in sprejeti take smernice, da bi razpoložljivi družbeni ka- 
pital dejansko služil za uspešnejši razvoj našega nacionalnega gospodarstva. 
Dovolite mi še nekaj besed o tržnem gospodarstvu, o pogojih gospodarjenja in 
o stimuliranju produktivnosti. 

Mislim, da je pravilna ugotovitev, da našemu gospodarstvu, ki je zasnovano 
na načelu tržnega gospodarstva, primanjkuje kapital, predvsem pa likvidna 
obratna sredstva. Ne glede na težave, med katere spada tudi vprašanje zalog, 
o katerih danes razpravljamo, lahko trdim, da ima slovensko gospodarstvo malo 
likvidnih obratnih sredstev. Ze pred reformo smo ugotavljali, da je tako stanje 
škodljivo za produktivnejše proizvajalce. Po reformi pa moramo pomanjkanje 
likvidnih obratnih sredstev okarakterizirati že kot zaskrbljujoče. Ce primerjamo 
kredite za obratna sredstva v letu 1965/1966 s celotnim dohodkom Jugoslavije, 
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so indeksi po posameznih republikah naslednji: Slovenija 78, Makedonija 137, 
Crna gora 151, Bosna in Hercegovina ter Hrvatska 96 in Srbija 105. Te medre- 
publiške primerjave sicer niso najbolj popularne in niti verjetno ne povedo 
vsega. Vendar, če govorimo o pomanjkanju kapitala, predvsem likvidnih obrat- 
nih sredstev v Sloveniji, nam tudi ta primerjava nekaj pove. 

Podobno je tudi z zalogami. Ce jih primerjamo z; obdobjem 1965/19.66 in 
1967, ter je indeks za Jugoslavijo enak 100, je indeks zalog po republikah 
naslednji: BiH 98, Črna gora, 121, Hrvatska 99, Makedonija 126, Srbija 102 in 
Slovenija 78. Tudi ti pokazatelji kažejo, da slovensko gospodarstvo ni favorizi- 
rano in da ne izkorišča drugih področij kot se pogosto smatra. Zato sem tudi 
te podatke navedel. 

Vse te razprave, kot na primer današnja o- problematiki zalog, kažejo na 
to, da nujno potrebujemo koncept razvoja nacionalne ekonomike in našega 
gospodarstva. Do tega koncepta moramo čimprej priti! Za realizacijo te naloge 
se morajo z vso močjo zavzieti: gospodarski zbor z vsemi našimi odbori,, izvršni 
svet, gospodarska zbornica in drugi ustrezni organi, predvsem pa gospodarstvo 
samo, ki naj s svojimi prispevki pripomore, da čimprej pridemo do tega dolo- 
čenega koncepta. Resolucija ocene razvoja v letu 1968 že nakazuje vrsto nalog, 
ki jih moramo rešiti, in je lahko smerokaz za pot, ki jo moramo ubrati, če želimo 
konsolidirati naše gospodarstvo. 

V svoji razpravi sem želel nakazati nekaj nalog, ki jih mora rešiti predvsem 
gospodarstvo samo in naloge, ki leže pred širšo družbeno skupnostjo. Predlagam, 
da pospešeno in čimprej v odborih našega zbora, predvsem pa tudi v samem 
zboru razpravljamo- o obremenitvah gospodarstva in o- nujnih spremembah zu- 
nanjetrgovinskega in deviznega režima. Prepričan sem, da bo rešitev problemov, 
ki jih vsebujeta ti dve temi, v veliki meri pripomogla rešiti tudi pereče vpra- 
šanje večanja zalog. Hvala lepa. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar : Se kdo želi besedo? Prosim. Besedo 
ima inž. Jože Javorniki. 

Inž. Jože Javornik : Tovariš podpredsednik, tovarišiee in tovariši po- 
slanci! Nisem se mislil več spuščati v diskusijo, vendar me je predlog 10 po- 
slancev spodbudil, da se jim kot delavec na področju kmetijstva priključim. 
Iz teh razlogov se tudi ne motnem v celoti strinjati, z: zaključki in predlogi na 
30. strani omenjenega poročila. 

Vse skupaj daje vtis, kot da je samo gospodarstvo tisto, ki je krivo za 
vse zaloge in neprodane izdelke. Vemo' tudi, da dosegamo v kmetijstvu ugodne 
rezultate, ki so primerljivi z dosežki v razvitih agrarnih ali pa tudi industrijskih 
državah, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Ne morem pa mimo tega, da se v teh 
zaključkih štejejo- semkaj tudi kmetijske organizacije. V 3. odstavku je napi- 
sano: »Zato upravičeno ugotavljamo, da so tako velike zaloge posledica slabe 
organizacije, predvsem pa nekoordiniranega proizvodnega, komercialnega in 
finančnega poslovanja v podjetjih.« Tu so torej upoštevane tudi kmetijske orga- 
nizacije. Povsem pa je izpuščena, kot dokajšen krivec za velike zaloge naša 
uvozna in izvozna politika. 

Nadalje pripominjam k zadnjemu odstavku na 30. strani, kjer je napisano, 
da se problemi zalog po njihovih vrstah zelo razlikujejo in se torej problematika 
kmetijskih pridelkov in živine razlikuje od drugih. Dobesedno pa je rečeno: 
»Znižanje zalog, surovin in materiala bo mogoče izvesti le z izboljšanjem pošlo- 
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vanja v podjetjih.« Menim, da to ni odvisno le od samega podjetja, ampak da 
imajo dokajšen vpliv tudi režim izvoza in uvoza, kontrola, pospeševanje in 
zaviranje uvoza; zaloge v kmetijstvu pa bodo seveda odvisne tudi od končne 
rešitve kmetijskega vprašanja. 

Govora je tudi o številkah. Okoli 3—5 milijard izgub v kmetijstvu, kar 
nisem preverjal. V zvezi z izgubami so tudi zaloge. Izgube bodo prav gotovo 
še naraščale. V lanskem letu vemo, da so bili nekateri ugodni pogoji za prodajo 
živine, oene so se gibale do 730 S din za kg, letos pa so te cene za 100, 150 do 
200 starih dinarjev nižje. Torej je za kmetijstvo kljub soncu, ki se danes po- 
javlja, še vedno oblačno. Hvala lepa! 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Hvala! Se kdo želi besedo? Besedo 
ima tovariš Miran Goslar, predsednik zbora. 

Miran Goslar: Tdvarišioe in tovariši poslanci! Mislim, da je dose- 
danja razprava opravičila naš sklep, da smo problematiko zalog vključili v 
dnevni red našega zbora. Sicer ne predvidevamo nekih posebnih formalnih 
zaključkov, predvsem zato ne, ker že sama diskusija in predlogi nakazujejo 
potrebo po podrobnejši razpravi tudi cele vrste drugih problemov, ki so vezani 
na problem zalog, oziroma, ki se specifično kažejo v posameznih, gospodarskih 
panogah. Ne glede na to, da ne sprejemamo nekih posebnih zaključkov, pa 
vendar hočem poudariti dvojen namen te razprave. Z javno razpravo na našem 
zboru opozarjamo na vso težo in širino problemov v gospodarstvu samem zaradi 
zalog. To, kar so tovariši iz sekretariata za gospodarstvo v predloženem mate- 
rialu pokazali, to kar smo slišali v uvodnih izvajanjih tovariša Lešnika in v 
razpravi drugih diiskutantov, kaže namreč, kako silno težki so problemi zalog, 
ki tarejo skorajda sleherno gospodarsko organizacijo. Velike zaloge vplivajo 
negativno na celo vrsto drugih področij in na sam uspeh gospodarjenja delujejo 
zaviralno na možnosti za modernizacijo v gospodarstvu, povečujejo stroške, 
zmanjšujejo likvidnost itd. Velike zaloge predstavljajo permanentno notranjo 
rezervo v naših gospodarskih organizacijah in s tem postajajo eden tistih pro- 
blemov, ki se vsak dan postavljajo pred vodstva podjetij in samoupravne organe 
v podjetjih. 

Vsakodnevno razreševanje problemov v gospodarskih organizacijah je prvo 
področje, kjer se problematika zalog rešuje. Drugo pa je, da se aktivno vključimo 
v diskusijo okoli konkretnih ukrep-ov in predlogov tekoče ekonomske politike, 
ki so predvideni v zvezi z neposrednim programom, ki ga ima zvezni izvršni svet. 

Tudi sistemske rešitve lahko- pomenijo pomemben doprinos k razreševanju 
problema zalog. Mislim pa, da je bilo točno- ugotovljeno, da je velik del te pro- 
blematike možno rešiti v samih gospodarskih organizacij,ah, predvsem kadar gre 
za konkretno razreševanje problemov, oziroma kadar gre za odpravljanje neku- 
rantnih zalog, ki bremenijo mnoga podjetja, ki se vlečejo skozi nešteto inventur, 
ki vežejo finančna sredstva podjetij in ki bi jih bilo treba z energičnim pri- 
stopom, čimprej odpraviti. 

Pri reševanju vprašanja zalog bo- lahko odigralo pomembno vlogo tudi 
sprejemanje vseh tistih sistemskih ukrepov, ki lahko- vendarle olajšajo situacijo 
in pomagajo gospodarstvu, da se stvari hitreje premaknejo naprej. 

Čeprav je bilo že večkrat rečeno, bi se vendarle ponovno dotaknil dejstva, 
pred katerim si ne smemo zapirati oči, da je vendarle še mnogo miselnosti, ki 
izvirajo iz prejšnjega načina gospodarjenja, ki je hipertrofiral in prepotencirano 
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razvil nabavne službe. Nabava je bila včasih osnovni problem in temu primerno 
so se razvile tudi ustrezne nabavne službe v gospodarskih organizacijah. Po- 
nekod še danes niso dovolj preusmerjeni v novo problematiko, to je v primer- 
nost prodaje. Nabavne službe še marsikje delajo tako kot prej in ne računajo 
z vsemi novimi momenti, ki delujejo ,na področju komerciale, ne upoštevajo 
dovolj, da je danes že drugačna situacija na področju nabave materiala. Premalo 
se še analizira, koliko in kakšnih vrst blaga mora podjetje imeti na zalogi za 
tako ali drugačno časovno obdobje in podobno. V opravičilo zalog se pa kaj 
radi sklicujemo na nesigurnost v našem ekonomskem sistemu, ki je sicer res 
stalno prisoten faktor in element določenega nezaupanja, ki seveda na to tudi 
vpliva in ki še dodatno opravičuje velike vezave sredstev tudi v nepotrebnih 
zalogah reprodukcijskega materiala in podobno. 

V diskusiji je bilo že povedano, da so izkušnje v začetku letošnjega leta, ko 
smo zelo hitro prešli iz prejšnjega, dokaj liberaliziranega sistema gospodarjenja, 
ki je dovoljeval tudi časovno ožje nabave, nazaj, na bolj tog uvoz, ponovno dale 
prav tistim, ki si ustvarjajo velike zaloge. Nenadna sprememba uvoznih pogojev 
je povzročila, da so mnoga podjetja v strahu pred novimi spremembami zopet, 
šla v velike nabave, vezala velika sredstva, zahtevala dodatne kredite itd. Ta 
nesigurnost je povzročila določeno pregrupiranje v mnogih gospodarskih orga- 
nizacijah. Nesigurnost je zaradi stalnih sprememb v našem sistemu še vedno 
stalno prisotna v mnogih organizacijah in prav ta nestabilnost je tudi eden od 
elementov, ki pravzaprav silijo podjetja na ukrepe, ki so v svojem bistvu ne- 
ekonomski in ki negativno vplivajo na likvidnost. 

V zvezi s tem je treba omeniti tudi dokajšnjo anarhijo na področju stan- 
dardizacije in tipizacije v našem gospodarstvu in da so zaradi tega zlasti nekatere 
panoge silno prizadete. Standardi se sicer izdajajo na veliko, vendar se le delno 
spoštujejo, hkrati pa se na nekaterih stvareh trenutno vztraja, pri vsem tem pa 
tehnika prehiteva samo standardizacijoi. Procesa prilagajanja še ni, veliko je 
tudi še birokratskih pristopov, na drugi strani pa se včasih celo preveč skuša 
popuščati raznim individualnim pristopom projektantov in drugih akterjev. Vse 
to so negativni momenti1, ki so zaradi razmeroma majhne države kot je Jugo^- 
slavija, toliko bolj negativni. Racionalna tipizacija in standardizacija bi morala 
biti zato še toliko večji imperativ, ki pa se v praksi na žalost ne uveljavlja in 
so zato zaostreni problemi tudi na tem področju. 

Med probleme naše majhne proizvodnje sodi tudi orientacija nekaterih pro- 
izvajalcev osnovnih surovin, da jih proizvajajo le občasno, potem pa za določen 
čas prenehajo s to proizvodnjo, s čimer prisiljujejo druge, ki so odvisni od 
nabave tega materiala, da si ga zagotovijo za daljše obdobje, ker ga sicer kasneje 
ne bi mogli dobiti. To pa je že v tesni povezavi s problemom, o katerem sicer 
stalno govorimo, .nismo pa še ničesar naredili, to je namreč o možnostih, da. bi 
trgovske organizacije prevzele kaj več tega blaga in ga stalno držale na zalogi. 
Samo s pozivi za ureditev teh vprašanj med industrijo in trgovino najbrž ne bi 
mnogo naredili. Verjetno^ je dobršen del prenosa teh bremen iz proizvodnje na 
trgovino vezan predvsem na uveljavljanje vertikalnih integracijskih procesov 
v našem gospodarstvu, v čim tesnejšem proizvodno-finanonem sodelovanju, ki 
ga je treba seveda sprožiti in realizirati v okviru samega gospodarstva. 

Treba je priznati tudi to, da v mnogih podjetjih glede nekurantnih zalog 
blaga, bodisi da gre za izdelke bodisi da gre za surovine ali pomožne materiale 
itd., z notranjimi organizacijskimi ukrepi še ni dovolj storjenega. Te zaloge 
v mnogih primerih predstavljajo tudi z bilančnega vidika fiktivne postavke in 
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bi imeli v izgubi najbrž večje število podjetij po zaključnih računih za leto 
1967 kot pa jih imamo, če bi vse do kraja počistili.. Vemo, da je poslovno leto 
1967 zaključilo z izgubo v Sloveniji 105 podjetij. Naš zbor bo o tem še posebej 
razpravljal na podlagi informacije službe družbenega knjigovodstva. Pri neku- 
rantnih zalogah torej ne gre samo zai njihovo nerealno izkazano vrednost, ampak 
gre v mnogih podjetjih tudi za indolentnost do razreševanja tega problema. 
Nekateri materiali se namreč leta in leta vlečejo skozi inventure, prestajajo vse 
inventurne preizkušnje in se premalo- gleda tudi na to, da zaloge nekurantnega 
materiala obremenjujejo blagovna knjigovodstva, materialne kartoteke, skla- 
diščne kadre itd. Hkrati, pa pomenijo te zaloge tudi element slabega gospodar- 
jenja na tem področju, ki sicer z vidika posameznega podjetja predstavlja samo 
nekaj odstotkov, z vidika interesov celotnega gospodarstva pa velikanske vred- 
nosti. 

Kar zadeva drugi del problematike, ki naj jo ta razprava spodbudi, glede 
problemov, ki so vezani na, določene sistemske rešitve, je treba ugotoviti na- 
slednje: 

Rešitev dokajšnjega dela teh problemov je vezana na spremembe oziroma 
rešitve, ki naj jih prinesejo novi predpisi o, ugotavljanju in delitvi skupnega 
dohodka in, dohodka v delovnih organizacijah. Postavljeno je načelo, da je treba 
zialoge v gospodarstvu smatrati kot investicijo in da mora delovna organizacija 
iz akumulacije zagotoviti sredstva za vlaganja v zaloge. Seveda je možno kritje 
zalog tudi; s krediti banke in drugih zainteresiranih organizacij. Ta deklaracija 
pomeni dialjnosežne posledice za gospodarjenje slehernega podjetja, zlasti ker 
z dosedanjih vidikov in po dosedanjih možnostih, ki jih ima gospodarstvo, 
realen prikaz vrednosti zalog v celoti pravzaprav ni mogoč. O tem so tovariši 
že govorili. Sedanji sistem ne postavlja čvrsto principa vrednotenja zalog po 
tržni vrednosti, ne glede na probleme kontrole, ki so na tem področju. Gre za 
cene in vrednosti, po katerih so zaloge prikazane, kolikšna je razlika med tržno 
vrednostjo in dejansko vrednostjo teh zalog v gospodarstvu, predvsem pa gre za 
vprašanje odpisa. 

V vrsti ukrepov, ki jih pripravlja zvezni izvršni svet, je predvidena možnost, 
da bi se zaloge v sleherni gospodarski organizaciji lahko odpisovale v breme 
rezervnega sklada, kar pomeni brez dvoma korak naprej, čeprav je vprašanje, 
ali je ta korak v celoti dovolj učinkovit, ker še vedno ne odgovarja na vprašanje 
ali z obveznostjo ali brez obveznosti naknadnega vračanja v rezervni sklad. 
Postavlja se vprašanje oživitive in afirmacije ter dokončnega uresničevanja 
tistega predloga, ki ga zbornica že dolgo predlaga, da bi namreč bilo treba za 
učinkovito rešitev tega problema zagotoviti, možnost odpisa v breme poslovnega 
sklada ali rezervnega sklada brez obveznosti vračanja. To torej pomeni dopustiti 
možnost posega v samo substanco sredstev gospodarskih organizacij, ker samo 
tak način lahko pomeni učinkovit ukrep. 

Celoten sklop kreditno-monetarne politike je seveda prav tako tesno po- 
vezan s problematiko zalog. Mislim, da rešitve, kakršne so bile v lanskem letu 
in ki se pravzaprav vlečejo že od začetka reforme, ko je prišlo do bistvene 
podražitve cele vrste posameznih vrst blaga, niso imele adekvatnega odraza 
v povečanju volumna sredstev, s katerimi so gospodarske organizacije razpola- 
gale. Zaradi tega so se zmanjšale njihove možnosti za večjo akumulacijo, kar 
se je v nekoliko večji meri seveda pokazalo šele v lanskem letu. To resno opo- 
zarja na problem prekvalifikacije določenih kreditnih sredstev, ki jih gospo- 
darstvo ima, o čemer je govoril tovariš Florjančič. Ti, sicer kratkoročni krediti, 
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imajo karakter stalnosti in povzročajo velike stroške gospodarstvu zairadi visokih 
obresti. V resnici predstavljajo ti krediti, formalno sicer ne, pač pa po svoji 
vsebini, sredstva gospodariva, ki jih gospodarstvo permanentno obrača, čeprav 
so to formalno sredstva bank. 

Posledica takih dejstev je tudi izredno majhen delež gospodarstva v celotnih 
sredstvih banke. Sredstva gospodarstva se gibljejo nekje med 15 in 25°/o, 
različno v posameznih bankah in, odvisno od strukture sredstev, s katerimi razpo- 
lagajo'. Vse to postavlja ponovno na dnevni red vprašanje proučevanja možnosti 
za pretvorbo teh sredstev, ki imajo karakter stalnih revalvirajočih sredstev. 
Gre za pretvorbo teh sredstev v sredstva samih organizacij, to se pravi v sredstva 
poslovnega sklada, bodisi v obliki dolgoročnih kreditov za stalna obratna sred- 
stva, ali za: kake 'druge rešitve, ki bi seveda strukturo kapitala, ki se v jugoslo^ 
vanskem gospodarstvu suče na relaciji med bankami in gospodarstvom, postavilo 
na neko drugo osnovo, s čimer bi se tudi povečal delež samdh gospodarskih 
organizacij v sredstvih bank. 

Brez dvoma je to vprašanje še vedno aktualno, predvsem zaradi tega, ker 
smo priča procesu na področju kredi tno-monetarne politike, v katerem narodna 
banka sredstva, s katerimi banke razpolagajo, namensko mnogo bolj usmerja, 
kot pa jih je usmerjala pred enim ali dvema letoma. To torej pomeni, da se 
svoboda plasmaja poslovnih bank, v nekem smislu zmanjšuje. Sprejeta je že cela 
vrsta predpisov in predvideni so še novi. V glavnem se to' ocenjuje kot pozitivno 
predvsem zato, ker se selekcija in namenska uporaba teh sredstev kanalizira 
na področje izvoza, predvsem na konvertibilno področje. Posledica tega pa je 
hkrati, da se tisti del sredstev, s katerimi banke razpolagajo, relativno zmanjšuje, 
zmanjšuje se svoboda plasmaja teh sredstev, s čimer se seveda vršijo tudi 
določena prelivanja. Če narodna banka namensko usmerja določena sredstva, 
obenem, pa ne daje iz emisije več sredstev, temveč kompenzira ta namensko 
kanalizirana sredstva z drugimi ukrepi, s katerimi zmanjšuje možnost svobod- 
nega plasmaja ostalih sredstev banke, pomeni to tudi prelivanje. 

Vemoi, da je to za interese slovenskega gospodarstva na nekaterih področjih 
negativno, torej manj sredstev, kar seveda v nadaljnjem lahko problem plasmaja 
bančnih sredstev v zaloge samo še zaostri. V bistvu pa je to po> sebi seveda 
pozitivno, ne glede na to, da bodo zaradi tega nastale mnoge nove dodatne 
težave v mnogih gospodarskih organizacijah. Tu pričakovati od bank neko 
preusmeritev, ki naj bi čez noč stvari razrešila, je nemogoče. Vendar pa je 
treba računati s tem, da bodo banke zaradi take politike narodne banke pri- 
siljene postopoma zmanjšati plasmaje v zaloge, ki niso namensko determinirane 
za določeno prodajo, bodisi za izvoz, bodisi za domače tržišče. Konkretna psraksa 
bank se bo prav gotovo razvijala v tej smeri, da. bodo banke na osnovi kon- 
kretnih programov v medsebojnih kontaktih z gospodarskimi organizacijami 
postavljale časovna obdobja, v katerih morajo ta podjetja zmanjšati oziroma 
odplačati kredite, ki so danes odobreni za takšne vrste zalog. 

Problematika zalog je za politiko* slehernega podjetja kot tudi za ekonomsko 
politiko Jugoslavije tako obsežno področje, ki upravičeno terja, kar so predlagali 
posamezni poslanci v svojih dosedanjih razpravah, da postane delo na znižanju 
zalog stalna oblika, dela, in prizadevanja vodstev podjetij ,in samoupravnih 
organov v podjetjih. Odveč bi bilo pričakovati, da lahko rešujemo ta vprašanja 
samo z nekim priporočilom ali s formalnimi zaključki. Treba je vzbuditi kon- 
kretna prizadevanja v samih podjetjih in mislim, 'da je treba osvojiti to, kar 
so posamezniki diskutanti predlagali, da posebej razpravljamo o tistih vpra- 
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šamjih, kjer so problemi še posebej zaostreni. To bi torej pomenilo, da si na 
dnevni red naših bodočih zasedanj postavimo vsa tista vprašanja, ki so bila 
predlagana in da postopoma ta vprašanja temeljiteje obdelamo in nakažemo 
tudi možne rešitve, ki bi jih predlagali, tako v okviru republiških kot tudi 
zveznih predpisov, ki, se na tem področju pripravljajo. Osnovni cilj je, sprožiti 
gibanja za hitrejši razvoj gospodarstva, kar pa bo seveda povzročilo določene 
strukturne premike in zaostritev na vseh tistih področjih, kjer so problemi zalog 
največji, ker pač nimajo ustreznega plasmaja. 

K besedi sem se javil zato, da v zvezi z dosedanjo razpravo poudarim, da 
ne bi imelo smisla, da že danes sprejemamo določene zaključke v zvezi z zalo- 
gami, ker je ta problematika tako obsežna, da. je potrebna podrobnejša 
obravnava. 

Predsednik dr. Drago Kolar : Želi še kdo besedo? (Nihče.) Glede pred- 
loga, ki ga je dal tovariš Hlastec, za razpravo o problematiki kmetijstva, 
sporočam, da bo naš zbor o kmetijstvu razpravljal na eni izmed prihodnjih sej 
in da bodo materiali v kratkem dostavljeni, odborom našega zbora. Ali se 
tovariš Hlastec strinja, da takrat razpravljamo o tej problematiki in da tako 
sprejmemo njegov predlog, ki ga je dal v svojem imenu in v imenu desetih 
poslancev? 

Peter Hlastec: Mislim, da je problematika v kmetijstvu zelo pestra in 
aktualna in prosim, da bi o njej razpravljali čimprej. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar : Material je izvršni svet že predložil 
skupščini, zbornici in drugim republiškim organizacijam, tako da mislim, da 
bodo odbori v kratkem začeli z razpravo. Predlog torej je, da odbori čimprej 
začno> z razpravo o kmetijstvu. 

O razpravi: v zvezi z- zalogami pa mislim, da se lahko strinjamo s tem, kar 
nam je tovariš Goslar povedal, o cilju te razprave in mislim, da je prav ta, cilj 
z opozorilom na kompleksno problematiko v tej razpravi dosežen. Materiale, 
ki so bili za to pripravljeni in materiale posameznih diskutantov oziroma njihove 
predloge bo treba seveda upoštevati 

Miran, Goslar: Sodim, da je pomemben zlasti predlog tovariša Lamuta 
in mislim, da lahko sprejmemo sklep, da glede na pristojnost posamezni odbori 
o predlagani tematiki razpravljajo na eni od prvih sej in vidijo, kakšni dodatni 
materiali so še potrebni, nakar bi od ustreznih institucij zahtevali pripravo 
materiala in konkretizacijo predlogov. 

Podpredsednik dr. inž. Drago Kolar: Preden bi prešli na naslednjo 
točko dnevnega reda, bi rad pozval tovariša Kavtičnika, da pove, kako je z 
njegovim vprašanjem. Komu je namenjeno vprašanje in kako naj se to vprašanje 
glasi. Prosimi! 

Franc K1 e m ene i č : Tovariši poslanci! S tovarišem Matkom Kavtič- 
nikom sva se dogovorila, da bova, zaprosila, predsedstvo kluba poslancev, da 
v kontaktu s sekcijo zveznih poslancev skušava dobiti obrazložitev stališča :im 
pojasnilo1, kakšni motivi so bili odločilni pri glasovanju v zvezni skupščini za 
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aluminijski kombinat, čeprav so bili zvezni poslanci seznanjeni s stališči izvrš- 
nega sveta Slovenije in dveh odborov naše skupščine. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Tako- formuliran predlog lahko torej 
posredujemo predsedstvu kluba poslancev. 

Prehajamo na naslednjo, to je 5. točko dnevnega reda na obrav- 
navo zaključnega računa rednih sredstev republiških skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij za leto 1967. 

Zaključni račun rednih sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij za leto 1967 je Skupščini SR Slovenije predložil v potrditev upravni 
odbor republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij. Ali želi predstavnik 
upravnega odbora skupnih rezerv še ustno obrazložiti predloženi zaključni račun? 
Prosim inž. Pariš. 

Inž. Ivan Pariš: V materialu, ki ste ga prejeli, je zajet zaključni račun 
skupnih rezerv gospodarskih organizacij, kakor tudi poročilo o gospodarjenju 
in razpolaganju s sredstvi skupnih rezerv v letu 1967. V poročilu so tudi podatki 
o odobrenih kreditih. Zato se bom v razpravi dotaknil le nekaterih vprašanj, 
ki so v tesni povezavi s kriteriji odobravanja kreditov in s politiko poslovanja 
upravnega odbora skupnih rezerv v preteklem letu. 

Skupne rezerve gospodarskih organizacij v svojem bistvu predstavljajo neko 
obliko solidarnosti oziroma medsebojne pomoči celotnega slovenskega gospo*- 
darstva. Čeprav se del teh sredstev še vedno, zbira: na fiskalen način, pa je 
vendar njihov karakter bistveno drugačen, saj ta sredstva ostanejo v gospo- 
darstvu in dejansko predstavljajo prihranke gospodarskih organizacij, ki ravno 
v sedanjem času najbolj iščejo pomoč, ki ima v tem primeru obliko samopomoči 
gospodarstva. Ravno dejstvo', da so to sredstva gospodarskih organizacij, zahteva 
veliko odgovornost pri gospodarjenju in razpolaganju s sredstvi, skupnih rezerv 
tako glede varnosti naložbe- kakor tudi namembnosti njihove uporabe. 

Osnovo za razporejanje sredstev skupnih rezerv predstavljata zakon o go- 
spodarjenju in razpolaganju s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij, ki 
je bil po obširni razpravi1 sprejet v začetku leta, 1966, kakor tudi resolucija o 
gospodarski politiki, sprejeta v tej skupščini. Čeprav zakon v načelu dokaj 
obširno določa, način gospodarjenja s skupnimi rezervami, je samo po sebi 
umevno1, da, se praktično razporejanje ne more ravnati po podrobnih pravilih, 
ampak da je treba vedno upoštevati specifičnosti posameznih naložb na sanacijo. 
Stalno in skrbno je treba primerjati vložene zahtevke med seboj ob upoštevanju 
in predvidevanju možnosti in obsega resnejših težav, ki bi lahko nastopile in 
zai katere morajo sredstva skupnih rezerv biti vedno na razpolago. 

Zato je upravni odbor delal prek vsega leta in s posebej izdelano dinamiko 
odobravanja zahtevkov izbiral tiste, ki jih je ocenil kot najboljše in najtehtnejše. 
Časovna prednost vloženega zahtevka ni bila in ne more biti, merodajna za 
njegovo obravnavo in odobritev sredstev. Kot podlaga za odobritev kredita 
mora biti v vsakem primeru skrbno in kvalitetno izdelan sanacijski program, 
potrjen od delavskega sveta podjetja, ki prosi za kredite in ki prevzema tudi 
obveznosti za njegovo polno izvajanje. Tako izdelani sanacijski programi so bili 
dani v oceno za to usposobljenim institucijam in skupinam strokovnjakov ustrez^ 
nega področja. Na osnovi njihove ocene in ob upoštevanju splošnih smernic 
gospodarskega razvoja republike je nato upravni odbor sprejemal svoje odločitve. 
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V primeru odobritve kredita je z jemalcem kredita sklenjena pogodba, v 
.katero so vneseni tudi predvideni optimalni sanacijski ukrepi. Upravni odbor si 
pridrži pravico vpogleda in nadzora nad izvajanjem sanacije kakor tudi možnost, 
da v primeru neizvršitve sanacijskih ukrepov lahko sklepa celo o hitrem vračilu 
odobrenih sredstev. Tekom lanskega leta je bilo pregledano poslovanje 28 gospo- 
darskih organizacij, katerim so bili odobreni krediti. Ugotovljeno je bilo, da se 
sanacijski programi v glavnem v redu izvajajo, razen v dveh primerih, kjer so 
nastopila določena odstopanja, o čemer smo že poročali odborom te skupščine. 

Podobni pregledi bodo tudi letos in predstavljajo stalno metodo dela. Namen 
takšne obravnave in ureditve odnosov je v dokončnem razčiščevanju vseh kri- 
tičnih točk pri. jemalcu kredita, ki je obvezan, da z izdelavo sana.cijskega načrta 
osvetli vse svoje probleme in žarišča eventualnih bodočih težav v želji, da jih 
gospodarska organizacija obravnava kompleksno enkrat za vselej. 

Poleg tega pa se lahko na podlagi strokovnih analiz in predlogov strokov- 
njakov zahtevajo od gospodarskih organizacij tudi drugi ukrepi, ki jih sicer sami 
ne vidijo ali pa. ne želijo videti, so pa za samo sanacijo nujno potrebni, kot na 
primer izboljšanje strokovne strukture vodilnih kadrov, združevanje ozitroma 
integracija z drugimi gospodarskimi organizacijami, delitev programa, različne 
organizacijske oblike poslovanja, poživitev znanstvenoraziskovalnega dela in 
podobno. 

V lanskem letu je bilo predloženih upravnemu odboru skupnih rezerv 55 
zahtevkov za odobritev kredita v skupnem znesku 261 milijonov N dinarjev, in 
sicer 30 zahtevkov za kritje poslovne izgube in sanacije v višini nekaj nad 
60 milijonov dinarjev ter 25 zahtevkov za pospeševanje dejavnosti v skupni 
višini skoraj 200 milijonov dinarjev. Kakor je iz predloženega materiala raz- 
vidno, je upravni odbor odobril nekaj manj kot polovico zahtevkov, pri čemer je 
angažiral /vsa razpoložljiva sredstva. Že na osnovi samega zakona so imeli pred- 
nost pri obravnavi zahtevki za kritje izgub in sanacij gospodarskih, organizacij, 
M so obravnavani v sodelovanju z občinskimi rezervami. 

Avtomatizem pri kritju izgub, za kar se zavzemajo posamezniki, mislim, 
da ne more postati sistem dela. Ravno, v teh vprašanjih je potrebna stroga 
^selektivnost in objektivnost odločanja o tem, alii obstoja možnost za sanacijo 
poslovanja, in način, ki bi opravičil vlaganje sredstev. Ce sanacijski program ne 
zagotavlja rentabilnosti poslovanja v bodočnosti, potem tudi ne moremo govoriti 
o sanaciji podjetja, temveč kvečjemiu le o predložitvi likvidacije podjetja na 
kasnejši čas, pri čemer bi bila vložena sredstva deloma ali v celoti izgubljena. 
To je v popolnem nasprotju z uvodoma omenjenimi načeli. Bolj pomembno kot 
samo kritje izgube pa je preventivna akcija preprečevanja nastajanja izgub, 
oe za to obstajajo objektivni pogoji in to ne samo s stališča manjšega angažiranja 
sredstev skupnih rezerv v posameznih gospodarskih organizacijah, temveč tudi 
z narodnogospodarskega vidika in razvoj celotnega slovenskega gospodarstva. 
Pri teh sanacijah pa je potrebno pritegniti k sodelovanju tudi vse druge, nad 
uspehom gospodarske organizacije materialno zainteresirane stranke, katerih 
interes naj se manifestira v realni finančni udeležbi pri sanaciji. To so lahko 
različna podjetja, predvsem pa banke, ki so v preteklosti vlagala sredstva v 
podjetja in ki so. zainteresirane, da z bodočim uspešnim poslovanjem podjetja, 
ki je trenutno v krizi, zagotovijo, tudi varnost in večjo uspešnost svojih naložb. 

Ta politika sklada se manifestira tudi v predloženih materialih, iz katerih 
je razvidno, da so skupne rezerve v sodelovanju z občinskimi rezervami angaži- 
rale sredstva le v dveh primerih za kritje izgube, v vseh ostalih primerih pa je 
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šlo za preprečevanje nastajanja izgube v gospodarskih organizacijah. Evidentna 
je tudi močna finančna soudeležba drugih zainteresiranih partnerjev. 

Še posebna pozornost je bila posvečena selekciji in objektivni oceni zahtev- 
kov, ki so se nanašali na pospeševanje dejavnosti gospodarskih organizacij na 
področju izvoza, proizvodnon-tehničnega sodelovanja in podobno v smislu 9. člena 
zakona. Na podlagi tega člena se lahko odobrijo sredstva gospodarskim orga- 
nizacijam iz republiških skupnih rezerv tudi za namene, ki po' svoji dejanski 
vsebini nimajo dosti skupnega s pospeševanjem gospodarjenja v smislu zakona. 
Ti programi so izdelani samo zato<, da se na nek način zagotovijo sredstva, 
potrebna za izvoz, poslovno tehnično sodelovanje itd. 

Tovarišice in tovariši! Na osnovi predloženih materialov in pravkar ome- 
njenih problemov iz dela upravnega odbora sem mnenja, da je potrebno nada- 
ljevati in razširiti sodelovanje republiških skupnih rezerv tako s skupščino 
in skupščinskimi odbori kakor tudi z drugimi dejavniki, ki so pri tem zainte- 
resirani kot npr. z gospodarsko zbornico ipd. Na osnovi skupnih ugotovitev in 
smernic želimo zagotoviti večjo javnost, izpopolnjenost v poslovanju s skupnimi 
rezervami in eventualno določiti osrednje gospodarsko strateške točke, na katere 
naj bi se usmerile skupne rezerve. To je še posebno važno v letošnjem letu, ko 
po prvih informacijah narašča število gospodarskih organizacij na robu renta- 
bilnosti in ko se hkrati pojavljajo nekatere gospodarske organizacije z zelo 
visokimi izgubami, kot so npr. Kemična Moste, Inis, Šmartno, kmetijski kom- 
binat Grosuplje, Radgona idr., katerih sanacija bi zahtevala angažiranje večjega 
dela razpoložljivih sredstev republiških skupnih rezerv. Ravno zaradi tega pri- 
čakujem, da bodo vaše kritike, pripombe in predlogi k predloženim materialom 
v veliki meri pomagale upravnemu odboru pri kreiranju politike poslovanja 
skupnih rezerv v letošnjem letu. Hvala! 

Podpredsednik dr. Drago Kolar : Ker gre v naslednji točki 
za razpravo o dopolnilnih sredstvih republiških skupnih rezerv, predlagam, da 
obe razpravi združimo- in skupaj obravnavamo celotno poslovanje tako z rednimi 
kot dopolnilnimi sredstvi. Ali se strinjate? (Da.) 

Izvršni svet je določil za svoja predstavnika. Draga Flisa in Svetka Kobala. 
Ali želita predstavnika izvršnega sveta obrazložiti mnenje izvršnega sveta? (Ne.) 

Zaključna računa sta obravnavala občasni odbor za, gospodarsko programi- 
ranje in finance gospodarskega zbora ter odbor za družbeni plan, finance in 
proračun republiškega zbora. Odbora sta predložila zboru predlog odbora o 
potrditvi zaključnega računa dopolnilnih in rednih sredstev republiških skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij za leto 1967. 

Oba zaključna računa rednih in dopolnilnih sredstev republiških skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij za leto 1967 in predložena predloga odloka je 
obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in predložila zboru pismeno 
poročilo, v katerem predlaga, da se besedilo 2. točke odloka spremeni tako, da se 
glasi: »Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS.« 

Ali se predstavnik odbora Stane Pungerčar strinja s predlagano spremembo? 
(Da.) Pričenjam razpravo. Besedo> ima tovariš Stane Pungerčar, predstavnik 
občasnega odbora za gospodarsko programiranje in finance. 

Stane Pungerčar: Tovariši poslanci, tovarišice poslanike! Name- 
ravam razpravljati o nekaterih stvareh v zvezi z republiškimi skupnimi rezer- 
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vami gospodarskih organizacij, ker gre z bistvena vprašanja v zvezi s kriteriji 
za usmerjanje sredstev v tem letu. 

Na seji odbora za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega 
zbora je bil v obravnavi zaključni račun sklada skupnih rezerv. Težišče raz- 
prave se je nanašalo na politiko gospodarjenja s sredstvi sklada v letu 1967, 
na dosedanje rezultate in prakso ter na politiko sklada v letu 1968, ki naj bo 
usklajena s smernicami, ki so bile sprejete z resolucijo' o gospodarskem razvoju. 

Pri izvajanju ekonomske politike in ukrepov uvršča resolucija sredstva 
sklada skupnih rezerv gospodarskih organizacij med pomembnejše ekonomske 
instrumente, s katerimi naj bi vplivali na gospodarski razvoj v Sloveniji. V reso^ 
luciji ugotavljamo, da bo pri uporabi republiških skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij dan poseben poudarek kreditiranju programov modernizacije, ki 
bodo temeljili na poslovno^tehničnem sodelovanju, integraciji, uporabi dosežkov 
raziskovalnega dela ter izboljšanju kadrovske strukture;. Razpoložljiva sredstva 
se bodo uporabljala za kreditiranje prodaje opreme, zlasti če gre za povezavo' 
prodaje z izvajanjem sanacijskih programov. 

Mislim, da je s tem dovolj jasno opredeljena funkcija sklada skupnih rezerv, 
ki ne bi smela biti odvisna od raznih drugih vplivov. Podpiram osnovni namen 
vlaganja sredstev sklada za sanacije in kreditiranje programov modernizacije. 
Strinjam se, 'da mora sklad voditi politiko preventivnega ukrepanja, ne pa inter- 
vencijskih posegov šele takrat, ko je podjetje na meji rentabilnosti ali pa tik 
pred stečajem in zakasnela intervencija ne bi bila več učinkovita. Zato mislim, 
da bi bilo prav, da se zavzemamo za, aktivno vlogo sklada ob najtesnejšem sode- 
lovanju gospodarske zbornice, spremljanju gospodarskih gibanj in na tej osnovi 
izvajanja učinkovitih in pravočasnih preventivnih ukrepov, ki bi preprečevali 
razne ekscese, ki se pojavljajo v izvajanju gospodarskega razvoja, ki je v letoš- 
njem letu še posebej podvržen vrsti problemov. 

Pri bodočem delu bi morali povsem preprečiti pojave nepravočasnih inter- 
vencij, ker so zakasnele oziroma prepozne intervencije drage in manj učinkovite 
od pravočasnega ukrepanja. 

Mislim tudi, da bi moralo biti poslovanje sklada bolj javno, saj so zbrana, 
sredstva iz gospodarstva namenjena zopet gospodarstvu in prav iz tega razloga 
bi moralo biti delovanje gospodarske zbornice čim aktivnejše, da bi se zava- 
rovali interesi gospodarstva in dosegla kar najbolj kvalificirana presoja in 
selekcija sanacijskih programov pri intervenciji si sredstvi gospodarskih rezerv. 

Posebej pa se opredeljujem za. stališče, da bi moral sklad s sredstvi podvze- 
mati take sanacijske ukrepe in naložbe, ki bodo* vsaj zadrževale če že ne povečale 
dosedanjo zaposlenost. Mislim, da ne bi smeli vlagati sredstev skupnih rezerv 
v nove investicije. Iz zaključnega računa sklada za leto 1967 so take naložbe 
vidne. Stabilizacija postavlja zahteve predvsem po modernizaciji in poživitvi 
obstoječih gospodarskih kapacitet. 

Svoje stališče utemeljujem s podatki, ki izvirajo prav tako iz resolucije, 
v kateri se postavlja zahteva po hitrejšem razvoju proizvodnje, po poživitvi 
proizvodnje in se tudi ugotavlja, da je mogoče doseči v letu 1968 povečanje 
celotne proizvodnje za 5—6 °/o oziroma industrijske proizvodnje za 4—5%. 
Hkrati je v tem dokumentu predvideno, da bo odprtih 13 000 novih delovnih 
mest v Sloveniji. V ocenah in analizah pred sprejetjem resolucije pa se je 
predvidevalo, da bo oživljanje proizvodnje v letu 1968 ustvarilo nekoliko večje 
možnosti za zaposlovanje novih delavcev kot v letu 1967. Ne moremo pa. priča- 

18» 



276 Gospodarski zbor 

kovati, da bi zaposlovanje lahko doseglo tak obseg kot v letih pred uveljavitvijo 
reforme. 

Ob porastu družbenega proizvoda v družbenem, sektorju za 5 do 6 °/o bi se 
lahko zaposlilo v gospodarski dejavnosti 5000 oseb. Računamo, da bo več kot 
polovica novih zaposlitev odpadla, na trgovino in gostinstvo. Pri vprašanju 
zaposlovanja je treba upoštevati prirast prebivalstva in dejstvo, da je marsikje 
zaposlenih glede na dejanske potrebe preveč ljudi. Ker bodo procesi moderni- 
zacije in intenzifikacije proizvodnje sprostili določeno delovno silo, se nadalje 
obstoja rezerva delovne sile in je pričakovati, da bo tudi v letu 1968 prisotna 
težnja, da v kolektivih ne bodo sprejemali novih delavcev. 

Zato se mi zdi v določeni meri upravičeno, da bi sklad skupnih rezerv 
tudi v tem pogledu skušal odigrati določeno vlogo glede zadrževanja zaposle- 
nosti. Mislimi, da je to izredno pomembno zlasti še ob dejstvu, ko izgube v 
gospodarskih organizacijah naraščajo. Predsednik gospodarskega zbora je 
omenil, da je v Sloveniji 109 delovnih organizacij, ki so zaključile poslovno 
leto 1967 z izgubo , in okrog 500 podjetij na robu rentabilnosti. V vseh dose- 
danjih razpravah je bilo izraženo mnenje, naj se sredstva skupnih gospodarskih 
rezerv namenjajo, kot sem že omenil, predvsem za razne preventivne sanacije, 
da se preprečijo izgube, ne pa da. se vlagajo za nove investicije, za katere bi 
morali zagotoviti sredstva iz drugih virov, pri čemer bi moral^ prevladovati 
poslovno podjetniški interes. Iz (republiških skupnih rezerv naj bi se torej 
financirale predvsem tako imenovane perspektivne sanacije in s takimi preven- 
tivnimi ukrepi naj bi bila zagotovljena pravočasna družbena intervencija. Odo- 
britev kreditov naj bi se vezala na razne druge pogoje, kot je to omenil že 
predsednik upravnega odbora sklada skupnih gospodarskih rezerv. 

Če zaključim svojo razpravo, mislim, da na osnovi jasnih stališč ni dileme 
o tem, kako naj bi se usmerjala sredstva sklada skupnih gospodarskih rezerv, 
še posebej zato ne, ker z likvidacijo podjetij in odpuščanjem delavcev ne bi 
reševali problemov gospodarske reforme. Edino umestni so taki pravočasni 
ukrepi, ki bodo zagotavljali poživitev proizvodnje, s katerimi bi bih doseženi 
učinki v skladu z intencijami gospodarske reforme. Zato naj bi se sredstva 
skladov skupnih rezerv republike vlagala in uporabljala samo za sanacijo in. 
poživitev proizvodnje obstoječih gospodarskih kapacitet tam, kjer bodo doseženi 
ustrezni ekonomski učinki nove investicije, kot sem že prej posebej poudaril, 
pa naj bi se financirale iz drugih virov. 

Predlagam, da zbor sprejme ta stališča in smernice za usmerjanje sredstev 
sklada skupnih rezerv v tem letu. Hvala! 

Podpredsednik dr. Drago Kolar : Zeli še kdo besedo (Ne.) Kolikor ne, 
zaključujem razpravo in menim, da se lahko pridružimo predlogu tovariša 
Pungerčarja in da podpremo mnenje, ki ga je dal v imenu odbora. Se strinjate 
s predlogom? (Da.) 

Potem lahko preidemo na glasovanje. Glasovah bomo posebej o odloku za 
redna sredstva in posebej za dopolnilna sredstva. Najprej glasujemo o odloku 
o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih orga- 
nizacij za leto 1967 skupaj z dopolnitvijo, ki jo predlaga zakonodajno-pravna 
komisija. Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, -da je odlok sprejet soglasno. 
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Dajem na glasovanje predlog o odobritvi zaključnega računa dopolnilnih 
sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1967 z 
dopolnitvijo, ki jo predlaga zakonođajno-pravna komisija. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam', da je tudi ta odlok soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega, reda. to je na obravnavo za- 
ključnega računa vodnega sklada. SR Slovenije za leto 1967. 

Zaključni račun je predložil Skupščini SR Slovenije v soglasje vodni sklad 
SR Slovenije. Ah želi predstavnik vodnega sklada še ustno obrazložiti zaključni 
račun? (Ne želi.) 

Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
Borisa Vadnjala. Skupaj z gradivom, za to točko dnevnega reda ste prejeli tudi 
dopis izvršnega sveta z dne 1. 4. 1968, v katerem sporoča, da k predloženemu 
zaključnemu računu izvršni svet nima. pripomb. 

Zaključni račun sta obravnavala na. skupni seji občasni odbor za družbeno- 
ekonomske odnose našega zbora in odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo 
in komunalne zadeve republiškega zbora. Predložila sta zboru predlog odloka 
o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada za leto 1967. Ali želi pred- 
stavnik odbora še ustno obrazložiti predloženi odlok? (Ne želi.) 

Zaključni račun in predlog odloka o soglasju je obravnavala tudi zakono- 
dajno-pravna komisija in predložila pismeno poročilo, v katerem predlaga, da 
se v 2. točki odloka besedilo spremeni tako, da se glasi: »Ta odlok začne veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS«. Ali se predstavnik odbora strinja 
s predlagano spremembo? (Trenutno odsoten.) Ce se bo v tem času tovariš 
Lamut, kot predstavnik odbora vrnil, bom ponovil vprašanje. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne želi nihče.) Razpravo zaključujem. 
Preden bi prešli na glasovanje, potrebujemo še mnenje predstavnika odbora. 
Sprememba je v bistvu redakcijskega značaja, vendar bi prosil tovariša Lamuta, 
da bi o tem poročal. Gre za mnenje odbora k redakcijski spremembi, da ta 
odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. To spremembo 
je predlagala zakonodajno-pravna komisija. Ali se odbor strinja s tem? 

F r a n c L a m u t (iz klopi): Se strinja. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Razprava je torej zaključena in lahko 
glasujemo. Dajem predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu vodnega 
sklada SR Slovenije za leto 1967 z dopolnitvijo, kot jo predlaga zakonodajno- 
pravna komisija, 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 odlok soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo finanč- 
nega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968. 

Finančni načrt je predložil v potrditev Skupščini SR Slovenije vodni sklad. 
Ali želi predstavnik vodnega sklada še ustno obrazložiti predloženi finančni 
načrt? (Ne želi.) 
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Izvršni svet je za svojega predstavnika določil k tej točki dnevnega reda 
tovariša Borisa Vadnjala. Skupaj z gradivom za to točko dnevnega reda ste 
prejeli tudi dopis izvršnega sveta z dne 1. 4. 1968, v katerem izvršni svet sporoča, 
da k predloženemu finančnemu načrtu nima pripomb. 

Finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968 sta na skupni seji 
obravnavala tudi občasni odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega 
zbora in odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalna vprašanja 
republiškega zbora ter sta predložila zboru predlog odloka o potrditvi finančnega 
načrta vodnega sklada Slovenije za leto 1968. 

Ali želi predstavnik odbora še ustno obrazložiti predlagani odlok? (Ne.) 
Finančni načrt in predlog odloka o njegovi potrditvi je obravnavala tudi zako- 
nodaj no-pravna komisija in je predložila pismeno poročilo, v katerem predlaga, 
da se besedilo 2. točke odloka spremeni tako, da se glasi: »Ta odlok začne veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS.« Ali se predstavnik odbora strinja 
s to spremembo? (Se strinja.) 

Pričenjam razpravo. Ali želi kdo besedo? (Nihče.) Potem razpravo zaklju- 
čujem. 

Dajem predlog odloka o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR 
Slovenije za leto 1968 z dopolnitvijo, ki jo predlaga zakonodajno-pravna komi- 
sija, 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 odlok o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR 
Slovenije soglasno sprejet. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo zaključ- 
nega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967. 

Zaključni račun je predložil v potrditev Skupščini SR Slovenije upravni 
odbor cestnega sklada SR Slovenije. Ali želi predstavnik upravnega odbora 
cestnega sklada SR Slovenije še ustno obrazložiti predloženi zaključni račun? 
Ali je prisoten? (Ne.) 

Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
tovariša Borisa Vadnjala. Skupaj z gradivom k tej točki dnevnega reda ste 
prejeli tudi dopis izvršnega sveta s 1. aprilom 1968, v katerem sporoča, da k 
predloženemu zaključnemu računu cestnega sklada nima pripomb. 

Zaključni račun cestnega sklada je obravnaval kot pristojni odbor gospo- 
darskega zbora občasni odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje. 
Odbor je hkrati obravnaval tudi predlog odloka o potrditvi zaključnega računa 
cestnega sklada SR Slovenije, ki ga je predložil skupščini odbor za proizvodnjo 
in promet republiškega zbora. Odbor je predložil pismeno poročilo, v katerem 
predlaga, da zbor sprejme predlog odloka o potrditvi zaključnega računa cest- 
nega sklada SR Slovenije v letu 1967. 

Zakonodajno-pravna komisija je tako kot v prejšnjem odloku tudi tu pred- 
lagala, da se besedilo 3. točke odloka spremeni tako, da se glasi: »Ta odlok začne 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS.« 

Ali se poročevalec odbora strinja s predlagano spremembo? (Se strinja.) 
Ali lahko razpravljamo tudi brez prisotnosti predstavnika cestnega sklada? 
(Medtem pride predstavnik cestnega sklada.) Prej sem vprašal, ali želi pred- 
stavnik upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije še ustno obrazložiti 
predloženi zaključni račun? (Ne.) Potem začenjam razpravo. 
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Ali želi kdo razpravljati? Besedo ima tovariš inž. Peter Skok. 

Inž. Peter Skok: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V svoji diskusiji k zaključnemu računu cestnega sklada SR Slovenije bi se želel 
podrobneje ustaviti samo k točki 20/4, ki se nanaša na investicijska predela na 
hitrih cestah v SR Sloveniji. 

Ob realizaciji zaključnega računa ni moči mimo ugotovitve, da sama reali- 
zacija te postavke ni zadovoljiva in da bi se taka praksa morala temeljiteje 
spremeniti. Naj samo informativno ugotovim, da se od skupno 12 sklenjenih 
pogodb za projektna investicijska predela 10 nanaša na odsek Razdrto—Ljub- 
ljana—Celje—Maribor—avstrijska meja, dve pa na krajše odseke gorenjske 
magistrale, kar bi nas lahko navdalo z zadovoljstvom nad opravljenim delom. 

Pri skupni realizaciji te postavke v višini 336 milijonov S din odpade na 
odsek Ljubljana—Razdrto realizacija v višini 230 starih milijonov, na odsek 
Celje—Maribor pa 3,9 milijona S dinarjev. Ko obratno ugotavljamo, da pri 
naročanju projektov, ki bi jih lahko jutri prenesli v stvarnost, vseh odsekov ne 
obravnavamo enakovredno, naletimo na jedro problema, ki ga nameravam 
nakazati. 

V projekt ceste prek Barja smo investirali izredno dosti. Ob tem se pa 
sedaj ob revizijah kažejo problemi ob fundiranju itd., ki naj bi nam ob enaki 
dinamiki izdelave projektov kot v lanskem letu, dezavuirali intencije čim- 
prejšnjega začetka del na tem odseku iz tehničnih razlogov. V projekte drugih 
odsekov, ki so po svoji naravi tehnično lažje rešljivi, pa smo pri tem investirali 
premalo in bomo glede na finančni plan cestnega sklada za leto 1968 še manj, 
saj ob predložitvi finančnega načrta ni bil predviden niti dinar za projekte 
odsekov cestnega križa. Ob vsem tem pa je na tej postavki v lanskem letu 
ostalo 63,7 milijona S dinarjev neizkoriščenih sredstev. Sočasno pa ugotavljam, 
da našega cestnega križa v okviru zveze ne gledamo več mačehovsko. Nasprotno, 
izjava Janka Smoleta dne 12. 4. 1968 v okviru zasedanja zveznega zbora zvezne 
skupščine, da bo zveza prevzela supergarancijo za izgradnjo magistrale Šentilj— 
Ljubljana—Razdrto kaže, da Slovenija v svojih potrebah ni več sama. 

Zainteresiranosti tujega kapitala, na kateri bazira sedanje stališče zveze, 
ne kaže zavračati, temveč nasprotno, čimprej ga je treba kanalizirati v skladu 
z interesi naše ožje domovine. Predpogoj pa je, da Slovenija predloži v čim 
krajšem času svoj potrjen program. Vemo namreč, da eksperti mednarodne 
banke potrebujejo čas 6 do 7 mesecev za pregled elaboratov. S tem nameravam 
posebej osvetliti izredno odgovornost tehničnega kadra pri cestnem skladu 
SR Slovenije za razčiščenost in pripravljenost projektov ter njihovo kompleksno 
rešitev, da intencije Skupščine SR Slovenije in izvršnega sveta ne bi kasneje 
naletele na nepremostljive težave. Hvala lepa. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Želi še kdo besedo? Ali želi mogoče 
predstavnik cestnega sklada komentirati to diskusijo? Besedo ima tovariš Alojz 
Zokalj. 

Alojz Zokalj: Tovarišem poslancem je znano, da se projektiranje 
hitrih cest financira pravzaprav iz dveh virov, ki jih ima cestni sklad: od sred- 
stev na bazi podražitve bencina in iz dohodka od 1,5 °/o davka na promet blaga 
na drobno. Ta način je uveljavljen šele za letošnje leto. Izvršni svet je izvršil 
delitev sredstev iz tega naslova pred kratkim in tako dobimo iz tega naslova 
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okrog 500 milijonov dinarjev. Cestni sklad je dolžan predložiti, če se spomnite, 
ko smo predložili naš finančni načrt za leto 1968, glede na neurejenost 1,5 od- 
stotnega davka in glede na to, da sredstva iz dotoka bencina iz leta 1967 šele 
prihajajo na podlagi v februarju in marcu sprejetih zaključnih računov, Pe- 
trola in tako dalje skupščini že napovedani rebalans finančnega načrta cestnega 
sklada. Prosim tovariša poslanca, če se zadovolji, da odgovorimo tudi na njegovo 
vprašanje tedaj, ko pridemo z rebalansom finančnega načrta pred skupščino. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o potrditvi zaključnega 

računa cestnega sklada za leto 1967 z dopolnitvijo, ki jo je predlagala zakono- 
dajno-pravna komisija, na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. 
S tem smo izčrpali dnevni red in sejo zaključujem. Hvala. 

(Seja je bila zaključena ob 14.05.) 
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51. seja 

(28. maja 1968) 

Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
51. sejo gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Nada Beltram, Anica Trofenik, Maks 
Bile, Franc Sarb in Peter Skok. 

Glede na to ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Predlagam naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 50. redne seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. problematika zaposlenosti in zaposlovanja v SR Sloveniji; 
4. uveljavljanje temeljnega zakona o delovnih razmerjih v delovnih 

skupnostih; 
5. predlog sklepov in priporočil o nadaljnjem razvoju turističnega gospo- 

darstva v SR Sloveniji; 
6. predlog skupščine komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delav- 

cev Novo mesto, da skupščina SR Slovenije odloči o soglasju k stopnjam dodat- 
nega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci od do- 
polnilnih dohodkov; 

7. predlog poslovnika gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije; 
8. volitve članov stalnih odborov našega zbora; 
9. predlog odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za 

vprašanja borcev NOV; 
10. predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komi- 

sije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV. 
Obenem predlagam, da bi pri 3. točki dnevnega reda, to je pri obravnavi 

problematike zaposlenosti in zaposlovanja in pri 4. točki dnevnega reda, to je 
pri obravnavi uveljavljanja temeljnega zakona o delovnih razmerjih delovnih 
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skupnosti, za vsako posebej najprej poslušali na skupni seji z republiškim 
zborom uvodno obrazložitev in poročila predstavnikov zborov k osnutku ozi- 
roma predlogu skupščinskih aktov, ki naj bi jih sprejeli, nato pa bi na ločenih 
sejah razpravljali in sklepali o teh vprašanjih oziroma o sprejemanju skup- 
ščinskih aktov. 

V zvezi s tem predlagam, da bi odgovore na poslanska vprašanja poslušali 
oziroma postavljali nova vprašanja šele po zaključku teh dveh točk dnevnega 
reda. 

Se poslanci strinjate s tako predlaganim dnevnim redom in načinom obrav- 
nave? (Poslanci se strinjajo.) Ker ni ugovorov, menim, da se strinjate in je 
dnevni red, kot tudi način obravnave sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 50. seje. 

Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kako pripombo? (Ne javi se nihče.) Ce nima 
nihče pripombe, ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

To pomeni, da lahko sejo prekinemo in vas vabim v veliko dvorano na 
skupno sejo z republiškim zborom, kjer bomo k 2. točki dnevnega reda poslu- 
šali ekspoze. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 10.05.) 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker smo 
na skupni seji z republiškim zborom poslušali uvodno obrazložitev in poročilo 
predstavnika odborov k predlaganemu osnutku ugotovitev in stališč s področja 
zaposlenosti in zaposlovanja, lahko preidemo takoj k razpravi. 

Ali morda želi poročevalec odbora, tovariš Kočevar, poročilo še ustno dopol- 
niti? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo in vas prosim, da se prijavite k razpravi, obenem pa 
vabim k razpravi tudi povabljene predstavnike gospodarske zbornice, Zveze 
sindikatov in republiškega zavoda za zaposlovanje. 

Kdo želi besedo? Na mizi imate listke za prijavo k razpravi. Prosim. Besedo 
ima tovariš Boris Goljevšček. 

Boris Goljevšček: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V Pomurju se z vprašanjem zaposlovanja ukvarjamo že vrsto let in 
imamo zato tudi nekoliko drugačen pristop k temu problemu kot drugod, kjer 
je ta pojav novejšega datuma. 

Iz materialov, ki smo jih prejeli, je razvidno, da stopnja zaposlenosti v 
Sloveniji pada, da zaposlujemo naravni odliv prebivalstva, to je okrog 12 000 
oseb in da ne bomo dosegli stopnje zaposlenosti, predvidene v srednjeročnem 
planu ter da bomo precej oddaljeni od številke 72 000 oseb, kolikor naj bi jih 
zaposlili do leta 1970. 

Strinjam se s tem, da moramo za zaposlovanje uvesti ekonomske kriterije. 
Smo odločno proti ekstenzivnemu načinu zaposlovanja in zaposlovanju na bazi 
zaostale tehnike in tehnologije. Smatramo, da je potrebno, da se v vprašanja 
zaposlovanja močneje vključijo komune in vsi družbenoekonomski činitelji 
v komuni. Prav tako pa mislimo, da se ne more to vprašanje reševati parcialno 
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in da je dolžnost širše družbene skupnosti, da omogoči zaposlovanje, pri čemer 
mislimo predvsem na strokovno izobražene mlade kadre. 

Dovolite mi, da z nekaterimi številkami iz naše občine in pa iz Pomurja 
nazorneje pokažem obseg tega pojava. Soboška občina šteje 64 000 prebivalcev 
in od gospodarske reforme naprej smo priča stalnemu porastu prebivalstva, 
tako da od leta 1948 zasledimo sedaj največje število prebivalstva. Migracija 
v ostale predele Slovenije je minimalna in je samo v zadnjih letih padla od 
200 na 40 oseb v letnem poprečju. 

Od 64 000 prebivalcev je 28 000 individualnih kmečkih proizvajalcev, od 
katerih predstavlja 9000 latentno kmetijsko prenaseljenost. V družbenem sek- 
torju je zaposlenih 8300 ljudi, stopnja naravnega prirastka pa je daleč pod 
republiškim poprečjem in znaša 0,6%. V inozemstvu imamo 3000 oseb, ki sc 
tam dlje kot pet let, za krajšo dobo pa imamo v inozemstvu okrog 3500 oseb ali 
skupno 6500 oseb; število sezoncev pa znaša okrog 1000. Vprašanje brezposelnosti 
oziroma latentne prenaseljenosti se v primerjavi s staro Jugoslavijo ni bistveno 
spremenilo, čeprav smo v teh 23 letih zaposlili skoraj 5000 prebivalcev v druž- 
benem sektorju. 

Ker je vprašanje zaposlovanja mladine najbolj akutno, predlagam, da 
pristopimo k sistematičnemu poklicnemu izobraževanju. V Pomurju vsako leto 
konča osnovno šolo okrog 1400 oseb. Od teh 1400 oseb je samo za 800 mest v 
srednjih in poklicnih šolah, okrog 600 oseb odpade predčasno, to je pred kon- 
čano osemletko in tako skupno išče delo okrog 1200 oseb. 

Smatram, da imamo v Pomurju določene prednosti, ker imamo afiniteto 
do nekaterih poklicev, ki so v Sloveniji iskani, a zanje drugod ni odziva. Tu 
v prvi vrsti mislim na gradbeno stroko, tesarje, zidarje, železokrivce, nadalje 
na gostinsko in na konfekcijsko stroko. Priča pa smo tendencam, da se ravno 
za to poklicno izobraževanje, ki ima pogoje za razvoj, nenehno pritiska s strani 
raznih republiških forumov, da bi se oddelki gostinske šole v Radencih in pa 
oddelki gradbene stroke v Murski Soboti ukinili. Zato predlagam, da se pri 
izdelavi plana poklicnega in strokovnega izobraževanja upoštevajo afinitete tega 
področja do nekaterih poklicev in da se šolska mreža tudi temu prilagodi. 
Nedvomno bo potrebno pristopiti k dislokaciji poklicnega in strokovnega izobra- 
ževanja. Poleg tega smatramo, da bi bilo dobro, da naše šolstvo v Pomurju 
reorganiziramo, da damo večji poudarek poklicnemu izobraževanju in da to 
poklicno izobraževanje vežemo tudi na potrebe v inozemstvu. Ce se vključu- 
jemo v svetovne migracijske tokove, potem mora biti naša delovna sila orien- 
tirana tudi glede na potrebe inozemskega trga, ne pa da nastopamo s pretežno 
nekvalificiranimi delavci. 

Z našega predela odhaja v inozemstvo okrog 45,5% vseh tistih, ki se zapo- 
slujejo v inozemstvu, struktura teh pa se bistveno menja. Vedno manj je tistih, 
ki iščejo delo na kmetijah in vedno bolj prihajata do izraza tudi strokovnost 
in poklicna izobrazba. Priča pa smo tudi takim primerom, da nam vajenci 
bežijo ilegalno čez mejo in da se potem v sosednji Avstriji v kratkih tečajih 
izobražujejo za natakarje in za nekatere druge gostinske poklice. Mi pa smo 
do teh problemov popolnoma nezainteresirani. 

Za nas je zaposlovanje v inozemstvu interesantno. Interesantno je zaradi 
tega, ker v inozemstvu iščejo vedno več strokovne delovne sile, zaradi česar se 
dviga zanimanje za poklicno in strokovno izobraževanje doma, pospešuje se 
prehod zaposlovanja iz kmetijstva v nekmetijske dejavnosti, delovna sila po- 
staja mobilna, kar ji omogoča njena strokovna izobrazba. Končno pa pomeni 
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odliv odvečnega prebivalstva iz kmetijstva v druge dejavnosti tudi dvig pro- 
duktivnosti dela v tej gospodarski panogi. Strinjamo se in podpiramo stališča, 
ki jih je zavzela komisija za mednarodne odnose, smatram pa, da bi bilo treba 
ta stališča konkretizirati in jih realizirati. 

Najpomembnejše vprašanje je organizirano odhajanje v tujino. Od teh 
6500 ljudi, ki delajo v tujini, je šlo prek zavoda za zaposlovanje le del, dobršen 
del pa jih še sedaj odhaja mimo zavoda za zaposlovanje. Razen tega ima naš 
zavod za zaposlovanje stike samo s sosednjo Avstrijo, nima pa nobenih stikov 
z drugimi zahodnoevropskimi državami. Poleg tega je naš zavod za zaposlovanje 
v stalni defenzivi, prejema naročila in jih izvršuje, pri tem pa ne proučuje 
dolgoročnejših potreb po delovni sili v posameznih deželah. To je v določeni 
meri tudi razumljivo, saj to ni samo stvar posamezne občine, ampak naloga 
širše družbene skupnosti. 

Struktura tistih, ki se obračajo na delovno silo na naš zavod za zaposlo- 
vanje, kaže, da ima ta stike v pretežni meri z majhnimi delovnimi organi- 
zacijami, ki zahtevajo do 10 delavcev, malo pa je tistih, ki zahtevajo do 50 
delavcev. Naši delavci kažejo zanimanje za organizirano nastopanje v tujini, 
pod firmo podjetij, kar bo omogočilo, da plasiramo tudi razne strokovne delavce 
in dosežemo tudi boljše pogoje. 

Poseben problem pa je ekonomika in poslovnost v zvezi z zaposlovanjem 
v inozemstvu. Tu smo v velikem zaostanku, lahko rečem, da smo še na začetku. 
Številke nam kažejo, da je imela Pomurska kreditna banka 4,5 milijarde 
deviznih dinarjev prometa. Polovica teh sredstev je bila mobilizirana na bazi 
10% popusta v trgovini, druga polovica 2,2 milijarde pa se je le kratek čas 
zadržala na deviznih računih in je bila porabljena za razne potrošne potrebe, 
predvsem za nakup avtomobilov. Murska Sobota je poznana v vsej Jugoslaviji, 
da se za dinairska sredstva dobijo uvoženi avtomobili. 

Na žalost nismo sposobni, da bi ta sredstva mobilizirali drugače in da bi 
jih usmerjali v modernizacijo naše industrije. Gremo celo tako daleč, da v 
raznem lokalnem časopisju in v publikacijah, ki jih izdajamo za izseljence, 
propagiramo z oglasi po tarifi za 50 000 S dinarjev in tudi za manjše zneske 
vlaganja v avstrijske in nemške banke. Smatramo, da bi se morale naše kreditne 
ustanove z diferenciramo olbrestno mero vključevati in mobilizirati ta devizna 
sredstva za modernizacijo našega gospodarstva. 

Poleg tega podpiram tudi stališče komisije za mednarodne odnose, da se 
omogoči tistim, ki v Jugoslavijo uvažajo proizvajalna sredstva, uvoz proizva- 
jalnih sredstev po nižji carinski tarifi. Z uvozom proizvajalnih sredstev se 
zmanjšuje sezonstvo in prispeva k mobilnosti delovne sile. Če ta ne dobi zapo- 
slitve doma, potem išče zaposlitev v slovenskem ali v jugoslovanskem prostoru. 
In končno bi omenil še to, da bi bilo potrebno z diferencirano obrestno mero 
razvijati tiste delovne organizacije na našem področju, ki imajo komparativne 
prednosti, ki delajo in poslujejo z nadpoprečno ali pa s poprečno produktivnostjo 
in se lahko vključijo v gospodarsko reformo. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: : Kdo se naslednji javlja k besedi? Prosim. 
Besedo ima tovariš Boris Snuderl. 

Boris Snuderl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Rad bi se dotaknil na kratko problema, ki je bil tudi v današnjem ekspozeju 
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omenjen in o katerem smo dobili tudi posebno informacijo, to je o stažiranju 
v delovnih organizacijah. 

O tej zadevi se v zadnjem času precej razpravlja, Družbeno-politične orga- 
nizacije sprejemajo priporočila, veliko razprave je o tem tudi v podjetjih in 
tudi v materialu, ki smo ga dobili, je to vprašanje precej nadrobno obdelano. 
Mislim, da je ureditev tega vprašanja, to je usposabljanja, vključevanja stro- 
kovnih delavcev v podjetja, v delovno organizacijo, zelo pomembno in eden 
bistvenih elementov za naš nadaljnji razvoj. 

V vseh gradivih in informacijah stalno zasledimo mnenje, da rešitev vpra- 
šanja pripravništva ne sme biti samo enkraten ukrep za rešitev vprašanja 
zaposlitve, ampak da bi moral postati stalna metoda za usposabljanje začetnikov, 
za samostojno delo v stroki, da bi dobili diplomanti srednjih in visokih šol 
poleg teoretičnega še potrebno praktično znanje. 

Rad bi se dotaknil definicije v zakonu, ki ureja stažiranje, ki pravi, da 
je stažiranje namenjeno usposabljanju stažista za samostojno delo v poklicu. 
Menim, da je s širšega družbenega gledanja to izhodišče morda pravilno, da 
pa je s stališča delovne organizacije to izhodišče neprecizno. Stažiranje naj bi 
torej bilo usposabljanje za samostojno delo v poklicu. Danes imamo v enem 
poklicu, če vzamemo npr. ekonomista, delavca s poklicem diplomirani ekonomist, 
v podjetju vrsto zelo različnih delovnih mest. Naj navedem samo nekatera 
področja, recimo organizacijo poslovanja, komercialo, analitično delo, sistem 
delitve, razvijanje sistema delitve osebnih dohodkov v podjetju, finančno pod- 
ročje, pripravo dela, analizo trga in tako naprej. Skratka, delavec z enim 
poklicem lahko opravlja v srednje veliki, predvsem pa v veliki delovni orga- 
nizaciji dela na zelo različnih področjih v okviru enega samega poklica in 
smatram, da je nemogoče, da bi se posameznik, pa kakršenkoli program ali 
mentorstvo naj bi že imel, v enem letu usposobil za samostojno delo na vseh 
teh različnih delovnih področjih. Kolikor so mi znana izhodišča podjetij, kjer 
imajo uvedeno stažiranje, imajo tam opredeljen kot cilj stažiranja predvsem to, 
da stažist, to je diplomant srednje, višje ali visoke šole, po določenem postopku 
čim hitreje spozna, na katerih delovnih področjih v okviru podjetja lahko dela 
in da potem glede na svoja nagnjenja in sposobnosti skuša izbrati tisto delovno 
področje, ki mu najbolj leži in kolikor je to tudi v skladu z interesi podjetja. 
Potem šele začne na tem področju tudi delati in se usposabljati za to ožje 
delovno področje oziroma delovno mesto. 

V tem procesu stažiranja mora verjetno spoznati tudi tista mejna področja, 
s katerimi bo kot samostojen delavec najbolj in največ sodeloval pri svojem 
bodočem delu. Verjetno je bistveni element tega procesa tudi to, da se prilagodi 
skupinskemu delu, da dobi določene delovne navade, skratka, da se navadi 
teamskega dela. Osnovni cilj pa je verjetno to, da se nauči teoretično znanje, 
ki ga je pridobil v šoli, tudi praktično uporabljati. 

Zato menim, da verjetno zakonska formulacija, da je stažiranje metoda za 
pridobitev sposobnosti za samostojno delo v okviru poklica, ni najbolj ustrezna. 

Pri vsem tem gre še za drugo zadevo. V vseh priporočilih in dokumentih 
imamo navedeno, da je potrebno racionalno zaposlovanje. Racionalno zaposlo- 
vanje pa pomeni, da se za vsakega delavca, to se pravi tudi za stažista ob 
nastopu v njegovem podjetju že več ali manj točno ve, na katerem delovnem 
mestu oziroma na katerem delovnem področju bo delal, potem ko se bo do- 
končno usposobil. Zato bo urejeno podjetje gotovo sprejemalo stažista ne zato, 
da bi zadostilo zakonski obvezi in da bi ga usposobili za samostojno delo 
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v okviru poklica, ampak zato, da ga usposobi za samostojno delo na določenem* 
delovnem mestu oziroma na določenem delovnem področju. Kolikor bi to 
jemali drugače, kolikor bi na podjetja pritiskali, naj jemljejo stažiste zato, da 
se usposobijo v okviru poklica kemik, ekonomist, pravnik ali katerikoli drugi, 
potem bi verjetno to res bil samo začasen akcijski ukrep za preprečevanje 
brezposelnosti, ki pa bi verjetno povečal skrito brezposelnost. To bi prav gotovo 
povzročilo precejšen odpor v podjetjih. 

V zvezi s tem menim, da tudi ni najboljše določilo zakona, ki govori, da 
je treba s splošnimi akti določiti delovna mesta za stažiste. Mislim, da je pra- 
vilno navedeno stališče, ki je tudi v informaciji, naj bi vsi diplomanti srednjih, 
višjih in visokih šol stažirali, to se pravi, da bi se po določenem programu 
uvedli za delo na svojih novih delovnih mestih. 

Rad bi se dotaknil še enega vprašanja. Zakon določa, da je treba stažista, 
ki neuspešno konča stažiranje, razporediti na tako delovno mesto, za katero 
ima predpisane pogoje. Torej, starižarnje ni bilo uspešno končano, treba ga 
je razporediti na mesto, za katero ima predpisane pogoje. Nekega diplomanta 
visoke šole smo na primer skušali po vseh psiholoških, pedagoških in drugih 
metodah pod določenim mentorstvom Vključiti v delovno okolje in mu dati 
usposobitev za določeno samostojno delo na nekem ožjem delovnem področju, 
za katerega ima zadostna teoretična znanja. Kljub vsemu temu in ob predpo- 
stavki, da je bilo vse v redu izvedeno, stažiranje ni bilo uspešno končano. 
Stažista je treba razporediti na delovno mesto, za katero ima predpisane pogoje. 
Kakšne pogoje? Formalne, formalne s fakulteto ima, to se pravi, da bi ga bilo 
treba rzaporediti na druga delovna mesta, ki zahtevajo v podjetju prav tako 
fakulteto, kar pa je verjetno nevzdržno, če se tukaj pod mentorstvom in pod 
strokovnim vodstvom ni usposobil, bodisi da ni sposoben, bodisi da se ni hotel 
usposobiti in ga verjetno ne moremo takoj potem, ko se je ta proces končal, 
dati na neko drugo delovno mesto. Prav tako je verjetno nevzdržna trditev, 
da tisti, ki ima visoko šolo, brez kakršnegakoli usposabljanja dela na vseh tistih 
mestih, za katera se zahteva srednja šola. Diplomirani ekonomist verjetno ne 
zna vseh tistih del, ki jih opravlja nekdo z ekonomsko srednjo šolo. Glede na 
to menim, da bi bilo v skladu z našimi načeli, da v primeru, ko stažiranje po 
krivdi stažista ne uspe, obstoja zadosten razlog za prenehanje delovnega raz- 
merja oziroma za prenehanje dela. Če pa stažiranje ne bi uspelo zaradi slabega 
programa, slabega mentorstva, skratka, zaradi napak, ki niso stažistove napake, 
potem bi morali stažistu dati možnost, da uveljavi svoje pravice. 

V zvezi z informacijo republiškega sekretariata za delo bi povedal na 
kratko še dve pripombi na to, da je treba stažistovo znanje preverjati ob koncu 
pripravniške dobe. Mislim,, da je potrebno stalno in ves čas uvajanja preverjati, 
v kakšni meri se pripravnik vključuje v delovno okolje. Le tako ima priprav- 
ništvo svoj smisel, ker mora mentor ves čas opozarjati stažista na napake, ki 
jih dela, tekoče ga mora popravljati, saj prav gotovo ni smisel stažiranja v tem, 
da na koncu stažiranja razdelimo stažiste na slabe in jih damo na druga delovna 
mesta ali pa iz podjetja ter na dobre in jih potem dokončno razporedimo po 
podjetju. Verjetno bo moral biti poudarek predvsem na tekočem preverjanju 
njegovega znanja, vključevanja v delovno okolje, ne pa na tem končnem izpitu. 
Še zlasti se mi ne zdi vzdržna trditev, ki se pojavlja, naj bi stažisti delali izpite 
bodisi pri zbornici ali pri kakih drugih organih izven podjetja. Mislim namreč, 
da se delavci z višjo in visoko izobrazbo, skratka če rečem strokovnjaki, težko 
zaradi znanih razlogov marsikje v delovnem okolju težko uveljavijo in za nji- 
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hovo uveljavitev poleg 30 izpitov, ki so jih naredili na fakulteti, ne bo nič 
prispeval še dodaten izpit pri zbornici ali kakem zavodu ali pa kjerkoli, ampak 
se lahko uveljavijo edino s tem, da z reševanjem praktičnih nalog v samem 
podjetju dokažejo, da so usposobljeni za svoje delo. 

Moti me še formulacija na koncu poglavja, ki je tudi v informaciji, da se 
bo pripravništvo razvilo oziroma uvedlo v čim širšem obsegu, pa da bo pred- 
vsem pripomogla olajšava, da ne bo treba plačevati proračunskih prispevkov 
od osebnih dohodkov pripravnikov. Verjetno se tudi sestavljalci informacije 
strinjajo, da bo uvedba pripravništva odvisna predvsem od tega, ali bodo 
podjetja spoznala to kot nujnost. Mislim, da je bilo v današnjem ekspozeju tudi 
rečeno, da bo uvedba pripravništva predvsem odvisna od družbeno-politične 
akcije, od družbeno-političnega pritiska, ne pa od te olajšave. 

S temi pripombami, za katere seveda ne mislim, da so v celoti točne, sem 
samo hotel opozoriti na to, da se povsod govori in da se sprejemajo razni sklepi, 
da mora biti stažiranje stalna metoda, ne pa začasen sklep, da se mi pa zdi, 
da današnji zakon, takšen kot je, in tudi postopek, po katerem je bil sprejet, 
kažeta, da nista temeljita osnova za neko dolgoročno stalnejšo dejavnost, ampak 
da je ravno ta zakon, o katerem pravimo, da ne sme biti akcijski sprejet po 
postopku, a tudi po vsebini tak, da ne bo predstavljal temeljite osnove za 
dolgoročnejšo dejavnost, oziroma da v določenih primerih celo otežkoča priza- 
devanja podjetij, ki so stažiranja že uvedli pred petimi ali še več leti. 

Mislim pa, da je velika korist tega zakona, da je sprožil široko družbeno 
razpravo in tudi družbenopolitično akcijo, ki se bo verjetno še naprej nada- 
ljevala, da pa bi bila ta akcija lahko mnogo bolj učinkovita, če ne bi bilo 
v njem določenih napak oziroma, če bi bil sprejet po postopku, ki bi že sam 
dokazoval, da ne gre za zasilen začasen ukrep, ampak da bi res pomenil teme- 
ljito osnovo. 

Glede na to, da se republika Slovenija ni zaletela v sprejemanje kriterijev, 
koliko stažistov morajo imeti delovne organizacije, mislim, da je to dokaz, da 
se dela na kompleksnejši analizi o stažiranju. Mislim, da je to ravno dokaz, 
da bodo republiški predpisi, kolikor imajo sploh še kaj dosti akcijskega pro- 
stora, boljši in upam tudi, da bi bilo treba zvezni predpis spremeniti, republiški 
predpisi pa da bi morali biti res pripravljeni na tak način, da bodo lahko pospe- 
ševali pozitivne procese, ki so nekje v podjetjih že začeti, in da bodo obenem 
tudi prisilili podjetja, o katerih je bilo danes že tudi govora, ki niso priprav- 
ljena jemati visokih oziroma strokovnih kadrov, da v to gredo. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Prosim, tovariš Mihael 
Savinek. 

Mihael Savinek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da s temeljnim zakonom o zaposlovanju pripravnikov ne bomo pospe- 
šili zaposlovanja pripravnikov v delovnih organizacijah. Navedel bom nekaj iz 
neposredne prakse, kar seveda negira določena stališča, nekatera določila, ki 
jih vsebuje temeljni zakon. Nekatera, predvsem slovenska podjetja, so imela 
pred sprejetjem temeljnega zakona v svojih samoupravnih aktih povsem svoja, 
iz prakse krojena določila za zaposlovanje mladih ljudi, ki prihajajo iz šole. 
Tako smo imeli v večini podjetij v pravilniku o delitvi osebnih dohodkov tudi 
določila, da tistega, ki pride iz šole in se zaposli kot pripravnik v podjetju, 
po potrebi premeščamo z enega delovnega mesta na drugo delovno mesto v 
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okviru njegove kvalifikacije. Ta pripravniška doba je bila pač prilagojena 
srednji ali pa dolgoročni perspektivi podjetja, predvidenemu odhodu starejših 
ljudi v pokoj in izpadom zaradi bolezni in drugim momentom. 

Zato smo v svojih pravilnikih navadno določevali daljšo dobo pripravni- 
škega staža in tudi širše opredelitve delovanja in delo pripravnika. Tako smo 
ga lahko v okviru ene kvalifikacijske skupine resnično premeščali na delovna 
mesta, kjer se je pač pojavila potreba. Sedaj pa, ko z zveznim zakonom ome- 
jujemo to dobo na 1 leto in ko moramo po enem letu tega pripravnika nepo- 
sredno zaposliti na določenem delovnem mestu za določeno delo, nas ta predpis 
kratkoročno obvezuje in se bomo branili večjega števila pripravnikov, če ne 
bomo imeli že točno predvideno, da bo šel nek sodelavec v pokoj, oziroma da 
se bo na nekem delovnem mestu pokazala potreba. Ce ga moramo po 1 letu 
neposredno zaposliti na določenem delovnem mestu in ga torej ne smemo več 
zaposlovati na različnih delovnih mestih zaradi slučajnega izpada, kot sem 
uvodoma omenil, potem bomo seveda previdni, da ne bomo imeli težav pri 
zaposlovanju, oziroma da ne bomo imeli preveliko število ljudi na konkretnih 
delovnih mestih. Mislim, da bi morali, če bomo sprejeli republiške predpise, 
to upoštevati. 

Drugo področje, o katerem sem želel diskutirati, je vprašanje zaposlovanja 
na splošno. 

V začetku uvajanja gospodarske reforme smo si jasno postavili načelo 
intenzivnosti izkoriščanja delovne sile in proizvajalnih sredstev. Mislim, da smo 
v tem obdobju dosegli kvaliteto na tem področju, da smo dejansko dosegli 
intenzivnost izkoriščanja delovne sile in tudi proizvajalnih sredstev, da pa smo 
takrat ob tem tudi kazali na zelo močno črno piko, da je za nadaljnji razvoj, 
za nadaljnji porast standarda pri nas preveliko investiranje eden izmed temeljnih 
vzrokov, da ne moremo hitreje napredovati, da naš standard prepočasi raste, 
češ da vlagamo prevelika sredstva v razširjeno reprodukcijo. 

Mislim, da smo sedaj ali v bližnji prihodnosti pred problemom, da zavira 
nadaljnje zaposlovanje mladih premajhna gospodarska aktivnost, ki je posledica 
premajhne razširjene reprodukcije. Vzroke, da smo zašli v neko stagnacijo, da 
ugotavljamo premajhno gospodarsko aktivnost, smo naštevali in jih stalno 
naštevamo, da iz narodnega dohodka dajemo preveč sredstev v splošno po- 
trošnjo, v osebne dohodke in da delovnim organizacijam ostane premalo sredstev 
za sklade. Vendar bi pri tej delitvi opozorila na dva bistvena elementa, ki 
preprečujeta razširjeno reprodukcijo in ki sta po mojem mišljenju med ključ- 
nimi. 

Najprej bi se strinjal s tistimi, ki trdijo, da dejansko izločamo iz narod- 
nega dohodka preveč za splošno potrošnjo in da je razpon med sredstvi, ki 
ostanejo podjetju in med sredstvi, ki jih jemlje družba na tak ali drugačen 
način, prevelik. Ta razpon se še veča v korist družbenim dajatvam in bi morali 
zato čimprej energično ta razkorak spremeniti v korist delovnih organizacij. 

Drugi problem, na katerega želim opozoriti, pa je po mojem v tem, da smo 
mi praktično izrazito potrošniška družba. Po približnih številkah okoli 80% 
dohodka predstavljajo osebni dohodki. Ta masa sredstev danes ne more priti 
nazaj v sfero proizvodnje, ker nimamo zakonskih oblik, da bi lahko osebne 
dohodke vračali nazaj v sfero proizvodnje. Tako bo počasi ves ta kapital, ki 
je v obliki osebnih dohodkov, dejansko postal počasi problem družbe, ker bomo 
stalno samo vlagali v avtomobile, v hiše, ne bomo pa poskušali tega kapitala, 
ki je pretežen, vračati v sfero proizvodnje in na ta način pospešiti gospodarske 
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aktivnosti. To je sicer moja osebna ocena, vendar mislim, da bi morali od te 
mase sredstev 80 % dohodka s predpisi omogočiti vsaj delno usmerjanje tega 
kapitala v sfero proizvodnje. Mislim, da bi na ta način lahko močno pospešili 
gospodarsko aktivnost, ki pa bo, kot sem že uvodoma povedal, postala problem 
pri nadaljnjem zaposlovanju predvsem mladih. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Jože Verbek, pred- 
stavnik republiškega zavoda za zaposlovanje. 

Jože Verbek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
svoji razpravi bi želel opozoriti predvsem na dve vprašanji, ki sta že zajeti 
v gradivu in ki se jih je dotaknil danes tudi sekretar v svojem ekspozeju. Po 
svoji aktualnosti in z dolgoročnega vidika sta predvsem pomembni za gibanje 
zaposlovanja in zaposlenosti, za politiko na tem področju in za reševanje danes 
prisotne problematike na tem področju. Pri tem mislim na sledeči dve vpra- 
šanji: na angažiranje naravnega prirastka aktivnega prebivalstva in na proble- 
matiko presežne delovne sile. 

K prvemu. Kot je znano, so zmanjšana zaposlenost, stagnacija oziroma 
nizka stopnja rasti zaposlenosti v preteklem obdobju precej zavrli procese zapo- 
slovanja in niso omogočali absorbiranja prav v teh letih posebno močnih 
kontingentov, prilivov v aktivno prebivalstvo in so tako vplivale na akumuliranje 
znatnih rezerv delovne sile, ki jih po nekaterih analizah ocenjujemo približno 
na 48 000 oseb v Sloveniji. Ker tudi v bližnji prihodnosti ne moremo računati 
na stopnjo rasti zaposlenosti, ki bi omogočala vsaj absorbiran je tekočega prili- 
vanja naravnega prirastka v delovno generacijo, je nujno računati z nadaljnjim 
akumuliranjem delovnih rezerv in možnostmi za njihovo postopno aktiviranje 
šele v obdobju nekje po letu 1970. Družbenoekonomske dimenzije tega pro- 
blema izhajajo iz dejstva, da obstaja na ta način neaktiviran obsežen delovni 
potencial, ki ni vključen v ustvarjanje nacionalnega dohodka, hkrati pa tudi ni 
eliminiran iz splošne in osebne potrošnje. Ta potencial še naprej troši, ne sode- 
luje pa v proizvodnji materialnih in drugih družbenih dobrin, in ta potrošnja 
gledana s stališča družbe kot celote zmanjšuje efekte zaposlenih oseb, vpliva 
na zmanjševanje osebnega in splošno družbenega standarda zaposlenih, ali 
z drugimi besedami, povečuje število vzdrževanega prebivalstva oziroma povzroča 
dodatno obremenjenost nacionalne ekonomije z vzdrževanjem prebivalstva. To 
je v nekem smislu socialni problem, toda jaz mislim, da je to še v veliko 
večji meri ekonomski problem. To tembolj, ker nam že aproksimacije za nekaj 
naslednjih let kažejo na objektivno pogojenost nadaljnjega naraščanja tega 
problema. Spričo obstajanja znatnih presežkov delovne sile znotraj zaposlenih 
na eni strani in relativno skromnih ter postopnih možnosti oživljanja proiz- 
vodnje ob spremljajočih procesih integracije in modernizacije kot pogojev oživ- 
ljanja proizvodnje v letih 1968, 1969 in 1970, lahko računamo z optimalno 
stopnjo naraščanja zaposlenosti v višini 1,5%. Pri tem mislim na to, da gre 
v letošnjem letu na 1%, v letu 1969 na 1,5% in v letu 1970 na 2% stopnjo 
naraščanja zaposlenosti. 

Taka stopnja rasti zaposlenosti bi ob hkratnem prilivu močnih kontin- 
gentov prirastka delovne generacije, ki znaša v tem obdobju poprečno letno 
okrog 27 000 oseb in ob dejstvu zmanjšanega odliva iz kontingenta zaposlenih, 
ki je prav tako značilen za obdobje glede na zmanjšanje delovnega staža ter 
glede na majhne možnosti povečevanja zaposlovanja v tujini oziroma skoraj 
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nujnost pri vztrajanju na istem obsegu in stabilizaciji teh gibanj, nam bo vse 
skupaj nudilo le omejene možnosti za tekoče aktiviranje naravnega prirastka 
in omogočalo absorbiranje največ v višini 60 % poprečnega letnega priliva. 

Na ta način se bodo že omenjene, danes obstoječe delovne rezerve pove- 
čevale leftno za približno 11 000 oseb in dosegle v letu 1970 po takem izračunu 
približno 82 000 oseb ali približno 14 ®/o v primerjavi z vsemi zaposlenimi v 
neagrarnih dejavnostih. Torej ne glede na povečane izdatke v zvezi z osebami, 
ki bodo znotraj teh rezerv predstavljale odprto brezposelnost, kar je pač od- 
visno od definiranja statusa brezposelnih glede na veljavne formalno-pravne 
in socialne kriterije, bo tak obseg delovnih rezerv glede na to, da znatno pove- 
čuje delež vzdrževanega prebivalstva, močno vplival na počasnejši tempo rasti 
narodnega dohodka in realnega obsega ter družbenega standarda zaposlenih 
oziroma na zaostajanje te rasti za rastjo družbenoekonomske produktivnosti 
dela. 

To poleg vseh ostalih razlogov narekuje potrebo po taki politiki zaposlo- 
vanja v naslednjih letih oziroma po definiranju take politike, ki bo vzporedno 
z omenjenim, objektivno pogojenim kvantitativnim zaostajanjem zagotavljala 
in stimulirala takšna kvalitativna in progresivna gibanja, ki bodo s stališča 
možnosti vplivanja na pospešeno rast produktivnosti dela na eni in s stališča 
preteklih materialnih vlaganj za njihovo oblikovanje na drugi strani, za druž- 
beno skupnost in progresivno ekonomsko rast najbolj zanimiva. Te kadre bi 
bilo treba prvenstveno prek določene politike vključevati v proizvodnjo. 

Drugi problem. Znano je, da je bil v vsem preteklem obdobju proces izlo- 
čanja presežne delovne sile prisoten tudi v naši ekonomiji in v našem gospo- 
darskem prostoru. Dejansko je morda v letih 1965 in 1966 na zunaj še močneje 
prihajalo do vprašanj presežne delovne sile, medtem ko v letu 1967 tega ni 
bilo občutiti v toliki meri. S tem pa ni rečeno, da presežne delovne sile v vrstah 
zaposlenih ni, ampak da se je dejansko samo zavrl proces tega mehaničnega 
odločanja prek odpuščanja, sproščali pa so se ti presežki še vedno v obliki 
naravnega odliva, fluktuacije itd. 

To kaže na to, da presežki znotraj zaposlenih obstojajo in vplivajo na 
zmanjševanje akumulacije, dohodka in osebnih dohodkov, včasih pa celo več, 
saj se posamezne delovne organizacije zaradi obstoječih kot tudi bodočih pre- 
sežkov odrekajo realizaciji materialno dosegljivih programov modernizacije in 
rekonstrukcije. Taki primeri so. Umestnost, racionalnost in smotrnost take 
orientacije v reševanju problematike presežne delovne sile je tako z mikro- 
kot makroekonomskega vidika tako kratkoročno kot dolgoročno močno vpraš- 
ljiva, čeprav je v trenutni situaciji in v pogojih, tu mislim predvsem v pogojih 
brez kakršnihkoli trdnejših družbeno-političnih konceptov in socialno ekonom- 
skih jamstev v zvezi z zagotavljanjem neokrnjene materialne osnove za. presežne 
delavce, dokaj logična in razumljiva. 

Aktualnosti obstajanja presežne delovne sile znotraj zaposlenih tudi prav 
nič ne zmanjšuje ugotovitev, da so ti presežki v naših gospodarskih pogojih 
predvsem neka relativna kategorija, ki jo je mogoče kvantificirati le pogojno, 
v odvisnosti od drugih komponent gospodarskih gibanj, predvsem na primer 
v odnosu do obsega proizvodnje, produktivnosti dela, stopnje izkoriščanja 
sredstev za delo in ostalih elementov. Zato je tudi njihov obseg v različnih 
pogojih pač različno ocenjen. Že samo dejstvo, da v našem gospodarskem 
prostoru obstaja po nekaterih ocenah nad 10 i0/», po ocenah zavoda za revizijo 
celo 20% presežka delovne sile, kar je verjetno nekoliko previsoko izražena 
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številka, resno preprečuje ne samo normalne tokove tekoče reprodukcije, temveč 
ogroža tudi možnost normalizacije teh tokov v naslednjih letih. To nujno nare- 
kuje, če že ne prvenstveno, pa vsaj hkratno adekvatnejše reševanje te proble- 
matike, saj bo šele produktivna zaposlitev obstoječih presežkov omogočila 
stabilizacijo gibanj na področju zaposlenosti, zagotovila potrebno stopnjo rasti 
zaposlenosti in resnično odprla možnosti za progresivnejšo orientacijo delovnih 
kolektivov pri vključevanju mladega strokovnega kadra in širšega odpiranja 
možnosti zaposlovanja novim generacijam. 

Zaradi tega bi bilo potrebno vztrajati pri zahtevi, da se pri modernizaciji, 
pri konstrukcijah in sploh pri vsaki tehnološki izboljšavi obvezno programira 
tudi način reševanja presežkov, delavcev, ki obstajajo ali bodo s tem nastali 
in predvidijo tudi ustrezna sredstva v ta namen. Pri tem. je potrebno hkrati 
z investicijskimi vlaganji za reševanje omenjenih ključnih vprašanj prek 
ustreznih teritorialnih povezah ah pa povezaiv v okviru panog zagotoviti in 
naprej pripraviti procese racionalnega preusmerjanja teh presežkov delavcev 
ion. v ta namen hkrati z omenjenimi vlaganji zagotoviti tudi adekvatna vlaganja 
na primer v terciarnih dejavnostih, v infrastrukturi, obrtni in servisni dejavnosti, 
stanovanjski izgradnji itd. 

Prav tako pa je tudi potrebno dodatno usposabljanje in prekvalificirati 
prizadete delavce ter seveda predvideti ustrezna sredstva za ta namen. 

Tako oblikovani in s potrebno družbeno-politično avtoriteto podprti eko- 
nomski koncept reševanja presežne delovne sile bi ne samo zagotovil potrebno 
socialno in ekonomsko jamstvo z relativno neokrnjeno delovno in življenjsko 
eksistenco! sproščenih presežnih delavcev, temveč bi verjetno pomenil tudi vzvod, 
s katerim bi odstranili eno osnovnih ovir za pospešeno uresničevanje procesov 
modernizacije in integracije, ki so danes gotovo osnovni pogoj za hitrejši tempo 
oživljanja proizvodnje. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Drago Kolar. 

Inž. Drago Kolar: V materialih, ki smo jih dobili, lahko najdemo 
nekako optimističen prizvok o vprašanju zaposlovanja. V razpravi so nekateri 
razpravljalci povedali, da to še ni družbeni problem, prav tako smo slišali, da 
dajemo temu občasno prevelik poudarek in da je pač določen odstotek nezapo- 
slenih nekaj normalnega in celo zdravega za gospodarstvo. 

S tem se tudi nekako aačne tolmačenje v materialih, ki smo jih dobili, da 
je to tudi nekak uspeh reforme in tudi prisotni v dvorani se bodo verjetno 
strinjali, da na prvi pogled, kadar govorimo o prenehanju ekstenzivnega gospo- 
darstva, kadar govorimo o najbolj racionalni uporabi delovne sile, kadar govo- 
rimo o tem, da je treba delo vrednotiti pravilno in ceniti, kadar je treba 
modernizirati proizvodnjo, mehanizirati, da to vse drži in da je to nekako res 
uspeh. Vendar, če potem pogledamo podrobnosti, potem se nam začne vse to 
kazati v drugačni luči. Mislim, da sta predvsem zadnja govornika pokazala tudi 
to drugo plat, ki pa je zaskrbljujoča in ne tako enostavna, kot bi se dalo sklepati 
iz materialov, ki smo jih dobili. Predvsem me moti, da so v materialih, ki smo 
jih dobili, podatki zelo pomanjkljivi, kar kaže, da naš odnos do vprašanja 
nezaposlenosti še vedno ni tak, kot bi moral biti. O strokovnih kvalifikacijah, 
o tem, kdo so tisti nezaposleni, ki so ogroženi oziroma tisti, ki bi želeli dopol- 
nilno dejavnost in dopolnilni dohodek, koliko je resnično naših delavcev na 
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tujem in podobno, imamo celo vrsto podatkov, ki si nasprotujejo in zato lahko 
le ocenjujemo. 

Recimo, da je 300 000 naših delavcev iz Jugoslavije na tujem. Tega pojava 
ne smemo več zanemarjati, čeprav govorimo, da so to normalni gospodarski v 

tokovi, vključevanje v mednarodne tokove in podobno. Samo poglejmo, s kom 
se mi primerjamo, kadar potujemo zunaj. Primerjamo se torej s tujimi de- 
lavci, z Grki, z delavci iz severne Afrike in delno z Italijani. Torej, to naj bi 
bilo naše mesto v Evropi. Ne vem, če je to opravičljivo glede na gospodarski 
potencial Jugoslavije, glede na jugoslovanske surovine, glede na možnosti Jugo- 
slavije, če je taka primerjava upravičena oziroma če se sploh smemo s tem 
tolažiti, da se primerjamo s slabšimi in potem celo še trdimo, da je to pač 
normalno vključevanje v normalne tokove dela. Sigurno je to neuspeh naše 
gospodarske politike in politike nasploh. 

Poglejmo še nekoliko podrobneje to nezaposlenost, ki naj bi bila nekaj 
normalnega glede na kvalifikacije nezaposlenih. To da imamo nezaposlene, 
predvsem mlade ljudi, da pač ne morejo dobiti prvih zaposlitev, da imamo 
vrsto nezaposlenih s kvalifikacijami, da odhajajo strokovnjaki, ki smo jih za 
zelo drag denar izobrazili za druge, vsekakor ni več normalno. To ni več tista 
osnovna nezaposlena,' nekvalificirana delovna sila, ampak je to struktura, ki 
zaskrbljuje in ki ni več nekaj normalnega in ki je nikakor ne moremo okarak- 
terizirati kot normalno za vključevanje v evropske tokove ali pa v medna- 
rodne tokove prelivanja nezaposlenih v bolj hitro razvijajoče se gospodarstvo 
in podobno. 

Kar pri vsem tem najbolj zaskrbljuje, so pa perspektive. O tem je moj 
predgovornik dovolj jasno povedal. Če pogledamo samo Slovenijo, je resnično 
vprašanje, koliko je takih novih investicij, ki bodo takrat, ko bodo končane, 
zaposlovale več delovne sile, kot sedaj, ko jih gradijo. To se pravi, da per- 
spektiv nimamo in da bo problem postajal vse močnejši. V materialih je nave- 
dena vrsta razlogov oziroma vrsta ukrepov, kako in v kakšni smeri bi morali 
voditi našo politiko, da bi ustvarili več delovnih mest, da bi lahko zaposlili 
tiste, ki delo iščejo. Mislim, da bi morala biti v naših zaključkih na prvem 
mestu osnovna ugotovitev, da je v okviru gospodarstva edina rešitev v povečani 
akumulaciji gospodarstva, da je problem nezaposlenosti nemogoče ločiti od 
ostalih političnih in gospodarskih gibanj v Jugoslaviji in da se tudi s proble- 
mom nezaposlenosti povrnemo na odločanje o tem, ali so edino neposredne 
gospodarske organizacije pozvane za to, da vlagajo sredstva v razširjeno repro- 
dukcijo, ali pa naj te gospodarske organizacije dajejo zelo težke dajatve admi- 
nistrativnim telesom, ki naj potem odločajo o novih investicijah in o prelivanju 
kapitala, ne po čistih gospodarskih računih, ampak po političnih in raznih 
drugih kriterijih, ki se potem v veliki večini primerov končajo z neuspešnostjo 
ali pa z manjšo rentabilnostjo, kot bi to sicer bilo, če bi samo gospodarstvo 
odločalo, kam se steka kapital in v kaj se investira. 

Sodim, da je nemogoče naše razprave o zaposlovanju ločiti od celotnih 
dogajanj v Jugoslaviji, od gospodarskih problemov, od predpisov, ki prihajajo 
iz zvezne administracije, od združevanja kapitala v majhnem številu velikih 
bank, od velikih investicij, ki so tipične za zelo razvite države, od takšnih 
investicij, ki zelo počasi vračajo vloženi kapital, ki so sicer ogromni objekti, 
vendar pa ne opravičujejo svojega obstoja, vsaj ne ob takšnem tempu in 
takšnem vlaganju, kot mi to zdaj delamo. 
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To je treba vedno znova poudarjati in to se vedno znova odraža tudi na 
problemih zaposlenosti. V podkrepitev in ilustracijo tega bom navedel primer, 
za katerega sem zvedel šele včeraj. Ko se pripravljamo na bilanco federacije, 
je seveda potrebno ustvariti oziroma najti sredstva, da se bodo vse tiste inve- 
sticije, ki so bile določene oziroma predlagane še pred začetkom reforme, res- 
nična izvršile. Ker je seveda denarja premalo, se ta sredstva iščejo drugje in 
ukrep, ki se med drugim predlaga, je tudi, da se zmanjšajo izdatki za benefi- 
cirane obresti, s katerimi je zveza pospeševala vlaganja v turizem in v nekatera 
druga področja. To torej pomeni slabljenje tistih ukrepov, ki so resnično gospo- 
darski in ki naj pomagajo oživljati gospodarstvo v tistih panogah, ki bi lahko 
zaposlile več ljudi, samo zato, da lahko rešimo in opravičimo nemoten potek 
in preprečimo pač zapoznevanje velikih investicij. S takšnimi gospodarskimi 
ukrepi oziroma s takšno gospodarsko politiko bomo preprečevali oziroma zmanj- 
ševali problema nezaposlenosti. Zato predlagam, da je treba poudariti v sklepih 
na prvem mestu zahtevo po akumulativnosti gospodarstva in po vlaganju 
sredstev po presoji samega gospodarstva, kjer se bo to najbolj izplačalo. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miran G osi ar : Hvala. Kdo še želi besedo? Besedo ima 
Janko Vogrinec. 

Janko Vogrinec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
V materialu, ki smo ga dobili o zaposlenosti in brezposelnosti, ugotavljamo, da 
so podane samo ugotovitve in analize stanja, kako bi to stvar rešili, pa je pre- 
puščeno nam samim. Ugotovitev, da brezpolesnost raste, čeprav smo po reformi, 
predvidevali, da bo število zaposlenih raslo, nam daje mnogo misliti. 

O načelnih in večjih vzrokih je že predsednik zbora govoril. Mislim, da pa 
bi se dalo tudi z manjšimi predpisi, oziroma z manjšimi ukrepi omejiti brez- 
poselnost. Poglejmo naš uvoz. Uvažamo raznovrstno blago, ki bi ga lahko doma 
izdelali. Tako bi naša industrija imela možnost zaposliti več ljudi in s tem zmanj- 
šati brezposelnost. 

Kar se zadnje čase dogaja s tekstilom, mislim, da tudi ni vse v redu. Naša 
devizna sredstva razmetavamo brez vsake odgovornosti' in uvažamo blago, ki 
ga lahko izdelamo v naših tovarnah. V glavnem velja to za tekstilno industrijo,, 
ki odpušča delovno silo, na drugi: strani pa blago uvažamo. Drugo, kar mislim 
da bi se dalo s predpisi urediti, je tudi to, da bi se popoldanska obrt zaposlenih 
omejila na minimum in da bi s predpisi onemogočili dvojno zaslužkarstvo. 

Sodim, da bi bilo to, kar je tovariš Vrečko na današnji skupni seji predla- 
gal, da bi morali samoupravni organi preprečiti dodatno delo v popoldanskih 
urah, ki v večini primerov ni strogo uslužnostnega karakterja, ampak gre do- 
stikrat za pravo industrijsko- proizvodnjo, zelo koristno. S tako, povsem indu- 
strijsko dejavnostjo se marsikomu jemlje zaslužek in delo tem, ki so nezaposleni. 
Verjetno bi se dalo s predpisi to spremeniti in tako popoldansko delo že zapo- 
slenim na domu ukiniti. V tako delo bi se eventualno vključile razne gospo- 
dinje ali pa morda upokojen-ci, katerih pokojnina je tako majhna, da se z njo 
težko živi. 

Smatram, da bi čakanje na to, da bi tu samoupravni organi sami reševali 
to vprašanje oziroma odrekali tako delo, zaenkrat nemogoče, ker sem globoko 
prepričan, da delavski svet nekemu vodilnemu uslužbencu prav gotovo take 
nezaupnice ne bo dal. 
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Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
poslanec Franc Lamut. 

Franc Lamut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! To- 
variš Kolar mi je dal spodbudno misel, da si tudi jaz v svoji razpravi nekatere 
stvari podčrtam k problemu zaposlovanja. Tudi odbor našega zbora se je s tem 
problemom precej ukvarjal. Memin, da moramo tudi danes, ne glede na to, da 
so še odprte vrzeli v stališčih in ugotovitvah o zaposlovanju ter neizrečene vse 
misli, o katerih so tekle razprave v raznih odborih, tem stališčem dati vso 
podporo. Zato, ker s temi stališči odpiramo javno razpravo, kjer bomo vse te 
probleme osvetlili in jih skušali vsaj v določenem roku postaviti na prava 
mesta in v doglednem času tudi rešiti. 

Menim, da bi bilo prav. kar morda v metodologiji ugotovitev in stališč 
ni tako jasno izraženo, da postavimo na prvo mesto akumulativnost delovnih 
organizacij, na drugo mesto modernizacijo proizvodnje, na tretje mesto pa vse- 
kakor spada raziskava tržišča, pa naj bo to jugoslovanskega, gledanega iz slo- 
venskega regionalnega nacionalnega prostora, ali pa tržišča v zunanjem svetu. 
Menim, da bi morali vse druge stvari, če jih že obravnavamo, obravnavati ločeno 
od teh komponent in jih je možno obravnavati samo s stališča neke socialne 
podpore, raznih drugih psiholoških momentov, političnih momentov itd., pa se 
nam pri tem avtomatično vsiljuje vprašanje, od kod dobiti ustrezna sredstva za 
rešitev teh problemov. Menim, da se nam v Sloveniji, kar sem že poudaril, 
postavlja problem zaposlovanja in nezaposlene delovne sile, in istočasno tudi 
problem izvoza delovne sile v inozemstvo v precejšnjem številu. O tem je bilo 
danes že govora v zelo ostri obliki in zahteva takojšnjo rešitev. 

Problem je tudi v tem, da skušamo stvari parcialno reševati. Zavodi za za- 
poslovanje samo registrirajo število nezaposlenih itd. Verjetno bomo na tem 
področju premalo storili. Na razpravah v odborih smo to precej jasno izrazili, 
čeprav je v teh stališčih formulacija malo omiljena. O funkciji zavoda za zapo- 
slovanje, o prestrukturiranju delovne sile v tistih panogah in v tista področja, 
kjer smatramo, da ne moremo več akumulirati mladega prirastka ustrezne de- 
lovne sile. To vprašanje moramo reševati z družbenega vidika kot tudi z vidika 
koncepta naših strokovnih šol in strokovnega izobraževanja. Po svetu večkrat 
srečamo razpise, kakršne uveljavlja pri nas predvsem jugoslovanska ljudska 
armada, ko obenem z natečajem navaja tudi podatke o zagotovljeni štipendiji, 
stanovanju itd. Verjetno se bo ta potreba porajala iz dneva v dan tudi v gospo- 
darskih organizacijah, čeprav smo do tega vprašanja včasih brezbrižni, ker 
smatramo, da lahko nekatera, delovna mesta zasedemo tudi z neustreznimi ali 
ne dovolj sposobnimi kadri. Tako se skušamo uspavati, ker teh vprašanj ne 
rešujemo po načelu dolgoročne politike. Zavod za zaposlovanje bi moral biti tu 
most med gospodarstvom, delovnimi organizacijami in našim celotnim sistemom 
izobraževanja. Najti moramo nove oblike, jih uveljavljati in tako pristopiti ne 
sicer k nekemu absolutno točnemu, ampak vsaj aproksimativnemu planiranju 
potreb kadrov, ki jih gospodarstvo potrebuje. Menim, da se ta problem poraja 
trenutno še morda v sramežljivi, vendar pa že iz dneva v dan ostrejši obliki. 

Kot naslednji problem, o katerem smo na našem zboru že večkrat govorili, 
je vprašanje nacionalnega razvoja slovenskega gospodarstva. Mislim, da brez 
tega tudi ostalih problemov v celotnem jugoslovanskem, pa tudi v svetovnem 
gospodarstvu, ne moremo reševati. 
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Ne bi se podrobneje spuščal v tematiko, o kateri je razpravljal dr. Kolar. 
Mislim,, da je prav in zelo pošteno povedal, da je reševanje problematike od- 
visno tudi od drugih komponent, ki so čisto administrativnega izvora, ne pa 
predvsem konkurenčne sposobnosti gospodarstva. Ce bo pristop metodološko 
skrbno pripravljen in z jasno črto začrtan, kaj želimo in v katerem obdobju bomo 
posamezne probleme rešili, pa vendarle mislim, da frontalno vseh stvari čez noč 
ne moremo rešiti. To je iluzija in nima smisla, da sami sebe tolažimo, spreje- 
mamo sklepe, pri tem pa že vnaprej vemo, da jih v tako kratkem času ne bomo 
mogli rešiti. Menim pa, da so te ugotovitve lahko zelo dobro izhodišče za te- 
meljito razpravo o teh vprašanjih, ki bodo verjetno, o tem sem prepričan, 
povzročile mnogo predlogov, nakazale mnogo konkretnih, čim ekonomičnejših 
in čim enostavnejših rešitev. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima inž. Ivan Zupan. 

Inž. Ivan Zupan: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Danes nače- 
njamo temo, ki je v določenem smislu tudi kontradiktorna. Mislim, da je 
potrebno na nekaj teh elementov še posebej opozoriti. Na eni strani razprav- 
ljamo o nezaposlenosti in navajamo, da imamo registriranih 2,8 °/o nezaposlenih, 
istočasno pa navajamo podatke za srednjeevropski gospodarski prostor o dokaj 
visoki zaposlenosti in sicer 47 ®/o moških oziroma od tega 42 l9/o žensk. Če temu 
dodamo še tretji podatek, da nad 40 000 naših državljanov naše ožje domovine 
išče zaposlitev izven meja Slovenije na zahodnih tržiščih delovne sile, potem 
nam ta slika postaja kompleksnejša. 

K podatku o sedanji nezaposlenosti v višini 2,8 fl/» bom skušal dodati še 
misel oziroma dejstvo, s katerim moramo v našem gospodarstvu računati. Mislim, 
da bi ta problem lahko imenoval problem nezaposlenih v delovnem razmerju. 
Ce realno ocenimo naše gospodarske organizacije, stanje zaposlenih v teh gospo- 
darskih organizacijah glede na konkretno proizvodnjo, na produktivnost dela 
in vse ostalo, potem bi verjetno ugotovili, da imamo razmeroma veliko število 
ljudi v delovnem razmerju, da pa dokajšen del teh ni polno zaposlenih. Imamo 
uraden podatek o številu nezaposlenih, vendar mislim, da ne grešim mnogo, 
če izrazim svojo oceno, da je ta odstotek 2-krat višji, kot je pa uradno registri- 
ranih nezaposlenih. Če ta odstotek uradno* registriranih primerjamo s podatki 
v zahodnoevropskem gospodarskem prostoru, potem vidimo, da ta podatek ni 
kritičen, celo obratno, da ta višina normalno niti ne pritiska na delovna mesta 
in na večjo produktivnost v industriji sami, da pa oba, eden ob drugem, že 
pomenita določen problem. Postavlja se pred nas, še prav posebno pa pred 
gospodarstvo, vprašanje, kako te stvari racionalno reševati. Zanesljivo je to 
drugo vprašanje, realna in racionalna zaposlitev zaposlenih, ki so že v delovnem 
razmerju in pa morda odpreti tudi vrata in možnost, da bo registrirani odstotek 
nezaposlenih vplival na pritisk na notranja razmerja v samih podjetjih, da ta 
postavlja svojo svojstveno problematiko, ki je za naše gospodarske organizacije 
morda zahtevnejša kot zunanja, čeprav je uradno ne načenjamo. 

Oba podatka pa navajata, da obstoja problem racionalne zaposlitve vseh, 
ki iščejo zaposlitev. Naš zbor zanesljivo ne more mimo tega, tako dopolnjenega 
podatka. Na eni strani bo potrebno razmišljati o zakonskih spremembah oziroma 
o drugačnem tolmačenju zakona o delovnih razmerjih, da bi se ta notranja 
nezaposlenost začela drugače reševati. 
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Drugo je pa vprašanje, kako odpirati nova delovna mesta. Poskuišal bi odgo- 
voriti na to vprašanje. Posamezni govorniki so poudarjali, da nimamo perspek- 
tive. Jaz pa menim, da moramo v tej hiši, posebno pa v tem zboru, iskati in 
razvijati perspektive in možnosti, če hočemo kot nacija obstati. In ker hočemo 
obstati, to tudi pomeni, da se te problematike, te vloge moramo resno lotiti. Če 
primerjamo porast hranilnih vlog v preteklem letu, potem ugotovimo izredno 
močan porast vlog v naši republiki Sloveniji. Če primerjamo te podatke z letoš- 
njimi v prvih treh mesecih, potem ugotovimo, da je trend porasta letos še 
neprimerno večji. Na drugi strani pa ugotavljamo, da v industriji zaloge niso 
niti padle oziroma da so po nekih podatkih celo porasle za 1">/«. Na eni strani 
ugotavljamo torej pritisk denarja, na drugi strani pa velike zaloge, a oba ele- 
menta se med seboj ne pokrivata. Prihaja jasno do izraza, da tržišče išče 
kvalitetno blago in v veliki meri tudi kvalitetne artikle trajnejše vrednosti in da 
se s tem pritiska na uvoz. To pa pomeni istočasno pritisk na uvoz kvalitetnega 
blaga, prvenstveno iz zahoda, istočasno pa to pomeni, da naše tržišče ne daje 
našemu blagu na zalogi priznanja kvalitete, da se za njega ne zanima, da te 
zaloge postajajo tudi s tega stališča gledano nepomembne. Prav orientacija 
na proizvodnjo tistega blaga, ki ga naše tržišče uvaža, bi morala predstavljati 
za naše gospodarstvo osnovno orientacijo za usmerjanje naše proizvodnje. 

V ilustracijo morda tudi sledeč podatek: V Sloveniji imamo proizvodnjo 
tovornjakov, ki je kvalitetna in cenjena. V lanskem letu je zasebni sektor uvozil 
6700 tovornjakov. TAM zaposluje 5300 delavcev. Uvoz 6700 tovornjakov nam 
da realno številko, da smo s tem uvozom dali 5500 Nemcem ali Italijanom 
nemško letno plačo, za katero vemo, da je dokaj višja kot je naša. Orientacija 
na uvoz tega in vsakovrstnega drugega blaga pomeni dajati zaposlitev držav- 
ljanom drugih držav, tistih držav, katerim priznavamo kvalitetno industrijsko 
proizvodno zmogljivost. Če bomo gledali na uvoz tega blaga s te perspektive 
oziroma če bomo za gospodarstvo iskali rešitve iz te izhodne pozicije, potem se 
najbrž odpira vrsta možnosti za konkretne ukrepe. Če naši ljubljanski štu- 
dentje hodijo v Trst po selotejp, po manj vredno tekstilno blago in razne druge 
stvari, potem to pomeni, da na našem tržišču stvari le niso tako urejene, da bi 
se zavedali tega, da je treba dati domačim ljudem zaposlitev, da pa je domačim 
ljudem iz domače industrije treba povedati, da je tistega ščitenja industrije 
z odprtjem meja konec in da gospodinja ali študent ali vsak zasebnik, ko se 
odloča za nabavo tega ali drugega trajnejšega proizvodnega artikla, ne gleda 
toliko na nacionalno posebnost kot pa na kvaliteto izdelka, ki ga misli nabaviti. 
Orientacija industrije na to, da se bo orientirala na proizvodnjo kvalitetnih 
dobrin, katere nam naše uvozne statistike najbolj pokažejo, mora postati ena 
najbolj osnovnih elementov gibanj v našem gospodarstvu. Najbrž se tu srečamo 
z nujo, da je treba kvaliteto naših izdelkov začeti primerjati s kvaliteto izdel- 
kov, ki jih uvažamo. Seveda pa je potrebno ustrezno urediti uvoz blaga. Inter- 
vencijski uvozi so se spremenili v uvoz najrazličnejšega blaga, ki ni v interesu 
potrošnika, saj se niti ne prodaja ceneje niti ne predstavlja dopolnitve pro- 
izvodnje domače industrije, ampak se je uvažalo v glavnem zato, da je pri- 
hajalo do večjega in hitrejšega bogatenja uvoznikov in prekupčevalcev. 

Sodim, da je to vprašanje, s katerim se bo treba spoprijeti in mislim, da 
naš gospodarski zbor ne more mimo tega, da s te perspektive načenjamo realne 
in stvarne debate, kaj storiti v tej situaciji. Tu najbrž ne bi smela predstavljati 
ovire niti nobena dogma niti nobena, kje že izrečena beseda. Potrebna je realna 
in jasna gospodarska situacija, da poskušamo s proizvodnjo blaga, ki ga tržišče 
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potrebuje, zaposliti domačo delovno silo in da domačim ljudem jasno povemo, 
kaj moramo narediti, da se bomo v kvaliteti in v ceni izravnavali. Bistveno vlogo 
bo tu moralo odigrati naše politično gospodarsko vodstvo, da bomo prvenstveno 
uveljavljali take elemente, ki bodo v določeni meri zaščitili domačo industrijo, 
seveda pa ne samo dajati potuhe nekvalitetni proizvodnji. 

Tu je bila izrečena že vrsta misli, kako in kaj z našim gospodarstvom. 
Mislim, da je prav, da si prvenstveno v našem gospodarskem zboru povemo 
dve stvari. Za gospodarski procvit in za gospodarski napredek je na eni strani 
potrebna določena zavzetost strokovno vodstvenih kadrov in vse inteligenčne 
nacije, na drugi pa je za to potreben tudi kapital. Velikokrat razpravljamo o 
tem, s kakšnimi sredstvi, s kakšnim denarjem, s kakšnim kapitalom iazpola- 
gamo, vendar žal na vseh nivojih ugotavljamo, da je ta zelo majhen ali piak- 
tično nikakršen. To so dejstva. Dejstvo tudi je, da se na vseh nivojih poskuša 
v zvezi s federacijo rešiti, kar se rešiti da, toda pri tem ne smemo imeti nobenih 
posebnih utvar. Če kapitala ni, potem se postavlja vprašanje, ali smo z lastno 
ustvarjalnostjo sposobni ta kapital sami ustvariti, združevati razpoložljiva sied— 
stva, namenjati vse mogoče inozemske kredite, ki jih je možno dobiti in da na 
osnovi tega poskusimo graditi nove koncepte našega gospodarskega razvoja. 

Za vse to je potrebna jasna osveščenost našega strokovnega kadra. Mislim, 
da je čas, da se poslovimo od vseh mogočih dogmatičnih gledanj na to, kako se 
bo družba kar sama od sebe razvijala, kako se bo prestrukturirala, kako se 
bodo ene ali druge stvari začele reševati več ali manj same od sebe. V našem 
slovenskem merilu se ob razdrobljeni, nepovezani slovenski industriji, ki v jugo- 
slovanskem, kaj šele v evropskem gospodarskem prostoru, relativno malo pomeni, 
postavlja vprašanje, kaj smo v stanju prav prek tega zbora, kaj je slovenska 
inteligenca, kaj je slovenska ustvarjalnost našega delavca, ki ima določene 
komparativne prednosti v primerjavi z ostalimi v Jugoslaviji, kaj je ta naša 
delovna ustvarjalnost sploh sposobna spraviti skupaj. Ali smo sposobni povezati 
se po gospodarskih panogah in grupacijah, ali moremo konsolidirati jasne gospo- 
darske koncepte in orientirati naše sposobnosti v tej smeri in mobilizirati ustvar- 
jalnost našega človeka, da bo v gospodarskem prostoru začel odigravati vlogo, 
ki nam gre in ki jo mora odigrati, če hočemo naciji zagotoviti perspektivo. 

Mislim, da so to bistvene stvari, ki prevevajo naše slovensko gospodarstvo 
in za katere tudi mislim, da so izhodiščne točke, da nas povedejo iz težav, v ka- 
terih smo. 

Na koncu morda še misel k debati v zvezi s pripravniškim stažem oziroma 
stažiranjem. Resna in groba življenjska stvarnost nam narekujeta tudi tu od- 
krito in jasno besedo. Pripravništvo in pripravniški staž uvajamo zato, da vsem 
našim mladim inteligentom odpiramo možnost vstopa na delovna mesta v naše 
tovarne in podjetja. To pa je najbrž tudi več ali manj vse. Postavlja se drugo 
vprašanje. Od te mlade inteligence zahtevamo in pričakujemo, da bo ves svoj 
mladeniški zanos, vso svojo vitalnost, delavoljnost in ustvarjalno sposobnost 
pokazala in se skušala vsidrati v teh naših gospodarskih organizacijah, ne samo 
vsidrati, ampak tudi, da bo pomagala reševati naše gospodarske situacije. Ce 
smo povsem realni, naše slovensko gospodarstvo ni v kaki rožnati situaciji. 

Obenem tudi ugotavljamo, da nam pomanjkanje dobro organizirane in 
povezane strokovne delovne sile predstavlja eno ključnih problemov, da v našem 
gospodarstvu ne pridemo hitreje naprej. Tovrstne analize in statistike ne kažejo 
neke najlepše situacije za nas v Sloveniji. Pripravniški staž pa zagotavlja mož- 
nost vstopa v naša podjetja, v naše gospodarstvo in zato pričakujemo od te 
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mlade generacije, od te inteligence, da se bo z vso vitalnostjo, delavoljnostjo 
in energijo vključila v to naše gospodarstvo, da bo pomagala odkrivati slabe 
točke in prek svoje lastne afirmacije pomagala formirati tudi naše gospodarstvo 
samo. Upajmo, da se bomo na tem torišču našli, pri čemer mislim, da je treba 
povedati, da je življenje v gospodarskih organizacijah večkrat trdo in kruto 
realno, da ni možno računati na kako lagodnost ali kaj podobnega. Na ta način 
bomo našo mlado inteligenco seznanili s stvarnostjo, ki jo v gospodarstvu čaka. 

Menim, da v imenu vsega gospodarstva lahko rečem, da gospodarstvo 
potrebuje in pričakuje te mlade kadre, seveda pa pričakuje tudi, da se bodo 
s polno energijo lotili dela, ki ga je gospodarstvo pripravljeno dati. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Nihče več. 
Mislim, da se boste vsi strinjali z oceno, da je bila ta diskusija kvalitetna 

in da se je treba tovarišem, ki so sodelovali v razpravi, zahvaliti za nekatere 
mašili, ki pomenijo prispevek k materialom, ki so že tu. S temi dopolnitvami so 
tako rekoč tudi že konkretizirane misli za sestavo dokončnega teksta ugotovitev 
in stališč s področja zaposlenosti in zaposlovanja. V bistvu s tem ne zaključujemo 
razprave, nasprotno, današnja razprava je v nekem smislu nadaljevanje, ker 
bomo poslali osnutek ugotovitev in stališč tudi občinskim skupščinam in drugim 
samoupravnim organom. Šele po tej diskusiji bomo sprejeli dokončen predlog 
ugotovitev in stališč. Zato bi danes sprejeli le še sklep o ustanovitvi skupne 
komisije republiškega in gospodarskega zbora za pripravo dokončnega predloga 
ugotovitev in stališč s področja zaposlenosti in zaposlovanja. Naloga te komisije 
bo, da misli iz današnje razprave in misli in predloge, ki jih bodo dale občinske 
skupščine in druge samoupravne skupnosti, strne v dokončen tekst. Ker ni 
konkretnih predlogov za spremembo osnutka, mislim, da tudi ni potrebno, da 
sam osnutek že danes spreminjamo. 

Predlagam, da glasujemo najprej o odloku o ustanovitvi komisije, ki bi se 
glasil takole: 

1. Ustanovi se skupna komisija republiškega in gospodarskega zbora za 
pripravo predloga ugotovitev in stališč s področja zaposlenosti in zaposlovanja. 

2. Komisijo sestavlja 12 članov. Od teh jih pet izvoli republiški zbor, 3 člane 
gospodarski zbor, 2 člana imenuje izvršni svet, enega zavod SR Slovenije za 
planiranje in enega republiški sekretariat za delo. Predsednika komisije izvoli 
komisija izmed članov na prvi seji. 

3. Komisija mora pripraviti končni predlog ugotovitev in stališč s pod- 
ročja zaposlenosti in zaposlovanja do 20. junija in ga predložiti Skupščini 
SR Slovenije. 

4. V komisijo se izvolijo: 
a) člani republiškega zbora: Janez Japelj, Alojz Napotnik, Vladimir Vrečko, 

Cene Matičič in Milan Kristan; 
b) člani gospodarskega zbora: Ivan Kočevar, Jože Rupnik in Vladimir Klavs; 
c) izvršni svet je v komisijo imenoval: Ivana Zupana, člana izvršnega sveta 

in Jožeta Božiča, republiškega sekretarja za delo. 
č) Zavod SR Slovenije za planiranje je v komisijo imenoval Jerino Kodelja. 
d) Republiški sekretariat za delo je imenoval v komisijo Rada Mikliča. 
Prosim, če se z glasovanjem izjavite o predlogu tega odloka o ustanovitvi 

komisije. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. 
Gre še za potrditev sklepov o sprejemu osnutka ugotovitev in stališč s pod- 

ročja zaposlenosti in zaposlovanja. 
1. osnutek ugotovitev in stališč s področja zaposlenosti in zaposlovanja se 

sprejme skupno s stališči in pripombami, sprejetimi na seji zbora; 
2. predlog ugotovitev in stališč s področja zaposlenosti in zaposlovanja pri- 

pravi skupna komisija republiškega in gospodarskega zbora za pripravo predloga 
ugotovitev in stališč do 20. junija letošnjega leta in ga predloži Skupščini SR 
Slovenije. 

Prosim, kdor je za ta sklep, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta sklep soglasno sprejet. 
S tem je 2. točka dnevnega reda izčrpana in predlagam, da nadaljujemo delo 

približno še 20 minut, nakar bi sledil odmor. Predlagam, da izkoristimo razpo- 
ložljivi čas za poslanska vprašanja. Se strinjate? (Poslanci se strinjajo.) 

Tovariši poslanci! Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na 
poslanska vprašanja. 

V času med obema sejama sem prejel pismeno poslansko vprašanje, ki ga 
je postavil poslanec Anton Ladava republiškemu sekretariatu za gospodarstvo. 
Sekretariat je na to vprašanje že poslal pismeni odgovor, ki ste ga prejeli 
z gradivom za današnjo sejo. Ali želi poslanec še ustni odgovor na današnji 
seji? Predstavnik republiškega sekretariata, tovariš Bernard mi pravi, d,a nima 
kaj dodati, vendar kot vidim, želi tovariš Ladava priti na govorniški oder. 
Prosim! 

Anton Ladava: Nimam namena voditi nekega pravnega dvoboja o 
tem, ali je to, kar je v odgovoru, v redu ali ne, toda zavlačevanje v reševanju 
tega problema, triletno urejevanje tega še vedno nerešenega vprašanja mi 
narekuje, da se javim k besedi. Po mojem mnenju je povsem jasno določeno 
v temeljnem zakonu o javnih cestah, da je cesta IV. reda tista, ki veže naselja 
v občini in ki ima pomen za krajevni promet. Na osnovi odgovora, ki smo ga 
prejeli in tudi na osnovi prejšnjih razprav in razprav v odborih, pa je vendarle 
le čuden odnos do urejevanja teh problemov. 

Zakon pravi, da je cesta, ki veže mednarodne bloke I. kategorije, med- 
narodna cesta, pa naj bo tolmačenje takšno ali drugačno, naj bo odnos tak 
ali drugačen, enega ali drugega organa. Vse dosedanje reševanje meče slabo 
luč na odnos, ki ga imamo v republiki do tega problema. Dalj časa, ko bomo 
drug drugemu dokazovali, kdo zna bolje tolmačiti zakonska določila in zlasti 
pomanjkljivosti v upravnih predpisih, če sploh pomanjkljivosti so, dotlej ne 
bomo imeli moralnih pravic očitati drugim, da tako ali drugače delajo. V tem 
primeru se jasno kaže dvojnost višjih organov. Namesto da bi čuvali zakonska 
določila, se povzroča pravna nesigurnost. Ce bomo v naši praksi uveljavili 
princip sitnosti in na tej osnovi reševali probleme, potem ni čudno, da se nam 
pojavljajo nekateri problemi, ki jih ne bi bilo treba ugotavljati v naši praksi. 
Taki odgovori in tak odnos do poslanskih vprašanj morajo poslanca več kot 
zrevoltirati. Indiferenten odnos do tega, kaj dva odbora skleneta, pomeni, da 
se moramo resno zamisliti nad takim odnosom, še posebno, ker je več pri- 
merov, da se smatra poslansko vprašanje kot ne bodi ga treba, ne pa kot 
opozorilo, da obstoja problem, o katerem je vredno premisleka. Z odgovori ne 
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morem biti zadovoljen. Ker je po zakonu o dopolnitvi zakona -o javnih cestah 
za to pristojen izvršni svet, postavljam isto vprašanje izvršnemu svetu s tem, 
da mi najprej odgovori, ali lahko po obstoječih predpisih pelje pri nas prek 
mednarodnega bloka I. kategorije cesta IV. reda. Poleg tega prosim, če mi 
odgovori še na ostala, vprašanja itn tudi na drugi del vprašanja, kdaj bo ta 
predlog dan v obravnavo? 

Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Bernard. 

Ivo Bernard: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na 
govor, ki ga je imel tovariš poslanec Ladava, moram odgovoriti predvsem 
naslednje: 

Ni nobenega predpisa, ki bi kogarkoli obvezoval, da kategorizira določeno 
cesto z določenim redom. Glede mednarodnih cest moram poudariti, da so 
mednarodne ceste samo tiste, ki so mednarodno priznane in razglašene kot 
mednarodne ceste. Zato ni vsaka cesta, ki vodi prek mejnega prehoda, med- 
narodna cesta. Razumljivo je, da je s prekategorizacijo mejnega prehoda na 
Učeji prišlo do določenega problema okoli te ceste. Že v prejšnjih odgovorih 
smo stali na stališču, da je potrebno vse probleme okoli kategorizacije cest, 
ki jih je več v Sloveniji, reševati skupno in sistematsko. To nam bo možno 
šele po sprejetju republiškega zakona o javnih cestah, ki je še v pripravi in 
ki bo predložen skupščini. To vprašanje je neposredno povezano tudi z vpra- 
šanjem upravljanja s cestami. V obravnavanem predlogu za izdajo zakona o 
javnih cestah so predvidene tudi spremembe glede upravljanja s cestami. Skup- 
ščina bo morala o teh stvareh razpravljati in zavzeti svoja stališča. Šele po 
vsem tem pričakujemo, da bo konec tega leta možno pristopiti tudi k vprašanju 
kategorizacije obstoječih javnih cest v Sloveniji. Menimo, da problem katego- 
rizacije ceste Žaga—Učeja ni takšen, da bi morali reševati po posebnem po- 
stopku. Zato stojimo na stališču, da ga rešujemo v sklopu vseh vprašanj katego- 
rizacije cest. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Ne glede na ta odgovor mislim, da 
je tovariš poslanec imel pravico postaviti vprašanje izvršnemu svetu in ga 
moramo kot takega upoštevati. Mislim, da predstavnik izvršnega sveta ne bo 
sedaj odgovarjal, ampak na naslednji seji. 

Ima še kak poslanec kakšno poslansko vprašanje? Prosim, tovariš Koren. 

Karel Koren: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Mo- 
goče bi moje vprašanje bolj sodilo v razpravo o zaposlenosti, ker pa želim 
izvršnemu svetu postaviti konkretno vprašanje, sem se odločil za obliko po- 
slanskega vprašanja. 

Želim opozoriti na izredno kritično stanje v tekstilni industriji, predvsem 
na tisti del, ki mu sama tekstilna industrija ni kriva. Leta nazaj je v slovenskem 
gospodarstvu veljala tekstilna industrija kot zapostavljena v tem smislu, da je 
imela pravico akumulirati znatna sredstva za odvajanje, vendar pa je bila 
v svojem obstoju tako močno zanemarjena, da tekstilna industrija na Sloven- 
skem danes ni več sposobna nadoknaditi zamujenega. 

Želim posebej poudariti, da je v tekstilni industriji v Sloveniji neposredno 
zaposlenih približno 36 000 oseb, od katerih odpade pretežni del na žensko 
delovno silo, kar daje določeno specifičnost. Mislim, da postavlja nesmotrna 
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uvozna politika tekstilno industrijo v skrajno neenakopraven položaj oziroma 
v zelo kritičen položaj, ker se uvažajo izdelki, ki jih je naša industrija sposobna 
kvalitetno proizvajati, a se pod plaščem intervencijskega uvoza pojavljajo na 
našem tržišču. Zal se samo malenkosten del uvoženih izdelkov lahko kosa s kva- 
liteto domačih izdelkov. Cene uvoženih izdelkov so celo višje kot so domače, kar 
je žal možno, ker je pri našem potrošniku še vedno ukoreninjeno prepričanje, 
da je pač uvoženo blago boljše. 

Posebej bi še opozoril na primere, kot se pojavljajo na področju surovin. 
Konkretno vprašanje v zvezi s tem se glasi: 

Cene tekstilnih surovin na svetovnem trgu se letos povečujejo za okoli 17 do 
18%. Slišati pa je v zadnjem času, naj bi se tudi nekatere carinske stopnje za 
uvoz reprodukcijskega materiala občutneje dvignile, kar bi postavilo tekstilno 
industrijo v še težji položaj in bi tako imela še manjše izglede, da bi mogla 
priti do prepotrebnih sredstev za svojo modernizacijo. Droben primer: tekstilci 
so imeli aranžma za okoli 3000 ton bombaža iz Turčije. Zaradi omenjenih sred- 
stev pa je bilo najprej nabavljenega samo 600 ton. Ko so kasneje tekstilci prišli 
po težki poti do potrebnih sredstev za plačilo in uvoz preostalih 2400 t, pa je 
bilo ugotovljeno, da je jugoslovanski reeksporter medtem ta bombaž že kupil, 
vendar ne za potrebe domače industrije, ampak za plasma na drugo področje. 

Zdi se mi, da je tudi obremenjevanje s carinskimi dajatvami negospo- 
darsko, da se preveč obremenjujejo sredstva za delo in material, medtem ko 
so pri uvozu izdelkov, ko uvažamo tudi delo od zunaj, carinske dajatve izredno 
nizke. S tem v zvezi bi želel samo omeniti, da prihaja do izrednih težav v 
tekstilni industriji, ki tu in tam prihajajo do izbruhov, vendar po enostranskih 
ugotovitvah vedno samo zaradi vzrokov osebja, predvsem vodilnega v teh 
podjetjih. Zdi se mi pa, da se druga, enako pomembna komponenta, malo 
ali pa sploh ne upošteva, ko je tekstilna industrija z določeno politiko enostavno 
postavljena pred izvršeno dejstvo. S tem ne želim zanikati, da obstojajo tudi 
osebni vzroki za stanje v posameznih tekstilnih podjetjih, vendar pa sodim, da 
je enakopravno tnelba upoštevati tudi tiste momente, pred katere je tekstilna 
industrija avtomatično postavljena. 

V zvezi s tem bi omenil še mogoče specifičnost tako imenovanih podeželskih 
lokacij, ki je značilna ravno za teRstilno industrijo v tem smislu, da je vpra- 
šanje življenjskih pogojev veliko težje ravno na področjih, kjer je tekstilna 
industrija na podeželju locirana, kjer je običajno tudi glavni vir dohodka, 
kot na primer na področju žalske občine, kjer ta problem še posebej izstopa 
zaradi socializacije, ki sprošča na področju kmetijstva določeno število zapo- 
slenih. Neprimerno zaposlenih je ca. 300 oseb in kot je nekdo v razpravi omenil, 
obstoja v delovnem razmerju v tekstilni industriji približno 15®/o, v posameznih 
primerih pa v zastarelih podjetjih tudi do 20% preveč »zaposlenih« oziroma 
dejansko neprimerno angažiranih. 

Zato prosim izvršni svet za odgovor, kakšna bo v bodoče politika na pod- 
ročju uvoza, ker sedanja nima intervencijskega značaja, in kaj se misli ukreniti, 
da, ne bodo uvažali tekstilnega blaga po nemogočih pogojih kokošjerejci in drugi 
podobni uvozniki. Pri izvozu svojih izdelkov verjetno ne dosežejo primernih 
cen. da bi pa izvoz vnovčili kakorkoli, kupujejo tudi tekstilno blago, ki je 
sigurno negativno za naše tržišče. Zdi se mi, da bi bilo treba upoštevati še to, 
da je stagnacija na evropskem tržišču in da Jugoslavija danes še lahko kupuje 
blago, ki ga v normaliziranih pogojih ne bo mogla, domača industrija pa v 
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normaliziranih pogojih zaradi sedanjega stanja ne bo sposobna tržišču nuditi 
tega, kar bi v normalnih prilikah bila. Vprašanje bom precizno postavil pismeno. 

Predsednik Miran Goslar : Še kdo želi postaviti poslansko vpra- 
šanje? Besedo želi tovariš inž. Anton Kovic. 

Inž. Anton Kovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želel bi postaviti nekaj vprašanj. 

Skupščina SR Slovenije je v preteklem letu obravnavala likvidacijo poslov- 
nega združenja EKK Velenje in potrdila prevzem celotne opreme ter gradnjo 
novih obratov v cinkarni Celje. 

S tem so bile podane osnove, da se začne z zelo konkretnim reševanjem 
preorientacije naročene opreme v novo predvidene objekte. Tako ukrepanje 
pa bi moralo biti hitro in ekspeditivno, ker je del opreme že ležal v skladiščih 
v Angliji, del opreme bil na poti v našo državo, delno pa je bil celo že v Ve- 
lenju. Iz nekaterih podatkov pa je ugotovljeno, da konec aprila še ni bilo končne 
odločitve glede investicij v cinkarno Celje. 

Taka situacija gotovo postavlja vprašanje smotrnosti prevoza že izdelane 
in še neizdelane opreme v Jugoslavijo. Bežen podatek, da leži v skladiščih 
Velike Britanije 2000 do 3000 ton razne opreme, ki čaka na odpoklic, nas 
opozarja, da so nujni zelo hitri ukrepi na primerni ravni, če nočemo stroškov 
še povečati in če hočemo tudi na nivoju republike gospodariti po principu 
smotrnega gospodarjenja. 

Ker je bila splošna gospodarska banka v celoti plačnik vseh dinarskih obvez, 
je na ta način velik delež odgovornosti sprejela nase republika. Slovenska 
gospodarska banka se je pripojila h kreditni banki in hranilnici, ki pa se je 
pred javnostjo zavarovala, da ne prevzame obveznosti, ki jih ima republika 
do EKK Velenja. Tako nastaja vprašanje nasledstva za pokrivanje teh obvez 
im efikasnosti pri reševanju nastalega problema financiranja. S tem se toliko 
bolj postavlja vprašanje smotrnosti nadaljnjega prevoza opreme iz Velike 
Britanije. 

Zato bi bilo treba čimprej sprejeti dokončne odločitve, kakšen del opreme 
bomo lahko« uporabili, katero opremo pa naj bi odprodali že v Veliki Britaniji 
po primerni vrednosti ali pa kot staro železo. Ker tako počasno reševanje tega 
problema vpliva na ocenjevanje poslovnosti našega gospodarstva in bo pri 
nadaljnjih gospodarskih sodelovanjih z Veliko Britanijo imelo gotovo negativne 
posledice, smatram, da je potrebno čimprej odgovoriti na naslednja vprašanja: 

1. Kdaj in kdo bo v republiki odgovoril na vprašanje hitrega plasmaja 
došle in prihajajoče opreme v nove objekte in rešil financiranje dinarskih 
sredstev za prevoz in vzdrževanje te opreme? 

2. Ali se lahko v najkrajšem času pričakuje dokončna odločitev glede pro- 
daje vse nerentabilne opreme že v Veliki Britaniji, da bi lahko zmanjšali stroške 
vsaj za prevoz nepotrebnega blaga? 

3. Ker je ta zbor obravnaval vprašanje likvidacije poslovnega združenja 
EKK Velenje, bi predlagal, da je na eni izmed prihodnjih sej obveščen o se- 
danjem stanju likvidacije in stroških. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi postaviti kakšno vprašanje? 
Nihče več? Prosim predstavnika izvršnega sveta za odgovor. Tovariš Simoneti 
ima besedo. 
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Rino Simoneti: Mislim, da je temu zboru znano iz posameznih javnih 
nastopov in tudi iz določenih uradnih stališč, da smo ves čas bili močno rezer- 
virani do velikega uvoza blaga široke potrošnje, tako na področju tekstila kot 
tudi na drugih področjih. Vendar je treba tudi ob tej priliki povedati, da so 
naše možnosti za vplivanje na uvoz in izvoz omejene. Mi sodelujemo pri pripravi 
predpisov, kjer smo eden izmed akterjev, ki se jih posluša, upošteva ali pa 
tudi ne upošteva. Stalno skušamo vplivati na zelo racionalen pristop in mislimo1, 
da je dejansko vodenje neke jugoslovanske ekonomske politike sestavni del 
naših prizadevanj. Mi več kot to, zelo težko storimo, še naprej se bomo borili 
za to, da se vsi uvozi racionalizirajo na tisto mejo, ki sicer ne bo pomenila 
popolne zaščite, ki pa na drugi strani vendar pestri in spodbuja potrošnjo 
in proizvodnjo pri nas. 

Glede akumulacije tekstilne industrije so to znana dejstva, vendar je treba 
upoštevati, da je akumulacija bila zgrajena na ceni in potrošnji, ki smo jo 
plačevali domači potrošniki kot ena izmed oblik zbiranja splošnih sredstev 
akumulacije, ki si jih vsaka družba organizira, uredi tako, kot misli in zna. 

Glede predpisov, ki naj bi regulirali bodoči uvoz in izvoz, stojimo na ne- 
spornem stališču, da je treba največje breme uvoznih taks prevreči na blago 
široke potrošnje, na blago III. stopnje obdelave, da so lahko takse pri opremi 
minimalne in da bi bilo treba razmisliti, da je reprodukcijski material po 
možnosti prost. Tako je bilo stališče na koordinacijskem sestanku pri zveznem 
izvršnem svetu in za tako stališče so sporazumni in obvezani tudi vsi naši 
sekretariati. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Koren, je to dovolj? 

Karel Koren: Za normalno pojasnilo da. Vendar se mi zdi, da je 
politika vsebinsko zgrešena. 

Predsednik Miran Goslar: Kaj to pomeni? Ali da vztrajaš na vpra- 
šanju in da ga boš postavil v pismeni obliki? 

Karel Koren: Da, vprašanje s konkretnimi podatki, ki jih bom napisal. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi, tovariši, postaviti kakšno 
vprašanje? Nihče. To pomeni, da lahko to točko zaključimo. 

Odrejam odmor za nedoločen čas, kar je odvisno od koordinacije z delom 
republiškega zbora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12. uri, in se je nadaljevala ob 13.05.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo sejo in predlagam, da se 
lotimo 5. točke dnevnega reda, to je predloga sklepov in priporočil 
o nadaljnjem razvoju turističnega gospodarstva v SR Sloveniji. 

Verjetno bo v tem času končana razprava o 2. točki v republiškem zboru, 
tako da bi se potem lahko priključili delu republiškega zbora pri 3. točki dnev- 
nega reda. 

Kot veste, smo v skladu s sklepom na naši zadnji seji ustanovili skupaj 
z republiškim zborom komisijo, ki je predložila obema zboroma predlog sklepov 
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in priporočil o nadaljnjem razvoju turističnega gospodarstva. Ta predlog je 
obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija, ki je predložila pismeno poro- 
čilo, v katerem sporoča, da nima niti načelnih pripomb niti kakih drugih po- 
drobnih predlogov za spremembe oziroma dopolnitve tega teksta. 

Tovarišica Lojzka Stropnik je predsednik te komisije in jo prosim, da 
v imenu komisije še ustno obrazloži predlagane sklepe in priporočila. 

Lojzka Stropnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na 58. seji republiškega zbora in 50. seji gospodarskega zbora je bila imenovana 
skupna komisija za pripravo predlogov sklepov in priporočil o ukrepih za 
nadaljnji razvoj turističnega gospodarstva z nalogo, da izpopolni na osnovi 
razprave o turizmu v republiškem in gospodarskem zboru osnutek, ki sta ga 
pripravila odbor za trgovino, gostinstvo in turizem republiškega zbora ki občasni 
odbor za trgovino in turizem gospodarskega zbora. Razprava v republiškem in 
gospodarskem zboru je omogočila komisiji, da je lahko izpopolnila predlog, ki 
ga danes posredujemo zboru. 

V predlogu ugotovitev, predlogov in priporočil je predvsem poudarjena 
misel, da moramo turizmu posvetiti večjo skrb in se bolj smelo in organizirano 
vključiti v mednarodno turistično tržišče in tako ustvarjati ugodnejše pogoje 
za razvoj domačega turizma. Zgrešeno bi bilo, da bi nas uspavali ugodni gospo- 
darski učinki zadnjih let, ki jih je dosegla ta gospodarska dejavnost in bi se 
zadovoljili le z najosnovnejšo turistično ponudbo. Naš turizem moramo izbolj- 
šati tako, da bo sposoben nuditi take usluge, ki bodo zadovoljevale tudi zahtev- 
nejše domače, predvsem pa tuje goste ob maksimalnem izkoriščanju naravnih 
in turističnih znamenitosti, ki jih je v Sloveniji na pretek. 

Samo s klasičnimi gostinskimi in prenočitvenimi uslugami pa tega seveda 
ni mogoče doseči. Prav iz tega razloga stopa v ospredje zahteva po gradnji 
tistih infrastrukturnih objektov in naprav, ki bodo omogočile večjo dnevno 
potrošnjo turistov. Taka usmeritev bo brez dvoma odprla nova pota v našem 
turizmu, omogočila bo izkoriščanje prirodnih lepot ne le v bližini turističnih 
centrov, temveč tudi po vsej Sloveniji. Med drugim bo odprla možnosti, da se 
tudi zasebna kmetijska gospodarstva vključijo v to donosno gospodarsko de- 
javnost in da se bo zgrajevala ob pravilni usmeritvi zasebne iniciative tudi 
mreža takih gostinskih in turističnih postojank, ki predstavlja dopolnitev obsto- 
ječih kapacitet na določenem območju. S tem predlogom dajemo torej v raz- 
pravo vrsto konkretnih sklepov in priporočil, ki pa jih bomo lahko uresničili le, 
če se bodo vsi odgovorni dejavniki, ki so posredno ali neposredno povezani 
s turizmom, zavedali, da moderni turizem zahteva tudi nove ukrepe, dovolj 
usposobljene ljudi, sistematično delo ter sodelovanje ne samo te, temveč tudi 
ostalih panog. 

Predvsem bo treba spremeniti miselnost, da teče pri nas na področju turizma 
vse v najlepšem redu, da imamo vse pogoje, da sprejmemo tudi najzahtevnejše 
goste in da je bodoči razvoj odvisen bolj od zunanjih vplivov in pomoči drugih 
gospodarskih panog kot pa od lastne gospodarske moči turističnih, delovnih in 
drugih organizacij. Prav iz teh razlogov se prepleta kot osnovno vodilo skozi 
vise besedilo predloga zahteva, da se mora turistično gospodarstvo usposobiti na 
osnovi medsebojnega sodelovanja in najrazličnejših integracijskih oblik bodisi 
v panogi sami in z drugimi panogami, ki najdejo v turizmu interes za svojo 
lastno gospodarsko krepitev. Le na ta način bodo gostinske in druge turistične 
organizacije postale ekonomsko močne in kot take interesanten poslovni partner 
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za banke in tuji kapital, ki se ne bo pomišljal vlagati sredstev v njihovo raz- 
širjeno reprodukcijo. Seveda pa te naloge, ki pomenijo v marsičem prelomnico 
z dosedanjimi gledanji in pojmovanjem turizma, ni mogoče uresničiti brez 
ustreznega sodelovanja in pomoči širše družbene skupnosti, ki mora podpreti 
predvsem tiste progresivne sile, ki žele ne samo z besedami, ampak predvsem 
z dejanji dvigniti naše turistično gospodarstvo na višjo raven in s tem podpreti 
to perspektivno ter za družbo pomembno in rentabilno gospodarsko panogo. 

Predlagam gospodarskemu zboru, da razpravlja o predlogu ugotovitev, 
sklepov in priporočil ter jih sprejme v predlaganem besedilu. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Nihče ne želi besede? To pomeni, da lahko glasu- 
jemo o predlogu, ki nam je bil z materialom dostavljen in ki jih je obrazložila 
tovarišica Stropnikova. 

Kdor je za predlog sklepov in priporočil o nadaljnjem razvoju turističnega 
gospodarstva v SR Sloveniji, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepov in priporočil soglasno sprejet. 

Predlagam, da obravnavamo 9. in 10. točko dnevnega reda še pred skupno 
sejo. Prehajamo na 9. točko dnevn e g a reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja 
borcev NOV. 

Predlog odloka je predložila komisija za pripravo predlogov stalnega po- 
slovnika republiškega zbora. Odlok je obravnavala tudi zakonodajno-pravna 
komisija in predlagala redakcijske spremembe irl dopolnitve k 1. in 2. točki 
odloka. Potreba po ustanovitvi posebnega skupščinskega telesa, ki naj bi sprem- 
ljalo obravnavo problematike borcev NOV, je razvidna iz obrazložitve, ki je 
priložena odloku. 

Prehajam na razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, 
predlagam, da preidemo na glasovanje o odloku o ustanovitvi komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV, in sicer s spremembami in dopol- 
nitvami, ki jih je predlagala zakonodajno-pravna komisija. Prosim, kdor je za, 
da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine 
SR Slovenije za vprašanja borcev NOV. 

Predlog odloka je predložila zboru komisija za volitve in imenovanja Skup- 
ščine SR Slovenije. Ali morda želi predstavnik komisije še ustno obrazložiti ta 
predlog odloka? (Ne želi.) Hvala. 

Prehajam na razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Nihče torej ne 
želi besedo. Zato prosim, da glasujemo. Kdor je za odlok o izvolitvi predsednika, 
podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev 
NOV, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. 
20 
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Predlagam, da začnemo razpravo o poslovniku našega zbora, to je o 
7. točki dnevnega reda. 

Kot veste, smo svoj čas izvolili posebno komisijo za pripravo stalnega po- 
slovnika gospodarskega zbora, ki je predložila ta predlog poslovnika, ki je danes 
predmet obravnave. Tudi zakonodajno-pravna komisija je obravnavala predlog 
poslovnika in predložila nekatere spremembe in dopolnitve. Predsednik komisije 
za pripravo stalnega poslovnika našega zbora je tovariš Ivan Zivič, ki ga prosim, 
da obrazloži predlog poslovnika in da poroča zboru o stališču komisije do 
sprememb in dopolnitev, ki jih predlaga zakonodajno-pravna komisija. 

Ivan Zivič: Tovarišice in tovariši poslanci! Danes razpravljamo o pred- 
logu poslovnika gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. Po petih letih 
dela skupščine po novi ustavi bomo danes zamenjali začasni poslovnik s stalnim 
poslovnikom našega zbora. Zato sprejemanje poslovnika ni formalnost, temveč 
pomeni nov korak h krepitvi našega skupščinskega sistema. 

Poslovnik Skupščine SR Slovenije bo tako skupaj s poslovniki zborov pred- 
stavljal zaključen krog, ki bo ob doslednem uporabljanju pri našem delu omo- 
gočil poslancem, telesom skupščine in drugim tesno medsebojno povezavo in 
učinkovitost. To bo zagotovilo skladno delovanje v skupščini sami ter sodelo- 
vanje oziroma delovanje skupščine navzven tako, kot to predvideva poslovnik 
Skupščine SR Slovenije. Pred enim letom smo v gospodarskem zboru izvolili 
skupščinsko komisijo za poslovnik skupno z ostalimi zbori in komisijo za pri- 
pravo predloga stalnega poslovnika gospodarskega zbora. Slednja je ves čas 
aktivno spremljala delo na izdelavi skupščinskega poslovnika, o predlogu raz- 
pravljala in dala svoje predloge za spremembo, ki so bili tudi sprejeti. 

Ko smo 13. decembra 1967 sprejeli poslovnik Skupščine SR Slovenije, je 
komisija za pripravo predloga stalnega poslovnika gospodarskega zbora začela 
z delom na izdelavi predloga poslovnika našega zbora. Tako smo pripravili 
osnutek, ki ste ga vsi prejeli. Osnutek poslovnika je bil tudi predmet posebne 
razprave na skupni seji vseh odborov našega zbora 27. marca letos. 

Na prvi seji komisije smo sprejeli nekatera načelna izhodišča, ki naj bodo 
podlaga za izdelavo osnutka oziroma predloga poslovnika, in sicer: 

1. Poslovnik gospodarskega zbora mora biti tesno povezan s poslovnikom 
Skupščine SR Slovenije, ki je določil organizacijo in načela poslovanja skup- 
ščine, zlasti pa pravice in dolžnosti poslancev, pristojnosti posameznih teles 
skupščine in njihove medsebojne odnose, način poslovanja in razmerja s pred- 
stavniškimi telesi v federaciji in občin ter z drugimi samoupravnimi organi- 
zacijami in organi. 

2. Sprejeli smo stališče, naj bo poslovnik zbora čim krajši. Zato ne bi 
ponavljali načelnih določb, ki jih vsebuje poslovnik Skupščine SR Slovenije, 
razen v primerih, ko je to izrecno potrebno zaradi konkretizacije postopkov, 
ki so pomembni za demokratično in smotrno delovanje zbora in njegovih teles. 

Izhajajoč iz navedenih stališč nismo v osnutku govorili o sodelovanju zbora 
s samoupravnimi in delovnimi skupnostmi in drugimi organizacijami. Nismo 
ponavljali tudi tistih določb, ki govorijo o položaju poslanca, njegovih pravicah 
in dolžnostih, razen določb, ki govorijo o verifikaciji mandatov in prenehanju 
poslanskega mandata in drugem. 

Komisija je zavzela naslednja stališča o posameznih vprašanjih. Poslanec 
naj bo član samo enega stalnega odbora. Smatrali smo, naj bi čim več poslancev 
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našega zbora sodelovalo v stalnih odborih in ni nobene potrebe, da je poslanec 
obremenjen z večjim številom zadolžitev. 

V 36. člen predloga smo vnesli novo alineo, ki govori o sodelovanju z 
družbeno-političnimi organizacijami, zlasti zvezo sindikatov. V programu dela 
gospodarskega zbora so sindikati vključeni pri mnogih nalogah. Zato smo bili 
mnenja, da je prav, če dobi to sodelovanje ustrezen odraz v našem poslovniku. 

Razpravljali smo tudi o vprašanju, ali naj zagotovimo pravico poslancu, da 
ima pred glasovanjem pravico obrazložiti svoj glas. Smatrali smo, da ima po- 
slanec to možnost, namreč obrazložiti svoj glas, med samo razpravo in zato ni 
potrebno, da to predvidimo posebej. 

Dosedanji občasni odbori gospodarskega zbora naj postanejo stalni odbori 
zbora. Tako stališče je bilo sprejeto tudi na skupni seji vseh odborov gospo- 
darskega zbora, ko je bilo ugotovljeno, da je dosedanja praksa opravičila delo- 
vanje štirih občasnih odborov in da je potrebno in smotrno, da te občasne 
odbore spremenimo v stalne odbore, ki bodo zaradi kontinuiranega dela zago- 
tavljali in omogočali uspešno delovanje gospodarskega zbora v celoti. 

Največ razprav je bilo v zvezi z organizacijo in delovnim področjem posa- 
meznega zbora. Na skupni seji vseh odborov 27. marca sa odbori predlagali, 
naj se področje dela smiselno skrajša v smislu 4. člena osnutka poslovnika. Spre- 
membe so predlagali k 46. do 49. členu in k 79. členu osnutka poslovnika. Komi- 
sija je predlagane spremembe upoštevala. V zvezi s pristojnostmi posameznega 
odbora so odbori smatrali, da ni potrebno v samem poslovniku podrobno opre- 
deliti delokroga dela posameznih odborov zato, ker odbori delajo na podlagi 
programa dela zbora in se ob njegovem sprejemanju določi, katera vprašanja 
bo obravnaval posamezni odbor. 

Razen pripomb, ki jih je komisija prejela z omenjene skupne seje vseh 
odborov zbora do roka, določenega za dajanje pripomb, predlogov ni bilo. Na 
3. seji komisije smo poleg predlogov odborov ponovno razpravljali o osnutku in 
sprejeli še nekatere redakcijske in tudi druge spremembe. Opozoril bi predvsem 
na naslednje spremembe: 

V 95. členu osnutka poslovnika je bilo zapisano: »Poslanec glasuje pri 
volitvah tako, da obkroži tekočo številko pred imenom kandidata, oziroma 
kandidatno listo.« »Neveljavna je glasovnica, iz katere se ne da ugotoviti, za 
koga je poslanec glasoval.« 

Novi 93. člen pa sedaj govori takole: »Poslanec glasuje za kandidata oziroma 
kandidatno listo tako, da obkroži tekočo številko pred imenom kandidata ozi- 
roma pred kandidatno listo. Poslanec glasuje proti kandidatu oziroma kandi- 
datni listi, če prečrta tekočo številko ali ime kandidata oziroma kandidatno 
listo. Neveljavna je glasovnica, iz katere se volje poslanca ne da ugotoviti.« 
Na ta način je zagotovljena demokratičnost tudi pri tajnih volitvah, ko smo 
omogočili poslancem, da lahko glasujejo proti. Dosedaj je bil vsak glasovalni 
listek neveljaven, če ni bil za kandidata oziroma kandidatno listo. Zaradi tega. 
je vnesena sprememba omenjenega člena v predlogu poslovnika. 

Komisija je na svoji 4. seji razpravljala o pripombah in predlogih za spre- 
membo posameznih členov v predlogu poslovnika zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije in jih v celoti sprejela. 

Poleg tega komisija predlaga, da se 128. člen v predlogu poslovnika spre- 
meni tako, da se glasi: »Ta poslovnik začne veljati takoj.« 

20* 
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Sprememba je potrebna, da bi se poslovanje zbora čimprej začelo izvajati 
po novem poslovniku. Gre za interni akt in ni ovire, da ne bi lahko začel veljati 
takoj, ne pa šele osmi dan po objavi v Uradnem listu. 

Tovarišice in tovariši poslanci! To je bežen prerez dela komisije za pripravo 
predloga stalnega poslovnika gospodarskega zbora. Skupaj s predlogom poslov- 
nika naj služi za razpravo. 

Predlagam v imenu komisije, da o poslovniku razpravljamo in ga tudi 
sprejmemo. 

Predsednik Miran Goslar: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) To pomeni, da je predhodna obravnava v zborih že dejansko popol- 
noma razčistila stvari in mislim, da je prav in da verjetno izražam tudi vaše 
mnenje, če se v imenu zbora zahvalim tovarišem poslancem, ki so delali v tej 
komisiji, posebno tovarišu Ziviču, ki se je sam mnogo prizadeval, da imamo ta 
poslovnik danes pred seboj in da ga lahko končno sprejmemo. 

Prosim, če glasujemo. Kdor je za predloženi poslovnik, prosim, da dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je poslovnik gospodarskega zbora soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na izvolitev pred- 
sednikov, podpredsednikov in članov stalnih odborov gospodarskega zbora. 

S tem, ko je bil sprejet stalni poslovnik, je dosedanji začasni poslovnik 
prenehal veljati. To pomeni, da je prenehal obstojati tudi naš dosedanji stalni 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, ki je bil ustanovljen 
z začasnim poslovnikom zbora in tudi na podlagi tega začasnega poslovnika 
ustanovljeni občasni zbori, ki smo jih ustanovili s sklepom, sprejetim lani 
18. julija na 43. seji gospodarskega zbora. 

Kot je razvidno iz novega, pravkar sprejetega poslovnika, in sicer iz 
44. člena, ima naš zbor stalne odbore za gospodarsko programiranje in finance, 
za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje, za storitvene in komunalne 
dejavnosti in za družbenoekonomske odnose. 

V skladu z določbo 26. člena poslovnika moramo pred volitvami predsed- 
nikov, podpredsednikov in članov določiti tudi število članov teh odborov. Po 
določbi tega člena lahko šteje odbor poleg predsednika in podpredsednika še 
5 do 11 članov. Predlagam, da imajo stalni odbori 9 članov, to pomeni pred- 
sednika, podpredsednika in 7 članov. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu glede števila članov odbora? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, potem prosim, da glasujete za to, da bi stalni odbori imeli po 
9 članov. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Torej je soglasno sprejet sklep, da štejejo naši odbori po 9 članov. 
Predlog odloka o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov stalnih 

odborov je pripravila komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slove- 
nije, in sicer v skladu s 130. členom poslovnika Skupščine. Predhodno so bili 
predlagani kandidati seznanjeni s svojo kandidaturo v posameznih odborih. 
Predlog vam je bil dostavljen z materialom in mislim, da ni potrebno, da še 
posebej sedaj čitam imena poslancev, ki so predlagani za posamezne odbore. 
Kdo želi razpravljati o predlogu? (Ne javi se nihče.) Kot je že tovariš Zivič 
omenil, naj bi veljalo načelo čim enakomernejše obremenitve poslancev. Zato 
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naj bi ne bilo primerov, da bi bil en poslanec v več organih. To pa seveda 
ne pomeni, da tisti poslanci, ki niso člani posameznih odborov, ne bi bili zaže- 
leni, da sodelujejo v njihovem delu, zlasti kadar gre za obravnavanje pro- 
blemov, ki zadevajo bodisi njihove dejavnosti, bodisi imajo kakršnokoli željo 
po aktivnejšem delu že v fazi razprav na odborih. 

Nekateri poslanci so glede na dosedanje delo in svojo obremenitev izrazili 
željo, da se izvršijo določene pregrupacije v posameznih odborih oziroma raz- 
bremenitev nekaterih poslancev. To je, kolikor je pač bilo možno, upoštevano 
in so zato tudi določene kadrovske spremembe v posameznih odborih. Prejel 
sem pripombo, da v odboru za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje ni 
nobenega predstavnika prometa, čeprav je v samem naslovu tega odbora ime- 
novan tudi promet. Mislim, da je prav, da se glede tega izjavimo. To ni storjeno 
z namenom, da bi kakorkoli diskriminirali predstavnike prometa, temveč pred- 
vsem zaradi tega, ker je dosedanja praksa pokazala, da je ta odbor v večini 
primerov obravnaval problematiko drugih proizvodnih panog, dosedaj pa še ni 
bilo teh problemov v večji meri na programu tega odbora. Kadar bi pa prišli ha 
dnevni red problemi prometa, bi bili seveda predstavniki prometa, ki jih imamo 
sicer zelo malo v našem zboru, zelo zaželeni kot velja to sicer tudi za druge 
poslance, ki se interesirajo za določeno problematiko. Prosim, da se glede tega 
izjavite, ker je seveda možno to še tudi spremeniti. Zeli kdo s tem v zvezi 
razpravljati? (Ne javi se nihče.) Torej ne želi nihče razpravljati? To se pravi, 
da lahko ostanemo pri sedanjem predlogu, prosim pa, da takrat, kadar bodo 
konkretni problemi obravnavani, seveda razširimo ta krog, ki bo o problemu 
razpravljal. 

Nadaljujemo z razpravo. Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Potem 
prehajamo na glasovanje? (Da.) Dobro. Prosim, da glasujemo najprej o predlogu 
za sestavo odbora za gospodarsko programiranje in finance. Glasovati moramo 
o vsakem predlogu posebej. Tako določa poslovnik. 

Kdor je za tako predlagani sestav odbora za gospodarsko programiranje in 
finance, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog o sestavu odbora za gospodarsko programiranje 
in finance soglasno sprejet. 

Kdor je za predlog o sestavu odbora za proizvodnjo, promet in poslovno 
sodelovanje, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala 
lepa. Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sprejet sestav odbora za proizvodnjo, promet in poslovno 
sodelovanje. Kdor je za sestav odbora za storitvene in komunalne dejavnosti, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sestav odbora za storitvene in komunalne dejavnosti so- 
glasno sprejet. 

Kdor je za sestav odbora za družbenoekonomske odnose, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi sestav odbora za družbenoekonomske odnose sprejet 
soglasno. 

Ob tej priliki se zahvaljujem dosedanjim članom odborov za sodelovanje 
in hkrati prosim, da bi odbori tudi v novem sestavu tako uspešno delali kot 
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doslej, ker vi vsi veste, da je od aktivnosti odborov in kvalitetne priprave mate- 
riala v veliki meri odvisno delo zbora kot celote. 

Ugotavljam samo še to, da mandatno-imunitetna komisija našega zbora 
deluje še najprej v istem sestavu, kot je bila doslej, in sicer: predsednik Jože 
Lesar, podpredsednik Ivan Kočevar in člani: Slava Gruden, Franc Klemenčič in 
Tone Polajnar. 

S tem je ta točka dnevnega reda prav tako izčrpana in lahko preidemo na 
6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga skupščine komu- 
nalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Novo mesto, da Skupščina 
SR Slovenije odloči o Soglasju k stopnjam dodatnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci od dopolnilnih dohodkov. 

Predlog skupščine komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
Novo mesto sta obravnavala na skupni seji občasni odbor za družbenoekonom- 
ske odnose gospodarskega zbora in odbor za delo in socialno zavarovanje repu- 
bliškega zbra. Odbora predlagata zboru, da se ne da soglasje, temveč se zavze- 
mata za izdajo avtentičnega tolmačenja zakona o postopku, rokih in obveznostih 
v zvezi s soglasjem k stopnjam prispevka za zdravstveno zavarovanje. Po mnenju 
obeh odborov bi bilo namreč zakon treba tolmačiti tako, da lahko občinska 
skupščina odreče soglasje le v primerih iz 6. člena citiranega zakona. Če odreče 
soglasje iz drugih razlogov, pa naj bi se štelo, da je soglasje podano. 

Predlog skupščine komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
Novo mesto je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija, ki je v svojem 
pismenem poročilu predlagala, da je treba uporabiti določbe 7. člena istega 
zakona, po katerih odloča o soglasju Skupščina SR Slovenije. Skupaj z gradivom 
ste prejeli tudi mnenje odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
socialno-zdravstvenega zbora k omenjenemu predlogu komunalne skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev Novo mesto. K temu predlogu sva se v smislu 
20. člena poslovnika odločila, in sicer jaz kot poslanec gospodarskega zbora in 
dr. Joža Vilfan kot poslanec republiškega zbora, da predloživa odlok o soglasju 
k stopnjam dodatnega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo 
zavarovanci od dopolnilnih dohodkov. 

Ta predlog, predložen od obeh poslancev, je obravnavala tudi zakonodajno- 
pravna komisija in predlagala določene redakcijske spremembe besedila odloka, 
ki so tudi razvidne iz poročila, ki ga je dala zakonodajno-pravna komisija. 
Takšna je sedaj situacija okoli tega predloga. Ker sem sam predlagatelj tega 
odloka, bi želel pojasniti, da naju je z dr. Vilfanom vodilo, da predlagava ta 
odlok predvsem dejstvo, da bi postopek za samo spremembo zakona oziroma 
postopek za obvezno tolmačenje stvari toliko zavlekel, da bi se soglasje samo 
zavleklo v nedogled, kar bi seveda ustvarjalo določene težave v tej komunalni 
skupnosti. Zaradi tega sva bila mnenja, da je najbolj praktična rešitev, da pred- 
lagava ta odlok, ki v bistvu pomeni v nekem smislu uskladitev določenih diver- 
gentnih stališč med odbori in pa med zakonodajno-pravno komisijo. To pa se 
mi zdi, da ni v nasprotju s stališčem odbora samega, ki ni bil proti temu, da se 
soglasje da, temveč je v svojem stališču in mislim, da je to popolnoma opravi- 
čeno, izrazil samo neke vrste nezadovoljstvo nad načinom, kakršen je predlagan 
in kakršen izhaja iz dikcije samega zakona. To se pravi, da tu ni šlo za vpra- 
šanje, ali je takšna stopnja kot je predlagana, opravičena ali ni, temveč bolj 
za vprašanje postopka in pa načina, ki ga pravzaprav zakon sam diktira, ko 
postavlja občinske skupščine pred določena dejstva, o katerih morajo odločati 
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in glasovati, ne da bi imele neke posebne možnosti stvarnega odločanja. To 
pomeni, da gre bolj za formalno odločanje. 

Vsekakor je torej vprašanje spremembe zakona še vedno odprto, vendar 
je to vezano na daljši rok in se ne nanaša samo na ta zakon, temveč na vrsto 
podobnih določil, ki jih imamo tudi v nekaterih drugih zakonih, poleg seveda 
vsega tistega, kar je v predlogu, ki ga predlagam, tudi pismeno obrazloženo, 
zakaj podajam tak predlog. 

Ali morda predstavnik odbora tovariš Lamut želi še kaj reči v zvezi s tem? 
<Da.) Besedo ima tovariš Lamut. 

Franc Lamut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Naš 
odbor je skupno z odborom za delo in socialno politiko republiškega zbora obrav- 
naval primer določene prispevne stopnje iz komunalne skupnosti socialnega 
zavarovanja Novo mesto. Postavili smo se na stališče, da. je to vprašanje, kakor je 
tudi iz poročila razvidno, samo formalno pravne narave in da je zakon treba 
tudi tako tolmačiti. Mislim, da bi bilo to do neke mere tudi v skladu z zakonom, 
ne glede na tolmačenje zakonodajno-pravne komisije. Mislim, da gre v tem pri- 
meru za določen precedens, če se bodo taki primeri še porajali in bosta oba 
zbora skupščine s takimi vprašanji obremenjena. 

Lahko pa izjavim kot predstavnik odbora, da se strinjam s predlogom, 
ki sta ga dala tovariša Goslar in dr. Vilfan, ker smatram, da ne gre tu za 
nobeno vsebinsko sporno vprašanje, ampak da gre samo za rešitev določitev 
predpisa omenjene prispevne stopnje. Zato predlagam, da zbor ta odlok, ki 
je predlagan, sprejme. Tu ne gre za vsebinska vprašanja, ampak le za 
formalno-pravno rešitev in mislim, da je bil tu samo spodrsljaj občine Novo 
mesto, ki takega soglasja ni dala in je šlo verjetno bolj za nerazumevanje kot 
pa za vsebinsko obravnavo teh stopenj. Zaradi ekonomičnosti postopka predla- 
gam tudi v imenu našega odbora, da se ta odlok sprejme. 

Predsednik Miran Goslar: Prisotni so tudi predstavniki skupščine 
komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Novo mesto. Želite morda 
sodelovati v razpravi? Prosim. Besedo ima Ciril Jarnovič, predsednik komunalne 
skupnosti. 

Ciril Jarnovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Skupščina komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Novo mesto 
je 13. marca 1968 predlagala Skupščini Socialistične republike Slovenije, naj 
odloči o soglasju k stopnjam dodatnega prispevka za zdravstveno zavarovanje, 
ki ga plačujejo zavarovanci od dopolnilnih dohodkov. Sklep o stopnjah dodat- 
nega prispevka je naša skupščina sprejela v skladu s temeljnim zakonom o orga- 
nizaciji in financiranju socialnega zavarovanja ter republiškim zakonom o do- 
datnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci 
od dopolnilnih dohodkov. V skladu z republiškim zakonom o postopkih, rokih in 
obveznostih v zvezi s soglasjem k stopnjam prispevkov za zdravstveno zavaro- 
vanje je potrebno soglasje najmanj 2/3 skupščin občin. Ostale občinske skupščine 
so izrecno ali tiho soglašale s predloženim sklepom naše skupščine, le skupščina 
občine Novo mesto je soglasje odrekla, toda ne iz razlogov po 6. členu omenje- 
nega republiškega zakona, temveč je odrekla soglasje zato, ker so bili odborniki 
v občini mnenja, da ima občinska skupščina pri dajanju soglasja praktično tako 
majhno vlogo, da pomeni le golo formalnost. 
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Ker v ostalih štirih občinah Črnomelj, Krško, Metlika in Trebnje ni 2/3 za- 
varovancev, ki plačujejo osnovni prispevek, se je štelo, da soglasje ni bilo dano. 
Skupščina občine Novo mesto pa v nastalem položaju nima več možnosti, da bi 
0 soglasju ponovno sklepala, ker je glede te odločitve že potekel zakonski rok. 
Zaradi tega in v skladu s 7. členom zakona o postopku, rokih in obveznostih 
v zvezi s soglasjem o stopnjah prispevkov za socialno zavarovanje naša skup- 
ščina predlaga, da o tem odloča Skupščina Socialistične republike Slovenije. 

Dodatni prispevki za zdravstveno zavarovanje so redni vir dohodkov sklada 
zdravstvenega zavarovanja in so v finančnem načrtu sklada zapopadeni kot 
kalkulativni element pri določanju možnih sredstev, ki so potrebna za kritje 
stroškov sklada. V strukturi kosmatih dohodkov sklada je udeležba dodatnih 
prispevkov za socialno zavarovanje, ki jih plačujejo zavarovanci iz dopolnilnih 
dohodkov v višini 1 milijona 20 tisoč dinarjev ali 3,7 %> vseh dohodkov sklada. 
Skupščina komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Novo mesto 
je finančni načrt sklada zdravstvenega zavarovanja delavcev za leto 1968 že 
sprejela in v njem tudi vkalkulirala dodatne prispevke od dopolnilnih dohodkov 
delavcev po stopnjah, ki so predložene v soglasje. 

Tako predvideni dohodki sklada so s splošnim sporazumom med zdravstve- 
nim centrom in skupnostjo socialnega zavarovanja že razdeljeni na posamezne 
vrste zdravstvenega varstva in bi vsako nadaljnje odlašanje dajanja soglasja 
pomenilo škodo za sklad. Sklad zdravstvenega zavarovanja v i. 1968 predvideva 
skupaj čistih dohodkov 32 milijonov 524 112 dinarjev in prav toliko izdatkov. 
Povečanje čistih dohodkov sklada nasproti letu 1967 znaša 5povečanje 
izdatkov pa 4%, v absolutnih zneskih pa je povečanje čistih dohodkov za 
1 677 631 dinarjev, in za 1 243 247 dinarjev izdatkov. 70,5 %> čistih dohodkov 
sklada je namenjeno za zdravstveno varstvo zavarovanih oseb, ostanek pa za 
rehabilitacijo delovnih invalidov in invalidnih otrok ter za denarne dajatve in 
ostale izdatke sklada. Razmerje primarne delitve, to je delitve na sredstva za 
zdravstveno varstvo in na sredstva za druge izdatke je ostalo enako realizaciji 
v letu 1967. Dohodki in izdatki sklada so uravnovešeni, predvidena pa je tudi 
tekoča rezerva v višini 643 757 dinarjev. Poslovno leto 1967 je ob vsestranskem 
prizadevanju vseh dejavnikov zaključeno pozitivno. Izkazan je sicer primanjkljaj 
v višini 433 685 dinarjev, ki pa je bil pokrit s tekočo rezervo. V letu 1967 se je 
z ustreznimi restrikcijskimi ukrepi in prizadevanji vseh začela stabilizacija po- 
trošnje v zdravstvenem zavarovanju, V letošnjem letu pa so ta prizadevanja na 
najboljši poti k uresničevanju postavljenih ciljev. Celotna potrošnja zdravstve- 
nega zavarovanja v naši skupnosti je v letu 1967 zmanjšana v primerjavi z letom 
1966 za 7 milijonov 4 tisoč dinarjev, kar pa je posledica ne le administrativnih 
ukrepov oziroma prizadevanj restriktivnih mer, temveč tudi rezultat vseh 
zainteresiranih za stabilizacijo potrošnje, saj je v prej citiranem zmanjšanju 
potrošnje zdravstveno varstvo udeleženo s polovico zneska. Dohodki sklada 
za leto 1968 se realizirajo po načrtovani dinamiki razen dodatnih prispevkov 
zavarovancev od dopolnilnih dohodkov oziroma dodatni prispevek zavarovan- 
cev, ki se ukvarjajo izven delovnega razmerja z obrtjo ali obrti podobno de- 
javnostjo. 

Slednji še ne plačujejo dodatnega prispevka in bodo morali, če bo dano 
soglasje, ta prispevek plačevati za nazaj od 1. januarja, kar bo za njih precejšnje 
breme. Vsako nadaljnje zavlačevanje pa bi utegnilo še bolj zaostriti sedanjo 
situacijo sklada. 
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Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Ker torej ni nobenega drugega predloga, predlagam, da glasujemo o predlogu 
odloka o soglasju k sklepu skupščine komunalne skupnosti socialnega zavaro- 
vanja delavcev Novo mesto o stopnjah dodatnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci od dopolnilnih dohodkov. Glasujemo 
o predlogu, ki sta ga predlagala poslanca dr. Joža Vilfan in Miran Goslar s spre- 
membami in dopolnitvami, ki jih je predlagala zakonodajno-pravna komisija. 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet. 
S tem smo izčrpali vse točke dnevnega reda, razen 4. točke, to je razpravo 

o uveljavljanju temeljnega zakona o delovnih razmerjih, ki jo obravnavamo 
skupaj z republiškim zborom. Začetek seje bo ob 14.30. 

Takoj po skupni seji, na kateri bomo poslušali samo ekspoze, se vrnemo 
v to dvorano in končamo razpravo ločeno. 

(Seja je bila prekinjena ob 14. uri in se je nadaljevala >ob 15.30.) 

Predsednik Miran Goslar: Pričenjam razpravo k 4. točki dnev- 
nega reda. 

K tej točki so bili vabljeni tudi predstavniki inštituta za javno upravo in 
delovna razmerja pri pravni fakulteti, republiški svet Zveze sindikatov Slove- 
nije, gospodarska zbornica in pravni svet izvršnega sveta, ki so prav tako 
vabljeni k razpravi. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Lamut. 

Franc Lamut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ne 
bi rad razprave zavlačeval, ker pa se nekje čutim soodgovornega, saj sem bil 
nekje avtor dodatnega sklepa na skupnih odborih, želim pojasniti to stališče. 

Strinjam se s predlogom, ki ga je dal predsednik tovariš Goslar, da v for- 
mulaciji »izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj poskrbi«, zamenjamo izraz 
»naj poskrbi« z besedama »se zadolži«, da bo čimprej pripravljen načrt za revi- 
zijo obstoječe zakonske ureditve delovnih razmerij in predložen Skupščini SR 
Slovenije v proučitev. To naj bi bil poseben sklep, ki ga ne bi vnašali v te 
ugotovitve, ker je po mojem to interna zadeva naše skupščine in njenega izvrš- 
nega sveta in njegova zadolžitev. Mislim, da bi bilo smotrno, če bi akceptirali 
predlog, ki ga je podal prej poročevalec skupnih odborov, da gremo v Beograd 
z enotnimi stališči, ne pa, da bi republiški in gospodarski zbor sprejela ena. 
stališča, organizacijsko-politični zbor pa druga stališča. 

Drugič, mislim, da s tem prav nič ne pridobimo v pomembnosti te materije. 
Smatram, da so v ugotovitvah podani drugi vsebinski problemi, ki so važnejši 
kot pa zadolžitve. 

Menim, da bi verjetno lahko naredili majhno redakcijsko spremembo na 
4. strani: predzadnji odstavek pred a) 3, ko pravimo »glede na to, da je za 
revizijo temeljnega zakona potrebno precej časa, bi bile skladne z opravljenimi 
analizami in razpravami, glede na načelno stališče v prejšnji alinei, podrejeno 
upravičene in umestne kvečjemu naslednje spremembe in dopolnitve«. Moje 
mnenje je, da bi lahko besedico »kvečjemu« spustili. Ne bi bil tako drobnja- 
karski, da delimo neko milost in pošiljamo v Beograd. 
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Smatram, da je treba izvesti te spremembe, za katere smo se zedinili in 
na katerih je verjetno zainteresirana tudi slovenska javnost in njeno gospodar- 
stvo. predvsem zaradi ekonomičnosti posameznih postopkov in pristojnosti de- 
lavskih svetov v posameznih večjih delovnih organizacijah, ki imajo svoje 
obrate dislocirane. 

Besedico »kvečjemu« bi morali potem tudi izpustiti v tretji točki, pri sklepih 
o stališčih, to je v 6. vrsti. Mislim, da bi besedo »kvečjemu« lahko brez na- 
daljnjega izpustili. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? 
Mislim, da je predlog, da bi zadolžitev izvršnega sveta izločili v poseben 

sklep, ki se ne bi vnašal v ta tekst, v skladu z 242. členom poslovnika, ki pravi, 
da zbori lahko v mejah svojega področja s sklepi ugotavljajo stanje ter zavze- 
majo stališča v zvezi z vprašanji, ki so jih obravnavali in da lahko nalagajo 
obveznosti izvršnemu svetu in republiškim upravnim organom glede priprave 
zakonov in drugih aktov. To drugo je direktno vezano in se lahko prilagodi ter 
uporabi v tem primeru, kjer gre za to zadolžitev. 

Zeli še kdo razpravljati? Imamo torej dvoje stvari, o katerih je treba zavzeti 
stališče. Prvič, redakcijske spremembe, ki jih predlaga tovariš Lamut, pri čemer 
dvomim, da so to samo redakcijske spremembe. Na strani 4 in na strani 6 tega 
teksta naj bi izpustili besedo »kvečjemu« in glede zadolžitve izvršnega sveta, 
kjer naj bi izraz »naj poskrbi» zamenjali z izrazom »se zadolžuje«. 

Zeli kdo razpravljati o tem? (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem lahko gla- 
sujemo. 

Mihael Savinek: Z izpustitvijo besede »kvečjemu« spremenimo vse- 
bino in moramo mogoče dodati besedo »samo«. 

Predsednik Miran Goslar: Tudi jaz dvomim, da gre samo za redak- 
cijske spremembe. 

Franc Lamut: Umikam predlog, da ne bi zavlačeval usklajevanja. 

Predsednik Miran Goslar: Preostane nam potem samo še zamenjava 
izrazov, »se zadolži« namesto »naj poskrbi«. Zeli kdo o tem razpravljati? Potem 
najprej glasujemo o tem predlogu. Kdor je za. to, da se besedi »naj poskrbi« 
zamenjata s »se zadolži«, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) 

Ugotavljam, da je ta predlog sprejet. 
Sedaj glasujemo o tem, ali se vnese besedilo, kot ga je poslanec Jakofčič 

nazadnje predlagal: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zadolži, da bo 
čimprej pripravljen načrt za revizijo obstoječe zakonske ureditve delovnih raz- 
merij in ga predloži Skupščini SR Slovenije v proučitev.« 

Ali ste za to, da sprejmemo to posebej kot sklep izven tega teksta, ki ga je 
sprejel organizacijsko-politični zbor, ali pa kot 4. točko, kjer bi potem morali 
še navesti, da gre za sklep republiškega in gospodarskega zbora. Kdor je za to, 
da se sprejme to kot poseben sklep izven teksta, naj dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

To se pravi, da smo soglasno za to, da se ta sklep sprejme posebej izven 
teksta. 
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Glasujemo še o celotnem tekstu ugotovitev in sklepov o uveljavljanju 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih s spremembami in predlogi, ki jih je 
že sprejel tudi organizacijsko-politični zbor in nam sporočil to s svojim dopisom, 
ki ga imate vsi na mizi. Glasujemo torej skupaj s tem, da se seveda upošteva, 
da je tudi v drugem odstavku besedila omenjen izvršni svet SR Slovenije med 
tistimi organi, na kar je pristal tudi predlagatelj poslanec Jakofčič. 

Kdor je za predloženo besedilo, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je besedilo soglasno sprejeto. 
Bojim se, da bomo morali počakati, da konča z razpravo republiški zbor, 

da vidimo, kako je sklepal republiški zbor. Zato vas prosim, da do nadaljnjega 
počakate v dvorani zaradi eventualne uskladitve. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.40 in se je nadaljevala ob 15.45.) 

Predsednik Miran Goslar: Obveščam zbor, da je republiški zbor 
sprejel besedilo v enakem sestavu kot mi. Zadolžitev izvršnega sveta je prav 
tako kot mi, sprejel s posebnim sklepom, ki se ne vključi v tekst, vendar v 
prvotnem besedilu, to se pravi s formulacijo: »naj poskrbi«. Mi smo sprejeli, 
kot veste, »se zadolži«. 

Ugotavljam, da niti ni nujno, da je besedilo popolnoma usklajeno, ker gre 
vsebinsko za isto stvar, ki jo lahko tudi ločeno pošljemo izvršnemu svetu. Morda 
je edina slabost to, da izraz »se zadolži« po jezikovni plati ni najboljši. Mislim 
pa, da ni nujno, da kakorkoli spreminjamo svoje glasovanje, ker lahko tudi 
ta sklep ločeno pošljemo in ste verjetno vi istega mnenja. Se strinjate? (Da.) 
Hvala lepa. S tem je seja zaključena. 

(Seja je bila zaključena ob 15.50.) 
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43. seja 

(25. aprila 1968) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Začenjam 43. sejo prosvetno-kultur- 
nega zbora. 

Za današnjo sejo so se opravičili naslednji poslanci: Milan Filipčič, Janez 
Karlin, Vida Rojic, Ivan Zele, Emil Smole, Vlado Uršič in Slavko Tihec. Ugo- 
tavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 42. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti; 
4. zaključni račun in poročilo o delu za leto 1967 in finančni načrt za leto 

1968 izobraževalne skupnosti SR Slovenije; 
5. osnutek poslovnika prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije. 
Ima kdo od poslancev k predlaganemu dnevnemu redu kako pripombo ozi- 

roma spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.) Kolikor ne, 
ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika prejšnje seje. Ima kdo k osnutku zapisnika kako pripombo oziroma spre- 
minjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.) Kolikor ne, ugotavljam, 
da je zapisnik 42. seje zbora odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Poslanec našega zbora Mirko Vrečko je na zadnji seji zbora ustno zastavil 
vprašanje v zvezi s kritjem prevoznih stroškov za prevoz učencev srednjih 
šol, tako po železnici kot tudi na avtobusih. Izvršni svet je sporočil, da bo na 
poslansko vprašanje odgovoril namestnik republiškega sekretarja za prosveto 
in kulturo tovariš Boris Lipužič. 
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Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Odgovor na poslansko vprašanje tovariša Mirka Vrečka je naslednji: 

Zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja 
v SR Sloveniji ureja v 44. členu tudi delno kritje prevoznih stroškov za učence 
srednjih šol in za študente visokošolskih zavodov. Po tem členu zagotavlja 
sredstva za delno kritje teh prevozov republiška izobraževalna skupnost v skladu 
s pogoji, ki jih sama določi. 

V letu 1967 je bilo regresiranje prevoznih stroškov za učence srednjih šol 
in študentov visokošolskih zavodov iz sredstev republike omejeno samo na 
prevoz na železnici. To regresiranje je potekalo na osnovi pogodbe, ki je bila 
sklenjena med SR Slovenijo, to je republiškim sekretariatom za gospodarstvo 
in združenim železniškim transportnim podjetjem v Ljubljani. Po uveljavitvi 
zakona o financiranju šolstva in po ustanovitvi izobraževalne skupnosti je bilo 
preneseno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz združenega transportnega 
podjetja v Ljubljani na izobraževalno skupnost SR Slovenije. Na osnovi te 
pogodbe je bilo za znižanje prevoznih stroškov dijakov in študentov v letu 1967 
izplačano navedenemu podjetju 5 milijonov dinarjev. 

V letu 1968 bo izobraževalna skupnost SR Slovenije razširila regresiranje 
prevozov dijakov in študentov tudi na avtobusna prevozna sredstva. S sredstvi, 
ki jih je za delno regresiranje stroškov za prevoz dijakov in študentov zagotovila 
republiška izobraževalna skupnost s finančnim načrtom za leto 1968, bo pred- 
vidoma omogočen 25'°/o regres. Brž ko bodo znani pogoji za formiranje prevozne 
cene, v teku so namreč pogajanja z zveznim zavodom za cene o sprostitvi cene 
za potniški tarifni kilometer, bo republiška izobraževalna skupnost organizirala 
s prevoznimi podjetji sestanek glede komercialnih popustov in morebitnega 
poenotenega obračunavanja v prevozov. 

To je naš odgovor na vprašanje, ki ga je zastavil tovariš poslanec. Kolikor 
bi želel imeti še podrobnejša pojasnila, bi prosil, da bi nanja odgovoril tovariš 
Ludvik Zaje, predsednik izvršnega odbora republiške izobraževalne skupnosti, 
ki je tudi navzoč na današnji seji. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ima poslanec Vrečko morda dopolnilno 
vprašanje? 

Mirko Vrečko: Želim vedeti, kdaj se bo to začelo izvajati. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Odgovoril bo tovariš Ludvik Zaje. 

Ludvik Zaje: Pogodba je predložena avtobusnim podjetjem, vendar 
republiška izobraževalna skupnost zahteva, da se tudi avtobusna podjetja izra- 
zijo o svojem komercialnem popustu. Zaenkrat ta podjetja še niso predložila 
nobenega predloga za svoj komercialni popust, razumljivo pa je, da bo to treba 
rešiti podobno kot pri železnicah. Naš predlog je, da 25 % prispeva republiška 
izobraževalna skupnost, 25 °/o pa avtobusna podjetja. 

Vendar pa bodo popusti, ne glede na to, ali bo komercialni popust odobren 
ali ne, že od 1. maja dalje uveljavljeni. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Je pojasnilo-zadovoljivo? (Da.) 
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Dr. Lev Premru je zastavil vprašanje v zvezi z dodeljevanjem dopol- 
nilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim. Izvršni svet je sporočil, 
da bo na vprašanje odgovoril predsednik izvršnega odbora izobraževalne skup- 
nosti Slovenije tovariš Ludvik Zaje. 

Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Stro- 
kovna služba izobraževalne skupnosti SR Slovenije je izdelala osnutek meril za 
izravnavanje pogojev izobraževanja v temeljnih izobraževalnih skupnostih na 
osnovi enotnih osnovnih meril za financiranje dejavnosti izobraževalnih zavo- 
dov v letu 1968 in dodatnih kriterijev, določenih s 35. členom zakona o izobra- 
ževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. 

Merila, ki so bila izdelana, temeljijo na naslednjih osnovah: na ceni peda- 
goške ure razrednega pouka 20,64 N din, na ceni pedagoške ure predmetnega 
pouka 26 N din, na ceni pedagoške ure razrednega oziroma predmetnega pouka 
v posebnih osnovnih šolah, ki je za 20®/o večja od cene istovrstnega pouka v 
splošnih osnovnih šolah, na sredstvih za materialne izdatke, to so funkcionalni 
in režijski, v višini 15'%> na global sredstev za osebne dohodke vsega osebja, na 
sredstvih za obvezne prevoze učencev osnovnih šol na podlagi potrošnje v letu 
1967, na sredstvih za dejavnost prosvetno-pedagoške službe na osnovi potrošnje 
v letu 1967 in na sredstvih za dodatne vzgojno-izobraževalne dejavnosti v občini 
v višini 7®/o na global sredstev, izračunanih za posamezne temeljne izobraže- 
valne skupnosti. Zgoraj navedeni kriteriji so bili postavljeni na podlagi skupno 
razpoložljivih sredstev temeljnih in republiške izobraževalne skupnosti. 

Izvršni odbor republiške izobraževalne skupnosti pa je odklonil izvajanje 
takih meril, ker je menil, da ni mogoče več vzdrževati prakse, da se merila 
delajo na osnovi razpoložljivih in vnaprej določenih sredstev, ne pa na osnovi 
dejanskih stroškov izobraževanja. Ob zgoraj postavljeni ceni pedagoške ure 
bi namreč zagotovili osebne dohodke delavcem s srednjo izobrazbo le v višini 
708 N din, z višjo izobrazbo pa 897 N din. Zato je izvršni odbor sklenil, naj se 
merila izdelajo za leto 1969, in sicer na osnovi družbenega dogovora o postop- 
nem zmanjševanju razlik med osebnimi dohodki prosvetnih delavcev v posa- 
meznih temeljnih izobraževalnih skupnostih in o postopnem zmanjševanju 
razlik med osebnimi dohodki prosvetnih delavcev in delavcev z enako strokovno 
izobrazbo na drugih področjih družbene dejavnosti. Šele tako kvamtificirana 
merila bodo prikazala dejanski primanjkljaj potrebnih sredstev. 

Z izdelanimi merili je bil seznanjen izvršni odbor izobraževalne skupnosti, 
kateremu zakon nalaga, da pripravlja ustrezne predloge za skupščino izobraže- 
valne skupnosti SR Slovenije. Izvršni odbor se je odločil, kot je bilo povedano, 
da je treba merila kvantificirati z drugačno vrednostjo posameznih elementov. 
Na tej osnovi ovrednotena merila bodo predložena skupščini izobraževalne skup- 
nosti in Skupščini SR Slovenije v začetku junija 1968. 

Pri izdelavi meril so bile upoštevane obveznosti občinskih skupščin do 
šolstva, pri čemer pa je izvršni odbor ugotovil, da tudi spremenjeni zakon 
o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja ne rešuje 
tega problema, ker tudi ob upoštevanju določb spremenjenega zakona občinske 
skupščine prispevajo sredstva za šolstvo v zelo različni višini. Izvršni odbor 
je ugotovil, da so v Socialistični republiki Sloveniji še vedno nekatere občine, 
kot na primer Lendava, Lenart, Metlika, Šentjur pri Celju, ki dejansko le sofi- 
nancirajo osnovno šolstvo, medtem ko je stvarni financer tega šolstva v teh 
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občinah še vedno republika. Omenjene občine tako odvajajo za osnovno dejav- 
nost osnovnih šol le od 0 do 14 % v občini zbranih proračunskih sredstev. 

Na podlagi navedenih ugotovitev je sklenila skupščina izobraževalne skup- 
nosti SR Slovenije na včerajšnji seji, naj dobe vse tiste temeljne izobraževalne 
skupnosti, ki so bile v lanskem letu dotirane iz republiških proračunskih sred- 
stev, dopolnilna sredstva v enaki višini, kot so jih prejele občine v letu 1967. 
če te prispevajo za osnovno dejavnost šolstva najmanj 40 % v občini zbranih 
proračunskih sredstev. Temeljnim izobraževalnim skupnostim oziroma občinam, 
ki prispevajo manjša sredstva, pa naj bi zmanjšali višino dopolnilnih sredstev 
za največ 30%, če se ne bodo izvršile objektivno možne spremembe v občin- 
skih proračunih v korist šolstva. 

Temeljne izobraževalne skupnosti oziroma občine, ki doslej niso prejemale 
dopolnilnih sredstev iz republiškega proračuna, vendar pa so po kriterijih 
35. člena zakona o izobraževalnih skupnostih upravičene do posebnih dopol- 
nilnih sredstev, bodo prejele ta sredstva v višini, ki jim pripada v primerjavi 
z materialnim standardom dotiranih temeljnih izobraževalnih skupnosti ozi- 
roma občin. Te nove temeljne izobraževalne skupnosti so za letošnje leto Brežice. 
Novo mesto, Ptuj in Zagorje ob Savi. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Je odgovor na vprašanje zadovoljiv? 
(Da.) Tako lahko zaključimo to točko in preidemo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na razprav®' in sklepanje o predlogu za izdajo zakona o raziskovalni 
dejavnosti. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 
ki je za svojega predstavnika določil člana izvršnega sveta dr. Ernesta Petriča. 
Zeli predstavnik izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev k predlogu? (Da,) 
Prosim. 

Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dovolite mi, da že v prvi fazi zakonodajnega postopka za izdajo zakona o razi- 
skovalni dejavnosti, to je ob predlogu za izdajo zakona, spregovorim nekaj besed, 
še posebej zato, ker je razprava o problematiki raziskovalnega dela v naši skup- 
ščini izredno pomembna. S to razpravo namreč v nekem smislu stopamo v novo 
fazo že doslej številnih obsežnih, živahnih, pa tudi kontradiktornih razprav o 
pomenu in vlogi raziskovalnega dela pri nas. 

Z našo današnjo razpravo in z razpravo, ki jo bomo, upam, danes zaključili 
s sklepom, naj se pripravi republiški zakon o raziskovalni dejavnosti, nastaja 
tudi v najbolj formalnem smislu obveznost, da se področje raziskovalnega dela 
v Sloveniji normativno uredi. Skupaj z zakonom o visokem šolstvu, ki je že 
pripravljen v osnutku, in skupaj z eventualno zakonodajno ureditvijo položaja 
in vloge Slovenske akademije znanosti in umetnosti bi tako bilo normativno 
urejeno celotno to področje. Jasno seveda je, kar je bila tudi zahteva razprav 
v odborih, da mora postopek pri vseh teh zakonih potekati vzporedno in uskla- 
jeno. To pomeni, da bo treba čim prej pristopiti tudi k pripravi predloga za 
izdajo zakona o slovenski akademiji znanosti in umetnosti. 

Razumljivo je, da v prvi fazi zakonodajnega postopka ne mislim podrobneje 
govoriti o posameznih možnih rešitvah v bodočem zakonu, o posameznih kon- 
kretnih vprašanjih, ki jih bo treba urediti. Verjetno so pred nami še nadaljnja 
razpravljanja o posameznih konkretnih rešitvah, pa tudi obilo poglobljenega 
dela pri iskanju najboljših konkretnih rešitev. V tej fazi zakonodajnega postopka 
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je važno predvsem, da se odločimo za temeljna načelna izhodišča, na katerih naj 
bi bil zakon zgrajen. 

Nadalje želim poudariti, da naše prizadevanje za ustreznejšo zakonodajno 
ureditev raziskovalne dejavnosti in visokega šolstva, ki je z raziskovalno pro- 
blematiko še kako povezano, ni nič specifično slovenskega. Tako rekoč povsod 
v svetu sta v silni dinamiki našega časa raziskovalna dejavnost in visoko šolstvo 
področij, ki zahtevata danes adekvatnejšo ureditev in se jih z več ali manj 
uspeha, z več ali manj drznosti lotevajo tako rekoč vse obstoječe družbe. Po- 
nekod dobiva problematika teh dveh področij, ko se skušajo odpraviti preživele 
strukture in se zahtevajo adekvatnejše moderne možnosti, naravnost dramatične 
dimenzije, pri čemer Italija in Zvezna republika Nemčija nista edina primera. 
Skoraj povsod pa so prisotne ostre polemike. 

Problemi in odprta vprašanja, s katerimi se torej na tem področju sreču- 
jemo, niso nič specifičnega za Slovenijo, ampak so to vprašanja, ki so prisotna 
tako rekoč povsod v sodobnem svetu. Naj samo mimogrede omenim, da je ne- 
davna konferenca ministrov za raziskovalno delo držav OECD, ki je pretekli 
mesec zasedala v Parizu, imela na svojem dnevnem redu problematiko, ki je 
pereča tudi pri nas, to je, problematiko kreiranja nacionalne raziskovalne poli- 
tike, odločitev in programiranje na področju raziskovalnega dela, dalje proble- 
matiko tehničnega zaostajanja, nezadostne povezanosti raziskovalne dejavnosti 
z gospodarskim in siceršnjim razvojem ter problematiko organiziranja infor- 
macij sko-dokumentaci j ske službe. 

Približno ista vprašanja, ki so se pred mesecem dni obravnavala v Parizu, 
bodo čez kak mesec dni predmet posebnega posvetovanja o problematiki razisko- 
valnega dela, njegove organizacije, programiranja in vodenja na posebni konfe- 
renci držav članic SEV v Moskvi. 

Torej, problematika, ki je identična naši. To poudarjam posebej zato, ker 
želim pokazati, da so danes povsod v svetu, zlasti pa v razvitem, na močnem 
prepihu gledanja na raziskovalnp delo in visoko šolstvo, kakršna so veljala v 
preteklosti. 

Jasno seveda je, da so posamezne oblike, posamezne rešitve, ki jih za ure- 
janje problematike organizacije in programiranja raziskovalnega dela sprejemajo 
razne države, v posameznostih dokaj različne. Vendar pa je moč ugotoviti ne- 
katera enotna, skoraj identična izhodišča; izhodišča, kakršna se nam vsiljujejo 
tudi ob opazovanju in proučevanju naše slovenske in jugoslovanske proble- 
matike. 

Eno takih enotnih spoznanj je, da je za nami čas, ko je opredeljevanje 
raziskovalnih nalog bila stvar zanimanja in interesa posameznega raziskovalca 
v njegovem laboratoriju, na univerzi ali pa posameznega inštituta. Raziskovalna 
dejavnost se danes povsod tretira kot dejavnost izrednega družbenega pomena, 
kot dejavnost, pri kateri sta še kako prisotna interes in vloga državne oziroma 
družbene politike. 

Ob utrjenem spoznanju, da je raziskovalno delo bistven faktor za napredek, 
tako gospodarstva kot katerekoli druge družbene dejavnosti v neki državi ozi- 
roma družbi, in ob dejstvu, da raziskovalno delo zahteva danes ogromna druž- 
bena sredstva, ki pa so v katerikoli državi omejena, se postavlja v ospredje 
zahteva po vodenju nacionalne politike na področju raziskovalnega dela, zahteva 
po programiranju, po konkretnih družbenih odločitvah ob določanju proporcev 
in prioritet, po katerih naj se vlagajo družbena sredstva v raziskovalno delo. 
Vzporedno z navedenim je danes povsod v svetu utrjeno tudi spoznanje, da 
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družbene oziroma državne politike na področju raziskovalnega dela ni mogoče 
uspešno kreirati brez soudeležbe raziskovalcev. Tako kot je torej na eni strani 
potrjeno spoznanje, da programiranje raziskovalnega dela, vodenje nacionalne 
politike na področju raziskovalnega dela še zdaleč ni stvar, ki bi bila izven 
zanimanja državne oziroma družbene politike, je prav tako jasno, da ni uspešne 
raziskovalne politike brez ustvarjalne soudeležbe in iniciative raziskovalcev 
samih. 

Prav tako nesporno je povsod v svetu spoznanje, da raziskovalno delo 
zahteva hitro naraščanje njemu namenjenih denarnih sredstev in tudi hitro 
naraščanje sredstev, ki jih poleg direktnega naročnika, to je gospodarstva ali 
drugega interesenta, daje država. Vse bolj pa je tudi jasna zahteva, naj se ta 
sredstva usmerjajo v skladu z nacionalno politiko po kolikor toliko jasno dolo- 
čenih prioritetah in proporcih med sferami in področji raziskovalnih dejavnosti. 
V državi, kjer se razpolaga z relativno majhnimi sredstvi, pa stopa še posebej 
v ospredje potreba po jasni raziskovalni politiki, po čvrsto določenih proporcih 
in prioritetah, po katerih naj se usmerjajo družbena sredstva, namenjena za 
raziskovalno delo. 

Nadaljnje, v svetu prav tako utrjeno spoznanje izhaja iz dejstva, da se 
kvantum človeškega znanja danes neverjetno hitro širi. Vsaj v 10 letih, če ne 
prej, se danes kvantum človeškega znanja podvoji. Po podatkih UNESCA se 
danes v svetu letno izdaja okrog 50 000 znanstvenih in tehničnih časopisov z 
okrog 3 000 000 člankov in se letno registrira ca. 250 000 patentov. Ob taki 
ekspanziji znanja je seveda še kako potrebna organizirana informacijska in 
dokumentacijska služba. Povsod v razvitem svetu, pa tudi v mednarodnih orga- 
nizacijah, najsibo to OECD, UNESCO, SEV in drugi, so v teku resni napori, 
kako zagotoviti ustrezno informacij sko-dokumentacijsko službo raziskovalnega 
dela. 

Ob teh, lahko bi rekli, v sodobnem svetu dominantnih spoznanjih in pro- 
cesih na področju raziskovalnega dela se seveda postavlja vprašanje, kje smo v 
teh dogajanjih mi. Čeprav so lahko tudi nevarne in neadekvatne razne take 
primerjave, saj se pogosto primerjajo med seboj dokaj različne kategorije ali 
pa iste kategorije v različnih družbenoekonomskih pogojih, vendarle ne bo 
odveč nekaj takih primerjav in ocen. 

Kot splošne pozitivne značilnosti raziskovalne dejavnosti v Sloveniji bi želel 
poudariti relativno velik obseg te dejavnosti in njeno veliko pestrost ter razve- 
janost. Prav tako je potrebno poudariti tudi relativno visoko kvaliteto, ki temelji 
na tradiciji raziskovalnega dela v Sloveniji in na prizadevanjih raziskovalcev. 
V Sloveniji imamo registriranih pri republiškem sekretariatu za prosveto in 
kulturo 48 samostojnih inštitutov;, poleg teh pa imamo še približno 150 nesa- 
mostojnih raziskovalnih organizacij, ki so, ali v sestavu SAZU ali v okviru uni- 
verze ali pa so kot razvojne enote in oddelki v okviru gospodarskih organizacij. 
Po podatkih za leto 1966 je bilo v raziskovalni dejavnosti v Sloveniji zaposlenih 
okoli 5800 ljudi, od tega 1500 raziskovalcev, to je 1500 strokovnjakov, ki so delali 
kot raziskovalci. Nadalje je kot pozitivno potrebno omeniti dosedanje izkušnje 
sklada Borisa Kidriča, ki je postopoma uspel zagotoviti resno kvaliteto razisko- 
valnih nalog, ki jih financira. 

Poleg teh, vsekakor pozitivnih karakteristik raziskovalne dejavnosti v Slo- 
veniji pa ne moremo mimo tega, da ne bi omenili tudi nekatere pomanjkljivosti. 
Med temi je vsekakor, po mojem mnenju, prva odsotnost adekvatnejše orga- 
nizacije raziskovalne dejavnosti pri nas, odsotnost nacionalne politike na pod- 
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ročju raziskovalnega dela, odsotnost programiranja raziskovalnega dela, od- 
sotnost odločitev z vidika družbenega interesa na področju raziskovalnega dela. 

Še posebej so bile odločitve o vlaganju sredstev v raziskovalno delo vse 
preveč odraz interesov posameznih inštitutov ali celo posameznih raziskovalcev 
in premalo odraz resnične potrebe in interesov naše družbe, našega gospodarstva 
in drugih družbenih dejavnosti. 

Premalo zavestno smo naša, sicer omejena sredstva, namenjena za razi- 
skovalno delo, ob hkrati relativno velikih potrebah po raziskovalnem delu 
vlagali po načelih in premicah neke raziskovalne politike in nekega jasnejšega 
raziskovalnega programa. Zato bo prav kreiranje nacionalne raziskovalne poli- 
tike ena od temeljnih nalog tudi bodoče organizacije raziskovalcev v Sloveniji. 

Pri tem naj dodam, da pomanjkanje nacionalne raziskovalne politike in 
jasnejšega programa raziskovalne dejavnosti ob tem, da se zavedamo potrebe 
po taki politiki in programu, ne pomeni našega velikega zaostajanja, če naše 
stanje vzporejamo s stanjem drugod po svetu. Po ugotovitvah UNESCA je 
namreč danes vsega okrog 20 držav od skupno 122 članic UNESCA v stanju, 
da na nacionalnem nivoju planirajo in usmerjajo razvoj raziskovalne dejavnosti. 
To torej pomeni, da mi sicer nismo med temi dvajsetimi, da pa smo vsekakor 
med tistimi, ki resno čutimo potrebo po taki politiki in programiranju in da smo 
v najboljšem položaju, da v kratkem času postavimo vse potrebne organizacijske 
in druge možnosti, da do nacionalne raziskovalne politike in programiranja 
pridemo. 

Pri tem je jasno, da bo naša bodoča politika na področju raziskovalnega 
dela glede vlaganja sredstev morala temeljiti ne več na konkretnih eksistenčnih 
potrebah posameznih inštitutov ali celo posameznih raziskovalcev, pač pa jo 
bodo morali opredeljevati drugi kriteriji. Predvsem bodo morala biti v ospredju 
vlaganja na tista področja, na katerih je naša družbena, politična in siceršnja 
stvarnost specifična in s tega vidika raziskovalno interesantna, nadalje področja, 
kjer naše konkretne družbene potrebe zahtevajo prisotnost raziskovalnega dela, 
in pa za tiste raziskovalne naloge in dejavnosti, kjer že obstoji pri nas vrhunska 
kvaliteta, kjer že v svetu nekaj pomenimo in je zato upravičeno in potrebno, da 
to vrhunsko kvaliteto še dalje razvijamo in ohranjamo svoje mesto v razisko- 
vanjih človeštva. 

Kot nadaljnjo splošne j šo pomanjkljivost raziskovalnega dela pri nas bi 
vsekakor bilo pomembno omeniti razna dupliranja in neusklajenosti, ki so seveda 
še posebej usodne v razmerah, kakršne so slovenske. Dupliranje nam namreč 
otežkoča adekvatno opremljenost naših istovrstnih inštitutov, s tem pa ogroža 
kvaliteto njihovega dela. 

Prav tako ni mogoče, da ne bi omenil relativno šibko povezanost našega 
raziskovalnega dela s potrebami našega gospodarstva in drugih družbenih dejav- 
nosti. Dezintegriranost povsod v svetu skušajo odpraviti, saj je v modernih 
družbah izven dvoma spoznanje, da je predvsem kvalitetno raziskovalno in raz- 
vojno delo tisto, ki prinaša vrhunsko propulzivnost in akumulativnost industrije. 
Za nekatere veje gospodarstva, kot na primer kemija, elektronika, pa tudi 
strojna in tekstilna industrija in tako dalje, pa sta razvoj in aplikacija sploh 
osnova zdrave poslovne eksistence. 

Dezintegriranost pa ni samo med raziskovalnim delom in gospodarstvom, 
pač pa je pri nas močno prisotna tudi dezintegriranost znotranj posameznih vej 
raziskovalne dejavnosti. Premalo povezanosti je marsikdaj med fundamentalnim, 
aplikativnim in razvojnim delom na nekem raziskovalnem področju. 
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Resne težave nam povzroča in nam bo še povzročalo ne dovolj razčiščeno 
pojmovanje o možnostih in pomenu raziskovalnega dela. Resnično kvalitetni 
rezultati raziskovalnega dela so rezultati dolgoročne raziskovalne dejavnosti. 
Predstave, da raziskovalec ali raziskovalna institucija, ki se je komaj začela 
ukvarjati z raziskovalnim delom na nekem področju, lahko tako rekoč čez noč 
pripravi odrešujoče elaborate in analize, ki naj omogočijo razreševanje nekaterih 
problemov, na primer v gospodarstvu, so iluzorne. Resnična kvaliteta na pod- 
ročju raziskovalnega dela je lahko samo odraz in rezultat dolgoročnega siste- 
matičnega raziskovalnega dela, raziskovalne rasti neke industrije in njenih 
kadrov. 

Vsaka prevelika nestrpnost, pričakovanje in zahteve rezultatov tako rekoč 
čez noč ne more prispevati k razvoju raziskovalnega dela na nekem področju;, 
s takimi rezultati tudi ne moremo pričakovati, da bi raziskovalno delo prispevalo 
k res kvalitetnemu obravnavanju konkretnih družbenih in gospodarskih vpra- 
šanj. Nestrpen odnos do raziskovalne dejavnosti bo . pogosto imel za rezultat 
nizko kvaliteto, slabe, navidezne raziskovalne rezultate, elaborate ipd., ki pa z 
resničnimi raziskovalnimi dosežki, s poglobljeno analizo in z resničnimi dognanji 
nimajo mnogo skupnega. 

Ne da bi se posebej spuščal na tem mestu v obsežne kvantitativne pri- 
merjave. ki so, kot že rečeno, vedno tudi zelo delikatne in jih je zato jemati 
le okvirno, lahko med nami in drugimi deželami na osnovi preračunavanj in 
izračunov, ki jih je opravil naš republiški sekretariat za prosveto in kulturo, na. 
osnovi primerjav po kriterijih OECD o razvitosti raziskovalnega dela med posa- 
meznimi državami — upoštevane so ZDA, Kanada, Švedska, Francija, Zvezna 
republika Nemčija, Velika Britanija, Norveška, Holandija, Italija, Belgija, Av- 
strija, Grčija, Irska, Španija, Japonska, Portugalska — in Slovenijo oziroma 
Jugoslavijo pridemo do kar presenetljivih ugotovitev, ki jih bom kot zanimive 
vsaj nekatere navedel. 

Jugoslavija je po absolutnem znesku sredstev, ki jih je dajala v letu 1964 
za raziskovalno delo, dokaj pred Norveško, Španijo, Turčijo in Avstrijo in celo 
sama Slovenija pred Portugalsko, Grčijo in Irsko. Nadalje ugotovimo, da je 
Slovenija po številu raziskovalcev na 10 000 prebivalcev pred Italijo, Avstrijo, 
Portugalsko, Španijo in Grčijo in da smo bili po številu sredstev, ki smo jih 
dajali za raziskovalno delo na enega prebivalca, v Sloveniji v letu 1964 pred 
Japonsko, Italijo, Avstrijo itd.; po sredstvih, izdanih za raziskovalno delo v enem 
letu na enega raziskovalca, smo bili v letu 1964 v Sloveniji celo pred Norveško, 
Holandijo, Italijo, Belgijo, Avstrijo, Grčijo, Irsko, Španijo, Japonsko itd. 

Za pokazovalca o tem, koliko sredstev se vlaga v razvoj in raziskovalno delo 
glede na gospodarsko moč neke države, lahko uporabimo odnos med vloženimi 
sredstvi v raziskovalno delo in med bruto nacionalnim produktom; torej raz- 
merje v odstotkih med izdatki za raziskovalno delo in bruto nacionalnim pro- 
duktom. Po teh podatkih je Slovenija pred Kanado, Belgijo, Norveško, Italijo,. 
Irsko, Avstrijo, Portugalsko, Španijo, Grčijo. Zanimiv je tudi podatek, da je v 
strukturi virov sredstev za financiranje raziskovalnega dela odstotek gospo- 
darstva v Sloveniji relativno zelo visok. Samo Belgija je od vseh obravnavanih 
držav bila v tem pogledu za malenkost pred Slovenijo. Druge države pa dajejo 
procentualno mnogo več sredstev iz družbenih virov. 

Možno bi bilo navesti še nekatere druge pokazovalce in izračune, ki se jih 
je lotil in opravil republiški sekretariat za prosveto in kulturo na osnovi pri- 
merjav in podatkov, ki jih je objavil OECD, ki bi nam pokazali, da je po 
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vloženih sredstvih, kadrih itd., nesporno pred nami samo nekaj najrazvitejših 
držav Evrope. 

Seveda pa je vprašanje, če smo tako visoko tudi po rezultatih raziskovalnega 
dela. Menim, da nismo. To pa pomeni, da je očitno precej neustreznosti prav v 
naši organizaciji raziskovalnega dela, v pomanjkanju ustrezne nacionalne po- 
litike raziskovalnega dela, dezintegraciji, odsotnosti programiranja in morda tudi 
v preobremenjenosti raziskovalcev z raziskovalnimi dejavnostmi. 

Obstoj navedenih problemov, poleg vrste konkretnih odprtih vprašanj, 
očitno zahteva ustreznejšo ureditev raziskovalne dejavnosti z zakonodajnim 
aktom. Ob tem naj dodam, da formalno zahteva to tudi že zvezni splošni zakon 
o organizaciji znanstvene dejavnosti iz leta 1965. Tako obstoji danes vrsta ne- 
skladnosti med obstoječim stanjem in zahtevami tega zveznega zakona. Pa tudi 
sklepi Skupščine SR Slovenije, sprejeti aprila 1967, nalagajo zakonodajno ure- 
ditev vrste vprašanj raziskovalne dejavnosti. 

V podobnem položaju, kot je naša republika, sta tudi obe republiki, v katerih 
je raziskovalno delo dokaj razvito, to je Socialistična republika Srbija in Socia- 
listična republika Hrvatska. Po dolgotrajnih in dokaj vročih razpravah so danes 
prizadevanja v obeh v fazi zakonodajnih osnutkov oziroma tez za pripravo 
zakonodajnih osnutkov. Naša prizadevanja za pripravo zakona skušamo čimbolj 
uskladiti z njihovimi dognanji in pripravljamo poglobljeno izmenjavo izkušenj 
in pogojev. 

Ob tem, ko nam opisano stanje brez dvoma nalaga, da pristopimo k pripravi 
osnutka zakona o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji, lahko ugotovimo, da nam 
tudi doseženo stanje v dosedanjih naporih to omogoča. Obsežne in široke raz- 
prave v preteklih nekaj letih, ki so posebej bile obsežne in poglobljene v zadnjih 
nekaj mesecih, so dale republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo k že 
omenjenim sklepom skupščine obsežno gradivo in dokaj dober pregled nad sta- 
njem raziskovalnega dela pri nas. V dosedanjih razpravah, ki so zajele poleg 
raziskovalcev tudi širše družbene dejavnike, so se'dokaj nesporno izoblikovala 
temeljna načela, na katerih bo možno zgraditi napreden, moderen zakon o razi- 
skovalni dejavnosti. 

Obenem menim, da smo dokaj usposobljeni in seznanjeni tudi z izkušnjami 
drugod po svetu. Poleg dokaj enotne ocene, da je zakonodajna ureditev razi- 
skovalne dejavnosti nujna, poleg dokaj jasno izoblikovanih temeljnih načel, na 
katerih naj bi ta zakon temeljil, obstoja tudi enotnost o cilju, to je, da je po- 
trebno z ustreznimi zakonodajnimi, organizacijskimi in vsebinskimi ukrepi jn 
procesi dejansko postaviti raziskovalno delo na ustrezno mesto in mu omogočiti 
adekvatno vlogo v naših prizadevanjih za izgraditev moderne socialistične slo- 
venske skupnosti. 

Smatram, da ni potrebno v tej fazi zakonodajnega postopka podrobneje 
povzemati vsega, kar je napisano v predlogu za izdajo zakona o raziskovalni 
dejavnosti, tega, kar je vsebina sklepov skupščine, in tega, kar je ugotovila 
javna razprava. Vendar pa naj omenim, da ni odveč poudariti tista načela, na 
katerih naj bi po mnenju izvršnega sveta bodoči zakon temeljil. 

Gre najprej za spoznanje, da so programiranje, organizacija in financiranje 
raziskovalnega dela, skratka nacionalna politika na področju raziskovalnega 
dela, nujno sestavni del splošne družbene politike in ne neka izolirana, sama 
vase zaprta sfera. Nadalje, da je potrebno izhajati iz enotnosti, celovitosti razi- 
skovalnega dela, iz dejstva, da je znanstveno, aplikativno raziskovalno in raz- 
vojno delo celovit kompleks, ki se med seboj prepleta in da teh posameznih 
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stopenj raziskovalne dejavnosti ni mogoče ločeno obravnavati in zlasti ne ločeno 
organizirati na nivoju republike. Posebnosti, ki sicer vsekakor obstojijo, tako 
funkcionalne kot organizacijske, na primer tudi med slovensko akademijo zna- 
nosti in umetnosti, univerzo, samostojnimi inštituti in razvojnimi oddelki, je 
brez dvoma možno upoštevati in obravnavati v okviru enotne organizacije razi- 
skovalcev in enotne raziskovalne politike. Nujno je zagotoviti samoupravno 
udeležbo raziskovalcev pri družbenem odločanju o nalogah in napredku razi- 
skovalnega dela v Sloveniji. Potrebno je zagotoviti raziskovalcem, da soodločajo 
pri kreiranju naše raziskovalne politike. 

Pomembno in bistveno je tudi izhodišče, naj se iz sredstev širše družbene 
skupnosti financira predvsem fundamentalne raziskave, pa se družbena sredstva, 
namenjena za raziskovalno delo, usmerjajo in vlagajo lahko z vidika družbenih 
potreb tudi v aplikacijo in razvoj. Slej ko prej pa seveda ostanejo glavni finan- 
cerji te raziskovalne dejavnosti, to je razvoja in aplikacije, konkretni naročniki. 

Povezanost pedagoškega dela z raziskovalnim delom oziroma, bolje rečeno, 
pogojenost kvalitetnega pedagoškega dela na visokošolskih institucijah v razi- 
skovalnem delu določa mesto in vlogo raziskovalnega dela na naši univerzi. O 
teh vprašanjih so nujno potrebne usklajene rešitve z zakonom o visokem šolstvu. 

Odprtost, povezanost in javnost raziskovalnega dela so kot načela verjetno 
sprejemljiva brez razpravljanja. Predvidena republiška samoupravna organi- 
zacija raziskovalcev naj bi v okviru naših splošnih samoupravnih konceptov 
omogočila ustrezno ravnotežje pri kreiranju raziskovalne politike med interesi 
družbe kot celote in interesi raziskovalcev samih. Potrebna bo ustrezna razpo- 
reditev kompetenc in ustrezna sestava organov samoupravne skupnosti razi- 
skovalcev in upravnega odbora sklada družbenih sredstev. Odločitve z vidika 
strokovnosti in interesov razvoja neke znanstvene vede bodo nujno v področni 
sekciji skupnosti raziskovalcev, sinteza teh interesov z možnostmi in potrebami 
družbe kot celote pa v upravnem odboru sklada družbenih sredstev. 

Posebej bi poudaril, naj bi na osnovi vsebine sklepov skupščine, predlo- 
ženega predloga za izdajo zakona, že izoblikovanih načel in načel, ki naj bi jih 
izoblikovala tudi današnja razprava v zboru, uredili v okviru bodočega zakona 
tudi vrsto drugih perečih vprašanj, med njimi tudi problematiko informacijsko 
dokumentacijske službe, kolikor je to vprašanje potrebno urediti z zakonom. 
Naj tu dodam, da izvršni svet ocenjuje problematiko informacijske dokumen- 
tacijske službe na področju raziskovalne dejavnosti pri nas kot eno najpomemb- 
nejših nalog in v tem smislu izražam vso podporo sedanjim prizadevanjem, da 
se to vprašanje v Sloveniji premakne z mrtve točke. 

V skladu z zahtevami poslovnika so v predlogu za izdajo zakona navedene 
tudi finančne posledice predvidenega zakona. Dodam naj, da je ob tem, ko je 
nesporno, da se za raziskovalno delo zahtevajo stabilna in tudi stalno narašča- 
joča sredstva, še odprto vprašanje, kako na najbolj adekvaten način v okviru 
našega sistema urediti zbiranje in opredeljevanje družbenih sredstev, name- 
njenih za raziskovalno dejavnost. Verjetno bo možno predložiti več alternativnih 
rešitev, kar bo vsekakor naloga strokovnih služb republiškega sekretariata za 
finance in republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. 

Ob zaključku bi hotel opozoriti še na nekaj. V dosedanjih razpravah o pro- 
blematiki raziskovalne dejavnosti pri nas se je pokazalo, da nekateri menijo, 
da je z zakonom možno urediti vsa odprta vprašanja, in tudi vsebinska. Številne 
so bile v javni razpravi ocene, kaj vsega pri nas ni in kaj vse bi bilo potrebno 
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urediti. Mnogo manj pa je bilo nakazanih rešitev, kako in na kakšen način naj 
bi posamezna vprašanja v naših pogojih in z našimi možnostmi urejali. 

Očitno je, da bodoči zakon in bodoča organizacija, ki naj bi nastala, lahko 
zagotovi le ustreznejši normativni in organizacijski okvir za kreiranje tako 
potrebne in tako pomembne politike in odločitev na področju raziskovalnega 
dela. Z bodočo republiško organizacijo raziskovalcev želimo ustvariti predvsem 
adekvatno organizacijsko možnost, da ob soudeležbi raziskovalcev pridemo do 
stališč in odločitev, do programiranja na področju raziskovalnega dela. Odlo- 
čitev, organizacijskih in vsebinskih, bo mnogo. Potrebno bo pospešiti proces 
integracije znotraj raziskovalne sfere in raziskovalne dejavnosti z drugimi sfe- 
rami družbenega dela. Potrebno bo ob večjih sredstvih, namenjenih za razisko- 
valno delo, zagotoviti tudi njihovo ustreznejše, racionalnejše trošenje. Obstoječe 
strukture in proporce vlaganja bo potrebno marsikje spreminjati. 

Vendar, vsa ta in druga vsebinska vprašanja ter konkretne odločitve na 
področju raziskovalnega dela so lahko rezultat izoblikovane raziskovalne po- 
litike, politike, ki jo bodoči zakon in organizacija raziskovalne skupnosti lahko 
le omogočita in ustvarita pogoje zanjo, ne moreta je pa nadomestiti. To po- 
udarjam zato, ker bi želel, da bi razprava v zboru v tej prvi fazi zakonodajnega 
postopka ne izzvenela samo v naštevanju vseh pomanjkljivosti in hib razisko- 
valnega dela pri nas, pač pa, da bi se usmerila tudi k vprašanju, ali je zako- 
nodajna ureditev raziskovalne dejavnosti pri nas potrebna, in da bi dala poleg 
navedenih načel še druga načela in napotila sestavljalcem zakona. 

Ob osnutku zakona bodo možne in vsekakor tuidi potrebne razprave o posa- 
meznih vprašanjih, o posameznih rešitvah, ki jih bo osnutek določal, in pre- 
pričan sem, da te razprave ne bodo vedno enotne in soglasne. Parcialni interesi 
so dokaj prisotni in marsikje bo potrebno v interesu našega bodočega razvoja, 
predvsem pa razvoja same raziskovalne dejavnosti v Sloveniji, vztrajati na prin- 
cipialnih, modernih socialističnih rešitvah. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Predlog za izdajo zakona sta obrav- 
navala odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta predložila zboru tudi pismeni poročili. Želita poročevalca 
odbora in komisije dati še ustni poročili? (Ne.) 

Poleg predloga za izdajo zakona ste dobili v vednost še nekaj pripomb, ki 
jih je k tezam za zakon o raziskovalni dejavnosti sestavil republiški sekretariat 
za prosveto in kulturo na podlagi prispevkov v javni razpravi, v kateri so sode- 
lovale raziskovalne organizacije, univerza, visokošolski zavodi, slovenska aka- 
demija znanosti in umetnosti, gospodarska zbornica, Socialistična zveza in drugi. 
Danes pa ste dobili na klopi še mnenje, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslala 
skupščina občine Ormož. 

Na današnjo sejo zbora so bili k tej točki dnevnega reda poleg ostalih 
povabljencev, to je republiške konference Socialistične zveze, republiškega od- 
bora sindikata delavcev družbenih dejavnosti in centralnega komiteja Zveze 
mladine, povabljeni še predstavnik slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
predsednik univerzitetnega sveta v Ljubljani dr. Milan Osredkar, univerza v 
Ljubljani, Zveza raziskovalnih organizacij Slovenije, sklad Borisa Kidriča in 
republiška izobraževalna skupnost. Vse vabljene goste pozdravljam in jih hkrati 
vljudno vabim k sodelovanju v razpravi. 

Začenjam razpravo. Besedo ima poslanec inž. Viktor Turnšek. 
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Inž. Viktor Turnšek: Tovariši poslanci! Z ostroumnostjo, čeprav pi- 
krostjo je napravljena analiza, ki jo je predložil v gradivu republiški sekretariat 
za prosveto in kulturo o vseh vrstah razprav v zvezi s tezami o novem zakonu. 
Vendar je osrednje vprašanje, ki prevladuje v vseh pripombah, vprašanje finan- 
ciranja. Prav o tem bi rad spregovoril nekaj besed. 

Mislim, da se ob zakonu pričakuje mnogo preveč od nekje drugje, premalo 
pa od samih raziskovalcev. Ce obravnavamo sistem financiranja raziskovalne 
dejavnosti, moramo vsekakor upoštevati pestrost na najrazličnejših področjih 
raziskovalne dejavnosti. Vzorce za sistem financiranja in organizacije jemljemo 
lahko od drugod po svetu; imamo pa tudi lastne izkušnje in lasten sistem finan- 
ciranja, ki bi ga lahko označili kot neposredno financiranje s strani interesentov. 
Pri uporabi vzorcev od drugod moramo upoštevati naše razmere in pogoje. Ti 
so predvsem v raziskovalnih nalogah, ki jih postavlja današnja problematika, 
ali v raziskovalnih nalogah, ki bi jih današnja problematika lahko postavila; zato 
so odraz ravni, dosežene v našem celotnem razvoju. Poleg tega moramo še 
oceniti pogoje in smer bodočega razvoja ter v tej zvezi poiskati konkretne usme- 
ritve posameznih širših in ožjih raziskovalnih področij, kar je naloga plana in 
kreiranja raziskovalne politike. 

Okvir, v katerega je mogoče postaviti naš sistem financiranja, je gotovo 
celotna naša produktivnost in, ne nazadnje, tudi sistem delitve nacionalnega 
dohodka. Pri ocenjevanju izkušenj dosedanjega financiranja bi bilo gotovo pre- 
enostavno, da bi iz vsekakor ugodnega razmerja financiranja raziskovalne de- 
javnosti neposredno s strani gospodarstva, posplošeno ugotovili zadovoljivo sta- 
nje celotnega financiranja na vseh področjih. Vsekakor bi bilo napačno, če bi 
smatrali, naj bi bili poprečno doseženi proporci takega financiranja cilj za 
financiranje na vseh področjih raziskovalnega dela. Nasprotno pa tudi težave in 
nerazumevanje, ki se kažejo v stikih med raziskovalnimi in delovnimi organi- 
zacijami, še ne morejo biti zadosten razlog, da bi se neposredno financiranje 
označevalo v načelu za neprimerno. 

Družbeno-politični pogledi na raziskovalno delo, formulirani v raznih reso- 
lucijah, stališčih in sklepih naših predstavniških organov, kot tudi v dogovorih 
in izjavah politikov, postavljajo raziskovalno delo brez dvoma na eno prvih 
mest. Ugotovitev o potrebi in nujnosti integracije znanosti in prakse v operativi 
pa sloni pravzaprav le na splošnem spoznanju elementov razvoja moderne 
družbe in morda ne izhaja toliko iz konkretne analize našega stanja. Vključe- 
vanje znanosti v operativo zato lahko smatramo le kot splošno direktivo, ki 
pa le počasi prodira. Elementi, ki zavirajo ta proces, so na področju proizvodnje 
marsikje še vedno prepričanje, da je bistveni, če ne oelo edini element razvoja 
investiranje — celotni sistem in način distribucije dosedaj centraliziranih fi- 
nančnih sredstev je slonel na tej osnovi —; nadalje miselnost, da se s kupo- 
vanjem licenc in receptur v inozemstvu lahko doseže celotni razvoj; nadalje 
dejstvo, da se na zaprtem tržišču ne more zaostrovati kvaliteta in cene, se pravi 
produktivnost, kar vzdržuje mojstrsko mentaliteto, pred katero niso imuni niti 
visoko šolani kadri; in končno prepričanje, da se ekonomski problemi podjetja 
rešujejo skoraj izključno s finančnimi instrumenti. 

Na področju družbenih služb pa so zavirali proces prakticizem in primiti- 
vizem pri distribuciji družbenih sredstev — mislim pri tem na zdravstvo — 
prakticizem in improvizacija pri pripravljanju gradiv, analiz in stališč za kon- 
kretne odločitve, na nekaterih področjih pa tudi samo dodeljevanje proračunskih 
sredstev. 
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Nasproti temu pa pospešuje proces modernizacije proizvodnje in družbenega 
življenja zahteva po vključevanju naše proizvodnje na svetovno tržišče, kar je 
eden bistvenih elementov nove reforme. Ta zahteva postavlja predvsem pred 
gospodarske organizacije vprašanje kvalitete, produktivnosti in poznavanja trži- 
šča. Iz tega izvirajo raziskovalne naloge, vezane na probleme kvalitete in po- 
stopne modernizacije ob izbiri ekonomsko interesantne in tržišču prilagojene 
proizvodnje. 

Nadalje je vsekakor stimulativna decentralizacija akumulacije neposredno 
na gospodarske organizacije, ki je tem naložila skrb za svoj lastni razvoj. Sistem 
delitve dohodka je bil prilagojen decentralizaciji. Dohodek iz večje, iz povečane 
produktivnosti se ne obdavčuje, kar bi moralo vsekakor dati Sloveniji prven- 
stvo. To dejstvo ustvarja pogoje za financiranje razvojnega in na razvoj veza- 
nega aplikativnega raziskovalnega dela iz sredstev gospodarske organizacije. 
Vendar so tudi tu še odprta vprašanja, kot je delitev dohodka v podjetju med 
skladi in osebnimi dohodki, pa tudi celotni kompleks vprašanj v zvezi z 
organizacijo in odgovornostjo za napredek gospodarskih organizacij v okviru 
samoupravi j an j a. 

Gospodarska reforma zahteva tudi na drugih področjih družbenih dejavnosti 
modernizacijo in racionalizacijo dela. To pa vse zahteva sistematično razisko- 
valno delo. Prodiranje znanosti v konkretno vsakdanjo prakso je proces, ki se 
je gotovo začel, vendar je za enkrat še omejen le na nekatera področja in neka- 
tera podjetja. Da je temu tako, kažejo podrobnejše analize kljub na splošno 
ugodnim razmeram v strukturi financiranja raziskovalnega dela s strani gospo- 
darstva. Tako se je dohodek iz raziskovalnega dela za leto 1967 povečal za 18%. 
Podatki za leto 1966 pa kažejo tako strukturo, da je od celotnega dohodka 78 °/o 
za raziskovalno delo, od tega pa. financirano s strani gospodarstva 70 °/o. 

Sistem neposrednega financiranja razvojnega in v aplikacijo usmerjenega 
raziskovalnega dela s strani zlasti gospodarskih organizacij je utemeljen pred- 
vsem s potrebo reševanja aktualnih nalog, ki so neposredno povezane z moder- 
nizacijo proizvodnje. Na drugi strani pa narekuje neposredno financiranje s 
strani gospodarstva tudi sistem delitve dohodka med družbo in gospodarsko 
organizacijo in v tej zvezi tudi odgovornost'za razvoj. 

Prenos sredstev za raziskovalno delo iz gospodarskih organizacij v centralne 
fonde, pa naj bodo republiški ali zvezni, kar naj bi bilo po mnenju nekaterih 
določeno z zakonom, bi na eni strani pomenil odvzemanje odgovornosti za razvoj 
od gospodarskih organizacij, na drugi strani pa obvezovanje raziskovalnih orga- 
nizacij, da z distribuiranimi sredstvi prevzamejo to odgovornost, ki jo je možno 
uresničevati le ob tesnem sodelovanju s kadri v operativi. 

Pogoj za združevanje sredstev gospodarskih organizacij za širše razvojne 
in aplikativne raziskave je spoznanje gospodarskih organizacij samih, da ob- 
stojajo konkretne naloge, ki izvirajo iz perspektivnih potreb. Tako združevanje 
sredstev za širše raziskovalne naloge je uspešno in možno takrat, kadar imamo 
v gospodarskih organizacijah razvito lastno razvojno delo in ko so si številni 
visoko kvalificirani kadri v delovnih organizacijah pridobili v okviru samouprav- 
ljanja svoje z delom afirmirano mesto. Tudi v primerih, ko gospodarske orga- 
nizacije dajejo, bodisi lastnim razvojnim organizacijam ali pa drugim inštitutom 
sredstva, ki pa imajo še značaj dotacij, je potrebno, da se rezultati raziskovalnega 
in razvojnega dela neposredno vrednotijo. S tem se utrjuje raziskovalno delo in 
sistem financiranja. 
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V celotnem sistemu financiranja bomo tudi v bodoče obdržali neposredno 
financiranje določenih raziskovalnih nalog, predvsem razvojnih. K takemu na- 
činu financiranja se bodo morale priključiti tudi banke, ki naj bi v prihodnje 
nosile večje odgovornosti pri investiranju, pa tudi razni skladi, iz katerih se 
financirajo dejavnosti, kot so zdravstvo, promet, prosveta. Tudi državni organi 
bi se mogli v prihodnje v večji meri posluževati raziskovalnih organizacij pri 
razreševanju svojih nalog. 

Poleg neposrednega financiranja so potrebni tudi družbeni skladi; potrebni 
bodo tudi vnaprej, in to v vse večji meri. Datirajo se lahko mimo proračuna, 
vendar iz splošne družbene akumulacije. To sta zvezni in republiški sklad, za 
katerega se v tezah, po zgledu zveznega sklada, zahteva stalnost v določenem 
odstotku od narodnega dohodka. Iz teh skladov se bodo brez dvoma morale 
financirati pretežno naravoslovne vede, katerih rezultati se uporabljajo šele 
posredno prek razvojnih in aplikativnih raziskav v praksi, nadalje humanistične 
in nekatere družbene vede. Končno se iz teh fondov financirajo tudi tiste razi- 
skave, za katere ni neposrednih uporabnikov rezultatov ali pa je področje še 
nerazvito. V tem primeru so družbeni skladi intervencijski. 

Ce gledamo tako, potem družbeni organi, kot so izvršni svet, ki mora skrbeti 
za celotni razvoj, predvsem pa za skladnost razvoja, ne bodo mogli biti nezain- 
teresirani glede usmerjanja družbenih sredstev. To je potrebno upoštevati pri 
obravnavanju organizacije raziskovalne dejavnosti in tudi organizacije finan- 
ciranja. 

Gotovo je, da vseh problemov financiranja bodoči zakon ne bo mogel rešiti 
in da so potrebni še tudi drugi ukrepi. Pri tem se mnogo pričakuje od perspek- 
tivnega plana razvoja, pa tudi od rešitve določenih sistemskih vprašanj. 

Kakršnakoli že bo formulacija perspektivnega plana in kakršnekoli bodo 
sistemske rešitve, bo vendar ostalo pred nami še vedno odprto vprašanje moder- 
nizacije. in povečanja produktivnosti; in to na vseh področjih družbene dejav- 
nosti. Prav tako bodo ostali še vedno problemi odnosov med operativo in razi- 
skovalnim delom, ki jih bomo morali reševati mi sami, pri čemer lahko računamo 
vsekakor na zavestne družbene faktorje. 

Teh problemov ne more rešiti niti zakon niti deklaracija. V najboljšem 
primeru lahko perspektivni plan določeno področje poudari,' tako da se na tem 
področju skoncentrirajo tudi dodatna sredstva iz družbene akumulacije in banč- 
nih sredstev. Vprašanje uspeha pa je odvisno tudi od dosedanjih dosežkov in od 
kadrovske zasedbe. 

Vendar pa, kakršenkoli bomo imeli plan in kakršenkoli bo tudi novi zakon, 
ostane še vedno odprto vprašanje afirmacije raziskovalnega dela na širokem 
področju, to pa je vprašanje, ki ga bomo morali razreševati sami in ki bo 
ostalo vedno odprto. 

Predlog za izdajo zakona z načelnimi stališči, ki ga je predložil izvršni svet, 
razrešuje glavne probleme, zato bom zanj glasoval. 

Predsednik Miloš Poljanšek: K razpravi o predlogu za izdajo zakona 
se želim vključiti tudi sam. 

Čeprav so teze za republiški zakon o raziskovalni dejavnosti prvotnejši, 
obširnejši in tudi konkretnejši tekst, ki doživlja v naši javnosti številne zanimive 
in razmišljanja vredne komentarje in dopolnitve, sem vendarle mnenja, da je 
za razpravo in odločitev v skupščini predlog za izdajo zakona, ki je pred nami, 
primernejši dokument. Zatorej kaže danes razpravljati predvsem o njegovi vse- 
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bini, to je o tem, ali je zakonska ureditev raziskovalne dejavnosti potrebna, kaj 
si moremo od nje obetati in ali so osnovna načela, na katerih naj bi temeljil sam 
zakon, tudi sprejemljiva. 

Razvitejše male dežele so že pred nami zavrgle mnenje o svoji znanstveni 
nemoči in neučinkovitosti, čeprav je ta bojazen v njihovih razpravah nenehoma 
prisotna. Usmerile so velik del svojih skrbi in sredstev za hitro in načrtno razvi- 
janje najnujnejših znanstveno-raziskovalnih kapacitet in se med seboj po inte- 
resnih področjih tesneje povezale. Njihove možnosti v doživljaj očem tako ime- 
novanem »tehničnem jazu« med njimi samimi in najvidnejšimi velesilami tudi 
v znanosti, to je med Združenimi državami Amerike in Sovjetsko zvezo, so prav 
v tem, da realno ocenjujejo, kaj hočejo in kaj morejo, in da predvsem pozorno 
spremljajo za lasten razvoj zanimive dosežke obeh znanstvenih velesil. 

Potreba po večjem vplivu znanstveno-raziskovalnih rezultatov na vse naše 
delo in življenje je postala, kot vse potrjuje, tudi v zavesti večine naših ljudi 
nesporna in nujna. 2e v preteklosti smo se trudili in razvijali raziskovalno delo, 
razširjali že obstoječe maloštevilne raziskovalne organizacije in ustanavljali tudi 
nove. Zadovoljni smo bili, da nam je uspelo in da je znanost zaživela. 

Gibalna sila takšnih pobud so bili slovenska akademija znanosti in umet- 
nosti, univerza, pomembni vidnejši znanstveni delavci, organi oblasti in seveda 
samo gospodarstvo. Skrb za organizacijo se je prenašala s sveta za znanost na 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo in zvezo raziskovalnih organizacij 
in v skupnem najširšem jugoslovanskem prostoru na zvezni svet za koordinacijo 
znanstvenih dejavnosti. 

Vendar se je raziskovalno delo odvijalo dostikrat mimo načelnih odločitev 
naštetih institucij po tistih zakonitostih, ki so jih narekovali razpisi in sredstva 
republiškega in zveznega sklada za financiranje znanstvenih raziskav in v nemali 
meri zvezne komisije za nuklearno energijo. 

Prav nezadostna uglašenost vseh Vrst interesa, programiranja, financiranja 
in same organizacije, pa čeprav se je v zadnjih letih v vsem tem občutno napre- 
dovalo, je postala očitna. Kratkoročne programske odločitve, ali drugače pove- 
dano, češče spreminjanje temeljnih programskih usmeritev, spreminjanje načina 
financiranja in v nemali meri nestalnost finančnih in drugih pogojev so imeli 
za posledico manjši in neposrednejši vpliv na proizvodno delo, kot je bilo pri- 
čakovati. Podatki, ki jih je z optimizmom posredoval našemu zboru član izvrš- 
nega sveta dr. Ernest Petrič, pa vendarle kažejo, da nimamo malo raziskovalnih 
organizacij, da dela precejšnje število znanstvenikov in da so tudi sredstva, ki 
jih usmerjamo v raziskave, primerjajoč jih s podobnimi deželami v Evropi in 
v svetu, v razmerju z našimi materialnimi zmogljivostmi. 

Zadrega, ki je tu, je torej drugačne vrste. V naši zavesti se namreč krepi 
spoznanje, da je znanost, čeprav se razvija in živi med nami, premalo čutiti, 
da nova spoznanja človeštva in s tem tudi naših znanstvenih delavcev nimajo 
zadostnega vpliva na naše odločitve in naša početja. Skratka, večji del živimo, 
ne da bi uporabljali znanje, za katerega velja mnenje, da postaja največja in 
edina prednost današnjega človeštva. 

Zato menim, da smo kljub vsemu, kar premoremo, prerevni, da bi mogli 
kar tako nadaljevati z razvijanjem vsega, kar se danes na Slovenskem ukvarja 
z raziskovalnim delom, pa četudi je na videz programska usmerjenost bližja 
nacionalnim interesom. Prav tako pa smo hkrati prebogati, da bi se tudi v bodoče 
odpovedovali nekaterim obveznostim, ki izvirajo iz naše narodne samostojnosti, 
potrebam po visokošolskih oziroma visoko izbraženih kadrih in končno, tistim 
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komparativnim prednostim, ki jih nudijo naš delovno sposoben človek, njegovo 
znanje, survinska osraova,, obstoječe proizvodne zmogljivosti in ne nazadnje, sam 
geofizični položaj Slovenije. 

V takšnem bežno očrtanem stališču je "že mogoče uvideti nujnost boljše 
organiziranosti in večje programske osredotočenosti naše narodne skupnosti, 
katere možnosti so omejene na najnujnejša raziskovalna dejanja po načelu, da, 
čeprav mala dežela, ne smemo dovoliti, da bi ostali v vseh rečeh mali. 

Ze je mogoče zazreti v organizaciji znanstveno-raziskovalnih dejavnosti 
mesto in vlogo slovenske akademije znanosti in umetnosti, univerze z visoko- 
šolskimi zavodi in raziskovalne skupnosti, ki združuje vse ostale samostojne 
in gospodarstvu priključene raziskovalne organizacije in razvojne oddelke. Vsi 
trije našteti najširši krogi bodo v taki grobi organizacijski delitvi lažje uve- 
ljavljali svojo znanstveno vlogo in vpliv, lažje načrtovali dolgoročno svoje delo 
in izluščili svoje prioritetne raziskovalne naloge. 

Ze je tudi mogoče spoznati potrebo po večji povezanosti in močnejšem 
medsebojnem vplivu med raziskovalnim delom in gospodarskimi dejavnostmi, 
in ne nazadnje, je že mogoče hkrati ugotoviti, da si brez trajnejših in stabil- 
nejših finančnih sredstev ni mogoče zamisliti dovolj uspešnega raziskovalnega 
dela. 

Javna razprava o predlogu za izdajo zakona kaže še nekatere druge temeljne 
dileme, ki se tičejo samoupravnega položaja, vsebine dela in organizacije znan- 
stvenih delavcev in raziskovalnih organizacij. Naj nekatere samo naštejem. Ali 
je mogoče uveljaviti v naši organizaciji znanstveno-raziskovalnega dela načelo: 
znanost znanstvenikom? Od odgovora na to vprašanje bo odvisno, kakšne naj 
bodo pravice in dolžnosti raziskovalne skupnosti in njenega izvršnega organa. 
Dalje, kakšna naj bo v tako postavljenem samoupravnem organizmu vloga stro- 
kovnih sekcij, kjer naj se oblikuje usmeritev in pripravlja program? Kakšen naj 
bo vpliv gospodarstva, to je zbornice, posameznih združenj ter ostalih zaintere- 
siranih organizacij na usmerjanje razvoja znanstveno-raziskovalnega dela in 
kako naj ga dosežemo? Kako je z možnostmi oblikovanja visokošolskih znan- 
stvenih kadrov pri nas? Smo tu že storili vse, kar je potrebno? Kako se kaže 
povezati v širšem jugoslovanskem prostoru, da se ne bi po nepotrebnem ponav- 
ljali in kako se še močneje in bolj koristno vključiti v mednarodno delitev 
znanstvenega dela? In, ali je mogoče doseči v teh naporih novo kvaliteto, če 
ne bomo čimprej ustvarili ustrezno službo dokumentacije in informacij, kjer 
smo šele na začetku? 

Vsekakor bo potrebno na že omenjene dileme in tudi na vse ostale neome- 
njene dati odgovor, ko se bo oblikoval osnutek zakona. O njih se bo potrebno 
opredeliti oziroma dopustiti v posameznih primerih tudi več možnosti, saj bo 
imela vsaka dokončna odločitev dolgoročnejše posledice. 

Za konec naj bom še nekoliko konkretnejši. V Sloveniji imamo 12 razisko- 
valnih organizacij družbenih ved in vendar ni med njimi inštituta za nacionalno 
zgodovino, za slovenski jezik in za književnost. Pedagoški inštitut je kljub šte- 
vilnim nerešenim zadevam v našem šolstvu komaj dve leti stara raziskovalna 
ustanova in še tako naprej. Ob naprednejših gospodarskih organizacijah, kot so 
na primer »Meblo« Gorica, »Elan« Begunje, »Sava« Kranj, »Tomos« Koper, in 
še jih je, nastajajo razvojni centri, ki mimo standardnih samostojnih možnih 
raziskovalnih institucij in same univerze, v marsičem samostojno in uspešno 
podpirajo v proizvodnji lastnih tovarn nove tehnološke možnosti. 
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Položaj je resnično dozorel za bolj organizirano in načrtno obvladovanje 
proizvodnje in družbene problematike s strani znanstveno raziskovalnega dela. 
Vsako čakanje bi pomenilo nadaljnje zamujanje vseh tistih možnosti, ki so nam 
tako objektivno kot subjektivno dane. Mnenja sem, da kaže predlog za izdajo 
zakona o raziskovalni dejavnosti prav zato z vsemi njegovimi bistvenimi načeli, 
ki jih vsebuje, sprejeti. In prav zato ga podpiram. 

Besedo ima poslanec dr. Lev Premru. 

Dr. Lev Premru: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Oproščam se, da ne bom dovolj vezano razpravljal in da bom nekatere pro- 
bleme le navrgel; zdi pa se mi, da bi moral takoj v začetku ugotoviti, da je 
škoda, da danes ob razpravi o predlogu za izdajo zakona ne razpolagamo z neko 
obsežnejšo dokumentacijo s področja raziskovalnega dela. Pri tem se zavedam, 
da je verjetno izredno težaven in zahteven problem spraviti tako dokumentacijo 
v red. Toda če je nimamo, je potem najbrž bolje, da podatkov ne navajamo, 
ker je njihova interpretacija lahko zelo narobe in ima nezaželene posledice v 
javnosti. Menim, da take notice v časopisih, kakršna je bila včeraj v Delu, 
raziskovalnemu delu najbrž lahko več škodijo, kot koristijo. 

Čeprav se zavedam, da je problematično interpretirati razne podatke in 
razne vire po neenotnih kriterijih, se moram tudi jaz poslužiti nekaj tega. 
Zdi se mi, da je kljub temu, da govorimo danes o vsebini in organizaciji znan- 
stvenega dela, treba ugotoviti, da je osnoven moment financiranje, da bomo 
imeli tako znanstveno delo, kolikor bomo dajali sredstev. Ne morem se strinjati 
z oceno, da dajemo za to področje zelo veliko družbenih sredstev. Ocena, ki 
nas postavi v primerjave z drugimi državami, najbrž ni dovolj argumentirana,, 
predvsem ne, ker že v poročilih sekretariata za prosveto in kulturo zasledimo, 
da le okoli 65 °/o sredstev, ki so prikazana kot dohodek raziskovalnih organi- 
zacij, predstavlja delo za raziskave; ostalo pa so servisne, pomožne dejavnosti 
in drugi dohodki. To postavlja 22 oziroma 23 milijard, kolikor mislim, da je 
skupno teh sredstev, v malo drugačno luč. 

Družbena intervencija, o kateri lahko razpravljamo, oziroma o kateri smo 
že razpravljali ob sprejemanju proračuna, je najbrž eden od bistvenih elemen- 
tov, ki bo moral vplivati na raziskovalno delo. Ugotavljamo, da je ta družbena 
intervencija v Sloveniji izredno majhna, saj znese približno le 15 l0/o, ostalo pa 
so sredstva gospodarskih organizacij. Upal bi si trditi, da je vsebina nalog, ki 
se delajo za gospodarske organizacije, pretežno servisnega in uslužnostnega 
značaja, manj pa raziskovalnega. 

Trditev, da uspehi raziskovalnega dela niso ekvivalentni sredstvom, ki 
jih vlagamo, je verjetno točna; kljub vsemu pa dokaj problematična, ker 
enostavno nimamo osnovnih kriterijev in elementov za uspeh, to je, stabilnosti 
financiranja, kar pomeni, da nismo zagotovili raziskovalcem stalnosti dela. 

Za orientacijo bi povedal, kako nihajo sredstva sklada Borisa Kidriča 
v primerjavi z republiškim proračunom in kako so vsa leta ta sredstva zelo 
nestalna. Tako so bila 1962. leta 3,9%, 1963. leta 6,5 "/o, 1964. leta 4,62 %>, 
1965. leta 2,74 °/o, 1966. leta 3,35 l0/o in 1967. leta 4,4 %>. Taka nihanja potrjujejo, 
da nismo še ugotovili, da je raziskovalna dejavnost splošna družbena dejavnost, 
in da je dobila le tista sredstva, ki so v proračunu pač ostala. 2e ob proračunski 
debati sem povedal, da razumem težave, ki jih ima proračun, vendar tako 
nihanje le pove, da tudi proračun nima najboljšega odnosa do raziskovalnega 
dela. Tudi v odstotku od narodnega dohodka raziskovalno delo dokaj pada: 
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1962. leta je 1,24 %, 1963. leta 1,82%, 1964. leta 1,54%, 1965. leta 0,97% in 
1966. leta 1,08%. 

Mislim, da moramo te podatke poznati, zlasti ker smo vse preteklo leto 
govorili o prerazporeditvi nacionalnega dohodka za družbene službe, za šolstvo, 
za znanost, ob proračunu pa smo ugotovili, da ta prerazporeditev ni bila dose- 
žena in da ostajajo omenjene dejavnosti v enaki situaciji, kot v preteklem letu. 
Če k temu prištejemo še povečane dajatve, menimo, da je položaj še nekoliko 
slabši, kljub 5% povečanju proračunskih sredstev. 

Podatke sem navedel tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da na tem zboru 
moramo ugotoviti, da mora biti družbena intervencija na področju znanosti 
močnejša, ali pa vsaj toliko močna, da lahko določene zadeve usmerja. Sklad 
Borisa Kidriča intervenira približno le z 10 %. To je najbrž dokaj malo, posebej 
če vemo, da so ta sredstva v ZDA, v Veliki Britaniji in Franciji približno 
dve tretjini, v Italiji 55'%, v Nemčiji-40 %, v Belgiji 37 %, v Nizozemski 35% 
in tako naprej. Te podatke sem vzel po poročilu republiškega sekretariata za 
prosveto in kulturo za leto 1966. 

Hkrati bi hotel nekaj povedati tudi o problemih, ki nastopajo pri finan- 
ciranju s strani zveznega fonda. Tukaj naletijo raziskovalne organizacije na 
celo vrsto problemov. Eden osnovnih je ta, da daje zvezni fond raziskovalnim 
organizacijam sredstva na kredit. To sicer ne velja za vsa področja, toda za 
tehnične vede je to nekako pravilo. V vseh diskusijah, ki sem jih imel z raz- 
iskovalci, smo prišli do skupnega zaključka, da to ne pospešuje raziskovalne 
miselnosti in programiranja v našem raziskovalnem delu, predvsem zaradi tega 
ne, ker raziskovalne organizacije ne morejo kreditov prevzemati, delovne orga- 
nizacije pa zanje niso zainteresirane. Kajti program, ki ga je zvezni svet za 
koordinacijo znanstvenih dejavnosti sprejel, ne upošteva razvoja delovnih orga- 
nizacij, ampak je nastal v samem svetu. Zaradi tega ni sprejemljiv za delovne 
organizacije,"ki bi lahko sprejemale le kredit. Mislim, da je prav, da daje država 
delovnim organizacijam kredite za spodbujanje raziskovalnega dela, da pa je 
na drugi strani absurd, da te kredite prevzemajo raziskovalne oragnizacije 
v finančnem stanju, v kakršnem so. 

Zdi se mi tudi, da v politiki zveznega sveta za koordinacijo nastopa ob 
vsaki personalni spremembi nova era. To se da zaslediti iz vseh časopisnih 
podatkov in poročil o tem, kako namerava zvezni svet reorganizirati delo. 
Mislim, da je treba v teh poročilih bolj paziti na formulacije, kot na primer, 
ugotovitev, da stare obveznosti do nuklearnih inštitutov hrome raziskovalno 
delo. Mislim, da je treba take zadeve bolj precizno povedati in točno ugotoviti, 
kaj hromi raziskovalno delo. Vemo, da so nuklearni inštituti obstali po srečnih 
okoliščinah in da so to najmočnejši inštituti, ki jih danes imamo, najkvalitet- 
nejši. najbolj opremljeni in tudi najbolj sposobni, da se vključijo v prakso. 
Zdaj pa naenkrat govormio o tem, kako jih bomo reorganizirali, decentralizirali, 
pri tem pa ne vemo niti kako in niti kaj. Zdi se mi, da so ti hitri posegi, ki 
jih dela zvezni svet za koordinacijo, nekoliko pretirani in da bi bilo najbrž 
treba bolj premisliti, kako se te stvari lahko prilagodijo današnjim potrebam. 
Brez dvoma tudi raziskovalci sami priznamo, da je marsikaj v raziskovalnih 
organizacijah treba prilagoditi, vendar tudi za prilagoditev je treba določena 
sredstva in možnosti, da se izvede. Zdi se mi, da s samimi resolucijami, dekreti 
in tako naprej tega najbrž ne bomo dosegli, pač pa bomo lahko s hitrimi premiki 
raziskovalno delo bolj krčili, kot pa mu dajali podporo. 
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Mislim, da ima izreden pomen v današnji razpravi integracija raziskovalnih 
potencialov v Sloveniji. Slovenija je najbrž res premajhna, da duplira inštitute 
in da je najbrž zato prav, da se univerza, samostojni inštituti in delovne organi- 
zacije srečajo na istem prostoru. Torej ne gre za formalne, ampak za miselne 
integracije. Ce vzamemo primer, ki ga najbolje poznam, to je kemija; najbrž ni 
nikjer ovire za to, da se v kemiji sreča univerza, kemični inštitut, nuklearni 
inštitut in vse gospodarstvo na enem mestu in se postavi močan inštitut, 
ki bo za srednjeevropske razmere predstavljal dokaj močan potencial. Ne pa, 
da se to poskuša drobiti, predvsem zaradi posameznih osebnih interesov, ki na 
tem področju vladajo. 

Hotel bi komentirati tudi problem našega raziskovalnega potenciala. Po 
vseh statistikah zasledimo, da imamo 1500 raziskovalcev. Poročilo republiškega 
sekretariata za prosveto in kulturo iz leta 1965 pa navaja, da imamo v razisko- 
valnih organizacijah 1333 stalno zaposlenih raziskovalcev; od tega ima 90 °/o 
visokošolsko izobrazbo, 98 pa doktorat znanosti. Oproščam se, toda v podatek 
o 1500 raziskovalcih ne morem več verjeti. Problem je najbrž v zajemanju po- 
datkov. Tako se vrnem zopet na to, kar sem že v začetku rekel, namreč da bi 
ob obravnavi o osnutku zakona razpolagali z neko, po možnosti, objektivizirano 
dokumentacijo, na podlagi katere bi lahko podrobneje in v večjem obsegu raz- 
pravljali o raziskovalnem delu. 

Menim, da daje predlog za izdajo zakona dovolj osnov, da se vsa ta vpra- 
šanja uredijo in zato njegov sprejem podpiram. 

Predsednik Miloš Pol j anš'ek : Besedo ima predstavnik slovenske 
akademije znanosti in umetnosti, generalni tajnik dr. Milko Kos. 

Dr. Milko Kos : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Go- 
vorim v imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti in želim k predlogu 
za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti dati nekaj pripomb. 

Že ko so se teze za zakon obravnavale v odboru za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov, sem soglašal z njimi in tedaj dejal, da morejo služiti kot 
pravilna podlaga za izdelavo bodočega osnutka in predloga zakona. Tega mnenja 
sem še danes, čeprav je bilo spočetka mogoče prav v krogih slovenske akademije 
mnogo različnih mnenj glede teh tez, zlasti glede tega, kaj je znanstveno, kaj 
raziskovalno, kaj aplikativno in kaj razvojno delo. Celo tako daleč je šlo, da 
so bili nekateri mnenja, naj bo poseben zakon za strogo znanstveno in razisko- 
valno delo, drugi zakon pa za aplikativno in razvojno. Vendar se mi zdi, da je 
sedanja rešitev pravilna, saj je v njej zajeto vse znanstveno delo. Silno težko 
je namreč deliti znanost; kako naj bo fundamentalna znanost le ena, ko pa se 
mora opirati na raziskovalno delo. Raziskovalno delo in fundamentalna znanost 
pa služita aplikativni in razvojni znanosti. To je silno težko deliti. 

Znanost kot celota mora imeti svoje predstavništvo in je prav, da predlog 
za izdajo zakona to predvideva. V tem predstavništvu naj bi sodelovali znan- 
stveniki v zelo širokem pomenu te besede, ne samo tisti, ki se ukvarjajo s funda- 
mentalno znanostjo, marveč tudi drugi, ki jim je znanost potrebna bodisi pri 
aplikaciji, bodisi pri razvoju, zlasti seveda tudi naše gospodarstvo. Znanstveniki 
v tej skupnosti ne bi samo sodelovali, marveč tudi odločali — na to bo moral 
zakonodajalec posebej paziti — zlasti o delitvi sredstev. Sekcije, ki jih predvi- 
deva predlog po posameznih znanstvenih področjih, naj bi bile določneje pove- 
zane z raziskovalno skupnostjo. Nisem si še na jasnem, kako naj bi se to zgodilo, 
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toda to bo moral zakon točno določiti, kajti zdi se mi, da je tu nek dualizem: 
eno je raziskovalna skupnost, drugo pa sekcije. Težak problemi bo, kako naj se 
v zakonu obravnavajo kot nedeljiva celota različne vrste znanstveno raziskoval- 
nega dela. Zlasti prihaja to v poštev v zvezi z razdelitvijo sredstev in parti- 
cipacijo raznih vrst raziskovalcev v sekcijah in v raziskovalni skupnosti. To 
predlog sicer upošteva, vendar mislim, da bo treba to še točneje fiksirati v osnut- 
ku zakona. 

Tovariš predsednik je na koncu svojega govora povedal, da bi se moral 
osnovati tudi pri nas inštitut za naš jezik, za našo zgodovino in da tega nimamo. 
Pravzaprav imamo taka inštituta pri akademiji, vendar sta majhna; nekoliko 
večji je le inštitut za slovenski jezik, ki pripravlja letos prvo knjigo slovarja 
slovenskega knjižnega jezika. Mnogo manjši so drugi, recimo inštitut za zgodo- 
vino, inštitut za slovensko narodopisje, pa tudi inštitut za paleontologijo. Tudi 
inštituta za biologijo in geografijo štejeta med take inštitute, ki se prvenstveno 
ukvarjajo s slovensko zemljo in z ljudmi, ki žive na njej. 

Kdo drugi kot, recimo, naša akademija in kot republika Slovenija bo moral 
posvečati izredno skrb temu, kar se je včasih dogajalo pri nas? Toda večkrat 
mi je res nerodno, ko me vprašajo kolegi iz Beograda, koliko imamo nameščen- 
cev na akademiji v tem ali drugem inštitutu, ki se ukvarja s preteklostjo 
domače zemlje. Se hujše je, če vpraša to gost iz. Češkoslovaške, Poljske ali 
Romunije. Zato mislim, da bi se moral dati raziskavam v okviru družbenih ved 
poseben poudarek. 

Se nekaj bi zelo pozdravil, kar je tovariš dr. Petrič omenil, namreč, da se 
pripravlja poseben zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Ta zakon 
nam je silno potreben. Zakon, ki velja sedaj — čudno se vam bo zdelo, tovariši 
poslanci — je še iz leta 1949 in z raznimi dostavki, popravki itd., delamo še 
vedno po njem. 

Na koncu naj ponovno izrazim soglasje s predlogom za izdajo zakona o raz- 
iskovalni dejavnosti in željo, da bi bil zakon čimprej izdelan in uveljavljen. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima rektor univerze ter naš 
poslanec dr. Roman Modic. 

Dr. Roman Modic: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Če se oglašam ob takšnem dogodku, je to nedvomna zaradi tega, ker 
je univerza zelo močno interesirana na tem, kako se bo v republiki razvijalo 
in usklajevalo znanstveno-raziskovalno delo. Univerza ima po svojem zakonu 
dolžnost, ne samo pravice, da to delo opravlja, ker je neločljivo povezano s peda- 
goškim in si ni mogoče predstavljati uspešnega izobraževalnega dela na najvišji 
ravni, ne da bi se učitelj, ki posreduje svoja znanja mladi generaciji, tudi sam 
ukvarjal kot znanstvenik. Zaradi tega je treba tudi pri nas čim uspešneje 
razvijati znanstveno-raziskovalno delo. 

Treba je omeniti še, da so fundamentalne raziskave najbolj racionalne na 
univerzah, kjer se povezujejo s pedagoškim procesom, čeprav ne mislim s tem 
reči, da ne moremo dajati sredstev tudi mimo univerze za takšne vrste raziskav. 
To velja zlasti za področja, kjer družbene potrebe presegajo zmogljivost, ki jo 
lahko univerza zaradi svojih pedagoških nalog daje. 

Na univerzi smo o raznih dokumentih, ki so bili predhodniki predloga, ki 
je danes v razpravi, precej obširno in temeljito razpravljali. Ne samo to, skušali 
smo nekatera določila oziroma nekatera stališča, ki smo jih lansko leto s skup- 
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ščinskimi sklepi o raziskovalnem delu sprejeli, posplošiti:; tako smo na. našo 
pobudo dosegli, da so se ta načela sprejela na vsem teritoriju Jugoslavije., Raz- 
pravljali smo seveda tudi o tezah, ki so bile umaknjene, ker so nakazovale 
nekatere konkretne rešitve. 

Iz vsega tega, kar sem ob tem slišal, lahko izjavim, da univerza priporoča, 
da se zakon o raziskovalni dejavnosti izda; osebno bom predlog, ki je danes 
v razpravi, podprl mimo tega, da smo v skupščinskih sklepih, sam pa sem bil 
predsednik komisije, ki jih je pripravljala, predlagali skupščini, da v bližnji 
bodočnosti izda zakon o raziskovalni dejavnosti. Zakon ima za osnovo tista 
načela, ki smo jih takrat po skoraj dvoletni razpravi sporazumno sprejeli ne 
samo v skupščini, ampak tudi v raznih drugih komisijah in organih, ki so o tem 
razpravljali. 

Hotel bi se še nekoliko ozreti na tisto razpravo, ki je bila včasih precej 
žolčna, in ki je govorila o tem, kakšne osnove naj bi dali novemu zakonu, kako 
naj bi konkretizirali stališča, ki smo jih v komisiji in v skupščini lansko leto 
bolj okvirno sprejeli, ne da bi mogli še dati odgovor na to, kako naj formulacija 
zakona glasi. Moram ugotoviti, da je bila ta razprava zelo živa, hkrati pa tako 
divergentna, da je v nekaterih stvareh zelo težko potegniti iz nje rdečo nit in 
na tej osnovi izdelati zakon. Menim, da so prišla do izraza zelo različna stališča, 
deloma iz prestižnih razlogov, deloma pa zaradi tega, ker je hotela vsaka sku- 
pina vplivati na to, kako se bodo skromna sredstva sklada Borisa Kidriča 
razdeljevala. 

Moram ugotoviti, da je vsakdo, ki je razpravljal in je pripadal raziskovalni 
organizaciji v gospodarstvu ali na univerzi ali pa na akademiji oziroma na 
nekem samostojnem inštitutu, govoril pač tako, kakor je interes inštituta ozi- 
roma grupacije narekoval. Moram reči, da bi bilo zakonodajalcu oziroma sestav- 
ljalcu novega zakona zelo'težko vsa ta stališča spraviti v. sklad in kaj pametnega 
napisati. Zato se mi zdi, da bo treba prej določena načela sprejeti; ta načela 
pa je v nekem smislu predlog že opisal. Na drugem mestu smo dobili tudi z gradi- 
vom republiškega sekretariata za prosveto in kulturo nekaj idej, v čem je raz- 
prava obstajala in kakšne bi bile lahko možne rešitve. 

Moram reči, da zavzema univerza v tej razpravi neko srednje mesto, čeprav 
je njena glavna skrb le usmerjena v fundamentalne raziskave, kar so to pač 
tiste, ki jih fakultetni učitelj mora opravljati, da lahko svoje znanje uspešno 
posreduje mladi generaciji. Tega ne more narediti, če dela na nekih specifičnih, 
tehnoloških rešitvah, ampak le, če se ukvarja z osnovami področja, ki ga po- 
učuje in ki daje širše temelje za strokovno znanje bodočega absolventa. 

Univerza zavzema neko srednjo mesto tudi zaradi tega, ker vključuje vse 
discipline, poleg fundamentalnih tudi aplikativne. Pri tem naj spomnim na vse 
tehnične fakultete in na medicinsko, ki so izrazito praktično usmerjene in ki 
imajo namen vzgajati ljudi za operativne posle v gospodarstvu oziroma v 
zdravstvu. Prišlo je do izraza tako, da se je kljub nekaterim glasovom, da bi 
zakon razdelili na več delov za vsako področje, recimo fundamentalno, apli- 
kativno in razvojno posebej, univerza odločila za stališče, da se za celotno pod- 
ročje raziskovalnega dela izda en zakon. En zakon tudi zaradi argumentacije, 
ki smo jo slišali in ki sicer po mojem mnenju nekoliko premalo utemeljuje, v 
osnovi pa le velja, namreč, da raznih področjih raziskovalnega dela na stičnih 
točkah ni mogoče dobro definirati in razlikovati. Seveda ima vsako področje 
neke karakteristike, ki ga kot celoto postavljajo na posebno mesto; te karakteri- 
stike, se mi zdi, pa bo treba v novem zakonu upoštevati. Ni namreč mogoče z 
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enotno dikcijo zajeti vsega in uveljaviti enotnih principov pri programiranju 
in financiranju; pri udeležbi predstavnikov družbene skupnosti in pri samo- 
upravnih pravicah na vseh teh področjih. 

Zdi se mi tudi, da bi na področju fundamentalnega dela morali veljati dolo- 
čeni principi, ki so že uveljavljeni in ki jih mora zakon tudi upoštevati. To pa je, 
da to področje ne more programirati nekdo izven tistega kroga ljudi, ki se s tem 
področjem ukvarjajo, ker ne poznamo nobene uspešnejše rešitve, kakor da damo 
glavno besedo tem ljudem. Za ta področja ni mogoče najti drugod glavnega 
nosilca stroškov, kot v družbeni skupnosti, ker se rezultati enostavno ne dajo 
pretvoriti v neposredno uporabno obliko in zato ne morejo prinašati neposred- 
nih koristi. Včasih rezultatov tudi ni mogoče predvidevati, ker je delo dolgoročno 
in privede lahko do zaključkov, različnih od tistih, ki so bili začrtani na začetku. 
Pri tem je pomembno tudi to, da je treba dosežke takega dela objaviti in izpo- 
staviti javni kritiki kot edinemu kontrolnemu instrumentu, ki naj ugotovi, ali 
je bil uspeh na tem področju dosežen ali ne. 

Cisto drugače je na aplikativnem oziroma na razvojnem področju. Smatram, 
da zlasti v njegovih izrazito tehnično-komercialnih sferah, ki imajo namen ne- 
posredno povečanje ali zboljšanje produkcije, ne more biti glavni nosilec stro- 
'škov družbena skupnost kot celota, ampak predvsem tiste organizacije, ki se 
bodo kasneje posluževale koristi oziroma rezultatov takega dela. Republika to 
delo lahko samo spodbuja; mogoče v nekaterih primerih, kjer potencialnega 
koristnika še ni, napravi tudi izjemo. Značilno je še to, da se da takšno delo po- 
drobno programirati in spraviti v določnejše časovne okvirje. Rezultati se redko- 
kdaj objavljajo, če pa se že, se šele potem, ko je projekt dognan, v industriji 
izveden, in še to samo s tistimi podatki, ki so za javnost, ne pa s tistimi, ki dajo 
konkurenci možnost, da jih lahko izkoristi, ne da bi nosila ustrezni del stroškov. 

Zaradi tega smatram, da je treba razlike upoštevati, ne samo pri konkretni 
praksi, ampak že tudi v samem zakonu. Za vsako področje je treba na nek način 
oprediliti samoupravne pravice, način dela in podobno. Zdi se mi namreč, da ni 
mogoče pustiti samoupravnih pravic samo raziskovalcem, ki delajo na razvoju 
ker je program tega dela tudi stvar gospodarske organizacije oziroma družbene 
službe, ki rezultate potrebuje. Tudi ni mogoče prepustiti takega programiranja 
znanstvenikom, ker gre za posebne oblike in vrste dela in ne za takšne, s kate- 
rimi se znanstveniki navadno ukvarjajo. Kljub temu pa mislim, da moramo 
našteta področja in z njimi razne oblike upravljanja, programiranja in financi- 
ranja na enem mestu obdelati in skupaj obravnavati; morda že zaradi tega, ker 
se mi zdi — to smo pa tudi v skupščinskih sklepih napisali — da bi morali imeti 
znanstveniki besedo tudi pri takšnih raziskovalnih projektih, ki so namenjeni 
razvojnim ali pa neposredno aplikativnim raziskavam, tako kot mislim, da bi 
morale razvojne raziskave imeti vpliv na to, kaj se na fundamentalnih raziskuje. 
Mi vemo, da izključna usmerjenost fundamentalnih raziskav na področja, ki 
niso v našem perspektivnem interesu, ni primerna. Zato je bolje sukcesivno 
usmerjati te raziskave tja, kjer potrebujemo v bodočnosti neposrednih rezul- 
tatov. 

Seveda ne bo tega mogoče napraviti povsod. Treba bo pustiti tudi nekaj 
svobode, kajti ta dostikrat prinaša popolnoma nova spoznanja in nova odkritja 
ter daje možnosti za razvoj tam, kjer ga še pred leti nihče ni slutil. 

Vse to je mogoče z malo dobre volje in s pametnim in tehtnim premislekom 
lepo urediti. Zato še enkrat izjavljam, da bom za predlog za izdajo zakona 
glasoval in vas pozivam, da napravite to tudi vi. 

22 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec dr. Mirko Sti- 
plovšek. 

Dr. Miro Stiplovšek: Dovolite, tovariš predsednik, da dam samo 
kratko pripombo. Omenjeno je namreč bilo, da nimamo nekaterih pomembnih 
inštitutov s področja družbenih ved, ki so za nas Slovence posebej interesantni. 
Tu gre predvsem za inštitute za nacionalno zgodovino, za slovenski jezik itd. 
Menim, ko je prišlo do nasprotnih mnenj med prof. Kosom in predsednikom 
Poljanškom, da gre pravzaprav za nesporazum. Mi te inštitute imamo; toda žal, 
ti inštituti po številu kadrov ne zaslužijo tega imena, zlasti še, če jih primerjamo 
z inštituti v nekaterih socialističnih državah. Prof. Kos je omenil Češko, jaz še 
posebej navajam Slovaško, kjer je v takih inštitutih zaposlenih po nekaj 100 
ljudi. Naš inštitut za nacionalno zgodovino na akademiji pa mislim, da ima 2 ali 
3 uslužbence. Se pravi, da je tu vsaka primerjava zelo problematična. 

Gre torej za to, da bo treba posebno pozornost posvetiti razvoju tistih inšti- 
tutov, ki so za nas Slovence posebno pomembni, in da bo treba najti nek skupni 
jezik med akademijo in univerzo, da bomo te inštitute res lahko postavili na tak 
nivo, kot to terjajo potrebe. 

Le to sem želel pripomniti, hkrati pa. poudarjam, da podpiram predlog za 
izdajo zakona in bom zanj glasoval. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Sam sem mislil ob koncu dati podobno 
pojasnilo. Gre namreč za to, da mi v resnici nismo dobro organizirali naše 
družbene, pa tudi znanstvene odgovornosti v primerjavi z vsemi ostalimi narodi, 
ki so to že storili. In tako nam formalni obstoj inštituta in nekaj posameznikov 
s skrajno omejenimi možnostmi predstavlja inštitut z zelo zvenečim naslovom. 
Poleg že omenjenih inštitutov imamo tudi inštitut za zgodovino delavskega 
gibanja, nacionalno zgodovino nam pa pišejo posamezne osebnosti, prisotni dr. 
Milko Kos, Bogo Grafenauer itd. 

Hočem reči,, naše delo je treba tako institucinalizirati, da borno ob naših, 
danes vidnih znanstvenih osebnostih vzgajali mlade kadre, ki bodo to delo 
s pridom dopolnjevali in ga nadalje razvijali. V tem smislu je bila tudi izrečena 
moja kritična pripomba. Mislim, da tu ni prišlo do divergentnih pogledov, ker 
je tudi sam dir. Milko Kos povedal, da so njihovi inštituti izredno skromni in 
da tudi oe bi hoteli, ne morejo opravljati tiste družbene vloge, ki jim ne- 
dvomno gre. 

2eli še kdo poseči v razpravo? Besedo ima poslanka Majda Slajmer-Japelj. 

Majda Slajmer-Japelj : Tovariš predsednik, tovariši poslanci; 
želim dati samo drobno pripombo, ker direktno sama nisem bila angažirana, sem 
pa bila zelo pozoren poslušalec oficialnih in tudi privatnih razprav v zvezi z 
zakonom. 

Predlog za izdajo zakona je bil povsod, na področju, kjer živim in delam, 
pozitivno sprejet. Močno pa je bila izražena v vseh razpravah želja, da bi ob 
tej razumljivi, potrebni in predvideni integraciji in koncentraciji dela bila zasto- 
pana resnično vsa slovenska inteligenca. 

Izkušnje iz preteklih let namreč včasih kažejo, da se ljudje bojijo — pred- 
vsem izobraženci z visokošolsko izobrazbo — iti iz centrov, kjer je razvito 
znanstveno-raziskovalno delo, ker obstaja bojazen, da bodo izgubili kontakt 
s centralnimi ustanovami in bodo izolirani in osamljeni živeli in delali na svojem 
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področju. Povratek v univerzitetna središča, na univerzo ali na inštitute je bil 
včasih otežen zaradi zelo banalnih materialnih razlogov, recimo zaradi stano- 
vanjskih problemov. Tako je mnogo znanstvenikov ali ljudi, ki bi lahko znan- 
stveno delovali, ostalo izven univerzitetnih središč. 

Res je, da so včasih nekatere gospodarske organizacije in podjetja nekoliko 
hipertrofirala svoje znanstveno raziskovalno delo, če ga lahko tako imenujemo, 
da so tem ljudem dala pravzaprav neko moralno podporo za njihovo rutinsko 
delo v industriji, ker so imeli občutek, da so izgubili kontakt s svojimi central- 
nimi institucijami. Marsikje se je čulo mnenje, da če hočeš ostati v znanstveno- 
raziskovalnem delu, se moraš za to odločiti že takrat, ko zaključiš študij. Da 
boS začel svojo kariero bodisi na univerzi bodisi na inštitutu, takoj po študiju, 
moraš ostati v univerzitetnem središču. 

Ob tem pa je gotovo želja in interes, da bi tisti praktiki, ki so dosegli in si 
pridobili zelo dragocene strokovne izkušnje na gospodarskem ali družbenem 
področju izven velikih središč, tudi kasneje direktno in aktivno sodelovali v slo- 
venskem znanstveno-raziskovalnem delu. Upanje vseh teh strokovnih delavcev 
na terenu je zato predvsem to, da bodoča ureditev znanstveno-raziskovalnega 
dela dejansko omogoča vsem sposobnim slovenskim inteligentom, da bodo v tem 
delu aktivno sodelovali. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, končujem razpravo in prosim predstavnika stalnega odbora, da prebere 
besedilo sklepa, ki naj ga naš zbor sprejme na podlagi obravnave predloga za 
izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti. 

Dr. Lev Premru: Na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije je prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije na 43. seji dne 25. 
aprila 1968 obravnaval predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in 
sprejel sklep o sprejemu predloga za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti. 

1. Predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti se sprejme. 
2. Osnutek zakona naj temelji na načelih, ki jih navaja predlagatelj v pred- 

logu za izdajo zakona z dopolnitvami, ki sta jih v svojih poročilih predlagala 
odbor prmvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

3. Osnutek zakona pripravi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Dajem predlog sklepa v razpravo. 
Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Kolikor ne, dajem predlog sklepa na gla- 
sovanje. 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 sklepa, 
s katerim sprejema predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti. 

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

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.45.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo današnjo sejo. Preha- 
jamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo zaključnega 
računa in poročila o delu za leto 1967 in finančnega načrta za leto 1968 izobra- 
ževalne skupnosti SR Slovenije. 

22» 
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Celotno gradivo k tej točki dnevnega reda je predložila izobraževalna 
skupnost SR Slovenije. Kolikor vem, bo predstavnik republiške izobraževalne 
skupnosti, predsednik izvršnega odbora, tovariš Ludvik Zaje, đal ustno uvodno 
obrazložitev. Prosim. 

Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Bolje, 
kot da dam ustno obrazložitev k vsemu gradivu, k materialu, ki ste ga dobili, 
vas želim na kratko seznaniti z rezultati in sklepi včerajšnje seje skupščine 
republiške izobraževalne skupnosti. 2e v odgovoru na poslansko vprašanje sem 
skušal pojasniti, zakaj republiška izobraževalna skupnost ni izpolnila zakonskega 
določila, da bi že letos sprejela merila, tako za razdeljevanje dopolnilnih sredstev 
temeljnim izobraževalnim skupnostim, kot seveda tudi za razdelitev sredstev 
za srednje šolstvo. 

Osnovna težava je v tem, da se vsa ta leta sredstva formirajo v predhodnih 
proračunskih razpravah, v glavnem na relaciji, kakšni odnosi oziroma kakšno 
povečanje sredstev naj bi bilo med šolstvom in drugimi proračunskimi potroš- 
niki. Vsa bitka se je torej vodila okrog odstotkov povečanja realnih možnosti. 

Naša skupščina pa meni, da je to prakso treba odločno prekiniti in izhajati 
iz programa učno vzgojne dejavnosti, ki je z zakonskimi predpisi povsem točno 
in jasno določen. Ta program, ki je predpisan in sprejet, je treba ovrednotiti, 
toda na drugih osnovah, ne pa na relaciji proračunske potrošnje med šolstvom, 
zdravstvom, upravo itd. Program; ki ga je nacija po svojih predstavniških 
organih sprejela, je treba kvantificirati tako, da se prizna družbeno dogovorjen 
strošek zanj na takih osnovah, da delavci, zaposleni na področju izobraževanja, 
dobe osebne dohodke, ki so enaki osebnim dohodkom enako izobraženih ljudi, 
z enako odgovornim delom v drugih družbenih dejavnostih. 

Naša skupščina je včeraj ugotovila, da je nemogoča praksa, da šolstvo dobi 
sicer z novim zakonom avtonomne vire za pokritje svoje dejavnosti, da pa so 
ti viri predhodno v proračunskih odnosih že povsem jasno določeni. Med tem 
ko imamo na primer na področju zdravstva povsem drugačno situacijo; imamo 
osnovni prispevek, dopolnilni prispevek, potem.še dodatni prispevek in še 
individualno participacijo, kar vse več ali manj lahko predpisuje področje 
avtonomno, je šolstvo v drugačnem položaju in ne more realizirati svojih upra- 
vičenih zahtev na tak način, kot na primer, na področju zdravstva. 

Dalje je skupščina ugotovila, da je nevzdržna praksa, da se določenim 
kategorijam zaposlenih v družbenih službah, na primer v sodstvu, sredi leta 
popravljajo osebni dohodki z raznimi koeficienti in drugimi instrumenti in se 
za to takoj dobe sredstva, šolstvo pa ostaja brez takih možnosti. 

Zaradi teh in drugih razlogov je skupščina zavrnila, da bi izvajali merila, 
ki so sicer pripravljena in izdelana, toda na osnovi razpoložljivih sredstev. Zato 
je skupščina naročila, da se do junija meseca pripravi kvantifikacija učno- 
vzgojnih programov, ki so predpisani na osnovah, o katerih sem govoril: enako 
plačilo za enako opravljeno delo. 

Prav tako je skupščina ugotovila, da je nevzdržna taka uporaba principa 
povezanosti osnovnega šolstva s komuno, kot je to v praksi sedaj. Namreč, da 
so osebni dohodki prosvetnih delavcev odvisni bolj ali manj od gospodarske moči 
občine. S takim poenostavljenim pojmovanjem, ki se je zadnja leta uveljavilo 
v naši praksi, se naša skupščina —: povsem razumljivo — ne more strinjati. 

Ugotovljeno je bilo tudi to, da dosedanje dotiranje občin ni privedlo šolstva 
v položaj, kakršnega smo želeli in kar smo hoteli z republiško dotacijo tudi 
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doseči. Mnoge občine so namreč na račun republiške dotacije izrivale stroške 
za šolstvo iz svojega proračuna in uporabljale dotacijo kot svoja lastna sred- 
stva, predvsem za druge dejavnosti, čeprav je izobraževalna dejavnost ena 
izmed osnovnih in tudi ustavnih nalog občinskih skupščin. 

Razumljivo je, da so rešitve na takih osnovah in takih principih, kot jih 
je včeraj sprejela naša skupščina, možne šele v naslednjem letu, možno pa je že 
v juniju in v poznejših razpravah zelo jasno pokazati in sprejeti koncept for- 
miranja in razdelitve sredstev za šolstvo do leta 1969. Seveda pa ostajajo vsi 
odprti problemi v letošnjem letu. 

Naša skupščina se je včeraj odločila, da zbere vse novonastale stroške na 
področju izobraževanja, ki so nastali z raznimi predpisi. Ti so: normativi za 
razdelitev oddelkov z nad 36 učenci, zakonsko določilo, da morajo izobraževalne 
skupnosti formirati 2 !% obvezno rezervo; nove dajatve, ki so nastale v zvezi 
s honorarnim delovnim razmerjem, ki v šolstvu ni nikak »hobi« ali pretira- 
vanje, ampak je nujno vezano na učni proces in organizacijo šolstva; druge 
podražitve, ki so jih povzročile občinske skupščine s svojimi odloki ali pa drugi 
s svojimi predpisi. Vse te povečane stroške za izobraževanje bo skupščina pred- 
ložila kot račun izvršnemu svetu in Skupščini SR Slovenije, ki sta te predpise 
sprejela, s tem, da jih je treba plačati. Nadalje vprašanje, ki je ostalo v vseh do- 
sedanjih razpravah o šolstvu odprto, je izgradnja osnovnih šol in sploh inve- 
sticijska dejavnost. Naša skupščina je ugotovila, da je nevzdržna praksa, da se 
določajo sredstva za investicije od leta do leta, pač v skladu s proračunskimi 
možnostmi. Zato vztraja, da se investicijska dejavnost — tako vzdrževanje kot 
tudi nove gradnje — ali vračunajo- v ceno izobraževanja, proti čemer pa obstoje 
mnogi upravičeni in resni razlogi, ali pa, da se republika dolgoročno obveže in 
seveda tudi dolgoročno zagotovi potrebna sredstva za izgradnjo osnovnih šol. 

Pri tem mislimo, da je potrebno to napraviti tudi zaradi tega, ker v Slove- 
niji drugo leto praznujemo stoletnico obvezne šole, pa bi se morda radi zgledo- 
vali pri nekaterih drugih narodih v Evropi, recimo pri Poljakih, ki so tudi 
ob taki priložnosti uredili nekatere stvari. 

To so osnovni sklepi, ki so bili včeraj sprejeti na naši skupščini. Ne vem, 
če sem uspel dovolj jasno pojasniti razloge za taka stališča naše skupščine, vse- 
kakor pa prosim zbor, da bi potem, ko bomo ta izhodišča in principe v nadaljnji 
razpravi razčistili, podprl sprejete sklepe. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Gradivo je obravnaval odbor našega 
zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in o tem predložil pismeno- 
poročilo. .Ali želi besedo poročevalec odbora? (Ne želi.) Začenjam razpravo. Be- 
sedo ima dr. Miro Stiplovšek. 

Dr. Miro Stiplovšek: Podpiram stališča, ki jih je povedal tovariš 
Zaje. To so namreč stališča, s katerimi sem nameraval tudi jaz poseči v razpravo. 
Poudaril bi rad, da se ob finančnem načrtu, o katerem danes razpravljamo, z vso 
ostrino kaže problem pomanjkanja finančnih sredstev. Na to smo opozorili že v 
razpravah o določitvi stopenj prispevkov, za vzgojo in izobraževanje in ob letoš- 
njem proračunu. Mnenja prosvetno-kulturnega zbora k proračunu pa se, vsaj 
kolikor časa sem jaz v skupščini, sploh ne upoštevajo. Ne spominjam se, da bi 
prosvetno-kulturni zbor kdaj za en stari dinar spremenil proračun. 

Ugotovimo torej lahko samo to, da je bila republiška izobraževalna skupnost 
v letošnjem letu v izredno težkem, če ne celo v brezupnem položaju, ko je raz- 
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deljevala finančna sredstva. Ugotoviti moramo torej za letošnje leto to, kar smo 
ugotavljali tudi že prejšnja leta, da to področje kljub vsem priporočilom in reso- 
lucijam v materialnem pogledu ponovno zaostaja za smernicami razvoja v 
letu 1968. 

Ob tem bi opozoril na besede tovariša Zajca, namreč, da nismo vsi potroš- 
niki republiškega proračuna v enakopravnem položaju, oziroma vsi tisti, ki kori- 
stimo sredstva, ki se formirajo na republiškem nivoju. Letos so bili izdelani 
količniki za vrednotenje dela v nekaterih službah. Za primer naj navedem, da 
so letos osebni dohodki sodnikov okrožnih sodišč tako porastli, da presegajo 
osebni dohodek rednega profesorja na pravni fakulteti. Menim, da je pri tem 
vsak komentar odveč. Zanimivo pa je, da so se za takšen način vrednotenja 
dela našla tudi sredstva. To vzbuja hudo kri tudi na visokošolskih zavodih, 
na katerih učitelji dalj časa prejemajo dohodke v višini 70 °/o realiziranih meril, 
ki jih je izdelal še bivši sklad za šolstvo. Razumljivo je, da učitelji terjajo 
popolno realizacijo meril. Ob tem pa naj posebej poudarim besede tovariša 
Zajca, da je treba na enak način ovrednotiti tudi delo učiteljev na osnovnih in 
srednjih šolah. Tudi ta merila morajo uskladiti vrednotenje dela učiteljev in 
delavcev v drugih družbenih službah. Namreč, če smo uspeli izdelati koeficiente 
za nekatere družbene službe, menim, da ni nobenega vzroka, da se ne bi ista 
praksa aplicirala tudi na prosvetne delavce. 

Šele takšna merila bi pravzaprav dejansko pokazala, kakšne so potrebe na 
področju vzgoje in izobraževanja in ta bodo potem lahko tudi eden od elementov 
za obračunavanje med republiško izobraževalno skupnostjo in temeljnimi izo- 
braževalnimi skupnostmi. Ne smemo si ustvarjati iluzij, dokler ne bomo teh 
vprašanj rešili, brez dvoma ne moremo pričakovati bistvenih sprememb in iz- 
boljšanj na področju vzgoje in izobraževanja; vemo pa, da so potrebne. 

Potem bi opozoril še na en problem. Republiška izobraževalna skupnost tudi 
skopo odmerjenih sredstev ne more vedno v rednih rokih izplačevati prizadetim 
zavodom. Tudi zaradi tega prihaja do razburjanja in do neprijetne situacije. 
Zavodi še danes nimajo pogodb in zaradi tega seveda niso mogli izdelati lastnih 
finančnih načrtov. To seveda precej ovira izvajanje študijskega programa. 

Zastavil bi samo eno vprašanje. Ali so se občinske skupščine ob letošnjem 
proračunu oziroma ob letošnji odmeri sredstev za področje vzgoje in izobra- 
ževanja držale zakonskega določila, ki določa, da morajo dajati občinske skup- 
ščine toliko sredstev za vzgojo in izobraževanje kot v preteklem letu, oziroma 
jih zvišati za stopnjo porasta proračuna? 

Hkrati prosim za odgovor na vprašanje. Ce tega občinske skupščine niso 
izvedle, kakšna je pot, da se jih prisili, da bodo zakonska določila tudi dejansko 
izvedla. 

Ob koncu apeliram na izvršni svet, da poišče možnost za zagotovitev do- 
datnih sredstev republiški izobraževalni skupnosti, da bo mogla rešiti vsaj naj- 
bolj pereče probleme. Bojim se, da se prosvetni delavci v letošnjem letu z oblju- 
bami nič več ne bodo zadovoljili. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, besedo ima tovariš Vute. 

Miroslav Vute: Spoštovani tovariši poslanci, tovariš predsednik! Me- 
nim, da lahko damo vsi skupaj priznanje republiški izobraževalni skupnosti, ker 
se je v kratkem obdobju lotila zelo resnih nalog v zvezi z urejanjem financiranja 
šolstva. Ta bo prispeval tudi k urejanju naše celotne družbene potrošnje, pred- 
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vsem pa proračunske potrošnje. Ob tem, ko ugotavljamo zelo velike potrebe 
nekaterih občin po dopolnilnih sredstvih, nekateri celo za 100'°/o več, kakor smo 
slišali prej od predsednika izvršnega odbora, tovariša Zajca, ko je odgovarjal 
na poslansko vprašanje, pa se postavlja vprašanje, ali gre tu v resnici za to, da 
se sredstva neki občini daruje, oziroma za to, da se sredstva neki občini odvza- 
mejo. Menim, da načela o zmanjšanju dotacije za 30 °/o, če občine ne bodo dale 
letos vsaj 40 °/o proračunskih sredstev za šolstvo, ne bo mogoče izvesti. Ta ukrep 
bi prizadel učitelje v dotiranih občinah, v katerih standard šolstva že tako ali 
tako ni posebno visok. Čeprav pozdravljam in zagovarjam stališča izvršnega 
odbora in skupščine republiške izobraževalne skupnosti, da se v dopolnjevanju 
občin napravi red, vendar se bojim, da bomo s tem ukrepom lomili kopja prav 
na grbi osnovnošolskega otroka in učitelja. 

Zato izkoriščam to priložnost, ko obravnavamo delo izobraževalne skup- 
nosti, njen zaključni račun in pa finančni načrt za leto 1968, ki zajema približno 
Vs sredstev, ki jih dajemo v Socialistični republiki Sloveniji za šolstvo, da čim- 
prej uredimo naš proračunski sistem. Potreben je takšen sistem, v katerem 
naj občini ostane od ustvarjenega dohodka na njenem področju toliko sredstev, 
kolikor jih nujno potrebuje za pokritje družbenih dejavnosti, ki so na njenem 
območju. Če pa se bo ob tem pokazalo, da mora ta ali druga občina s svojimi 
dohodki financirati le občinsko upravo, pa se postavlja vprašanje o upravi- 
čenosti nadaljnjega obstoja takšnih občin. 

V financiranju šolstva so letos izredne težave. Te so ponekod že privedle 
do ekscesov. Posebne težave so pri financiranju strokovnega šolstva, o katerih 
smo lani vsi govorili, da bodo rešene centralno z dodatno obremenitvijo gospo- 
darstva. To pričakovanje se ni izpolnilo v celoti, ampak le delno. Posledice 
takšnega stanja se na raznih območjih naše republike zelo različno kažejo. Po- 
sebne težave so bile pri nas v dolenjski regiji, kjer so letos proračunska sredstva 
prav tako pičla kot prejšnja leta. Gospodarstva dodatno ne moremo obremenje- 
vati, oziroma se ga ne da, ker je že tako v veliki meri na robu rentabilnosti. 
Vse štiri občine so dotirane že za osnovno šolstvo, in kje sedaj dobiti sredstva 
še za strokovno šolstvo. Menim, da bi tudi na področju financiranja strokovnega 
šolstva morali vnesti več reda, in ga ne bi smeli prepuščati v oskrbo ožji regiji, 
ki ni vedno kriva, če rabi več, kakor dobi. Poudarjam, pri nas na Dolenjskem 
je finančno stanje takšno, da bi lahko kar polovico šol ukinili. Mislim, da bi 
večji del gospodarstva zaradi trenutnih težav na to celo pristal. Denimo, gospo- 
darstvo na Dolenjskem ne potrebuje medicinske šole. Toda pri nas pride na 
enega srednješolca 45 prebivalcev, slovensko poprečje pa je en srednješolec na 
28 prebivalcev. Naj torej še zmanjšamo šolanje na srednji stopnji za naše otroke. 

Menim, da tudi letošnja politika financiranja šolstva, ki temelji na lanski 
skromni potrošnji, sredstva pa se povečajo za toliko, za kolikor se povečajo 
proračuni. Tovarišu Stiplovšku naj povem, da vse dolenjske občine povečujejo 
sredstva za več, kot so se povečali proračuni. Vendar so ta sredstva še vedno 
izredno skromna. Nevarna je ta politika, ker povzroča med prosvetnimi delavci 
vedno večje nezadovoljstvo. Tem izrazom se pridružujejo letos še specifične 
težave; nimamo namreč nobenih rezervnih sredstev, da bi tekoče potrebe vsaj 
minimalno pokrivali. Ob tem težavnem položaju prosvetni delavec pa tudi 
širša družba vedno bolj kritizirata novi samoupravni organizem — izobraževalno 
skupnost, ki je nastal v času, ko so se težave v šolstvu povečale. 

In ob koncu, že leta govorimo, da je treba izobraževalno, vzgojno in kul- 
turno dejavnost družbeno bolje vrednotiti. Menim, da je zadnji čas, da naš zbor 
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in za šolstvo pristojni organi odločno zahtevajo, da se od besed preide k deja- 
njem. Ne smemo dopustiti, da bomo ob proračunski razpravi za prihodnje leto 
spet le ugotavljali, da se ni dalo nič storiti v korist teh področij in da bomo 
mogli več storiti prihodnje leto, s čimer se tožijo že leta. V zvezi s tem po- 
zdravljam vse ukrepe, ki jih pripravljata izvršni odbor in pa skupščina republi- 
ške izobraževalne skupnosti, ki naj bi služili za družbeni dogovor o dejanskem 
plačevanju in ne samo o vrednotenju dela na vzgojno izobraževalnem področju. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanka in podpredsednica tovarišica 
dr. Aleksandra Kornhauserjeva želi besedo. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovariš predsednik, tovariši po- 
slanci! Verjetno sem ena izmed mnogih, ki v celoti podpiramo stališča republi- 
ške izobraževalne skupnosti. Ta stališča niso pravzaprav nič drugega kot reak- 
cija na posledice, ki jih je naš zbor pričakoval, ko je razpravljal o zakonu in o 
odmeri sredstev za področje izobraževanja in vzgoje. Zato menim, da odgovor- 
nost za finančno situacijo, ki je nastala v zadnjem obdobju, ne pade na naš zbor. 
Osebno kot poslanec odklanjam odgovornost za to stanje. Praksa, na katero je 
opozoril tovariš Zaje, predsednik izvršnega odbora republiške izobraževalne 
skupnosti, postavlja naš zbor in pa tudi republiške in temeljne izobraževalne 
skupnosti v neenakopraven položaj. Ne naš zbor ne izobraževalne skupnosti ne 
morejo vplivati na odmero sredstev. Zato se mi zdi najhuje to, da pri sedanjih 
težavah in ekscesih, ki so prav opravičeni, tisti, ki odmerjajo sredstva, pa 
naj bodo to občine ali republika, valijo krivdo in odgovornost na izobraževalne 
skupnosti. 

Menim, da sama merila republiške izobraževalne skupnosti letos ne mo- 
rejo pomiriti situacije z obljubo, da bo drugo leto drugače. Naj s podatki ilu- 
striram stanje na območju Ljubljane, ki. je po mnenju večine celo v privilegi- 
ranem položaju. Merila, ki jih je pripravila ljubljanska izobraževalna skupnost, 
dopuščajo ob maksimalnem angažiranju odmerjenih sredstev in ob predpostavki, 
da se bodo sredstva v celoti stekla v sklad izobraževalne skupnosti, za učitelja 
poprečni mesečni dohodek za 88 000 S din, za učitelja z višjo izobrazbo 102 000 
in za učitelja z visoko izobrazbo, torej profesorja 117 000. Ko pa so bile te osnove 
po merilih soočene z dejanskim dotokom oziroma izpadom sredstev, kaže, da 
jih bo treba znižati še za nadaljnjih 14 %>. Torej to pomeni, da bi osnova za 
učitelja, za katero menimo, da je sorazmerno dobra, padla pod 80 000 S din. 
Prosvetni delavci na tem območju so energično zahtevali zborovanje v občinah 
in samo dejstvu, da govorimo šele o osnutku meril, se imamo zahvaliti, da Ljub- 
ljana ne reagira podobno kot Ptuj. Dejstvo je, da osnov meril letos še rie bomo 
mogli ustvariti, čeprav so osnovni osebni dohodki učiteljev močno pod sloven- 
skim poprečjem, ki znaša nad 90 000 din. Prosvetni delavci se ne morejo strinjati 
s tem, da sta njihovo delo in njihova kvalifikacija vredna manj kot poprečnega 
slovenskega delavca. Podpiram vse sklepe, ki jih je v imenu republiške izobra- 
ževalne skupnosti posredoval tovariš Zaje, ne morem pa se strinjati s tem, da 
bi se borili za drugačno razporeditev sredstev šele v letu 1969. O prerazporeditvi 
se moramo pogovoriti že letos. Res je, da se moramo zavzemati za racionalizacijo 
na področju izobraževanja in vzgoje in je potrebno brez odlašanja sprejeti 
ukrepe, ki jih tudi temu področju narekuje reforma. Toda iluzorno je priča- 
kovati, da bodo ti ukrepi rešili finančne težave izobraževanja in vzgoje, kajti 
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najbrž z ustavo določene osnovnošolske obveznosti ne bomo odpravili in tudi 
o ekstenzivnosti na področju osnovnega šolstva najbrž ne moremo govoriti. Zato 
menim, da je treba še letos zagotoviti dodatna sredstva za področje izobraževanja 
in vzgoje. Poudarjam, da lahko apeliramo tako na občine kot na republiko, kajti 
dejstvo je, da so tako občine kot republika po odložitvi skrbi in težav v zvezi 
s šolstvom na izobraževalne skupnosti v boljšem položaju kot prej, ko so nepo- 
sredno skrbele za šolstvo. Menim torej, da moramo poleg sklepov, ki jih je 
povedal tovariš Zaje, zahtevati še rešitve za letos. Stanje, kakršno je, ne dopušča 
nadaljnjega čakanja in najbrž se imamo prav negotovi situaciji, ki vlada na 
terenu in ki še vedno daje up prosvetnim delavcem, da se bodo zadeve uredile, 
zahvaliti, da ne pride do štrajkov na veliki večini območij Slovenije. 

Torej ponavljam, da bi ta zbor moral postaviti vprašanje rebalansov 
občinskih proračunov, rebalansa republiškega proračuna oziroma nove odmere 
sredstev za področje izobraževanja in vzgoje in ne nazadnje tudi vprašanje 
participacije republike Slovenije v proračunu federacije. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec tovariš, Gokl. 

Dušan C o k 1 : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! V celoti se 
strinjam s tovarišico podpredsednico in tovarišem Zajcem, mislim pa, če ne 
bomo še jasneje, še glasneje, še uporneje govorili in zahtevali in to na vseh 
mogočih forumih, da potem letos, drugo leto in morda niti čez deset let ne 
bomo dosegli tistega, kar bi pravzaprav radi. 

Moji volivci, to je pedagoški delavci in tehnično osebje ptujskih osnovnih 
šol so me v tistih dramatičnih dneh — ko so v ptujski občini nekatere šole 
prekinile z delom, ostale pa s pismi solidalizirale z nami, in ko smo s tem svojim 
korakom, ki je bil na zunaj silno, silno dramatičen, pa čisto nič organiziran, 
tako kot so nekateri hoteli obdožiti učitelje, ampak čisto spontan, smo menda 
kar precej razviharili vso ptujsko občino, ptujske delovne kolektive v drugih 
dejavnostih pa menda tudi kar vso republiko Slovenijo — spraševali, kaj bomo 
poslanci prosvetno-kulturnega zbora naredili'sedaj, ko smo prišli tako daleč. 
Težko smo jim odgovorili na to vprašanje, ker pač veste, tovarišice in tovariši, 
tam spodaj veliko pričakujejo od svojih poslancev v prosvetno-kulturnem zboru 
in žal ne poznajo dovolj vsega našega zapletenega mehanizma, ki ureja, vodi, 
usmerja, usklajuje, popravlja naše poti, ki se žal, kot smo videli letos, vse pre- 
večkrat križajo, prepletajo, razhajajo in združujejo v eni sami želji in težnji, 
da bi dosegli cilj, ki bi bil za vse sprejemljiv. Mogoče so naše tovarišice in to- 
variši tam spodaj, od koder smo tudi mi, njihovi poslanci, v svojem vsakdanjem 
delu prepričani, da bi se dali vsi ti naši mali in večji problemi reševati mnogo 
lažje in mnogo hitreje ter zadovoljivo, če bi bilo malo več razumevanja tu 
zgoraj. Pri tem mislijo na republiko, seveda ne na naš zbor. Če bi pokazala več 
dobre volje, bi bilo tam spodaj tudi malo več strpnosti. Zal je bilo enega in 
drugega premalo in je še premalo. Moram se pa kar popraviti, strpnosti je bilo 
in jo je tam spodaj v občinah še kar precej. No, vsaka stvar pa ima tudi neke 
svoje meje in mere ter zmogljivosti, in v ptujski občini je pač počilo, oziroma 
je začelo pokati. Nam ie sicer zelo žal zaradi naših otrok, ki so nam bili zaupani, 
oziroma so nam še zaupani v vzgoji in izobrazbi. 

Prekinitev dela ni bila v ptujski občini korak nekega obupanca, ali pa tudi 
ne prelačnega, prežejnega ali tudi ne presitega in prenapitega prosvetnega de- 
lavca in njegovega učenca. To je bil korak, ki ga najbolje osvetljuje razprto 
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tiskana zahteva prosvetnih delavcev občine v pismu, ki smo ga v tistih drama- 
tičnih dneh poslali vsem odgovornim forumom v SR Sloveniji. Zahteva se je 
glasila: enotno šolstvo, enoten učni program, enotno financiranje. 

Tovarišice in tovariši, prezamudno bi bilo in predolgo, če bi danes našteval 
vse, kar smo Ptujčani v svojih analizah, pismih, amandmajih, razpravah, raz- 
govorih doma v Ptuju, pa tudi v skupščini predlagali, prosili, zahtevali, da bi 
se stanje popravilo; ne šele 27. marca letos, ko smo prekinili delo, temveč že 
več let nazaj, odkar je bila ptujska občina in mogoče tudi še katera druga 
zapostavljena, odrinjena in prepuščena sama sebi pri financiranju prosvetno- 
kulturne dejavnosti. To traja že dalj časa, odkar smo Ptujčani kazali na pro- 
bleme, predvsem šolstva in tudi na probleme kulture in prosvete. Marsikaj 
smo sicer naredili za komunalno ureditev, nismo pa gledali na ta problem 
z vidika nacionalnih interesov. 

Poskušal bom, tovarišice in tovariši, z nekaterimi številkami malo osvetliti 
ta ptujski korak, številke sicer ne bodo zadevale položaj učitelja in profesorja 
in tudi ne učnih pogojev otrok, ampak razmere, v katerih živijo učenci v ptujski 
občini. Anketirali smo 23 najslabših osnovnih šol od 30, kolikor jih je v ptujski 
občini. Zajeli smo 7380 učencev in učenk od vseh, ki jih je 10 500. Naštel bi samo 
nekaj številk, ki naj osvetlijo nekaj dejavnikov, ki danes kaj negativno vplivajo 
na počutje učenca in njegovega učitelja. 

Glejte, od teh učencev jih je samo 226 ali 3,1 %, katerih starši so umski 
delavci, vsi ostali starši so kmetje, fizični delavci ali pa mešani. 

Od anketiranih otrok sta še vedno 302 rejenca, hlapčka ali pastirčka, kar 
je 4,1 '%> vseh anketiranih otrok. Kaj pomeni biti v naših krajih pastirček, 
hlapček, pastirička ali rejenec, vemo vsi, ki v tistih krajih živimo in ki moramo 
takega otroka šolati. Od teh otrok je kar 598 očetov in 67 mater v inozemstvu, 
kar je 10,3 %. Da so to večinoma kmečki otroci in brez prave popolne družinske 
vzgoje, je razumljivo, hkrati pa je to silno negativna postavka pri vzgoji narodne 
zavesti, in v nemali meri kar dober zametek pete kolone, ker je večina teh 
staršev v Nemčiji. 

Od anketiranih otrok jih nosi kar 1924 ali 26 % pitno vodo iz grabe. Kdor 
pozna Slovenske gorice in Haloze, ve, kaj pomeni nositi vodo iz grabe, ne samo 
letos, ko je tako strašna sušna letina, ampak sploh. Tudi kadar so mokre letine, 
morajo naši otroci nositi, vodo iz grabe. 

Samo 3108 ali 42'% otrok ima svojo posteljo, vsi drugi spijo ali z očetom ali 
materjo ali s kom drugim. V šolski mlečni kuhinji se hrani komaj 4585 ali 
62 i0/o otrok, za malice pa plačujejo mesečno od 100 dinarjev do 1500 S dinarjev. 
Zelo radi bi se namreč hranili vsi, pa nimajo za to denarja, ne učenci ne šole. 
Čeprav menda piše v 10. členu prečiščenega besedila zakona o osnovni šoli, da 
bi morala občina poskrbeti za tople malice vsem učencem. 

No, pa bi omenil še domače šolsko delo in kulturno-prosvetno razvedrilo 
teh anketiranih učencev. Kar 4894 ali 66'% učencev se uči na dan manj kot 
1 uro in še to od teh kar 2496 zvečer. Kaj pomeni večerno učenje za otroka, 
ki je še vedno kmečki garač. Kaj pomeni potem številka 5104 ali 69 % otrok, 
še posebno odkar smo za kmečko delo sposobno delovno silo potegnili dokaj 
neplansko v mesta in industrijske centre, vemo vsi. Naj omenim, da naši kmetje 
že kar precej štedi j o z elektriko in imajo v svojih stanovanjskih prostorih naj- 
slabše žarnice, kar se jih sploh da dobiti. 

No, šen en tak podatek. Samo 1966 ali 17 % otrok gleda televizijo in to 
večinoma šolske TV oddaje, ker pač doma televizorjev nimajo, kino jih obiskuje 
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samo 598 ali 7gledališča pa samo 2 »/o, in še vedno 2603 učenci prehodijo 
letno 2824 km ali po 8 km na dan v obe smeri. Nekateri pa prehodijo celo 12, 
14, in celo 16 in 22 km na dan v obe smeri. 

Anketirali smo tudi učitelje, vendar te številke ne bi navajal, da se ne bi 
predolgo mudili samo pri občini Ptuj. Objavili pa jih bomo v dnevnem časopisju 
in tako podprli menda tudi republiško izobraževalno skupnost, da bi dobila nekaj 
več sredstev. 

Mislim, da ste sedaj bolje seznanjeni, v kakšnih slabih pogojih delajo naši 
učenci in učitelji. Ali je potem čudno, če govorimo o slabih učnih uspehih, o 
osipu, o teh in onih slabih posledicah stanja, kakršen je pač pri nas v Ptuju 
in pa mogoče še kje drugje. Vem, da so te številke, zbrane v eni sami občini, 
kaj nezanimive, neprimerljive in neprepričevalne, ker je stanje v kakšni drugi 
občini še slabše. Vem pa, da je v mnogih občinah boljše, neprimerno boljše. 
In sedaj vprašujem ali ne bi bilo pravično, ali da se izrazim sodobneje; smo- 
trneje, da po 23 letih ne bi bilo tako občutnih razlik med našimi otroci. Razlike 
obstajajo, in bi jih dokazali, če bi le razpolagali s primerjalnimi podatki vseh 
občin. 

Tovarišice in tovariši poslanci, na vse te številke, ki smo jih Ptujčani do 
sedaj objavili, nekatere pa bomo še v prihodnjih dneh, dobivamo odgovore, 
naj počakamo še tri leta. Nek tovariš nas je v tistih dramatičnih dneh potolažil, 
da so v neki drugi občini pripravljeni čakati še 10 let. Letos ni možna druga 
rešitev, ker je finančni načrt republiške izobraževalne skupnosti za leto 1968 
tu pred nami. V njem so predvidena sredstva temeljnim izobraževalnim skup- 
nostim, in kot kaže, bo ptujska občina spet precej prikrajšana. 

Razdeljevanje dopolnilnih sredstev republiške izobraževalne skupnosti sicer 
ne spada na današnjo sejo, ker je za to pristojna skupščina republiške izobra- 
ževalne skupnosti. Vendar pa mislim, da smo poslanci tudi zato tu, da sprem- 
ljamo izvajanje nekega zakona, ki smo ga sprejeli in da nenehno opozarjamo 
na težave, v katerih se naše šolstvo neprestano nahaja. Letošnja delitev sredstev 
republiške izobraževalne skupnosti je bila dokaj prakticistična, torej ne načelna, 
saj republiška izobraževalna skupnost ni upoštevala oziroma ni mogla upoštevati 
35., 63. in ne 36. člena zakona o financiranju izobraževanja in vzgoje. 

To spet menda ne spada na današnjo sejo, vendar, da nam ne bi mogel 
spet kdo očitati tako, kot nekaterim v Ptuju, ki smo baje prekinitev dela orga- 
nizirali in vodili, da nismo nikjer povzdignili svojega glasu, moramo žal kriti- 
zirati tudi delitveni sistem med občino, republiko in zvezo. Razmerje pri delitvi 
sredstev, ki jih zbere ptujska občina, je 31 : 69 v škodo ptujske občine. Ce bi 
bilo to razmerje vsaj 50 : 50, bi se Ptujčani lahko sami vzdrževali in bi ne imeli 
občutka prosjačenja in odvisnosti kot nekakšni socialni podpiranci. Razdelje- 
vanje sredstev je pri nas nasploh zelo zapleteno; občina zbere nekaj sredstev 
in jih pošlje republiki, ta pa del teh sredstev vrne isti občini. Ta ista občina 
nakaže spet nekaj sredstev drugi občini za kritje drugih potreb. Vse to je pri 
nas silno zapleteno, tako da se menda sami tovariši, ki so pravzaprav odgovorni 
za razdeljevanje sredstev, iz tega ne spoznajo. 

Zapletenost tega sistema lahko zopet povzroči do naših otrok in seveda do 
njihovih učiteljev neko diskriminacijo, v kateri je eden več, drugi pa manj 
vreden, oziroma je ustvarjanje duhovnih dobrin, ki so podlaga za ustvarjanje 
materialnih dobrin, različno ovrednoteno. Danes ne smemo reševati trenutnih 
situacij, temveč bi morali gledati v prihodnost, da ne bomo spet odgovorni za 
neke posledice iz preteklosti. Ptujčani za to preteklost ne nosimo nobene krivde, 
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ker smo že lani napovedovali, da tudi z ustanovitvijo 60 temeljnih izobraževalnih 
skupnosti in republiške izobraževalne skupnosti ne bomo mogli odpraviti razlik, 
ki so nastale takrat, ko smo iz enotnosti prešli na neenotnost, zato da bomo z 
raznimi intervencijskimi posegi čez 3 ali pa 10 let spet prišli do enotnosti. 

Kako naj, tovarišice in tovariši, kar so od nas v Ptuju zahtevali, izdelamo 
nek sanacijski načrt, če niti tovariši v republiški izobraževalni skupnosti niso 
mogli za letos izdelati meril, po katerih bi se vsem in povsod vsaj kolikor toliko 
pravično dodeljevala dopolnilna sredstva. Za vse te probleme, ki so v šolstvu, 
pa ne samo v šolstvu, ampak tudi v kulturi in prosveti, imamo najrazličnejše 
zakone, pravilnike in dopolnitve, ugotavljam pa žal, da se ne izvajajo ali pa se 
rešujejo vprašanja mimo njih, kakor pač nanese; oziroma kakor pač občina ali 
republika in republiški organi to po svojih najboljših ali pa po najslabših 
močeh zmorejo. Menim, da se prav dobro zavedamo resnosti in težavnosti 
položaja, ki je nastal v Ptuju in v katerem se pravzaprav nahaja vsa naša 
prosveta. Res je, da se borimo za uresničevanje naše gospodarske reforme in da 
ni, mogoče odpraviti vseh posledic iz preteklosti čez noč, vendar Ptujčani menimo, 
da lahko in bomo celo morali začeti o kulturi, prosveti in o šolstvu resno raz- 
pravljati in sicer o tem, kako bomo vodili našo politiko, da je ne bomo iz meseca 
v mesec ali iz leta v leto reševali s trenutnimi sanacijskimi načrti in interven- 
cijskimi posegi, ki vzbujajo pri delovnih množicah nezaupanje in strah, da do 
neke enakosti in enake vrednosti dela še ne bomo kmalu prišli ali pa sploh ne. 

Korak od vse te množice pisanih temeljnih izobraževalnih skupnosti in 
republiške izobraževalne skupnosti do ene izobraževalne skupnosti, kar še vedno 
zahtevamo v Ptuju, pa res ne bi bil več tako težak in boleč. Ta bi vzbudil pri 
prosvetnih delavcih spet občutek gotovosti in trdnosti, tovarištva in prijateljstva, 
kar bi imelo za posledico zvišanje kakovosti pouka in zmanjšanje vpliva idejno 
nasprotnih dejavnikov na mladino, ki bi bila tako res vse povsod v naši sociali- 
stični republiki enaka. 

Dovolite mi še, tovarišice in tovariši, da še nekaj povem, kar ne zadeva 
toliko ravno šolstvo. Včeraj sem dobil pismo od odbora mladinskega pevskega 
festivala iz Celja, naj bi tu v tej skupščini poskušali nekateri poslanci podpreti 
njihovo prošnjo za dodelitev dotacije v višini 2 500 000 S din za organizacijo tega 
festivala v Celju, ki ima menda republiški pomen. Nekateri tovariši in tovarišice, 
so s tem pismom seznanjeni. 

, Ker se je namreč govorilo, da so v Ptuju prekinitve dela spodbujali raz- 
redni sovražniki, naj povem, kaj mi je povedal eden izmed organizatorjev tega 
festivala. Srečal ga je zagorski kaplan in se zanimal, kako potekajo priprave za 
to revijo. Zanimal se je tudi, če je dovolj finančnih sredstev in rekel: »Če nimate 
denarja, zaprosite za podporo še škofijski ordinariat v Mariboru in Ljubljani, 
kjer boste pomoč gotovo dobili.« 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovarišica Zofka Kodri- 
čeva. 

Zofka Kodrič: Postavljam naslednje poslansko vprašanje: 
1. Ali bodo republiški izobraževalni skupnosti ob upoštevanju 36. člena 

zakona o izobraževalnih skupnostih in financiranju vzgoje in izobraževanja zago- 
tovljena dopolnilna sredstva iz proračunskih sredstev v taki višini, da bo lahko 
uveljavila merila še letos in to vsaj ob rebalansu republiškega proračunat 
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2. Priliv sredstev za šolstvo glede na gospodarsko situacijo v proizvodnih 
delovnih organizacijah v ptujski občini, je zelo nizek. Nevzdržno bi bilo, da bi 
še kdaj morali šolski kolektivi 2 meseca ostati brez prejemkov. Zato sprašujem, 
ali bo republiška izobraževalna skupnost iz dopolnilnih sredstev, predvidenih za 
ptujsko občino, čimprej izločila pripadajoče dvanajstine in jih kot akontacijo 
nakazala na račun temeljne izobraževalne skupnosti Ptuj? Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Boris Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Pravzaprav se 
mi že upira vedno razpravljati o materialni problematiki šolstva. Vidimo, da se 
v glavnem uresničuje tisto, kar sem že enkrat povedal decembra in januarja. 
Res, prišlo je do tega, kar se je zgodilo v Ptuju. Mene pri tem samo tole zanima: 
Ali nam bo kdo sploh odgovoril na to, kdaj lahko pričakujemo, da bo šolstvo 
tako materialno oskrbovano kot se spodobi. 

Zato želim vedeti, kaj meni podvzeti ali republiški izvršni svet ali pa drugi 
republiški organi pri tistih občinah, ki letos niso izpolnile novele zakona o 
izobraževalnih skupnostih. Strinjam se namreč s tovarišem Vutejem, da izo- 
braževalna skupnost v tej situaciji ne bi smela odtegniti dopolnilnih sredstev, 
ker bi s tem prizadela samo prosvetne delavce, ne pa občine. O tej odločitvi 
bi bilo dobro še premisliti. To vprašanje sem pred časom že poslal predsedniku 
našega zbora. Takrat mi je bilo pojasnjeno, da bo to uredila republiška izobra- 
ževalna skupnost, potem pa bo razpravljala še skupščina. Mene zanima, kdaj bo 
to, ker bi bilo na koncu leta verjetno nekoliko prepozno. Drugo, rad bi opozoril, 
da si v bodoče ne bi več delali iluzij, kot smo si jih delali na zadnjih sejah, ko 
smo slišali, kako veliko sredstev so vsi pripravljeni dati šolstvu, še celo več kot 
je potrebno, če pa danes ugotavljamo, da temu ni tako. 

Upoštevajmo izkušnjo in realno ocenimo stanje in možnosti. Na sejah 
našega zbora so nas prepričevali, kako vse krasno gre, da sploh ni problemov 
in da smo samo nekoliko preveč sitni. 

Pri obravnavanju šolstva in finančnega položaja republiške izobraževalne 
skupnosti v časopisju in televiziji me moti odnos teh javnih občil do njihovih 
problemov. 

Ta odnos je bil precej netakten, da ne rečem celo grob, prav v primeru 
Ptuja. Tovariši na televiziji so tako nezainteresirano argumentirali dogodek, kot 
da ne bi 20 let živeli v tej družbi in videli, kaj se v njej dogaja. Z grobimi 
izpadi in z zelo trhlimi argumenti so spodbijali upravičene zahteve učiteljev. 
S tem ne trdim, da je bil način reagiranja Ptujčanov najboljši, menim pa, da 
bi bilo tudi meni po 20 letih vseeno, kakšen način bi uporabil, da bi svoje pravice 
dosegel. Temu načinu se v tolikšni meri zlasti ne čudim, ker nihče, ki je učite- 
ljem oporekal, ni hkrati povedal drugega načina, s katerim naj bi uveljavili, 
svoje pravice. Prosim, da se v bodoče podobne dogodke v šolstvu približno tako 
komentira kot štrajk v kliničnih bolnicah v Ljubljani. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Feldin, moram vas opozoriti, 
da se znova oddaljujete od dnevnega reda. Na dnevnem redu ni obravnava mno- 
žičnih komunikacijskih sredstev, ampak obravnava zaključnega računa in fi- 
nančnega programa republiške izobraževalne skupnosti za prihodnje leto. 

Boris Feldin : Hvala lepa. Bom upošteval. 
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Druga stvar, ki naj jo omenim, je prav tako v zvezi z materialnimi vpra- 
šanji republiške izobraževalne skupnosti. Ali republiška izobraževalna skupnost 
upa, da bo letošnji finančni načrt uresničen 100 %>? Ce ne bo, kakšne posledice 
lahko nastanejo. Ali ima kdo pregled nad planiranimi in realiziranimi sredstvi 
v temeljnih izobraževalnih skupnostih. Pri nas je bilo doslej skupaj s sredstvi, 
ki jih daje republika za strokovno šolstvo, realiziranih približno 65 % plani- 
ranih dohodkov. Ob tem živimo zdaj že 4 mesece. 

Predloge, ki jih je včeraj sprejela republiška izobraževalna skupnost za 
reševanje položaja v tem letu, podpiram. Menim, da moramo kategorično zahte- 
vati, da se predlogi še letos uresničijo, sicer bomo prihodnje leto ponovno raz- 
pravljali o podobnih zadevah, kar pa se ne sme več ponoviti. 

Premike sredstev v letošnjem letu bi morali doseči ne glede na opozorilo 
republiške izobraževalne skupnosti, da določene občine niso izpolnile niti za- 
konskih obveznosti in so dale manj sredstev. Da bi se zagotovila izvršitev zakona, 
so po mojem mnenju potrebne določene konsekvence. Ob tem dejstvu se ne 
smemo samo ustaviti. Mislim, da je republika nadzorni organ nad občinami, ki 
je tudi dolžna poskrbeti, da se zakoni izvajajo tako, kot so napisani, če ne, 
mislim, da bi bilo dobro, da jih ne bi več sprejemali. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, besedo ima Vinko Kramar. 

Vinko Kramar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Podpiram sta- 
lišča, ki jih je predložil predsednik izvršnega odbora izobraževalne skupnosti. 
Menim, da je potrebno priti od besed k dejanjem. V zvezi z zaključnim računom 
in finančnim načrtom republiške izobraževalne skupnosti postavljam tole vpra- 
šanje: Verjetno se vsi tovariši poslanci spominjate, da smo ravno v tem zboru na 
široko razpravljali o uveljavljanju novega samoupravnega mehanizma republi- 
ške izobraževalne skupnosti in da bo zaživel, mu je treba nuditi pomoč. Menim, 
da so bili takšnega mnenja tudi drugi. Vendar danes ugotavljamo, da so občinske 
skupščine, upoštevajoč neke sugestije ob proračunskih razpravah odredile šolstvu 
različno velika sredstva. Njihova udeležba se giblje v proračunih od nekaj do 
50%. Kako je možno v republiki tako neusklajeno delo? Ko v našem zboru 
govorimo o našem samoupravnem mehanizmu in se bojimo karkoli preveč trdno 
priporočiti republiški izobraževalni skupnosti, ali od nje zahtevati, da nekaj 
stori, pa sekretariat za finance v istem času obljubi predsednikom občinskih 
skupščin, da bodo občine letos prejele dopolnilna sredstva v isti višini kot lani. 
To praktično pomeni, da občine samostojno razpolagajo z dopolnilnimi sredstvi 
mimo temeljnih izobraževalnih skupnosti. Ta neusklajena politika je pripeljala 
do tegla, da so se šolstvu namenjena sredstva prelila na druga področja, in 
kako jih bodo zdaj občinske ali medobčinske izobraževalne skupnosti dobile 
nazaj. Ugotavljamo, da je v večini tistih občinskih skupščin, ki so tako postopale, 
proračunska potrošnja na prebivalca celo za 100 °/o in še več, večja kot je v 
tistih, ki dajejo mnogo več sredstev za osnovno šolstvo. Menim, da je bilo za 
predhodne razprave v letošnji proračunski potrošnji le toliko časa, da bi z neko- 
liko večjo prizadevnostjo lahko tudi to področje nekoliko bolje obdelali in 
uskladili. Republiškim in občinskim skupšičnam bi morali biti predloženi bolj 
jasni predračuni dohodkov in izdatkov. 

Menim, da ni prav, da so predgovorniki nasprotovali predlogu, ki ga je dal 
predsednik izvršnega odbora republiške izobraževalne skupnosti, naj bi izobra- 
ževalna skupnost zadržala izplačilo dopolnilnih sredstev občinam, ki niso iz- 
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polnile obveznosti, ki jim jih nalaga novela zakona. Samo z doslednimi in ostrimi 
ukrepi bo mogoče realizirati program. Podatki, ki jih je objavil Ljubljanski 
dnevnik, da so ljubljanske občine odmerile za potrebe izredno razvitega osnov- 
nega šolstva samo 18,0/o proračunskih dohodkov, so zaskrbljujoči. Sodim, da 
morejo prav te občine dati šolstvu več sredstev; seveda pa s tem ne zavračam 
predloga, ki je bil sprožen, da je treba tudi po republiških predalih pogledati 
in dodati sredstva za tiste stroške, ki jih je nakazal tovariš predsednik. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Miran Hasl. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! V celoti se strinjam 
s predlogi za sanacijo finančnih problemov šolstva. Predlagam, da o predlogih 
glasujemo in jih na ta način v celoti podpremo. Menim, da jih moramo podpreti 
zaradi tega, ker ima tudi potrpljenje svoje meje. 

Sem Ptujčan, živim na drugem koncu Slovenije in se v celoti strinjam z 
akcijo ptujskih prosvetnih delavcev. Zamerim jim lahko samo to, da so nekoliko 
pozno reagirali. Pri nas na Koprskem smo imeli enako zaostreno situacijo že 
pred petimi leti. Priznam, da do prekinitve dela ni prišlo; zadeva se je kasneje 
delno tudi uredila. 

Zakaj tolikšno presenečenje nad takšnimi dogodki? Presenečenje je bilo 
seveda zaradi tega, ker so to storili učitelji — to je tisti, ki bi morali imeti že po 
svoji poklicni opredeljenosti izredno dobre živce in potrpljenje. Če pa se je to 
le zgodio, to ni prvič, saj imamo primere v gospodarskih organizacijah, kjer 
neprimerno večkrat pride do prekinitve dela. Ugotavljamo, da prekinitev dela 
ni primeren način za zagotovitev pravic, vendar ne smemo zanemariti dejstva, 
da se je učiteljem vrsto let dopovedovalo, da morajo stvari razumeti in zato 
potrpeti in počakati. 

Vprašanje je, kako bomo rešili finančne probleme, ki so privedli celo do 
prekinitve dela, kajti prosvetni delavci bodo rešitev zahtevali. Učitelji imajo 
dovolj resolucij in priporočil. Od samih perspektiv se ne da živeti! 

Ob koncu še nekaj v zvezi s skladom za pospeševanje kulturne dejavnosti. 
Zvedel sem, da je črtana dotacija za organizacijo tekmovanja pihalnih orkestrov 
Slovenije. Znan mi je tudi dopis, v katerem je bilo omenjeno, da v Celju ne 
bo več revije mladinskih zborov. Ne vem, kam vodijo odpovedi takšnih in po- 
dobnih kulturnih manifestacij, ki so bile doslej močan dokaz kulturnega živ- 
ljenja? 

V začetku leta je bilo govora, da je dobil sklad za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti dodatna sredstva. Ali ne bi mogli le-teh uporabiti? Hvala lepa! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Moram vas opozoriti, da razprava krši 
načelo poslovnika. Mislim, da je prav, če delamo do takšne mere organizirano, 
da se naše delo in sama razprava odvijata po načelih poslovnika skupščine, ki 
smo ga vsi skupaj sprejeli. Menim, da ste imeli priložnost postavljati vprašanja, 
ki niso v neposredni zvezi s to točko dnevnega reda, že ob drugi točki — po- 
slanska vprašanja. 

Pa še nekaj. Z vso prizadetostjo spremljam vašo razpravo o težkem mate- 
rialnem eksistenčnem položaju prosvetnega delavca in našega šolstva nasploh. 
Mislim, da so se stvari v resnici zaostrile do takšne mere, da upravičeno zahte- 
vamo ustrezne rešitve. Mislim pa, da vsako preširoko razpletanje nekaterih 
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težav, ki v resnici so, predvsem pa razpletanje misli v zvezi s ptujskim proble- 
mom, ne pomaga zaosttiti to zahtevo, ampak jo kvečjemu nekoliko celo raz- 
bliniti. Koristneje bo, če se v celoti osredotočimo na poslovanje in finančni pro- 
gram republiške izobraževalne skupnosti. Njen letošnji program nam namreč 
ne daje garancij, da bomo v letošnjem letu lahko normalno delali. Osredotočimo 
se torej na zahtevo za zagotovitev takšnih materialnih pogojev, da bo program 
v resnici tudi uresničen. 

Za besedo je prosil tovariš Milenko Vodopivec. 

Milenko Vodopivec: Tovarišice in tovariši poslanci! V celoti pod- 
piram predloge, ki sta jih dala tovarišica podpredsednica in predsednik izvrš- 
nega odbora republiške izobraževalne skupnosti, razen predloga o zmanjševanju 
sredstev temeljnim skupnostim, ker bi bili s tem prizadeti le prosvetni delavci. 
Sem pa za to, da se zakonitost zagotovi na bolj učinkovit način. 

Dopolnilo zakona, naj skupščine zagotove za šolstvo v letošnjem letu vsaj 
toliko sredstev, kot so jih bile v lanskem letu, oziroma toliko več, kolikor se 
bodo povečali vsi proračunski dohodki, po mojem mnenju ne rešuje situacije. 
Ne rešuje, prvič, zaradi tega, ker so bila že lansko leto sredstva, namenjena 
za šolstvo, pičla, in drugič, letos so se povečale dajatve. Recimo, dajatve iz red- 
nega delovnega razmerja za več kot 1%, za honorarno delo pa celo za 26°/o. 
Tudi vse usluge, ki jih morajo šole plačevati, so se podražile. No, in še specifičen 
naš primer. Vse Šole so na našem območju zaključile poslovno leto z izgubo. 
To se pravi, da sredstva, čeprav so tolikšna kot v lanskem letu, in še celo 
povečana, ne morejo rešiti Situacije. 

Veljavne cene izobraževanja, torej cene, ki bi bila primerna, ne moremo 
realizirati. Zato jo prilagajamo vsem razpoložljivim sredstvom. S tem dejansko 
nižje vrednotimo učiteljevo delo. Posledica tega pa ni tako preprosta. Nič ni 
čudno, če se vzgojno delo, poudarjam vzgojno, v šolah ne odvija tako, kot si 
želimo. Ali če sem že bolj konkreten, v šolah imamo vzgoje vsak dan manj. 
Skoraj vsaka primerjava s katerimikoli drugimi dejavnostmi je za šolnike ne- 
ugodna in to zanje ni spodbudno. V poročilu odbora našega zbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov so ugotovitve popolnoma točne, vendar 
niso nove. 2e vsi dolgo vemo,i da imajo prosvetni delavci prenizke plače. V 
poročilu tudi piše, da sedanji položaj daje vtis, da je izvajanje družbene politike 
na področju šolstva premalo učinkovito, oziroma, da nekateri dejavniki — upam, 
da pri tem niso mišljeni prosvetni delavci — ne rešujejo nalog dovolj zavzeto. 
Poročilo bi bilo lahko malo bolj konkretno in bi morali navesti, kdo so tisti 
dejavniki, ki ne rešujejo problemov šolstva, o katerih govorimo že vsa leta 
po vojni. Kaj bomo storili sedaj? Predsednik izvršnega odbora je nakazal re- 
šitve, samč bojim se, da pomeni čakanje na drugo leto samo odlaganje pro- 
blemov. Zato smatram, da je potrebna takojšnja akcija in sicer še v letoš- 
njem letu. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še prej tovariš Tancer, nakar dobi 
besedo tovariš Golob. 

Mladen Tancer: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tovariši 
poslanci. Ker poznam bolj natančno delo republiške izobraževalne skupnosti 
in njenega izvršnega odbora, bi rad seznanil zbor s prizadevanji te skupnosti, 
katera pa iz gradiva niso razvidna. Republiška izobraževalna skupnost se je 
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ves ta čas svojega obstoja veliko prizadevala, kolikor je bilo v njenih mate- 
rialnih in moralnih močeh. Iz zaključnega računa ni razvidno, da bi morala1 

republiška izobraževalna skupnost lansko leto poleg 24 dotiranim občinam 
zagotoviti dopolnilna sredstva še nadaljnjim 13 temeljnim izobraževalnim 
skupnostim. Republiška izobraževalna skupnost je lani razpolagala samo s 300 
milijoni starih dinarjev. Po predhodnem dogovoru pa bi morale ta denar 
v glavnem dobiti dotirane občine. Da ne bom prekršil opozorila tovariša pred- 
sednika, naj razpravljamo zgolj o zaključnem računu in finančnem načrtu, bi 
samo povedal, da se je že lansko leto ptujskemu območju zgodila krivica. Nam- 
reč, republiška izobraževalna skupnost je na podlagi svojih kriterijev ugotovila, 
da je treba ptujski regiji nujno zagotoviti dopolnilna sredstva. Lani ji je izpla- 
čala 30 milijonov S dinarjev. Sedanji izračun pa kaže, da bi morala ptujska 
občina lansko leto dobiti od izobraževalne skupnosti Slovenije vsaj 106 milijonov 
dinarjev. To pomeni, da so bile občine glede kategorizacije različno obravnavane 
in je bila ptujska prikrajšana. Dalje, v pripravah za letošnji finančni načrt smo 
ugotavljali, da bi morali dati dopolnilna sredstva 43 temeljnim izobraževalnim 
skupnostim, če bi hoteli pošteno in objektivno uresničiti načelo, da je vloga 
republiške izobraževalne skupnosti izravnalna. Praksa pa kaže, da skupnost 
postaja mehanizem, okoli katerega se zadnje mesece natezamo in ga napadamo 
z leve in desne, z vrha in od spodaj. Ne more pa sama napraviti nič več, kot da 
razporedi vnaprej določena sredstva. Bili so primeri, da bi morali nekaterim 
temeljnim izobraževalnim skupnostim odvzeti celo do 44 "/o lanskih sredstev. 
Res je, kot je bilo danes že tu opozorjeno, da tega republiška izobraževalna 
skupnost ni mogla napraviti, kajti s tem bi prizadela šole in prosvetne delavce. 
Rešitve morajo biti drugačne in mislim, da jih ni treba ponavljati. 

Ko govorimo o racionalizaciji, bi rad opozoril na neko drobno zadevo. 
Uprava in funkcioniranje temeljnih izobraževalnih skupnosti v Sloveniji stane 
letno približno 540 milijonov S din. To se pravi, tudi o teh izdatkih kaže raz- 
pravljati. Na včerajšnji seji so izzvenele misli, da bi morali po enoletnih izkuš- 
njah proučiti tudi racionalnost tega mehanizma. Ali ne trošijo te samoupravne 
strukture več kot bi smele, kajti denar, ki ga trošijo, odtegujejo področjem, ki 
ga bolj potrebujejo. Problematika je torej zelo obsežna in vsaj iz gradiva ni 
razvidna. Podpiram stališča, ki jih je včeraj sprejela izobraževalna skupnost, 
zlasti pa še predlog podpredsednice zbora, tovarišice dr. Aleksandre Kornhauser, 
da letos dogovor več ne zadošča, ampak je treba dati več sredstev. 

Izobraževalna skupnost je od novembra do konca februarja, ko je bil pro- 
račun sprejet, večkrat opozarjala in še nekaj dni pred njegovim sprejetjem opo- 
zorila, da s predvidenimi sredstvi ne bo mogla opravljati izravnalne vloge. Torej 
ona ne more prevzeti odgovornosti za posledice, ki na tem področju nastajajo. 

Na kraju naj še povem, da republiška skupnost ne more reševati perečih 
problemov na področju visokega, srednjega in posebnega šolstva. Za to bi rabila 
precej več sredstev, kot jih je prejela letos. Ekstenzivno razširjamo šolstvo, 
nikoli pa se ne vprašamo, ali imamo tudi dovolj denarja. Če nimamo denarja, 
nimamo tudi pravice zniževati standard prosvetnega delavca. Ta bi lahko le- 
tošnje leto živel od obresti od sredstev, ki jih je v prejšnjih letih dobil premalo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Besedo ima V,Iado Golob. 

Vlado Golob: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam z mislijo, ki 
so jo nekateri že izrekli, da ima potrpežljivost svoje meje. Zato bom kratek. 
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Ko smo lani razpravljali o zakonu o financiranju izobraževanja, smo ugo- 
tavljali dvoje: prvič, da bo sredstev premalo in drugič, da šolstvo ni stvar 
komune, temveč stvar republike. Izjave tovariša Zajca so bile danes pogumne. 
Pri tem mislim na stališča, ki jih je sprejela skupščina republiške izobraževalne 
skupnosti. Vendar mi dovolite, da sem vseeno malo skeptičen, ker so me do tega 
pripravile izkušnje. Zato bi zastavil tovarišu Zajcu vprašanje: 

Ne bi rad, da bi se ta izvajanja tolmačila kot obljube: »saj bo bolje, narod 
pomiri se«. Želim dobiti čisto konkreten odgovor, kako in na kakšen način se 
bo stanje izboljšalo. Ali s tem, da bomo reducirali šole, ali s tem, da bomo vzeli 
kulturi ali s tem, da bomo vzeli kje drugod ali kjerkoli. Rad bi šel domov z 
zavestjo, da se bo stanje izboljšalo in to bi tudi doma rad povedal. Zaenkrat 
pa žal, tega še ne morem. Morda bom po odgovoru pomirjen. 

Ker se bom držal napotil tovariša predsednika, bom v zvezi s predračunom 
postavil tudi eno vprašanje, na katerega prosim, da se javno in jasno odgovori. 
V Mariboru se na stolnem trgu v pospešenem tempu gradi novo poslopje, 
v katerem bo baje prva visoka šola v Mariboru, in sicer teološka fakulteta. Rad 
bi vedel, kdo financira gradnjo in kdo bo financiral ta pouk. Iz poročila in obra- 
čuna republiške izobraževalne skupnosti namreč takšnih informacij, ki človeka 
zanimajo, ni mogoče razbrati. Številke so pavšalne in je o njih težko debatirati. 
Upam, da nisem zlorabil vaše potrpežljivosti. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, tovariš Ciril Plut. 

Ciril Plut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na seji, 
ko smo sprejemali proračun republike, sem opozoril, da se bo finančna situacija 
po vsej verjetnosti zaostrila. Napoved se je uresničila in sedaj je potrebno zadevo 
takoj urediti, ker odlašati več ne smemo. Ne bi znova govoril o problemih, ker 
so nam vsem znani. Vemo tudi, da nekaterih obveznosti v letošnjem letu ne 
moremo izpolniti. 

Republiška izobraževalna skupnost ne more sprejeti meril, temeljne izobra- 
ževalne skupnosti pa ne morejo upoštevati meril, ki jih je sprejela republiška 
izobraževalna skupnost. Zaradi tega predlagam, da se sprosti 2'°/» obvezna re- 
zerva, kljub temu, da je po zakonu obvezna. Ta sredstva bi predstavljala v Slo- 
veniji za osnovno šolstvo približno 500 do 600 milijonov S din. Drug predlog: ker 
sredstev za šolstvo ni, se poslužimo zakona o financiranju vzgoje in izobraže- 
vanja, ki predvideva možnost dodatnih sredstev iz republiškega proračuna. Ker 
je to težko urediti, predlagam izvršnemu svetu, naj na eni izmed prvih sej 
obravnava problematiko financiranja šolstva in o sprejetih rešitvah obvesti 
javnost. Vsi prosvetni delavci so nestrpno čakali včerajšnjega dne, ko je repu- 
bliška izobraževalna skupnost končno razdelila dopolnilna sredstva. Ob tej si- 
tuaciji ne bi bilo prav, da bi naš zbor in izvršni svet molčala, saj nam ni nič v 
ponos, da bi prosvetni delavci delali tisto, kar si ne želimo. 

Poleg tega pa bi prosil — ne vem kako — ker še nimam v rokah poslovnika, 
sem namreč novinec, da bi morda danes le nekoliko slišali o tistih 20 °/o in 30 "/'o, 
o katerih smo zadnjič govorili, kajti vsi poslanci prosvetno-kulturnega zbora 
niso pri prosvetnih delavcih najbolje zapisani. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovarišica Lojzka Go- 
stenčnik. 
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Lojzka Gostenčnik: Spoštovani tovariš predsednik in tovariši po- 
slanci! Pri tej točki dnevnega reda bi rada v svojem prispevku opozorila na 
problem, ki se zdi le na videz obroben, v resnici pa ni, ker je bil tudi v razpravi 
večkrat omenjen. Gre za vprašanje kontaktiranja republiške izobraževalne skup- 
nosti z občinskimi skupščinami. 

Menim, da zakon nikjer ne določa in tudi sicer se mi zdi zelo malo preprič- 
ljivo, da bi mogel biti en šolski forum, oziroma samoupravni organ šolstva tisti 
faktor, ki bi urejal vso proračunsko politiko. Proračunska politika v času decen- 
tralizacije nam je poznana. Poznana nam je tudi dediščina te proračunske poli- 
tike, to so dopolnilna sredstva, ki danes močno otežkočajo republiško izobra- 
ževalno skupnost oziroma njen izvršni odbor pri urejanju osnovnega šolstva. 

Čeprav je tovariš predsednik z velikim optimizmom poskušal povedati, da 
to urejanje teče, da pa še ni končano, je skupščina sprejela sklep, ki direktno 
zareže v proračunsko politiko. Meni ta sklep ni všeč, ker nisem prepričana, da 
bo iz občinskih proračunov izsilil še kaj sredstev. To, kar je že tovariš Vute 
omenil, se mi zdi izredno pomembno in zaradi tega na podlagi tega sklepa ne bi 
rada, prognozirala optimistične rešitve. Tudi tovarišica dr. Kornhausetrjeva je 
omenila apel na občinske skupščine. Meni je mnogo bližja rešitev, ki se glasi 
konkretno: rebalans. Dvomim, da bomo z apeli, resolucijami in podobnimi akti 
rešili problem. Zavzemam se za čim bolj konkretne rešitve, ker me izredno skrbi 
stanje in posledice, ki se iz tega odvijajo. Mislim, da so vsi tovariši poslanci 
izrazili veliko zavzetost, vendar glede na to, da odgovornosti sploh ne moremo 
določiti, smo vsi za takšno stanje soodgovorni. Torej, če bi prosvetno-kulturni 
zbor s sklepi podprl politiko izvršnega odbora republiške skupnosti, potem bi se 
zavzela za to, da se vnesejo v sklepe konkretne formulacije, in sicer formulacije, 
ki prizadenejo vse tiste, ki so za šolstvo odgovorni. Kot naj bi bili vsi dejavniki 
konkretno imenovani, bi bilo treba uporabiti tudi kategorijo rebalansa republi- 
škega proračuna, če nam izvršni svet ne more nuditi druge konkretne rešitve, 
na primer, spremembe stopenj prispevkov, ali porazdelitve sredstev posameznih 
davščin. 

Ne bi govorila o zgodovini, zakaj je do tega prišlo. Včeraj sem bila na 
skupščini republiške izobraževalne skupnosti in sem dobila vtis, da je skupščina 
s tem, da je pri prvem glasovanju odklonila razdelitev dopolnilnih sredstev in 
šele po ponovnem apelu tovariša predsednika pristala na razdelitev sredstev, 
pokazala vso zavzetost in odgovornost, da se finančne težave rešijo s čvrsto iF 
konkretno intervencijo. S tem v zvezi tudi jaz podpiram tovarišico dr. Korn- 
hauserjevo, da z rešitvijo ne smemo več odlašati. 

Prosim predsednika izvršnega odbora, da bolje pojasni stanje oziroma zmog- 
ljivosti proračunov in obče sredstev, ki zadovoljujejo šolske potrebe. Včeraj 
sem slišala na skupščini, da je za 30 °/o sredstev premalo. Če je to res, potem 
se republiška izobraževalna skupnost izpostavlja javnosti in vsemu šolstvu. Sta- 
nje je še bolj zamotano, ker republiška izobraževalna skupnost financira, sofi- 
nancira in dotira vse vrste šolanja, od osnovnega do visokega šolstva. 

Na 8. strani poročila piše, da bodo sredstva razdeljena na enak način kot 
lani, ker zaradi minimalnih sredstev ni mogoče sprejeti in realizirati kakšna 
druga merila oziroma politiko. To bi imelo za posledico, da bodo območja, ki 
imajo bolj razvito strokovno šolstvo, dobila za 4,8 'Vo več sredstev, območja, ki 
pa nimajo razvitega strokovnega šolstva, pa bodo ostala na lanski ravni. Repu- 
bliška izobraževalna skupnost dela lahko le poskuse, da ponekod jemlje sredstva, 
drugje pa jih dodaja. 

23* 
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Zaključujem s konkretnimi predlogi, ki sem jih prej poskušala formulirati. 
Ti so naslednji: podpiram prizadevanja in delo republiške izobraževalne skup- 
nosti, manjkajoča dopolnilna sredstva je treba v najkrajšem času dopolniti, 
vendar ne upam določiti konkretnega roka; morda bi ga lahko kdo drug določil; 
dalje, prouče naj se možnosti o prerazdelitvi stopenj pri obdavčenju, oziroma 
rebalansov republiškega in občinskih proračunov, in četrtič, prosim, da bi bil 
prosvetno-kulturni zbor na prvi naslednji seji obveščen o konkretnih rezultatih 
teh dogovorov. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ce dovolite, bi tudi sam posegel v 
razpravo. 

Zakaj je danes tako izostrena razprava o novo nastalem materialnem polo- 
žaju našega šolstva? Ni še daleč od tega, ko se je prav tukaj in tudi v veliki 
dvorani odvijala razprava o predlogu proračuna za letošnje leto. V njej so nam 
predstavniki izvršnega sveta s polnim optimizmom in z zaupanjem razlagali, da 
bomo v letošnjem letu vsaj do tiste mere kot v lanskem letu zadovoljevali ma- 
terialne pogoje našega šolstva, in ne samo to, da ima republiška izobraževalna 
skupnost celo večja sredstva, katera ji bodo omogočala določeno manevriranje 
in intervencijo povsod tam, kjer bi bila potrebna. 

Že takrat smo na našem zboru, in z enako podobno intenzivnostjo na repu- 
bliškem zboru, izražali dvome v čistost, jasnost in možnost razreševanja mate- 
rialnih vprašanj šolstva. Vendarle smo zaradi odločnih zagotovil, da bo, kolikor 
bi se stvari zapletle, izvršni svet pravočasno interveniral, dali k proračunom 
soglasje, matični zbori pa so ga sprejeli. Vse, kar se je od tedaj dalje odvijalo, 
dokazuje, da so bile slutnje upravičene in ne samo upravičene, marveč, da 
se je celo v vidnejši meri zaostrila materialna problematika vseh vrst šolstva. 

To pomeni, da je tudi republiška izobraževalna skupnost, ki je neposredno 
prizadeta, med prvimi odgovorna reagirati. Stališča, ki jih je včeraj zavzela 
kot reakcijo na nastalo stanje, je danes v uvodni besedi posredoval našemu 
zboru tudi predsednik izvršnega odbora. Mislim, da kaže ta stališča podpreti 
in se tudi z naše strani zavzeti, da jih z vso hitrico tudi realiziramo. 

Več vprašanj je bilo že izrečenih, teh ne bom našteval, nekaj pa jih je 
ostalo neomenjenih. Več je vzrokov, ki so pripeljali do nerazpoloženja prosvetnih 
delavcev in tudi do reakcij, ki se manifestirajo v prekinitvi dela, v revoltu in 
ogorčenju. Vaše zahteve so dovolj konkretne in jih lahko samo povzamem. 

Zahteva o podpori sklepov je za naš zbor sprejemljiva in jih je treba 
uresničiti že v letošnjem letu. Vsi odgovorni dejavniki in izvršni organi naj se 
takoj lotijo odkrivanja in iskanja rešitev, ki so potrebne. Pri tem naj bo za 
osnovo, kot je to tudi izvršni odbor oziroma sama skupščina skupnosti sklenila, 
ocena manjkajočih sredstev v letošnjem letu, ki so izračunana po enotnih 
merilih. Zal pa s temi merili republiške izobraževalne skupnosti naš zbor še 
ni seznanjen. 

Ali je potrebna dodatna obremenitev osebnih dohodkov, ali so potrebni 
rebalansi proračunov, o tem naj razmišljajo upravni organi in izvršni organi,- 
ki so za to pač pristojni. Hkrati pa mislim, da ni odveč zahteva našim upravnim 
organom in izvršnemu svetu, na nam posredujejo predlog dolgoročnega načrta 
za sanacijo vseh vrst našega šolstva. Sprejeti je treba program, kako in v 
kakšnem času bomo ustvarili v šolstvu realne družbene odnose. Na podlagi 
takšnega predloga bomo mogli oceniti perspektivo, in če bo potrebno, tudi 
ustrezno politično reagirati. Morda bodo dogodki pokazali, da je treba postaviti 
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reševanja na drugačno osnovo. Mislim namreč, da je postal takšen odnos do 
šolstva in še posebej do prosvetnega delavca družbeno škodljivo dejanje. Nemo- 
goče je hkrati, ko govorimo o racionalizaciji šolstva, zmanjševati osebne do- 
hodke, ne samo v visokem in srednjem šolstvu, temveč ponekod celo v osnovnem 
in posebnem šolstvu. Mislim, da bi morali storiti ravno obratno. Razreševati 
bi morali že tako dovolj velika nesorazmerja in se hkrati počasi načrtno pribli- 
ževati stimulativnim osebnim dohodkom. Takšni osebni dohodki prosvetnih 
delavcev so pogoj za izostritev kriterijev v tem poklicu glede idejno-politične in 
strokovne usposobljenosti, ki bo zagotavljala ustrezno šolsko delo. 

Nikakor bi ne bilo koristno, da se zadovoljimo z obljubami, da se bodo 
opravile določene analize, ne da bi takoj pristopili k razrešitvi problemov. 
Mislim, da prisotni predsednik izvršnega odbora na podlagi včerajšnje in 
današnje razprave spoznava resnost položaja in da se čuti za svojo delovno 
obveznost pripraviti dokumente, ki bodo tako izvršnemu svetu kot skupščini 
že v letošnjem letu omogočili prebroditev težav. Sanacijo letošnjega položaja 
predlagam kot prvi sklep, kot drugega pa trajnejšo ureditev materialnega polo- 
žaja našega šolstva in še posebej prosvetnih delavcev. Ali želi besedo predsednik 
izvršnega odbora oziroma še prej predstavnik izvršnega sveta? 

Dr. Vladimir Bračič: Tovarišice in tovariši! Zaključni račun za leto 
1967, finančni načrt za leto 1968 in poročilo o dosedanjem delu republiške izo- 
braževalne skupnosti je obravnaval samo odbor za znanost, kulturo in prosveto 
izvršnega sveta, ne pa izvršni svet. Odbor je poročilo sprejel in izrazil republiški 
izobraževalni skupnosti in njenim organom priznanje za doslej opravljeno delo, 
ki se kaže predvsem v energičnem razčiščevanju nekaterih doslej ne dovolj 
jasnih konceptov in stališč na področju financiranja šolstva kot celote. Hkrati 
je opozoril na nekatera neskladja, ki so v trenutni situaciji objektivno pogojena, 
V tej in v predhodnih razpravah s predstavniki republiške izobraževalne skup- 
nosti je bilo doseženo soglasje in dogovor, da bo izvršni svet razpravljal o tej 
problematiki takoj, ko mu bo republiška izobraževalna skupnost predložila 
danes napovedano kvantifikacijo in oceno potrebnih sredstev, izračunano na 
podlagi novosprejetih določil zakona in predpisov, ki v letošnjem letu dodatno 
obremenjujejo področje financiranja šolstva. Takrat bo seveda izvršni svet 
zavzel tudi dokončna stališča do vseh teh stvari in jih poslal skupščini v raz- 
reševanje. Pri tem bi želel posebej poudariti, kar je bilo danes tu že povedano, 
da je izvršni svet dogovorjen z republiško izobraževalno skupnostjo, da mu bo 
do začet j a junija pripravila tudi svoj predlog o celotnem sistemu financiranja, 
o vseh morebitnih spremembah, ki jih kaže uvesti, da bi se financiranje šolstva 
čim bolje uredilo. Vse gradivo naj gre v javno razpravo; skupščina pa naj ga 
obravnava že pred skupščinskimi počitnicami, da bi imeli jeseni, meseca sep- 
tembra in oktobra, ko se bomo srečali s prvimi razpravami o proračunu za 
leto 1969, izdelane predloge. Menimo, da je marsikatera letošnja težava posledica 
letošnje zakasnele, zato hitre in skrajšane razprave o vsej tej problematiki. To 
pa, kot veste, ni predvsem naša krivda, temveč je posledica določenih procesov, 
ki so prisotni in bodo še prisotni na relaciji republika — zveza. 

Pri vsem tem bi vas želel opozoriti, da ni bil utemeljen očitek, da izvršni 
svet kot organ skupščine nima posluha za te stvari. Tudi sam sem prosvetni 
delavec in čutim vse težave, ker sem pravkar prišel s tega področja, vendarle 
so prisotne določene objektivne ovire, mimo katerih tudi v vseh teh razpravah 
ne bomo mogli iti. V internih razpravah, ki pa še niso bile predmet oficialnih 
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sej izvršnega sveta in tako mogli biti določeni sklepi javnosti že tudi posredo- 
vani, pa se je že izkristaliziralo mnenje, da bo potrebno ob poznavanju sedanje 
situacije in ob še bolj poglobljeni kvantifikaciji, ki jo pripravlja republiška 
izobraževalna skupnost, zagotoviti za naslednje leto takšen mehanizem in takšne 
oblike zbiranja sredstev, kot tudi sistem financiranja šolstva kot celote, da bodo 
pomenili bistven premik nacionalnega dohodka na to področje. Ocene kažejo, 
da bo v globalu težko narediti večji premik kot za 20 °/o. Čeprav seveda sam 
odstotek ne pove vsega, vendarle tolikšne možnosti nakazujejo sedanji izračuni. 

Kar zadeva letošnje možnosti, tovarišice in tovariši, bi vas opozoril na na- 
slednje dejstvo. Republiška skupščina na podlagi zveznega zakona po 29. febru- 
arju nima pravice sprejemati nobenih zakonskih sklepov, s katerimi bi kogarkoli 
dodatno obremenjevala. To se pravi, da za dodatno obremenjevanje gospodar- 
stva, denimo v obliki povečanega prispevka od osebnega dohodka, republiška 
skupščina ni pristojna. Sredstva moremo iskati samo znotraj že predpisanih 
in že sprejetih obveznosti, naloženih našemu gospodarstvu in drugim dejav- 
nikom. Torej lahko računamo le na rebalans proračuna. Vi pa veste, da so 
odbori te skupščine, potem ko je republiški izvršni svet predložil proračun v 
razpravo, ponovno klicali na razgovor vse potrošnike proračuna, tako ta dom, 
slovensko akademijo znanosti in umetnosti, sekretariate in druge institucije. 
Odbori so neposredno preverjali, ali so podatki in zneski, ki so navedeni v pred- 
logu proračuna, sprejemljivi, dovolj argumentirani in ali ni mogoče narediti 
kakšnih premikov. 

Ne vem, če vam je znano, da to delo odborov dveh zborov, gospodarskega 
in republiškega, ni dalo nobenih rezultatov. Sprejeti niso bili nobeni konkretni 
predlogi za medsebojne premike v postavkah znotraj republiškega proračuna. 
Res je, da so ti odbori dali določene sugestije, kako spremljati in urejevati 
potrošnjo tekom leta, in kako ob morebitnem rebalansu in ob polletnem ali 
četrtletnem pregledu razvoja gospodarstva in dotoka sredstev in splošne po- 
trošnje izvršiti določene premike. 

Izvršni svet, kot vidite, sprejema pobudo republiške izobraževalne skupnosti, 
da izdela skupno z njo že v mesecu juniju tako imenovani sanacijski načrt, iz 
katerega bo razvidno, s katerimi in s kakšnimi instrumenti meni priti pred to 
hišo, da bi v naslednjem in v naslednjih letih opravil tisto, kar se postavlja 
kot osnovna zahteva v vseh teh razpravah, to je, da se zaprejo dvojne škarje 
v osebnih dohodkih. To so razlike med osebnimi dohodki znotraj prosvete, med 
občinami in regijami in razlike med osebnimi dohodki v prosveti in drugih 
dejavnostih. 

Tretja zadeva, ki jo bo verjetno potrebno v prihodnje bolje proučiti, so 
uravnilovske težnje pri, nagrajevanju prosvetnih delavcev. Danes so razlike 
med začetnikom in učiteljem, ki je po 30 oziroma 40 letih dela pred upokojitvijo, 
tako minimalne, kot jih najbrž nikjer drugod ne srečujemo. Tudi to je anoma- 
lija, ki jo bomo morali odpraviti. 

Kar zadeva problem 20 ali 30 % popusta za izlete in šolske ekskurzije naj 
povem, da sta pristojna zbora izglasovala 30%> popust. Republiški sekretariat 
za finance, ki je bil pooblaščen po zakonu ra:zpisati konkurz:, je kakor sem obve- 
ščen, v preteklih dneh tudi že podpisal pogodbo s skupnostjo železnic in pri- 
pravlja pogodbo s predstavniki avtobusnih podjetij. Komercialni popusti pa se 
sučejo od 30 °/o naprej. S tem, da sta zbora izglasovala 30% popust, sta seveda 
za razliko sredstev, ki bodo v letošnjem letu zmanjkala, obremenila proračun 
za leto 1969. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Ludvik Zaje, 
predsednik izvršnega odbora izobraževalne skupnosti. 

Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po 
vsem tem, kar je bilo povedanega, najbrž ni potrebno, da bi obširno razpravljal 
še sam. Moram predvsem ugotoviti, da ste dali našim prizadevanjem zelo močno 
podporo in tudi konkretne sugestije za naše nadaljnje delo. 

Obveznosti, ki stoje pred republiško izobraževalno skupnostjo, so takšne, 
da najbrž presegajo njene moči, če se ne bo takoj ob tej situaciji v šolstvu 
spremenila tudi dejavnost vseh prizadetih republiških organov. Namreč, nemo- 
goče je, da imamo celo vrsto republiških organov od naše republiške izobraže- 
valne skupnosti naprej, ki delajo drugi mimo drugega ali na različnih nalogah. 
Ker so sedajle gotovo v šolstvu problemi najbolj zaostreni, potem je treba vse 
strokovne sile republiških upravnih organov, republiških družbeno-političnih 
organizacij pa tudi republiške izobraževalne skupnosti združiti. Sicer bo potreb- 
no in koristno napraviti ob priliki tudi analizo, kakšne strokovnjake imamo od 
družbeno-političnih organizacij dalje, ki proučujejo posamezne probleme in 
kakšni so rezultati tako razdrobljenega in razdeljenega dela. Prosil bi, da se ob 
tej situaciji, kakršna je sedaj v šolstvu, resnično s skupnimi napori vseh repu- 
bliških organov napravi to, kar je treba narediti. 

Zahvaljujem se pa še enkrat za podporo, ki ste jo dali. Ne vem, če je v skladu 
s poslovnikom, tovariš predsednik, vendar bi na eno od poslanskih vprašanj 
takoj odgovoril. 

Tovarišica je vprašala, ali bo republiška izobraževalna skupnost nakazala 
Ptuju dvanajstino. Ptuju smo nakazali že petnajst milijonov, kar je samo del 
sredstev, ki mu pripada. V naslednjem obdobju dobi še ostala sredstva, tako, 
kot tudi druge temeljne izobraževalne skupnosti, ki so z včerajšnjim sklepom 
na novo dotirane. 

Šele včerajšnji sklep skupščine daje možnost, da to dvanajstino nakažemo. 
To bomo seveda izvršili takoj. Hvala lepa. 

Vlado Golob: Ali bo kdo odgovoril tudi na moje vprašanje? 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tov. dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tega odgovora ne smatrajte kot uradno izjavo 
izvršnega sveta, ampak samo kot osebno pojasnilo. 

Mislim, da vam je vsem znano, da teološke fakultete ne financiramo z druž- 
benimi sredstvi, temveč jo financirajo iz sredstev, ki jih zagotavlja cerkev sama. 
Ce gradi v Mariboru del svoje fakultete, jo gradi, ker ima za to pravico, ki jo 
je dobila na podlagi znanega sporazuma med našo državo in sveto stolico. Pri- 
vatno sem obveščen, da je bil dan poziv vsem vernikom te škofije, naj prispevajo 
določeno vsoto in da je škofija to vsoto v glavnem tudi že zbrala. Tako financira 
nadgraditev dveh starih poslopij, kamor se bo v jeseni preselil del teološke 
fakultete, in sicer III. in IV. letnik tistih teologov, ki so doma iz mariborske 
škofije in bodo tam potem tudi službovali. V privatnem razgovoru sem slišal, 
da je preselitev potrebna, da bi se novinci privadili na razmere in klimo, v ka- 
teri bodo potem delali. 
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Pogodba z gradbenim podjetjem je baje sklenjena tako, da mora biti zgradba 
vseljiva 1. septembra. Denar je pa bil zagotovljen, ker sicer gradbeno podjetje 
tega ne bi sprejelo. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zapiram razpravo in ugotavljam, da 
je prosvetno-kulturni zbor vzel na znanje tako zaključni račun in poročilo o delu 
za leto 1967 in finančni načrt za letošnje 1968. leto izobraževalne skupnosti 
SR Slovenije. Hkrati podpira sklep skupščine republiške izobraževalne skupnosti, 
s katerim želi republiška izobraževalna skupnost takoj oceniti potrebna sredstva 
za letošnje leto in zahtevo po dodatnih sredstvih posredovati tako izvršnemu 
svetu Skupščine Socialistične republike Slovenije, kakor tudi sami skupščini. 
Mislim, da zbor sprejema tudi stališče, naj izvršni svet, čimprej predloži našemu 
zboru predlog sanacijskega načrta za dolgoročnejšo rešitev materialih proble- 
mov vseh vrst šolstva in za ustvaritev realnega družbenega in materialnega 
položaja vseh vrst šolstva. 

Prehajamo na naslednjo, to je 5. t o č k o dnevnega reda,, to je na 
razpravo in sklepanje o osnutku poslovnika prosvetno-kulturnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Osnutek poslovnika je predložila komisija našega zbora za pripravo predloga 
stalnega poslovnika, hkrati s spremembami in dopolnitvami, ki jih je komisija 
sprejela na zadnji seji. Seja je bila skupno z zakonodajno-pravno komisijo Skup- 
ščine SR Slovenije. Poročilo ste pravočasno prejeli. 

Želita morda predstavnika komisije za pripravo predloga stalnega poslov- 
nika oziroma zakonodajno-pravne komisije poročilo še ustno dopolniti? (Ne.) 

Potemtakem lahko pričnem razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem osnutek poslov- 
nika na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel osnutek poslovnika hkrati 
s sklepom, da komisija za pripravo predloga stalnega poslovnika izdela predlog 
poslovnika prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije, upoštevajoč 
spremembe in dopolnitve, kakršne so bile s strani obeh komisij že sprejete. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 43. sejo prosvetno-kul- 
turnega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 14. uri.) 



SOCIALNO - ZDRAVSTVENI ZBOR 

38. seja 

(24. maja 1968) 

Predsedoval: dr. Vinko Mozetič, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 38. sejo socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Albin Zumar, Dolfe Vojsk, dr. Dušan 
Mis in dr. Zmago Slokan. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Dovolite mi, da nekaj besed posvetimo spominu umrlega Borisa Kocijan- 
čiča, predsednika zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije in po- 
slanca republiškega zbora. 

Tovariš Boris Kocijančič, borec in revolucionar, je bil med številnimi dolž- 
nostmi, ki jih je opravljal po osvoboditvi, med drugim tudi predsednik sveta 
za zdravstvo LR Slovenije ter član izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Težka in dolgotrajna bolezen in prezgodnja smrt sta. mu onemogočili, da bi svoje 
bogate življenjske izkušnje, osebno zavzetost in prizadevnost posvetil nadalj- 
njemu razvoju naše družbe. Počastimo spomin pokojnega Borisa Kocijančiča 
z enominutnim molkom. 

(Poslanci vstanejo in z enominutnim molkom počaste spomin pokojnega 
Borisa Kocijančiča.) Slava mu! 

Seji zbora prisostvujejo predstavniki izvršnega sveta, republiškega sekreta- 
riata za zdravstvo in socialno varstvo, republiškega zdravstvenega centra, 
republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, republiškega zavoda za 
socialno zavarovanje, zveze slepih Slovenije, komisije za reševanje problema 
slepih civilnih žrtev vojne, Rdečega križa Slovenije, Društva upokojencev Slo- 
venije, regionalnega zdravstvenega centra Ljubljana, komunalne skupnosti so- 
cialnega zavarovanja delavcev Ljubljana, kliničnih bolnišnic, Meta Bele, direktor 
doma upokojenih Ljubljana, Janko Perat, direktor Doma počitka Ljubljana in 
dr. Bojan Accetto, predstojnik inštituta za gerontologijo in geriatrijo v Ljubljani. 

Goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 
Predlog dnevnega reda ste prejeli. Dodatno predlagam razširitev dnevnega 

reda z naslednjima točkama: 
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— predlog odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za vpra- 
šanja borcev NOV in 

— predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komi- 
sije SR Slovenije za vprašanja borcev NOV. 

Ali se zbor strinja s predlagano dopolnitvijo dnevnega reda? (Strinja.) 
Ugotavljam, da je predlog sprejet. Glede na to predlagam za današnjo sejo 
zbora naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 37. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. poročilo mandatno-imunitetne komisije o izidu nadomestnih volitev 

za poslanca socialno-zdravstvenega zbora v 4. volilni enoti Laško in o prene- 
hanju mandata poslancu Matiji Nadižarju; 

4. izvajanje stališč Skupščine SR Slovenije o zdravljenju v naravnih zdra- 
viliščih; 

5. družbena skrb za starejše prebivalstvo; 
6. sanacija kliničnih bolnišnic v Ljubljani za pokritje deficita iz leta 1967; 
7. predlog za izdajo zakona o varstvu žrtev fašističnega nasilja, civilnih 

žrtev vojne in žrtev vojnega materiala; 
8. predlog poslovnika socialno zdravstvenega zbora; 
9. izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov odborov socialno- 

zdravstvenega zbora; 
10. predlog odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za vpra- 

šanja borcev NOV in 
11. predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komi- 

sije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima 

morda kdo kakšen predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) 
Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
37. seje socialno-zdravstvenega zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli z vabilom za sejo. Ima morda kdo kakšno 
pripombo k zapisniku? (Ne.) Če ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. t o č k o dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na prejšnji seji zbora je postavila vprašanje poslanka dcr. Bogomila Kranj c- 
Rošker. Odgovor nanj bo dala tovarišica Majda Gaspari, sekretar za zdravstvo 
in socialno varstvo. 

Majda Gaspari: Poslanka dr. Bogomila Kranjc-Rošker je postavila 
naslednje poslansko vprašanje: »Ali bodo morale pri pokrivanju izgube kliničnih 
bolnišnic sodelovati poleg ljubljanske tudi druge komunalne skupnosti social- 
nega zavarovanja delavcev?« 

Na to vprašanje odgovarjam naslednje: Vašemu zboru je danes predložena 
kot posebna točka dnevnega reda problematika kliničnih bolnišnic in predlogi 
za njihovo sanacijo. Iz teh predlogov je razvidno, da se bo finančna situacija 
v kliničnih bolnišnicah sanirala s sanacijskim kreditom, ki jim ga bo zagotovil 
ustanovitelj, to je republika. Klinične bolnišnice v letošnjem letu še ne bodo 
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pričele odplačevati kredita, marveč šele v prihodnjem letu. Izračuni so pokazali, 
da bodo morale klinične bolnišnice v prihodnjem letu mesečno odplačevati 
kredit, ki bo približno 5 °/o njihovega lanskoletnega dohodka. Kot ste lahko 
razbrali iz dokumentacije, gre za kratkoročni in srednjeročni kredit, odvisno 
od vzrokov nastanka določenega dela izgube. Srednjeročni kredit je namenjen 
za tisti del izgube, ki je nastala zaradi objektivnih dejstev. Ta del kredita, v 
višini 30 milijonov starih dinarjev, bi morali po predlogu in oceni prihodnje 
leto obračunavati v ceno storitev te institucije. Menimo, da je tak predlog 
utemeljen, ker je analiza pokazala, da z lanskoletnim načinom obračunavanja 
niso bile realno plačane storitve tej instituciji niti s strani ljubljanske komu- 
nalne skupnosti, niti tiste zahtevne medicinske storitve, ki jih je opravljala 
ta institucija predvsem za zavarovance iz drugih komunalnih skupnosti. Zato 
se nam zdi, da je iskanje možnosti za odplačilo tega dela kredita v tej smeri tudi 
upravičeno. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli morda poslanka postaviti še 
dodatno vprašanje? (Ne.) 

Na vprašanje, ki ga je na 37. seji zbora postavil poslanec Miroslav Kosi, 
bo odgovorila tovarišica Majda Gaspari. 

Majda Gaspari: Poslanec Miroslav Kosi je postavil naslednje vpra- 
šanje: »Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega in socialno-zdravstvenega 
zbora dne 3. novembra 1967 razpravljala o nekaterih aktualnih problemih zdrav- 
stvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Upoštevajoč stališče in pred- 
loge izvršnega sveta sta zbora med drugim ugotovila, da potrošnja sredstev 
sklada zdravstvenega zavarovanja za zdravila naglo raste. Ta porast je posledica 
objekivnih in subjektivnih faktorjev. Med objektivnimi faktorji se je omenil 
tudi porast cen zdravil. Zato bi morali pristojni organi proučiti formiranje oetfi 
zdravil od proizvajalca do potrošnika in v okviru svoje pristojnosti sprejeti 
ustrezne ukrepe, oziroma se zanje zavzeti pri zveznih organih. V zvezi s tem 
prosim izvršni svet za odgovor, ali so pristojni organi glede teh vprašanj kaj 
ukrenili in če so, kakšni so rezultati?« 

Na vprašanje dajem naslednji odgovor: Ukrepi, ki so bili storjeni v tej smeri, 
so izhajali iz kompleksnosti problematike in ugotovitve, da na stroške za zdra- 
vila v precejšnji meri vpliva tudi pozitivna lista zdravil in uvajanje novih 
farmaeevtftkh proizvodov. Zato je bila sprožena akcija za znižanje marže v ma- 
loprodajni mreži. Zveznim organom je bilo predlagano, da proučijo sistem 
enotnih maloprodajnih cen zdravil, ki jih proizvaja naša farmacevtska indu- 
strija. Pri republiškem zdravstvenem centru je bila ustanovljena posebna ko- 
misija z nalogo, da prouči strokovno vprašanje v zvezi s preskrbo prebivalstva 
z zdravili. 

Če na kratko rezimiramo rezultate teh prizadevanj, potem lahko ugotovimo: 
stroški prometa so v letu 1967 povečali ceno zdravil v naši republiki za približno 
39 °/o. Od tega je šlo 9% na proizvajalčev rabat veledrogerijam in približno 
30 "/» na maržo lekarnam. Lekarniška marža je bila v Sloveniji v primerjavi z 
drugimi republikami najvišja. Na pobudo republiškega sekretariata za zdrav- 
stvo in socialno varstvo in zavoda za cene SR Slovenije je večina lekarn znižala 
maržo za 3—6 % na zdravila, ki jih plačujejo skladi zdravstvenega zavarovanja 
in nekatere lekarne tudi na preostala zdravila. Revizija marže še ni opravljena 
v Ljubljani, kjer smo v zadnjem času z združitvijo lekarn zabeležili celo porast 
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marže od 26 na 30 %>. Moramo tudi ugotoviti, da se za znižanje marže ni dovolj 
zavzela večina komunalnih zavodov za socialno zavarovanje in je tako mono- 
polen položaj lekarn povzročil izsiljevanje večje marže kot bi bila. realno uter- 
meljena. Naj povem, da znaša v Zagrebu marža za zdravila v maloprodaji 22 %, 
za prodajo zdravil na račun skladov zdravstvenega zavarovanja pa samo 12 
Znižanje marže še ni bilo doseženo, ker je treba za to spremeniti nekatere zvezne 
predpise, predvsem predpise o prometnem davku. Takšna pobuda je že bila 
dana zveznim organom. Republiški sekretariat za zdravstvo bo skupaj z zavodom 
za cene v kratkem posredoval izvršnemu svetu posebno informacijo o poteku 
akcije za znižanje marže s predlogi za nadaljnje ukrepanje. 

Slovenski proizvajalci farmacevtskih proizvodov so imeli posvet o formirani 
višini cene njihovih izdelkov. Ob tej priliki so ugotovili, da ustvarjajo delovne 
organizacije visok dohodek, predvsem pri drogerijskem blagu, ki ga lahko 
pod ugodnimi pogoji tudi izvažajo. Seveda so tudi primeri neupravičenega zvi- 
ševanja cen posameznih zdravih, ki so jih proizvajalci pripravljeni revidirati,. 
Zato bo izdelana posebna, strokovna analiza o tem problemu. Analiza bo obsegala 
tudi predloge za ureditev enotne cene za enaka zdravila in za uveljavitev rabata 
kot oblike obračuna stroškov prometa z zdravili od proizvajalcev do potrošnika. 
Ta analiza se že izdeluje. 

Strokovna komisija republiškega zdravstvenega centra je že pripravila 
predloge za spremembo pozitivne liste in postopek za predpisovanje zdravil. 
O tem bo v kratkem razpravljal svet republiškega zdravstvenega centra. Komi- 
sija se s svojimi predlogi zavzema za spremembo' 55. člena temeljnega zakona 
o zdravstvenem zavarovanju v tem smislu, da bi v republiki lahko določali ali 
vsaj. dopolnjevali pozitivno listo in tudi za spremembo nekaterih predpisov 
o predpisovanju, izdajanju in obračunavanju zdravil. 

Ti predlogi bodo obseženi v predlogih, ki jih bo naša republika predložila 
zveznim organom za spremembo vseh predpisov, ki zadevajo zdravstveno zava- 
rovanje in zdravstveno varstvo. Prav tako je komisija pripravila predlog stro- 
kovnih navodil o predpisovanju zdravil, ki jih bo republiški zdravstveni center 
poslal vsem zdravstvenim zavodom, lekarnam in komunalnim zavodom za so- 
cialno zavarovanje. 

Predsednik dr. V i n k o Mozetič: Ali želi poslanec postaviti še dopol- 
nilno vprašanje? (Ne.) Je še kakšno poslansko vprašanje? (Ne.) 

Z gradivom za sejo zbora ste prejeli vprašanje poslanca Bojana Volka. 
Njegovo prvo vprašanje zadeva izvajanje okvirnega programa del socialno- 
zdravstvenega zbora za obdobje do julija 1968. Del odgovora na njegovo vpra- 
šanje je zajet v informaciji o izvajanju programa dela socialno-zdravstvenega 
zbora, ki je bila poslancem predložena z dnevnim redom za to sejo. Iz informa- 
cije je razvidno, da je bilo doslej realiziranih malo nalog, ki jih vsebuje zborov 
program. Okvirni program dela zbora je bil razmeroma obsežen in potrebna 
gradiva ni bilo mogoče zagotoviti pravočasno. Večina nalog je v delu. Dve 
nalogi bosta realizirani z današnjo razpravo na zboru in sicer zdraviliško zdrav- 
ljenje ter varstvo ostarelih oseb. Več o tem bo mogoče obravnavati še na sejah 
v juniju in v prvi polovici julija 1968, nekaterih nalog pa do skupščinskih po- 
čitnic ne bo mogoče realizirati. 

Ustrezni odbori zbora so doslej razpravljali o tezah za izdelavo gradiva, 
o rehabilitaciji zaposlovanja invalidov, o problematiki alkoholizma in o sistemu 
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in oblikovanju delitve dohodka v hospitalnih zavodih. V odborih je tekla tudi 
razprava o sistemski ureditvi socialno-varstvenega področja in sicer ob obrav- 
navi zveznih tez za sistem socialnega varstva. Ker je bilo treba stališča skup- 
ščinskih teles o tem vprašanju čimprej posredovati federaciji, je to storil odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora. Stalni odbor je 
tudi že razpravljal o sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavaro- 
vanja, vendar razprave še ni zaključil, ker mu še ni bil predložen predlog sta- 
lišč skupščinske komisije za sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zava- 
rovanja. O tem bo ustrezni odbor ponovno razpravljal na seji 27. maja, socialno- 
zdravstveni zbor pa predvidoma sredi junija. 

Sredi junija bo na zboru tudi razprava o stališčih skupščinske podkomisije 
za sistem pokojninskega zavarovanja. Stalni odbor zbora je med drugim raz- 
pravljal o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji zdravstvene službe. 
Prvo razpravo o tem vprašanju je posvetil predlogu republiškega sekretariata 
za zdravstvo in socialno varstvo ter sveta za socialno varstvo in zdravstvo 
občinske skupščine Ljubljana-Šiška. Svoja stališča je posredoval izvršnemu 
svetu, ki jih je tudi upošteval v predlogu zakona. Odbor je že tudi razpravljal 
o tem predlogu, ki ga je predložil izvršni svet. Poročilo odbora o tem predlogu 
zakona ste že prejeli. Predlog zakona bo obravnaval zbor na prvi prihodnji 
seji. Iz vsega tega izhaja, da precej kasnimo z realizacijo programa zbora, 
predvsem zato, ker ni bilo mogoče pravočasno zagotoviti potrebnih gradiv. 
Moram pa poudariti, da smo koordinirali program tako z odborom izvršnega 
sveta za: socialno politiko in komunalna vprašanja kot tudi z republiškim sekre- 
tariatom za zdravstvo in socialno varstvo in v največji možni meri skušali zago- 
toviti realizacijo predvidenih nalog. Kljub temu pa široko zasnovanega pro- 
grama dela zbora v predvidenem roku ne bomo mogli realizirati in bo treba 
nekatere naloge prenesti na jesenski termin. 

Poslanci zbora so o delu stalnega in začasnih odborov sproti seznanjeni, 
saj so v skupščinskih tedenskih informacijah povzetki razprav in stališč sej 
zborov, odborov in komisij. V minulem obdobju ni obravnaval stalni odbor 
našega zbora razen že omenjenih, še drugih tem, ki bi jih lahko obravnaval 
zbor. V teh primerih je šlo za vloge posameznih organov in organizacij, ki so 
bile poslane skupščini v vednost. Z razpravo o pogosto obrobnih problemih 
ni bila sklenjena obravnava zadevne problematike. Posamezni obravnavani 
problemi bodo na dnevnem redu sej zbora ob kompleksni obravnavi zadevnega 
področja. 

Ali želi poslanec Bojan Volk v zvezi s prvim vprašanjem postaviti še do- 
polnilno vpraašnje? (Ne.) Na drugo vprašanje poslanca Bojana Volka bo v imenu 
izvršnega sveta odgovorila tovarišica Majda Gaspari, republiški sekretar za 
zdravstvo in socialno varstvo. 

Majda Gaspari: Drugo vprašanje poslanca Bojana Volka se glasi 
takole: 

»Zakon o organizaciji zdravstvene službe v Sloveniji nas obvezuje, da 
sprejmemo zakon o kliničnem centru. Okoli tega zakona krožijo govorice, da 
sploh nimamo razčiščenih vprašanj o vlogi in statusu kliničnega centra, skratka, 
da sploh ne vemo, kaj je klinični center. Kaj lahko izvršni svet pove v odgovor 
tem govoricam, predvsem pa pojasni — če to v tem trenutku že lahko — katera 
bodo temeljna izhodišča novega zakona o kliničnem centru?« Na to vprašanje 
dajem tale odgovor. 
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Teze za zakon o kliničnem centru s tremi variantami so pripravljene, prilo- 
žena jim je tudi informacija o poteku priprav za ta zakon. Vse to gradivo bo 
obravnaval svet republiškega zdravstvenega centra na seji dne 27. t. m. V 
posebni komisiji republiškega zdravstvenega centra za pripravo zakonskih tez, 
ki je delala več mesecev, ni bilo enotnega pojmovanja o strokovnem in pravnem 
statusu kliničnega centra kot najvišjega strokovnega' vrha zdravstvene službe 
v SR Sloveniji. Različna so bila tudi mnenja o tem, ali naj bo klinični center 
samo strokovni organ, ali morda zavod, v katerem naj bi bili združeni vsi zavodi, 
ki so učna in raziskovalna baza medicinske fakultete. Sporno je bilo in je še, 
kakšno vlogo naj ima medicinska fakulteta v kliničnem centru, oziroma ali naj 
bo le-ta sama klinični center. Po dveh posvetih v republiškem sekretariatu za 
zdravstvo in socialno varstvo so se izoblikovala določena pravna in strokovna 
stališča, ki naj bodo izhodišče za teze zakona. Na tej podlagi in ob upoštevanju 
utemeljenih pripomb članov navedene komisije so bile izdelane teze zakona, 
o katerih bo — kot sem rekla — razpravljal svet republiškega zdravstvenega 
centra. Temeljno izhodišče novih tez je, da mora biti klinični center učna in 
raziskovalna baza medicinske fakultete in da naj bo hkrati strokovni medicinski 
vrh vse zdravstvene službe v SR Sloveniji, od katerega naj bi imela služba tudi 
neposredne praktične in strokovne koristi. Po seji sveta republiškega zdrav- 
stvenega centra bodo teze z ustrezno utemeljitvijo predložene izvršnemu svetu 
in Skupščini SR Slovenije. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli poslanec postaviti dopolnilno 
vprašanje? (Ne želi.) 

Dne 20. 5. 1968 je pismeno postavil poslansko vprašanje Štefan Sreš. Čeprav 
to vprašanje ni bilo v skladu s poslovnikom Skupščine SR Slovenije — ni bilo 
namreč dostavljeno 8 dni pred sejo zbora — sem ga vendarle posredoval izvrš- 
nemu svetu. Prepis tega vprašanja ste danes prejeli. 

Ali lahko odgovori predstavnik izvršnega sveta na vprašanje poslanca Šte- 
fana Sreša na današnji seji zbora? Besedo ima Jože Božič, republiški sekretar 
za delo. 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec 
Štefan Sreš želi odgovor na naslednja vprašanja: 

1. Kdo je sklenil splošno pogodbo s firmo »Robert Krupp« o zaposlitvi naših 
delavcev pri navedeni firmi? 

2. Kakšni pogoji tujega delodajalca so bili s splošno pogodbo sprejeti glede 
spola, starosti in neodvisnosti in 

3. Kdo je izdal dovoljenje zastopniku tuje firme, da sam nabira delavce 
mimo zavoda za zaposlovanje in, če tega dovoljenja ni bilo, zakaj se mu ta 
dejavnost ni preprečila? V Mariboru je zastopnik te firme opravljal svojo dejav- 
nost, kar se je poslanec osebno prepričal. 

Moram takoj odgovoriti, da noben komunalni zavod za zaposlovanje v Slo- 
veniji ni sklenil s firmo »Robert Krupp« splošne pogodbe. S tem seveda tudi ni 
sprejel pogojev oziroma ni dal dovoljenja zastopniku tuje firme, da sam, mimo 
zavoda nabira tuje delavce. Tistega dne, ko je bil objavljen oglas firme »Krupp« 
v časopisu »Delo«, je zahteval republiški sekretariat za delo od republiškega 
zavoda za zaposlovanje odgovor, kako more priti1 do takega postopka. Zahteval 
je, da se prepreči zastopniku tuje firme, da sam nabira delavce mimo zavoda za 
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zaposlovanje. Iz odgovora republiškega zavoda za zaposlovanje, je razvidno 
naslednje: 

30. aprila je omenjena tuja firma poslala komunalnemu zavodu za zaposlo- 
vanje v Ljubljani dopis, s katerim ga obvešča, da bo dala v časopis oglas o po- 
trebi po delavkah za njihovo tovarno. 8. maja je komunalni zavod ta dopis 
odstopil republiškemu zavodu za zaposlovanje, ki je dne 9. maja odgovoril 
omenjeni firmi, da delavce ne more nabirati in zaposlovati s časopisnimi oglasi, 
ker je za takšno zaposlovanje pristojna po naši zakonodaji služba za zaposlo- 
vanje. Hkrati je pozval firmo »Robert Krupp«, da izpolni dopis in priložene 
obrazce ponudbe, iz katerih bodo razvidni življenjski in delovni pogoji, ki bi 
prišli v poštev za zaposlitev v omenjeni tovarni in osnove, na osnovi katerih bi 
se naši zavodi eventualno bili pripravljeni pogovarjati. 13. in 16. maja 1968 
se je pojavil v časopisu »Delo« oglas firme »Krupp«, ki je navajal mesta za 
zbiranje kandidatk za zaposlitev v Nemčiji. Oglas je bil v časopisu istega dne, 
ko je bil določen za nabiranje delavk v Mariboru. Ko so se oglasili predstavniki 
omenjene firme iz Solingena, je bilo možno intervenirati šele na licu mesta. 
Republiški zavod je naročil komunalnemu zavodu v Mariboru, da predoči pred- 
stavniku firme nezakonito zbiranje delavcev mimo komunalnih zavodov za 
zaposlovanje. Obenem ga je opozoril, da je takšen izbor mogoč le ob navzočnosti 
predstavnikov službe za zaposlovanje. Zato je komunalni zavod za zaposlovanje 
v Mariboru tudi tako ravnal in je že istega dne prevzel stvar v svoje roke. 

V Celju do zbiranja ni prišlo, ker je uspelo to še pravočasno preprečiti. Pred- 
stavniki firme v Celje sploh niso prišli, ker je bilo število delavk, kolikor jih je 
potrebovala firma, že zagotovljeno v Mariboru in Celju tako, da je izbor delavk 
prevzela služba za zaposlovanje v Mariboru po predhodnih razpravah o živ- 
ljenjskih in delovnih pogojih delavk, ki bi se lahko zaposlile v Solingenu. 

V sedanjem razvoju migracije delovne sile pri nas, ko postaja le-ta sodoben 
dolgoročni pojav, se vedno bolj čuti potreba po razvoju sodobne službe za zapo- 
slovanje, prav tako pa tudi za ureditev odnosov z Združenimi državami in pred- 
vsem Zahodno Nemčijo na podlagi konvencij, ki bi omogočile boljše pogoje in 
večje pravice za naše delavce, ki delajo v tujini. Razgovori o teh konvencijah 
so z Zahodno Nemčijo sedaj v teku. Prav ta primer kaže, da nismo imeli pred 
poskusi nezakonitih postopkov glede zaposlovanja naših delavcev v tujini 
temeljite analize naše organiziranosti na tem področju in ukrepov, ki naj bi 
v bodoče preprečili poskuse takega nabiranja delavcev. 

Zdaj smo razvili takšno potrebno aktivnost in menim, da je reagiranje po- 
slanca Sreša na tak pojav spodbudno. Teži namreč k povečanju odgovornosti 
vseh družbenih dejavnikov, ki imajo na tak ali drug način stike z zaposlovanjem 
naših delavcev v tujini. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli postaviti poslanec dopolnilno 
vprašanje? (Ne.) 

Ali želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima tovariš Srečko Rot. 

Srečko Rot: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! De- 
lovna organizacija podjetja »Kamnik« iz Kamnika mi je pred dnevi poslala 
pismo, s katerim me je zadolžila, da postavim temu zboru poslansko vprašanje. 
Da pa bo vprašanje čim bolj razumljivo, bi prebral pismo, ki mi ga je poslala 
ta delovna organizacija. 
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»"V prilogi vam dostavljamo prošnjo klinične bolnišnice za otroške bolezni 
iz Ljubljane, ki sta jo naslovila upravni ođboir in strokovni kolegij tega zavoda 
na naše podjetje zaradi nuđenja finančne pomoči zaradi nabave sodobne rent- 
genske aparature in laboratorijske opreme za mikrokemijske preiskave. Za to 
opremo potrebuje bolnišnica 1 milijon 600 tisoč novih dinarjev. 

Upravni odbor naše delovne organizacije je na seji dne 11. maja 1.1. obrav- 
naval omenjeno prošnjo z vso pozornostjo ter sklenil posredovati jo vam kot 
poslancu socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije s tem, da sprožite 
v tem zboru vprašanje zagotovitve sredstev za tovrstne zdravstvene zavode. 

Upravni odbor je bil mnenja, da tak način zbiranja sredstev po posameznih 
delovnih organizacijah ne more biti učinkovit, saj zagotovo ne bodo zbrana 
zadostna sredstva. Tudi tak način financiranja potreb, ko so ti zavodi prepuščeni 
raznim iniciativam, ni primeren. 

Prevladovalo je mnenje, da bi morali pristojni republiški organi ugotavljati 
potrebe posameznih kliničnih zavodov in v primeru upravičenosti poskrbeti 
za finančna in druga sredstva, ki so potrebna za delovanje zavodov. S takim 
stališčem upravnega odbora ne želimo negirati potrebe po obstoju klinike, mar- 
več želimo opozoriti na dejstvo, da ne more biti prepuščena skrb za delovanje 
klinike samo zavodu in nekaterim delovnim organizacijam, temveč mora biti 
to skrb širše družbene skupnosti. Prosimo, da sprožite ta problem v zboru kot 
poslansko vprašanje.« 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Odgovor bo dan na prihodnji seji 
zbora. Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Ce ne želi nihče, zaključujem 
drugo točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poročili man- 
datno-imunitetne komisije. 

Kot prvo ste prejeli poročilo omenjene komisije o izidu nadomestnih volitev 
za poslanca socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije v četrti volilni 
enoti Laško. Komisija predlaga, da zbor sprejme to poročilo in verificira mandat 
poslanca dr. Sama Pečarja, izvoljenega v četrti volilni enoti Laško. 

Pričenjam razpravo o omenjenem poročilu mandatno-imunitetne komisije. 
(Ne javi se nihče.) Če se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo in dajem 
predlog mandatno-imunitetne komisije na glasovanje. Kdor se strinja s pred- 
logom komisije, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor verificiral mandat poslanca 
dr. Sama Pečarja. 

Poslancu dr. Samu Pečarju čestitam k izvolitvi in ga prosim, da se v odmoru 
zglasi pri meni v pisarni, da bo podpisal slovesno izjavo. 

Mandatno-imunitetna komisija je predložila tudi poročilo o prenehanju 
mandata poslancu Matiji Nadižarju. Komisija predlaga, da socialno-zdravstveni 
zbor sprejme to poročilo in ugotovi, da je poslancu Matiji Nadižarju zaradi 
prevzema funkcije sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije prenehal mandat 
dne 1. maja 1968. 

Pričenjam razpravo o tem poročilu. (Ne javi se nihče.) Ce se nihče ne javi 
k besedi, zaključujem razpravo in ugotavljam, da je poslancu Matiji Nadižarju, 
zaradi prevzema funkcije sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije, prenehal 
poslanski mandat dne 1. maja 1968. 
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Prehajam na 4. t o č k o dnevnega reda, to je na izvajanje stališč 
Skupščine SR Slovenije o zdravljenju v naravnih zdraviliščih. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli ustrezno informacijo in 
poročilo odobra za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. 

Zeli poročevalec odbora še ustno dopolniti informacijo oziroma poročilo 
odbora? (Ne želi.) Pričenjam razpravo o tej informaciij. Kdo želi besedo? Besedo 
ima dr. Stjepan Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Tovariši in tovarišice poslanci! Gradivo, ki je 
predloženo zboru v zvezi s stališči republiške skupščine o zdravljenju v naravnih 
zdraviliščih, se mi je zdelo že pri obravnavi na odboru nepopolno. Takrat sem 
dal svoje pripombe in sicer, da bi se gradivo dopolnilo, s čimer bi bila slika o 
izvajanju stališč jasna. Deloma je bilo to realizirano, vendar moram kljub temu 
priznati, da me celotno gradivo, posebno še poročilo odbora o stanju, oziroma 
stališča, ki jih je odbor zavzel, ne zadovoljujejo povsem. Ne toliko zaradi 
nejasnosti v teh stališčih, kot zaradi tega, ker niso bila realizirana. Zadovoljimo 
se torej z medlo ugotovitvijo, da kaže razvijati naprej to področje, oziroma na- 
prej izvajati že prej sprejete sklepe; smo torej premalo konkretni. Menim, da če 
bi ostali pri takih stališčih, bi lahko še razpravljali v skupščini o tem vprašanju, 
toda stvar se z mrtve točke ne bi bistveno premaknila. 

Zdravljenje v naravnih zdraviliščih je z najrazličnejših gledišč in predlogov 
zelo pereč problem. Se posebej mislim na otroška zdravilišča, ki še niso, čeprav 
smo že v polovici letošnjega leta, pokrila svojih predvidenih kapacitet niti četr- 
tinsko. To torej pomeni, da zaostajamo za tem, kar bi hoteli in želeli uresničiti. 
Naša zdravilišča, posebno nekatera otroška, izkazujejo poslovni deficit, ki ga 
nedvomno kaže sanirati. O tem vprašanju smo v našem zboru že razpravljali in 
ugotovili, da ta zdravilišča potrebujemo, vendar jih ne moremo vzdrževati, s 
čimer jih seveda s tako politiko peljemo v deficit. Ce smo se odločili in zedinili, 
da ta zdravilišča rabimo, sprejeli strokovno oceno in zmanjšali število postelj in 
da je pravica do nadaljevalnega zdravljenja v zdraviliščih pravica zavarovanca, 
potem se mi zdi logično, da bi moralo zdravstveno zavarovanje več storiti za 
realizacijo te pravice zavarovancev, kot je storilo doslej. Več zaradi tega, ker mu 
te pravice nihče ni črtal. Če pa sredstev ni bilo, bi moralo socialno zavarovanje 
poiskati vsa možna pota, vse možne rešitve, da bi zagotovili te pravice zava- 
rovancev. Kar bi tudi pripomoglo, da ne bi nenehno govorili o reševanju otro- 
ških in drugih zdravilišč, tako kot to govorimo danes. Zal moramo ugotoviti, da 
so bila sredstva za ta namen nezadostna in da se vrtimo še naprej v krogu, kjer 
smo bili pred časom. Vsi poskusi, kot npr. uvedba razširjenega zavarovanja in 
podobno, so bili zaman. 

V poročilu se terja, da republiški zdravstveni center ponovno oceni kapa- 
citeto zdravilišč. Ne vem po kakšnih kriterijih naj republiški zdravstveni center 
sedaj spet ocenjuje potrebe. Morda je res, da so te potrebe prevelike, vendar 
po katerih kriterijih naj le-te ocenjuje? Ali po patologiji, po dejanski potrebi za 
zdravstveno varstvo, ali samo po finančnem kriteriju, oziroma sredstvih, ki jih 
imamo na razpolago? Če bomo šli po tej poti, da bomo republiškemu zdrav- 
stvenemu centru znova nalagali, da oceni kapacitete zdravilišč, jih bo le-ta lahko 
znova zmanjševal in nekega dne bomo prišli do tega, da zdravilišč ne rabimo, 
oziroma da jih rabimo mnogo manj, kolikor jih imamo sedaj. Hkrati pa bomo 
na vsa usta govorili, da imamo velike potrebe po nadaljevalnem bolnišničnem 
zdravljenju, tako pri odraslih kot tudi pri otrocih. Ne zdi se mi potrebna taka 
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ponovna ocena. Posebno zaradi tega ne, ker podatki jasno govorijo, da bi lahko 
s patologijo, ki jo imamo, napolnili in izkoriščali kapacitete vseh naših zdra- 
vilišč. Vendar so glavna ovira za to finančna sredstva. Želel bi dobiti konkretne 
odgovore, zakaj se naša stališča ne izvajajo, kar iz informacije ni dovolj raz- 
vidno. Želel bi tudi, da naš zbor dopolni svoja stališča s konkretnimi sklepi. Po 
mojem bi sodil v nje sklep, s katerim zbor terja od republiškega zavoda za 
socialno zavarovanje, da predloži konkreten načrt financiranja klimatskega, ozi- 
roma nadaljevalnega zdravljenja v otroških in drugih zdraviliščih. Pokaže naj 
natančno, kako se bo lahko financiralo to področje in v kolikšni meri bo lahko 
sodeloval pri financiranju preventivnega zdravljenja v zdraviliščih. Do konca 
letošnjega leta naj izdela natančne finančne pokazovalce za drugo leto. Sicer se 
bomo drugo leto v istem času spet srečali z enakimi vprašanji, kot se srečujemo 
z njimi danes. Nadalje bi predlagal kot sklep, da se organizacijsko uredijo ne- 
katera zdravilišča, predvsem otroška. Ze v svojem pismu zboru sem sugeriral, 
da se otroška zdravilišča lahko združijo. Takrat sem to tudi konkretno obraz- 
ložil, kar bi želel na kratko ponoviti. 

Zdaj imamo, ko smo odpravili zdravilišče v Gozd Martuljku, 3 otroška zdra- 
vilišča, in sicer na Rakitni, na Debelem rtiču in Kraljevici. Indikacije za poši- 
ljanje otrok v ta zdravilišča so marsikdaj iste. Pri eni in isti indikaciji pride 
včasih v poštev Rakitna, včasih obmorsko zdravilišče, seveda s tem, da ima. v 
zimskih in pozno jesenskih mesecih prioriteto Rakitna, medtem ko ima to v 
poletnih mesecih Debeli rtič. Za ta tri zdravilišča potrebujemo strokovni kader, 
ki je pogosto neizkoriščen, kot so neizkoriščene tudi kapacitete. Menim, da bi se 
pri združenem delovanju, če bi imela ta zdravilišča enotni kader, lahko bolj 
smotrno izkoriščale kapacitete in tudi kader. Kader bi lahko do neke mere pre- 
meščali in tako bi bilo poslovanje teh zdravilišč verjetno cenejše in boljše. 

Predlagam, da pride v stališča in sklepe tudi ta sugestija. O tem vprašanju 
naj razpravlja tudi republiški zdravstveni center, ki naj tO stališče posreduje 
tudi otroškim zdraviliščem. To bi lahko privedlo do združenja otroških zdra- 
vilišč, od česar si obetam boljše delo. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovariš dr. Milan Istenič. 

Dr. Milan Istenič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci l 
Pridružujem se mislim, ki jih je pravkar povedal poslanec dr. Bunta. Iz bogato 
dokumentiranega gradiva k 4. točki današnjega dnevnega reda je razvidno, v 
kakšnem položaju so naravna zdravilišča Slovenije. Povsod, tako v vzhodnih 
deželah kot v zahodnih, jih cenijo kot naravno bogastvo. Tudi, če pustimo vpra- 
šanje obstoja ali propada tega našega naravnega bogastva ob strani, ne smemo 
zanemariti bolj pomembnega vprašanja, to je vprašanja obolevnosti in rehabi- 
litacije naših občanov. Dogaja se namreč tole: bolnike iz bolnišnice, naj bodo to 
otroci ali odrasli, pošiljamo dostikrat v okolje, ki ne ustreza niti za rekreacijo, 
še manj za rehabilitacijo. Kaj dosežemo s tem? Dosežemo samo to, da otroci 
zamujajo šolo po eno ali dve leti, da delavci — statistika to dokazuje — izostajajo 
z dela veliko dalj kot bi sicer, če bi jih pravočasno rehabilitirali, dosežemo to, da 
imamo predčasne upokojitve in podobno. Vse to predstavlja, če izvzamemo medi- 
cinska načela, tudi velik ekonomski pritisk na družbo, pa naj bo to v kateri- 
koli deželi. Zaradi tega v celoti podpiram misli predgovornika. Menim, da bi 
bilo možno v celjski regiji, predvsem pa v ljubljanski, ustvariti nek sklad, iz 
katerega bi omogočili ljudem čimprejšnjo' in čim hitrejšo rehabilitacijo v 
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strokovno dobro zasedenih naravnih zdraviliščih Slovenije. Ni se več mogoče 
vedno znova opirati na izgovore ekonomske nezmogljivosti. Sredstva je treba 
samo pravilno, pošteno in smotrno razdeliti. Zato bi predlagal, tovariš pred- 
sednik, kolikor je to možno, da bi merodajne spomnili na že sprejete in potrjene 
sklepe tega zbora iz prejšnjih let, na katere so morda pozabili, ali pa se jih 
zavestno nočejo spomniti. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Kdo želi še besedo? Besedo ima dr. 
Bogomila Kranjc-Rošker. 

Dr. Bogomila Kranjc-Rošker: Dotaknila bi se samo tistega dela 
informacije, ki obravnava vprašanje: ali uvesti participacijo za hotelski del kopa- 
liškega zdravljenja ali ne. Mislim, da izgubljamo čas', ko se vrtimo okrog nekega 
problema kot mačka okrog vrele kaše, pri tem pa ne vemo kako in kaj. Živ- 
ljenje pa gre naprej in ljudje imajo zahteve in želje. Premišljati, ali je treba 
jemati zdraviliško zdravljenje kot osnovno zdravstveno varstvo ali ne, je res 
izguba časa. Ni dovolj biti samo elastičen in se opredeliti za participacijo za 
hotelski del, če ljudje to sami želijo. Iz svoje prakse lahko povem, da se dnevno 
javljajo v ordinacijah starši in prizadeti zavarovanci, ki bi bili pripravljeni pla- 
čati ta del in koristiti za zdraviliško zdravljenje svoj redni letni dopust. Mi smo 
pa tako togi, da se nam zdi, da je to nesocialistično in da ni v skladu z našo 
zakonodajo. Menimo pač, da ta participacija ni umestna. Ljudje pa to želijo in so 
pripravljeni plačati ta del. Predlagam kopališko klimatska zdravljenja in k 
predlogom prilagam izjave prizadetih, oziroma tistih, ki so predlagali takšno 
zdravljenje. Mislim, da je res pametno biti elastičen pri tem in zato apeliram 
na merodajne forume oziroma na naš zbor, da bi se vendar premaknila zadeva 
naprej in da bi bili togi v tem stališču. 

Zdravilišča so namreč prazna, kapacitete so neizkoriščene in zato propadajo. 
Moj predlog je, da se zavzamemo za participacijo tam, kjer je občan pripravljen 
sam tudi nekaj prispevati. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Vinko Mo z e t i č : Besedo ima tovariš Milan Loštrk. 

Milan Loštrk: Tovariši in tovarišice poslanci. Izvajanje stališč o zdrav- 
ljenju v naravnih zdraviliščih bi rad dopolnil z dvemi ali tremi vprašanji. V 
stališčih je navedeno, da je bistvo problema zdravljenja v zdraviliščih v nje- 
govem financiranju. Mislim, da je tako postavljeno stališče le delno točno in da 
to ni verjetno osnovno vprašanje. Menim, da vprašanje financiranja le preveč 
postavljamo v ospredje. Taka ocena verjetno odpira v določeni meri celo neka- 
tere težnje, ki govorijo proti nadaljevanju zdravljenja v naravnih zdraviliščih. 

Iz vseh dosedanjih razprav in stališč še zmeraj preveč veje duh klasičnega 
kopališko klimatskega zdravljenja. To po mojem predvsem iz razloga, ker še ni 
povsem strokovno razčiščeno vprašanje medicinske nujnosti takega zdravljenja, 
čeprav trdimo, da je to vprašanje z medicinske strani popolnoma jasno. Vendar 
se v praksi mnogokrat srečujemo prav z drugačnimi stališči. Tovarišica dr. 
Kranjčeva *je povedala svoje mnenje o tem konceptu, oziroma, kako bi bilo 
možno bolje organizirati to vrsto zdravljenja. Zdi se mi, da bi to morali, čeprav 
zakon izključuje kopališko zdravljenje kot tako, hkrati pa namreč dovolj jasno 
odreja vprašanje medicinske rehabilitacije. Če bi to vprašanje pravilno tretirali 
in ga tudi pravilno izvajali, ne bi mogli priti v tako kratkem času do tako 
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velikega zmanjšanja možnosti do medicinske rehabilitacije. Ce bi to vprašanje 
pravilno tretirali in ga tudi pravilno izvajali, ne bi mogli priti v tako kratkem 
času do tako velikega zmanjšanja možnosti do medicinske rehabilitacije. 

Imamo na primer Laško kot bolnišnico, Slatino Radenci in druga zdravilišča, 
ki jih tretiramo kot zavode za medicinsko rehabilitacijo. Ne vem, kakšna je raz- 
lika med nekom, ki je doživel prometno nesrečo in moral iti na zdravljenje v 
Laško in med tistim, ki je doživel nesrečo pri delu ali izven njega, ter med 
tistim, ki je preživel denimo težko srčno operacijo, operacijo želodca ali nekega 
drugega notranjega organa. Med tem ne vidim nikakršne razlike. Vendar to 
vprašanje zelo potenciramo in zelo neodgovorno različno kvalificiramo. Menim, 
da bomo morali, če bomo hoteli spraviti problem medicinske rehabilitacije na 
višji nivo, tretirati takšno zdravljenje povsem kot bolnišnično zdravljenje. Se- 
veda bomo morali v tej zvezi jasneje oprediliti, do kdaj naj se tako bolnišnično 
zdravljenje opravlja v klasični bolnici in od kdaj naprej v drugem zavodu. Ne 
govorim o zdraviliščih kot takih. Seveda bo moralo priti tudi do nove preraz- 
poreditve posteljnega fonda za te namene. Problem je danes namreč v tem, da 
imamo v naših zdraviliščih, kot je navedeno tudi v informaciji, nad 4000 postelj, 
hkrati pa se kaže, da so predvsem v bolnišnicah potrebe po posteljnem fondu 
močno predimenzionirane. Kljub večkratnim sklepom o prerazporeditvi postelj- 
nega fonda, tega vprašanja še nismo rešili. Tako se bomo z odvečnimi kapaci- 
tetami posteljnega fonda do konca tega leta in tudi v letu 1969 ponovno srečali. 
To je nedvomno eno od ključnih vprašanj. Ce bi pa zahtevali, da mora biti za 
nadaljevanje takšnega zdravljenja oziroma za medicinsko rehabilitacijo v bol- 
nišnicah in v zdraviliščih odrejenih toliko in toliko postelj, seveda tudi ob pre- 
razporeditvi sredstev za bolnišnično zdravljenje, bi ta problem zelo hitro od- 
padel. Danes se nihče ne ukvarja s problemom strahotnega naraščanja nesreč 
izven dela, predvsem prometnih nesreč, pa tudi več z vprašanjem invalidnosti, 
ki tudi neprestano narašča. Tisti, ki bi se moral s tem vprašanjem ukvarjati, to 
je sklad invalidskega zavarovanja tega ne dela, oziroma se s tem ukvarja le v 
majhni meri, ker meni, da je to zadeva sklada zdravstvenega zavarovanja. Mi- 
slim, da to v celoti ni točno. Morali bi priti glede nadaljnjega aktiviranja takega 
zdravljenja do kompletnejših pogledov in do enotnejših stališč. Potem — o tem 
sem prepričan, da ne bi postavljali vedno v ospredje vprašanje finančnih sred- 
stev, čeprav ne trdim, da je morda za leto 1968 določeno nekoliko več sredstev 
za te namene. Vendar sem osebno prepričan, da so ta sredstva še vedno pod 
potrebnim minimumom. 

V stališčih se tudi zelo močno poudarja vprašanje razširjanja zavarovanja na 
kopališko-klimatsko zdravljenje. Ideja je zelo lepa, vendar vprašanjem, kako 
je v zelo zaostrenih pogojih gospodarjenja, ko delovne organizacije z vso ostrino 
postavljajo vprašanje že obstoječe participacije za izvajanje svojega zdravstve- 
nega varstva, rešljiva. Delovne organizacije niso pripravljene prispevati niti 
dinarja več za večje izdatke na tem področju. Vemo, da bo ob verifikaciji zdrav- 
stvenih zavodov v SR Sloveniji, ki mora biti izvedena letos, prišlo do bistvenega 
povečanja cen posameznih storitev, predvsem v hospitalnih zavodih. Zato bo 
treba najti neka sredstva, saj obstajajo tudi v republiki zelo različna stališča 
glede participacije, denimo med stališči republiškega izvršnega sveta in Zveze 
sindikatov. Mislim, da je treba v tej situaciji vprašanje razširjanja zavarovanja 
politično zelo preštudirati, preden bi se odločili za tako akcijo in preden bi se 
seveda tudi odločili o konkretni participaciji. Glede dveh variant o medicinskih 
indikacijah, ki so navedene, je vendarle vprašanje, če so skladi v tej situaciji 
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in ob taki letošnji delitvi sredstev sploh sposobni sprejeti kakršnekoli spre- 
membe. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovarišica Anica Okršlar. 

Anica Okršlar: Tovariši poslanci in tovarišice poslanke. 
Iz informacije in razprav, ki so bile v času zadnjega leta sledi, da je ta 

problematika dokaj široko obdelana in da so problemi znani. Vendar nastaja 
vprašanje — o tem je govoril že dr. Bunta — zakaj naj bi ponovno ugotavljali 
indikacije zdravstveni centri, če so te stvari že sprejete. Me pa nekaj moti, in 
sicer to, da je v stališčih pod vsako točko rečeno, »da je treba«, to nadomestiti 
z nekimi konkretnimi stvarmi, to se pravi zadolžitve, kdo naj to napravi in kako. 
Konkretno ni razčiščeno, recimo, delo komisij, ki odrejajo, kdo naj gre v naravna 
zdravilišča. Komisije so pri dispanzerjih, pri kliničnih bolnicah, pri socialnem 
zavarovanju in podobno. Torej stvari niso enotno urejene. Nadalje ni urejeno 
financiranje takšnega zdravljenja. Del se financira iz skladov socialnega zava- 
rovanja, drugi del v bolnišnicah. Iz gradiva je razvidno, da imajo skladi name- 
njena sredstva za to obliko zdravljenja v sredstvih kliničnih bolnic- Iz gradiva, 
ki ga bomo obravnavali pa se vidi, da so ta sredstva bila tudi tam, oziroma, 
da lahko odrejajo klinične bolnice podaljšano zdravljenje. To mi ni povsem 
jasno, vendar mislim, da je en del določil sklad in če je bil ta izčrpan, je pošiljala 
na tako zdravljenje bolnica. Tako je potem morala dati sredstva bolnica. Ce pa 
je to obremenjevalo njene račune, v zdravljenje ni pošiljala in zdravilišča so 
ostala prazna. Želim povedati samo to, da je problematika obdelana in da so 
problemi znani. Treba je torej končati s temi razpravami in konkretno določiti, 
kdo ima kaj izvršiti. Spominjam se, da sem junija meseca lani postavila vpra- 
šanje glede otroških zdravilišč. Tedaj mi je bilo odgovorjeno, da je družba zainte- 
resirana za ta zdravilišča in zato ne sme dovoliti, da bi ostala' prepuščena sama 
sebi. Danes ugotavljam, da glede tega še nismo prišli do kraja. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Kdo želi še razpravljati? Besedo ima 
t o variši ca dtr. Ruža Segedin. 

Dr. Ruža Šegedin: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! 
V informaciji o kopališko-klimatskem zdravljenju je govora tudi o tako ime- 
novani preventivni medicinski rehabilitaciji otrok. Torej o obliki, ki jo ne 
moremo vključti v nadaljevano ali nadomestno bolnišnično zdravljenje, ki pa 
pomeni za veliko število otrok zelo uspešno obliko zdravljenja, rekreacije in 
rehabilitacije. Ob tem bi se želela dotakniti še vprašanja letovanja. 

Ko so se v letu 1966, predvsem pa v 1967. letu občutno zmanjšala sredstva 
za kopališko-klimatsko zdravljenje, ko so se hkrati zmanjšala tudi sredstva v 
proračunih občinskih skupščin za tako imenovana letovanja, se je dogodilo, da je 
veliko število otrok izpadlo iz oblik nadaljevanega ali nadomestnega ali pre- 
ventivnega zdravljenja v zdraviliščih. Prav tako se je bistveno spremenil odnos 
do letovanj in sicer v tem smislu, da se je letovanje otrok od treh tednov zmanj- 
šalo na 14, 10 in celo na 7 dni. Ker so bili tudi na letovanjih predvsem zdrav- 
stveno in socialno ogroženi otroci, je seveda razumljivo, da 7, 10 ali celo 14- 
dnevna letovanja niso mogla dati tistega rezultata, kot jih dajejo npr. tri ali 
štiritedenska letovanja. V ljubljanski regiji so bila v soglasju s komunalno 
skupnostjo Ljubljana v letu 1968 izločena posebna sredstva sklada zdravstvenega 
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zavarovanja, ki ne bremenijo sredstev za zdravstveno varstvo prav za to obliko 
preventivnega zdravstvenega obravnavanja otrok v zdraviliščih. Tako sklad 
pokriva ceno medicinskega dela, medtem ko naj bi za nemedicinski del pri- 
spevali drugi plačniki. Sklad socialnega zavarovanja je v zadnjih dveh letih 
sodeloval tudi pri sofinanciranju letovanj s pokrivanjem tretjine stroškov za 
letovanje. Na predlog zdravstvenega centra pa so se sredstva formirala tudi za 
obliko preventivnega zdravstvenega obravnavanja oziroma preventivne medi- 
cinske rehabilitacije otrok. Če je otrok zdravstveno ogrožen, če se pošilja zaradi 
slabokrvnosti, nepravilne drže, ali zaradi kakršnih koli lažjih obolenj na leto- 
vanje za 7—10 dni, potem vemo, da tu ni učinka, da zdravstvena oskrba ni 
prisotna v tem smislu, da bi se otrok zdravstveno obravnaval. Prisotna je samo 
v smislu prve pomoči in določenega strokovnega nadzora takrat, ko so otroci 
na letovanjih. 

Sredstva za namene preventivne medicinske rehabilitacije so bila dode- 
ljena v višini 30 milijonov in ne 20 milijonov S din, kot je rečeno v informaciji. 
Center je imel namen pošiljati zlasti iz nekaterih območij naše regije v večji 
meri otroke v zdravilišča s pomočjo te oblike financiranja. Dobili smo podatke 
od zdravstvene službe, da bi morali, recimo, samo iz Zasavja poslati v zdravi- 
lišča najmanj 180 otrok. Ko smo pričakovali, da se bodo odzvali tudi drugi čini- 
telji, ki so bili s strani centra pismeno in ustno naprošeni za pokrivanje neme- 
dicinskega dela, smo doživeli — lahko rečem— fiasko. Tudi predlogov za otroke 
izven Ljubljane ni bilo. Občine so namenile določena sredstva spet samo za stare 
oblike letovanj za zdravstveno ogrožene otroke, nikakršnih sredstev pa ni bilo 
mogoče dobiti za to obliko, kjer plača najvišjo ceno tako ali tako sklad zdrav- 
stvenega zavarovanja. Zato odhajajo otroci še letos samo za 14 dni, le izjemoma 
za tri tedne na letovanja. Drugačno stanje je v Ljubljani. Od doslej poslanih 
otrok v zdravilišče, približno 200, so razen 15 otrok, vsi iz mestnih občin Ljub- 
ljane. 

Navajam ta problem prav zaradi tega, ker sedanja oblika letovanja ni več 
tisto, kar je bilo včasih in ne more nikakor zamenjati tistega, kar lahko dobi 
zdravstveno ogrožen otrok v naravnih zdraviliščih. Pripominjam, da so vsa 
zdravilišča za to obliko letovanja občutno znižala ceno, ki pa je še vedno višja 
od cen v počitniških domovih, vendar spet precej nižja od cen za nadaljevano 
oziroma nadomestno bolnišnično zdravljenje. Ponovno poudarjam, da bi bilo 
treba vprašanje teh letovanj povezati z možnostjo uvajanja preventivne medi- 
cinske rehabilitacije otrok z udeležbo sredstev sklada zdravstvenega zavarovanja. 
Tako bi lahko dosegli boljši zdravstveni učinek kot ga lahko imajo navadna 
letovanja. 

Mislim, da bi morala tako zdravstvena služba kot tudi skupnost socialnega • 
zavarovanja z vsemi činitelji občinske skupščine, zveza prijateljev mladine in 
gospodarske organizacije odpreti možnost za takšno obliko preventivne medi- 
cinske rehabilitacije otrok v zdraviliščih. Želela bi poudariti, da s tem ne želimo 
dati za vsako ceno zdravilišča v prvi plan, marveč je treba videti nujnost nji- 
hove uporabe za resnično zdravstveno ogrožene otroke, ki bi jim ta zdravilišča 
lahko nudila mnogo več v zdravstvenem pogledu kot to lahko nudijo letovanja. 

Če mi dovolite, bi spregovorila še o nekem vprašanju, o katerem je govoril 
tudi tovariš Loštrk. 

Mislim, da še vedno ni vsem jasno, kaj je medicinska rehabilitacija, in 
kako naj se vanjo vključujejo zdravilišča kot eden od naravnih faktorjev za 
medicinsko rehabilitacijo. Menim tudi, da bi morali klasično pojmovanje zdra- 
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viliškega zdravljenja res enkrat likvidirati, saj gre v bistvu za medicinsko reha- 
bilitacijo. Zato se mi zdi, da so se tudi sredstva najbolj prelivala — to kažejo tudi 
podatki — v hospitalne zavode, ki nosijo naziv zavoda za medicinsko rehabili- 
tacijo, ali obratno, sredstva, namenjena za bolnišnično zdravljenje so se prelivala 
v zdravilišča zato, ker imajo naziv zavoda za medicinsko rehabilitacijo. Vse 
dosedanje primerjave o tem, koliko se troši za zdravilišča in koliko za bolnišnice, 
nimajo najbrž nobene objektivne vrednosti. Prav ta informacija namreč kaže, 
kako so se skozi sistem financiranja prelivala ta sredstva po posameznih oblikah 
zdravstvenega varstva. Če gremo še na primerjavo z republiko Hrvatsko, potem 
je seveda ta primerjava še manj objektivna. V republiki Hrvatski so namreč prav 
zaradi sistema financiranja spremenili vsa svoja kopališča, razen obmorska, 
v bolnišnične zavode. Seveda je udeležba za bolnišnično zdravljenje v Hrvatski, 
če jo primerjamo s Slovenijo, zaradi velikih kapacitet neprimerljiva. Torej je le 
sistem financiranja povzročil neurejenost v statusu naših zdravilišč, ki upo- 
rabljajo tudi naravno zdravilno sredstvo kot enega od činiteljev za medicinsko 
rehabilitacijo. Mislim, da bi bilo treba glede tega najbrž res narediti enkrat 
red in da bi morali zdravstveni strokovni forumi ponovno obravnavati ta vpra- 
šanja — prav tako tudi slovensko zdravniško društvo in republiške zdravstvene 
institucije. Tako bi lahko prišli zdravstveni delavci, predvsem zdravniki pri 
svojem vsakdanjem delu do neke jasnosti pojma medicinske rehabilitacije in 
institucij, ki jih imamo za te namene. In tudi problemi okoli financiranja bi se 
najbrž razčistili. 

Laško je po svetu znano kot zdravilišče, za nas pa je to zavod za medi- 
cinsko rehabilitacijo in ima status bolnišnice ter se financira iz sredstev za bol- 
nišnično zdravljenje. 

Nobenega posebnega problema ni pošiljati paciente v Laško, ker je tukaj 
bolnišnični fond. Za Ljubljano to pomeni odliv. Slatina Radenci, ki je prav tako 
zavod za medicinsko rehabilitacijo, seveda za določena obolenja druge prirode, 
se iz tega sklada v Ljubljani ne more financirati, marveč iz sklada za zdravi- 
liško zdravljenje. V drugih komunalnih skupnostih pa se lahko financira iz bol- 
nišničnih skladov. Isto velja za republiški zavod za rehabilitacijo invalidov. 
Nekje gredo sredstva iz fonda za bolnično zdravljenje, drugje spet iz fonda 
za zdraviliško zdravljenje. Zdi se mi, da je vso to zmedo povzročil sistem finan- 
ciranja in zato mislim, da bi morali republiški strokovni organi pojem medi- 
cinske rehabilitacije strokovno opredeliti. Z urejenim sistemom financiranja 
bomo prišli tudi do določenih primerjav, koliko resnično trošimo za eno ali drugo 
obliko zdravstvenega varstva. 

Predsednik dr. V i n k o Mozetič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
dr. Štefan Gruškovnjak. 

Dr. Štefan Gruškovnjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Infor- 
macija glede zdravljenja v naravnih zdraviliščih prikazuje dejansko stanje to- 
vrstnega zdravljenja v lanskem in perspektive v letošnjem letu. Na žalost lahko 
samo ugotavljam, da smo še vedno na začetku reševanja tega perečega pro- 
blema. Cesto ugotavljamo, da je starostna skupina prebivalstva s svojimi kro- 
ničnimi obolenji iz leta v leto večja, imamo vsako leto dokaj visok odstotek 
invalidov aktivne skupine prebivalstva, ki so nujno potrebni zdravljenja v za- 
vodih za rehabilitacijo. Če vključujemo zdravljenje v zdraviliščih v osnovno 



376 Socialno-zdravstveni zbor 

zdravstveno zavarovanje, potem moramo zagotoviti tudi več sredstev za tovrstno 
zdravljenje. 

Zdi se mi, da forumi, ki odločajo o sinhronizaciji oblik zdravstvenega varstva 
zavarovancev, ne vrednotijo vseh oblik zdravstvenega varstva enakovredno. Zdi 
se mi tudi, da bi morala biti ta oblika zdravstvenega varstva deležna večjih 
finančnih sredstev. Čimprej je treba v pooblaščenih zdraviliščih predvideti 
posteljni fond za potrebe naših zavarovancev, ker se nam bo sicer zgodilo, da 
zavarovanec ne bo sprejet na rehabilitacijo takrat, ko je ta zanj najbolj po- 
trebna in učinkovita, saj bodo vse kapacitete zdravilišč zasedene s tujimi gosti. 
Samo v zdravilišču Slatina Radenci, kjer imajo 930 postelj, pravijo, da imajo 
80 '"/o postelj zasedenih od tujcev. Pravijo tudi, da z 20 % posteljnim fondom 
težko zadovoljijo potrebe naših zavarovancev. Zdi se mi potrebno, da poskrbimo 
za enotnejšo metodologijo dela komisij v republiki. V bodoče, kolikor še niso, 
bi morali regionalni zdravstveni centri in vsaka bolnišnica tudi že vnaprej na 
podlagi izkušenj iz preteklosti rezervirati za svoje rekonvalescente, bolnike ali 
ponesrečence določeno število postelj v registriranih naravnih zdraviliščih ob 
določenih finančnih sredstvih za takšno zdravljenje. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
dr. Milan Istenič. 

Dr. Milan Istenič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislil sem povedati nekaj misli, vendar jih je povedala tovarišica dr. Še- 

gedinova. Zato bi se dotaknil samo razprave tovarišice poslanke dr. Kranjčeve, 
in sicer problema participiranja. 

To je zelo delikaten problem, ki bi ga bilo treba subtilno reševati. Ce bi 
namreč načelno sprejeli načelo participiranja, bi utegnili zadeti tistega, ki je 
zdravljenja najbolj potreben. Poprej dolgotrajna bolezen, potem dolgo bivanje 
v bolnišnici in iz hospitala ponovno v hospital in nato v neko naravno zdra- 
vilišče. To ni za tiste, ki zaslužijo na primer 45 000 S dinarjev. Zato menim, da 
bi morali, ko bi o tem razpravljali, resno preštudirati to vprašanje. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) 

Menim, da je bilo danes v razpravi odprto več novih vprašanj. Predvsem 
ugotavljam, da je problem financiranja eden od bistvenih in da glede tega nismo 
enakih pogledov. Morda bo kdo o tem še spregovoril. 

Nadalje je tovariš dr. Bunta v svoji razpravi postavil vprašanje umestnosti 
ponovne ocene potrebnih zdraviliških kapacitet, na podlagi sedanje situacije, 
s strani republiškega zdravstvenega centra. Apeliral je tudi na merodajne fo- 
rume, da bi pojasnili, zakaj se stališča, ki jih je zbor sprejel, niso realizirala, 
oziroma se niso mogla realizirati. Ali želijo morda prisotni predstavniki razprav- 
ljati o tem. Dr. Bunta je v svoji razpravi tudi zahteval, da republiški zavod za 
socialno zavarovanje predloži, oziroma izdela konkreten načrt koriščenja te 
oblike zdraviliškega zdravljenja in tudi gibanje potrošnje sredstev za ta namen. 
Ali menijo predstavniki, da je to možno in izvedljivo glede na to, da so komu- 
nalne skupnosti, ki odločajo o sredstvih, sklenile, da se nameni za zdravilišča 
vsaj 2%> sredstev, vendar ta dogovor ni bil povsod realiziran? 

Ce nihče ne želi več razpravljati, bi ugotovil še naslednje: iz razprave je 
razbrati, da je dala podporo nekaterim stališčem, ki jih vsebuje poročilo odbora 
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in da je odprla še druga vprašanja, predvsem vprašanje bolj jasnih in bolj 
konkretnih stališč. Zato bi predlagal, da damo vso problematiko o izvajanju 
stališč Skupščine SR Slovenije o zdravljenju v naravnih zdraviliščih z današ- 
njimi predlogi, ponovno v obravnavo odboru. Na eni izmed prihodnjih sej zbora 
bomo konkretizirali današnjo razpravo v obliki ponovne redakcije teh stališč. 
Ali se zbor strinja s takim zaključkom? (Da.) 

S tem zaključujem 4. točko dnevnega reda in prehajam na 5. točko 
dnevnega reda in sicer na razpravo o družbeni skrbi za starejše prebi- 
valstvo. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli informacijo republiškega 
sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o nekaterih oblikah družbene skrbi 
za starejše prebivalce ter poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov. Ali želi predlagatelj informacije dati uvodni ekspoze k predloženemu 
gradivu? (Da.) Besedo ima tovarišica Nada Majcen, namestnik republiškega 
sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo. 

Nada Majcen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Informacijo o nekaterih oblikah družbenega varstva starejšega prebivalstva smo 
pripravili na predlog več poslancev, ki so ob pripravah letošnjega programa 
dela skupščine nakazali omenjeno temo kot zelo akutno. Vsebina informacije 
potrjuje njihove domneve, čeprav v njej ni bilo mogoče zajeti vseh vprašanj 
tega obsežnega področja. Zato moramo nakazane probleme uporabiti bolj kot 
opozorilo na najpomembnejša oziroma najaktualnejša vprašanja, ki naj bi bila 
osnova za oblikovanje nadaljnje politike družbenega delovanja, kot tudi za 
operativno ukrepanje na tem področju. Moj namen ni, da bi ponavljala podatke 
in ugotovitve, ki so vzeti iz raznih raziskav, del teoretikov in praktikov, stro- 
kovnjakov, gerontologov in podatkov služb, kot tudi ne predlogov, ki smo jih 
navedli v povzetku. Prepričana sem, da bo ta del vprašanj še dopolnjen in do- 
datno dokumentiran v razpravi kot tudi podkrepljen s predlogi za načelne in 
konkretne rešitve. Zato se bom v uvodhi besedi omejila le na del, ki ga v infor- 
maciji nismo natančneje obdelali, to je na predlog vseh pripravljalcev informa- 
cije in sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, da naj bi Skupščina SR 
Slovenije, po proučitvi teh problemov, sprejela priporočilo glede bodočih nalog 
vsem družbenim dejavnikom, ki se ukvarjajo s temi problemi. 

Do izoblikovanja tega predloga smo prišli predvsem zaradi naslednjih vzro- 
kov: 

Skupščina SR Slovenije je o vprašanju varstva starejšega prebivalstva že 
razpravljala, vendar vedno le o posameznih delih te problematike ali v sklopu 
drugih zdravstvenih ali socialno-varstvenih dejavnostih. O kompleksnem pro- 
blemu starejšega prebivalstva kot v določenem smislu funkcije družbenoeko- 
nomskega razvoja in ne v mali meri problem nacije, ki ga ni mogoče obravnavati 
le kot socialno zdravstveni problem, čeprav vanj vključimo tudi druge družbene 
akterje, pa do danes skupščina še ni razpravljala. Ker je osnovni namen da- 
našnje razprave vsestranska obravnava problema od politike najširše družbene 
preventive do najneposrednejših kurativnih ukrepov, menimo, da mora najti 
tako celovit pregled te problematike svoje mesto tudi v samo za to področje 
namenjenemu skupščinskemu aktu. 

Pri obravnavi problematike starejšega prebivalstva se srečujemo z delom 
populacije, ki je ob urejenih materialnih in stanovanjskih pogojih sposobna 
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živeti povsem samostojno življenje ali potrebuje le minimalno pomoč v vajenem 
okolju, ali pa, ki potrebuje večjo, oziroma za svojo eksistenco celotno nego in 
pomoč. Tako obsežna problematika seže v delokrog popolnoma različnih dejav- 
nikov in sicer od urbanistov in stanovanjskih podjetij prek oblastnih in samo- 
upravnih organov in organizacij ter služb do družbenih organizacij in strokovnih 
društev. Stopnja poznavanja problema, zavesti in odgovornosti do njega je pri 
teh činiteljih različna. Zato bi bilo prav, da se ti srečajo v skupnem aktu, vendar 
ob točno opredeljenih nalogah. 

Problem starejšega prebivalstva je naši javnosti le delno znan, zato je tudi 
njegovo reševanje počasno. Pospešili ga bomo le, če bomo poskrbeli za večjo 
popularizacijo in doslednejše oblikovanje ustreznih moralno etičnih in družbenih 
norm do njegove vsebine in metode reševanja. Tudi za ustvaritev teh ciljev naj 
bi pripomogel skupščinski akt. Poleg omenjenih vzrokov, ki govorijo o nujnosti 
skupščinskega akta, konkretno priporočila, menim, da so med zaključki in pred- 
logi informacije že naštete rešitve in predlogi, ki bodo imeli odločujočo vlogo pri 
bodočem reševanju vprašanj s tega področja. Npr., če hočemo zagotoviti sta- 
rejšim ljudem primerna stanovanja, moramo v bodočem planiranju zlasti upo- 
števati njihove potrebe in zanje nameniti 5 %> celotne stanovanjske izgradnje. 
4®/o stanovanjski prispevek od pokojnin naj se uporablja za izgradnjo institucij, 
ki bodo imele družbeni značaj in ne individualno korist. Razširjena reprodukcija 
v izgradnji domov za stare naj bo stvar družbeno-političnih skupnosti. Tem in 
še drugim stališčem bi bilo prav dati mesto v priporočilu. 

Zavedamo se, da so postala priporočila v naši družbeni praksi manj popu- 
larna. Mogoče je vzrok v tem, da smo urejali z njimi vprašanja, ki ne sodijo 
v neobvezne pravne akte. Vendar glede na 153. člen ustave in zaradi tolma- 
čenja vsebine in pomena priporočil jim ne smemo vzeti te vloge. 153. člen med 
drugim pravi, da lahko obravnava vsak zbor delovne skupnosti v okviru svojega 
delovnega področja samostojno vprašanja s področja, ki so skupnega pomena za 
delovne in druge samoupravne organizacije z namenom, da se uskladijo njihovi 
medsebojni odnosi in razvija med njimi sodelovanje. Ti zbori imajo pravico 
dajati ustreznim delovnim in drugim samoupravnim organizacijam in državnim 
organom poročila o teh vprašanjih. Dr. Majda Štrubl pravi v tolmačenju pomena 
priporočil, da se skupščina z njimi obrača na zavest občanov in na družbeno 
disciplino tistih, ki so jim namenjena. S priporočili opravlja skupščina svojo 
politično-usmerjevalno funkcijo in na njihovi podlagi naj pride do enotnega in 
skladnega delovanja, sicer samostojnega mehanizma oblasti ali družbenega 
samoupravljanja. Ker menimo, da gre za materijo, ki jo lahko urejamo s takim 
aktom, predlagamo skupščini, da sprejme priporočilo. Upamo, da bo današnja 
razprava sprejela stališče do tega našega predloga. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali želi poročevalec odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov še ustno dopolniti poročilo odbora? 
(Da.) Besedo ima tovarišica Tilka Kren. 

Tilka Kren: Tovarišice in tovariši poslanci. Dodatno k poročilu odbora 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, ki ste ga prejeli, predlagam, da 
podpremo misel tovarišice pomočnice sekretarke, ki se nanaša na metodo dela 
pri proučevanju problematike ostarelih. Menim, da nismo edini v svetu, katerim 
problemi starejšega človeka še niso dovolj jasni in ki še nimamo dovolj niti 
znanstveno niti strokovno utemeljenih predlogov za zmanjševanje teh težav. 
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Tu ne mislim predvsem na metodo dela, marveč tudi na stalnost v tem delu. 
Vključevanje družbeno-političnih činiteljev, raznih komisij pri strokovnih služ- 
bah in tudi društev za reševanje teh nalog je nujno potrebno. 

Mislim, da bi bila nujna natančnejša analiza o ostarelem kmečkem prebi- 
valstvu, katerega število je v Sloveniji precej veliko. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? 
Besedo ima tovarišica Tatjana Trenta. 

Tatjana Trenta: Tovariš predsednik, tovariši poslanci in poslanke. 
Želim spregovoriti o vlogi krajevne skupnosti v občini Maribor v skrbi za osta- 
rele občane. 

Omejila bi se predvsem na vprašanje dela krajevnih skupnosti za čim hi- 
trejši in učinkovitejši razvoj služb v skrbi za ostarele občane. Število starih 
iz dneva v dan raste. V zadnjem času se jim je pridružila še kategorija mladih 
upokojenih ljudi, ki so postali z upokojitvijo brez pravega dela. Tudi problemi 
teh ljudi bi terjali širše družbene obravnave, vendar danes o tem le mimogreede. 

Na območju mariborske občine deluje 40 krajevnih skupnosti in njihove 
komisije za socialno varstvo in zdravstvo razvijajo razne oblike skrbi za stare. 
V teh komisijah dela približno 300 občanov. 20'°/o teh je starih nad 50 let, med 
njimi pa so tudi do 70 leta starosti. Komisije združujejo vse občane, ki po svoji 
strokovni in družbeni dolžnosti čutijo potrebo skrbeti za prebivalce soseske. 
Razvijajo razne oblike dejavnosti, ki zajemajo predvsem najbolj občutljivi sku- 
pini, to je bolne in starejše občane. 

Večina krajevnih skupnosti občinske skupščine Maribor ima v svojih de- 
lovnih programih predvideno skrb za stare občane kot na primer, ugotavljanje 
njihovih potreb, predlaganje raznih ukrepov socialno varstvenim organom ob- 
čine skupaj s patronažno službo zdravstvenega doma, skrb za nego, prehrano 
in stanovanja starejših občanov, nabava kurjave, skrb za rekreacijo, razne po- 
gostitve in obiskovanje članov komisije na domu itd. Komisije si ustvarjajo 
pregled nad starejšimi občani svojega območja, spremljajo njihovo življenje in 
potrebe in nudijo tako pomoč, ki jo je posamezna krajevna skupnost glede na 
lastna finančna sredstva sposobna dati. 

V Mariboru so krajevne skupnosti, ki razpolagajo z oročenimi sredstvi bivših 
stanovanjskih skupnosti, z drugimi viri dohodkov dejavnosti ali z najemninami 
objektov, s katerimi razpolagajo. Tako lahko sami nudijo ostarelim osebam iz- 
datno pomoč v denarju, oblačilih ali kurjavi. 

Druge skupnosti, v glavnem podeželske, ki se vzdržujejo s proračunskimi 
sredstvi, pa lahko predlagajo takšno pomoč le centru za socialno delo. Takšna 
pomoč je v večini primerov le enkratna denarna pomoč, oddaja v domove po- 
čitka ali v druge specialne zavode, če je to, glede na zdravstveno stanje posa- 
meznika, potrebno. 

O vseh teh primerih je komisija krajevne skupnosti obveščena s. Strani 
centra za socialno delo. Komisije spremljajo življenje starega občana s tem, 
da ga občasno obiskujejo, spremljajo koriščenje družbene pomoči in predlagajo 
še doidatno pomoč, kolikor že odobrena ne zadostuje več njihovim potrebam. 

Analiza centra za socialno delo v Mariboru iz leta 1967 kaže, da znaša 
poprečna starost teh oseb 72 let. 81,8 ®/o je starih nad 60 let. Zaradi posebnosti 
mariborske občine v preteklosti ni imelo mnogo ostarelih občanov urejenega 
delovnega odnosa in zato tudi ne pravic iz tega. Omenjena analiza tudi kaže, 
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da prejema družbeno denarno pomoč v mariborski občini kar 74% občanov 
iz podeželja, ki so bili nekoč kmečki, gozdni ali priložnostni delavci. 

Drugi del, to je 36 % je ljudi iz mestnega območja. Med njimi prevladujejo 
priložnostni nekvalificirani delavci in gospodinjske pomočnice. Po spolu pre- 
vladujejo med prejemniki družbeno denarne pomoči ženske, in sicer s 76%. 
Omenjena analiza dalje ugotavlja, da živi 39% teh ljudi samih ali v tujih 
družinah. Povsem so odvisni od sredstev, ki se jim dajejo iz občinskega pro- 
računa. Kljub razumevanju občinske skupščine je pri taki populaciji višina 
pomoči še vedno nezadovoljiva. Ta je namreč vedno odvisna od vsakoletnega 
proračuna posameznih občin in ne nazadnje tudi od razumevanja ljudi, ki dolo- 
čajo sredstva za potrebe socialnega zavarovanja. Iz analize tudi izhaja, da se 
giblje višina pomoči od 60 dinarjev dalje. Tako pomoč prejema 11,9 %. 48 % pre- 
jema pomoč od 60 do 100 dinarjev, 28% od 100 do 150 in 11,4% od 150 do 
180 dinarjev. 

Poprečna družbena pomoč v letu 1967 je znašala 113 dinarjev, skupaj z zim- 
sko pomočjo 136 dinarjev. 

Starejšim občanom, ki ne žele zapustiti svojega doma in jim svojci ne morejo 
nuditi stalne nege, oziroma živijo osamljeni, uredijo nekatere razvitejše kra- 
jevne skupnosti pomoč bližnjih sosedov, včasih povsem brezplačno, v drugih 
primerih pa predlagajo centru za socialno delo povsem nizko simbolično de- 
narno nagrado, s katero se poveča že odobrena družbena denarna pomoč. Nekje 
organizirajo pomoč tudi podmladkarji Rdečega križa, sporazumno s šolo. V 
okviru zdravstvenega doma Maribor je organizirana tudi strokovna nega in 
laična nega bolniku na domu, ki jo opravlja služba za nego bolnikov. Skrb za 
starostnike je vodila tudi mariborski zdravstveni dom, da je organiziral službo 
strokovne nege, s čimer omogoča starim občanom zdravljenje in nego v domačem 
okolju v primerih, ko ni nujno potrebno nuditi pomoč osamljenim starostnikom 
in kroničnim bolnikom v bolnišnicah. Tako se tudi razbremenijo posteljne 
kapacitete v stacionarjih in se poceni zdravstvena služba brez škode za sta- 
rostnika. 

Nega na domu poteka po navodilih področnega zdravnika, s katerim sta 
povezani bolničarki, ki opravljata takšno nego in patronažna sestra, ki odgovarja 
za delo v krajevni skupnosti. Kadri, usposobljeni za nego in zdravljenje na domu, 
razpolagajo z ustreznimi pripomočki, ki jih rabi bolnik. Delo poteka 7 ur, od 
tega efektivnih pri bolniku 5,5 ure. Število koristnikov te nege je od leta 1960 
naraslo od 152 na 566 v letu 1966, oziroma število obiskov na domu od 5500 na 
41 380. Kako upravičena in rentabilna je ta služba tudi za socialno zavarovanje, 
kaže tudi socialna struktura koristnikov te nege. Med njimi je 69 % upokojencev, 
16% aktivnih zavarovancev, 9% svojcev zavarovancev in 6% drugih. Služba 
laične nege bolnikov na domu dopolnjuje strokovno nego, ki skrbi za osebne 
potrebe bolnikov, za higienske razmere, prehrano in podobno. To nego oprav- 
ljajo laični delavci brez strokovne izobrazbe, usposobljeni v posebnih tečajih 
RK za prvo pomoč in gospodinjstvo. Laično nego odredi zdravnik na predlog 
krajevne skupnosti ali patronažne sestre. Tudi v tej službi opažamo iz leta v 
leto porast koristnikov. Teh je bilo leta 1960 le 104, leta 1966 pa že 252, oziroma 
je bilo opravljenih spočetka 47 918 ur, leta 1966 pa že 107 956 delovnih ur. Med 
koristniki je spet največ upokojencev, nato so svojci zavarovancev in prejemniki 
družbeno-denarne pomoči. Tudi ta oblika pomoči je družbeno rentabilna, saj 
njeni koristniki ne koristijo bolnišničnih kapacitet oziroma ne izostajajo njihovi 
svojci zaradi takšne nege od dela. Obstoj te nege je iz leta v leto bolj proble- 
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matičen in se njene kapacitete krčijo, ker socialno zavarovanje ni pripravljeno 
dajati večjih sredstev. Le 50% stroškov za to nego krije komunalni zavod za 
socialno zavarovanje, razliko pa koristniki sami, njihovi svojci ter socialna 
služba občine ali krajevne skupnosti. 

Tu se čuti, kot ugotavlja tudi poročilo, pomanjkanje predpisa o obstoju in 
financiranju te službe. Dodatna obremenitev je tudi v tem, da je porasla cena 
za te storitve na uro od leta 1964 do leta 1967 za 100 %>. Danes stane taka 
storitev 580 S dinarjev. 

Tako službo smo uspeli zaradi že znanih težah organizirati le na mestnem 
območju, samo v nekaterih krajevnih skupnostih, medtem ko ostaja ta problem 
na podeželju povsem nerešen, čeprav je tam več starejših ljudi, ki v sezoni 
delajo, pozimi pa so prepuščeni povsem sami sebi. Krajevne skupnosti kot 
osnovne samoupravne enote občanov že čutijo dolžnost, da organizirajo razne 
rekreacijske oblike za starejše prebivalce. Tako ustanavljajo klube in organizi- 
rajo izlete in razne predstave skupaj z društvi upokojencev, Zvezo borcev, z 
Rdečim križem in drugimi. 

Zadnja oblika pomoči, ki jo krajevna skupnost predlaga, je oddaja bolnih in 
za samostojno življenje nesposobnih v domove počitka. V mariborski občini je 
v teh domovih 425 starejših občanov, za katere plačuje oskrbnino delno ali v 
celoti občinska skupščina. Letos občinska skupščina ni sposobna kriti stroškov 
oskrbe novim koristnikom. Kljub temu pa predvideva za 8,5 % zvišanje te pro- 
računske postavke zaradi dražje oskrbnine. Ze s 1. 1. 1968 so se zvišale oskrbnine 
za 15 «/o nasproti letu 1967, kar znaša samo za 97 oskrbovancev v domu počitka 
Viltuž 7 000 000 S dinarjev. Na večjo potrošnjo vpliva verjetno tudi dejstvo, da 
je v oskrbni dan vračunana razširjena reprodukcija in vsi osebni dohodki stro- 
kovnega kadra in da ni meril, na podlagi katerih bi domovi lahko samostojno 
določali ceno v opravičljivih okvirih. 

Diferenciacija cen je opravljena, vendar v smeri iz nižjih v višje, oziroma 
od pokretnega bolnika v nepokretnega, kar poveča ceno pri vsakem za 70 °/o. 
Zavodi samostojno in zelo različno določajo oskrbni dan, kar vpliva, da ob- 
činske skupščine ne morejo zadostiti potrebam občanov, ki bi bili potrebni 
domskega varstva. Na drugi strani pa ni kapacitet v domovih, ali pa so ne- 
primerne. 

Da ne dobijo občani v domovih občutka, da jih je soseska pozabila, organi- 
zirajo nekatere krajevne skupnosti občasne obiske s programi, obdaritvijo in 
podobno. 

V krajevni skupnosti smo, čeprav samo v zadnjih letih pozabili gojiti ob- 
čutek solidarnosti in humanosti, zaradi skrbi za osebni standard, še vedno pri- 
pravljeni žrtvovati svoj prosti čas in sodelovati pri skrbi in pomoči starejšim 
občanom. Naša prizadevanja vendar še mrtvijo razna zakonska določila, ki ome- 
jujejo ustanavljanje raznih dejavnosti v okviru krajevne skupnosti in jih izena- 
čujejo z drugimi uslužnostmi in obrtnimi podjetji. Pomanjkanje denarnih sred- 
stev in omejevanje pravic krajevnih skupnosti, krčenje sredstev za izvendomske 
oblike zdravstvenega varstva, pomanjkanje prostorskih kapacitet v domovih 
počitka in diferenciacija teh domov, ki so v starih dotrajanih zgradbah, vse to 
ne daje domačnosti staremu občanu, ki je čustveno vezan na svoj kotiček in ne 
zadovoljuje njegovih življenjskih interesov. 

Navedla sem nekaj oblik, ki se jih poslužujejo krajevne skupnosti pri delu 
s starimi ljudmi v soseski, nekaj dejstev iz prakse, ki zavirajo večji razvoj te 
dejavnosti, ki jih ne čutimo samo v Mariboru, temveč so to problemi, ki terjajo 
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kompleksno rešitev. To delo uspeva le tisti krajevni skupnosti, ki skupaj z 
društvi, organizacijami in strokovnimi službami išče v danih pogojih vse mož- 
nosti za razvoj skrbi za starejše občane. Nujno je treba urediti zakonodajo in 
finančne možnosti za ureditev celotnega sistema skrbi za stare in razvijati 
strokovno službo, ki bo vzgojila v ljudeh misel, da je življenje dinamika, ki smo 
ji podrejeni vsi. Ne sme nam biti vseeno, da ostane človek, ki je družbi dajal in 
ko ni več sposoben za pridobitno delo, osamljen. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovariš dr. Adolf Drolc. 

Dr. Adolf Drolc: Glede na to, da imamo vse več starejših ljudi v Slo- 
veniji starih nad 65 let in da sodimo med dežele s starim prebivalstvom, se 
moramo sprijazniti z dejstvom, da ima ta populacija neke specifične zahteve in 
potrebe. Te lahko rešuje le celotna družba v veliki meri z zakonodajo, ki naj 
določa tudi njene dolžnosti do organizirane skrbi za stare ljudi. Ko govorimo 
o organizirani skrbi, mislim predvsem na materialne varnosti zdravstvenega 
varstva ter ureditev vseh tistih služb, ki jih star človek prej ali slej potrebuje. 
Res je, da je določen del starih ljudi sposoben do kraja življenja zadovoljivo 
skrbeti zase. Vendar je ta del precej manjši od tistega, ki mora v visokih letih 
iskati tujo pomoč, bodisi materialno, bodisi zdravstveno. 

Vprašanje zdravstvenega varstva starih ljudi ni pereče, če se omejimo zgolj 
na kurativno dejavnost. Večina je zdravstveno zavarovanih kot upokojenci, kot 
svojci aktivnih zavarovancev, kot kmečki zavarovanci ali pa so socialni oskrbo- 
vanci. Kot taki so oskrbljeni za primer bolezni, bodisi da se zdravijo v bolniš- 
nicah ali doma. Stvar se zatakne šele, ko se pojavijo socialno-zdravstveni pro- 
blemi, kot je na primer potrebna nega bolnega na domu, ko potrebuje tujo 
pomoč ali pa, ko ga je treba poslati v dom počitka. Torej takrat, ko gre za pomoč, 
ki pomeni zanj nov izdatek. Materialni položaj starih ljudi je vse prej kot ugoden 
in če se k vsakdanjim izdatkom priključijo še novi, se poruši njihovo že tako 
težko finančno stanje. Prav zato bi bilo treba zagotoviti za tako pomoč v večji 
meri sredstva iz občinskih proračunov ali iz skladov zavarovanja. 

Za zdravstveno varstvo starih ljudi je predvsem pomembna preventivna 
dejavnost. Ne bi bilo namreč prav čakati, da pri njih nastopijo bolezni, zaradi 
katerih morajo iskati zdravniško pomoč, marveč bi morala naša zdravstvena 
služba uvesti v svoje delo takšne metode, s katerimi bi bila sposobna že v kali 
preprečevati starostna obolenja, oziroma jih odkrivati vsaj v začetni stopnji. 
S tem bi na eni strani zmanjšali stroške zdravstvenega varstva, na drugi pa 
občutno zmanjšali tudi obolevnost ali celo invalidnost. Vsekakor pa bi še bolj 
podaljšali življenjsko dobo. 

Iz izkušenj gerontološkega dispanzerja pri zdravstvenem domu v Mariboru, 
vidimo, da je od 100 pregledanih manj kot 20 starih ljudi zdravih, vsi drugi 
imajo razne lažje ali hujše bolezni ali degenerativna stanja, ki zahtevajo mnoge 
preventivne ukrepe, če že ne zdravljenja. 2e normalna evolucija organizma v 
starosti povzroča težave in zahteva adaptacijo organizma. Star človek največkrat 
ne zna sam oceniti, ali so njegove tegobe res samo starostne ali pa so bolezenske. 
Zato je nujno, da ima možnost pogovoriti se o njih z zdravnikom. Zdravnik 
v splošni ambulantni službi ob sedanji visoki frenkvenci in ob sedanji precejšnji 
administraciji za take pogovore največkrat nima časa. Zato bi bilo potrebno, 
da podobno kot za nekatere druge profile, uvedemo v osnovni zdravstveni službi 
dispanzersko dejavnost tudi za starejše ljudi. S tem nikakor ne mislim, da bi v 



38. seja 383 

kurativnem zdravljenju delali kakršnokoli razliko med starejšimi ljudmi in 
drugimi profili. Vendar ima star človek neke specifične probleme, zaradi katerih 
mora biti deležen posebne dodatne skrbi zdravstvene službe. Prav bi torej bilo, 
da se za to preventivno soeialno-zdravstveno problematiko ustanovijo v sklopu 
zdravstvene službe posebne posvetovalnice ali dispanzerji v okviru zdravstvenih 
domov. Ti dve novi organizacijski obliki skrbi za stare ljudi naj bi prevzeli vso 
preventivno dejavnost, predvsem v smeri preprečevanja za starostnike najbolj 
pogostih bolezni, predvsem tistih, ki so v končni fazi največkrat tudi vzrok 
njihove smrti. Sirili naj bi med njimi zdravstveno prosveto in sodelovati bi 
morali tudi pri reševanju vseh tistih vprašanj, ki se pri starih ljudeh najbolj 
pogosto pokažejo in imajo vpliv na njihovo zdravstveno stanje. Mnenja glede 
vsebine in obsega dela dispanzerjev oziroma posvetovalnic so deljena. Nekateri 
menijo, da naj bi bil dispanzer organizator socialno-zdravstvene skrbi za starega 
človeka in bi naj le registriral ljudi, stare nad 60 let oziroma 65 let, organiziral 
naj bi prostovoljno in poklicno nego bolnih na domu, bil naj bi center za orga- 
nizacijo in odrejanje hišne pomoči starostnikom, bil naj bi iniciator za pomoč 
soseske in Rdečega križa in naj bi bil tudi klub za stare z nalogo, da skrbi za 
njihovo rekreacijo ter bi prirejal tudi strokovna in druga predavanja. Iz tega je 
razvidno, da je poudarek bolj na socialni kot na zdravstveni problematiki. V 
Mariboru smo pred 4 leti odprli prvi gerontološki dispanzer v Sloveniji, ki naj 
bi služil specifičnemu zdravstvenemu varstvu starih nad 65 let, kar predstavlja 
za Maribor približno 13 000 ali 7,7 "/o občanov. 

Pri določanju koncepta smo izhajali iz naše ožje problematike in smatrali 
za nujno povezati dejavnost dispanzerja s socialno in zdravstveno problematiko 
starostnikov. Tako se njegovo delo odvija v že obstoječi mreži predvsem splošnih 
ambulant in terenske zdravniške službe. Pri reševanju še druge problematike 
sodeluje s centrom za socialno delo in prav tako s krajevnimi skupnostmi, ki 
organizirajo pomoč na domu, in Rdečim križem. Načelno dispanzer nima svojih 
terenskih delavcev ter zato koristi druge službe, ki tako delo opravljajo tudi 
za druge starostne skupine, kar velja zlasti za patronažno službo. Ta služba 
zajema predvsem strokovno nego bolnikov in zdravniške obiske na domu. Ta 
služba izvaja po svojem zdravniku neposredno tudi varstva v domovih za stare 
in sistematično prehaja v preventivno dejavnost v obliki sistematičnih pre- 
gledov. Socialno problematiko posreduje ustreznim službam, zdravstveno ope- 
rativo pa pristojnemu splošnemu zdravniku v nadaljnjo obravnavo. 

V minulem letu je zdravnik specialist splošne medicine, ki se ukvarja 
s problematiko starostnikov, opravil v dispanzerju 2000 sistematičnih pregledov 
in imel mnoga predavanja, aktualna za upokojence, pisal poljubne članke v 
lokalnih časopisih in vodil še dom za stare, kjer je med 150 oskrbovanci polo- 
vica kroničnih in negibnih bolnikov. Tako organizirana skrb za stare ljudi 
v Mariboru je sicer podvržena grajam, ker se koncept takšnega dispanzerja 
razlikuje od tistega, ki ga zastopa višji strokovni forum. Ko smo hoteli delno 
zaradi tega in še bolj zaradi občutno zmanjšanih sredstev za osnovno zdrav- 
stveno službo v Mariboru pred dvema mesecema zapreti dispanzer, smo naleteli 
na največji odpor prav pri tistih, ki ga najbolj koristijo, to je pri društvu 
upokojencev. Ce torej ne bi delali v njihovo zadovoljstvo in korist, bi šla ta 
odločitev, ki bi nam v sedanjih težkih finančnih pogojih prišla vsekakor prav, 
mirno mimo njih. Zato smatram, da bi morala, najti mesto ena od oblik družbene 
skrbi za starejše prebivalstvo tudi v organizaciji posvetovalnic oziroma v dispan- 
zerju za starejše v okviru zdravstvenih domov. Sicer pa o tem dovolj, saj bo 
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imel zadnjo besedo regionalni zdravstveni center, ko bo obravnaval to pro- 
blematiko. 

Prepričan sem iz izkušenj, ki jih je dobil mariborski dispanzer, da je nje- 
govo delo uspešno. Vendar mora biti jasno, da ni nosilec kompleksne skrbi 
za starejše ljudi na terenu samo dispanzer, oziroma posvetovalnica, zlasti še, 
če hočemo, da se bo ta skrb odvijala enotno za celotno območje. Enotno organi- 
zirano družbeno skrb za stare ljudi bi po mojem še najboljše dosegli, če bi pri 
občinskih skupščinah formirali posebne komisije za varstvo starih ljudi, podobno 
kot smo svoj čas imeli komisije za varstvo žena in otrok. V teh komisijah naj 
bi sodelovali predstavniki socialne in zdravstvene službe, komunalnega zavoda, 
društva upokojencev, krajevnih skupnosti, Rdečega križa in drugi. Te komisije 
bi v okviru potreb in materialnih možnosti vodile celotno socialno-zdravstveno 
politiko starih ljudi. Tako bi lahko vsaka od navedenih organizacij in služb le 
našla svoje mesto in tudi pravilno organizirala obseg in način dejavnosti teh 
komisij, ki naj bi bile le koordinator. 

Velja poudariti tudi patronažno službo ter strokovno nego na bolnikovem 
domu. Ti dve dejavnosti bi morali zdravstveni domovi bolj razvijati, oziroma 
bi morali obe dejavnosti zajeti čim več starih ljudi. Pri patronaži vse bolj stopa 
v ospredje varovanec šele v zadnjih letih, medtem ko podatki govore, da pride 
na primer v Angliji na en obisk patronažne sestre pri mlajših kar osem obiskov 
pri starejših varovancih nad 65 let starosti. Prav od patronažne službe bi 
moralo potekati največ iniciative za varstvo starejših varovancev. Premajhna 
sredstva za patronažo in nezadostno razumevanje občin za potrebe preventivne 
dejavnosti bodo naše težnje in skrbi za starejše ljudi v bodoče vsekakor še 
zavirale. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovariš Janko Perat, 
direktor doma počitka v Ljubljani. 

Janko Perat: Dovolite mi, da se kot predsednik skupnosti socialnih 
zavodov zahvalim temu zboru in drugim republiškim organom in v imenu vseh 
domov za starostnike, da je dana v razpravo tema, ki je spričo velike dinamike 
družbenih dogajanj še vedno relativno zapostavljena.■ 

Prepričan sem, da bodo sklepi tega zbora spodbuda za nadaljnjo, boljšo 
in večjo skrb za tisti del našega prebivalstva, ki je s svojim delom in žrtvami 
mnogo prispeval za to, kar imamo in se je pri tem delu izčrpal. 

V razpravi želim povedati naslednje: priča smo zelo hitremu podaljševanju 
življenjske dobe prebivalstva v absolutnem in relativnem pogledu. Z goto- 
vostjo lahko trdim, da bo še zelo dolgo trajal porast števila populacije starej- 
šega prebivalstva. Zgornje meje dolgosti življenja, ki jo je možno doseči na 
današnji in še bolj na jutrišnji stopnji medicine, namreč še nismo dosegli. To 
dejslvo nam nalaga nujno dolžnost, da pravočasno ukrepamo, da ne bi postal 
problem varstva starostnikov nerešljiv. S tem v zvezi je že danes zelo akuten 
problem organiziranega varstva starostnikov. Čeprav ugotavljamo, da je večina 
nad 65 let starega prebivalstva še vedno aktivna ali vsaj sposobna samostojno 
skrbeti zase, je še vedno približno četrtina tistih, ki nujno potrebujejo orga- 
nizirano tujo pomoč za vsakdanje življenje. Od skupnega števila starostnikov, 
ki že potrebujejo družbeno pomoč v različnih oblikah, jih je petina takih, ki 
potrebujejo poleg nege in oskrbe, ki mu jo lahko dajo svojci, hišni zdravnik, 
patronažna sestra in morda še ožje okolje, še dodatno skrb in kontinuirano 
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nego in pomoč pri osebni higieni, pri prehranjevanju in medicinski oskrbi. To 
lahko dobijo le v domu ob spoštovanju njihove individualnosti in brez večjega 
utesnjevanja njihove osebnosti. S tem postavljamo v ospredje problematiko 
domov za starostnike, predvsem pa akutno pomanjkanje posteljnih kapacitet. 

Ne bi hotel ponavljati številk, ki so v gradivu, pač pa si dovoljujem sezna- 
niti zbor z nekaterimi novejšimi podatki iz analize letnih poročil in zaključnih 
računov domov. 

Poprečna zasedba v letu 1967 je bila 99,8 ali 100-odstotna, če upoštevamo 
nekajdnevni premor med sprejemi po izpraznitvi mesta. Hkrati imajo domovi 
241 nerešenih prošenj za sprejem, od tega samo v Ljubljani 116. Mnogi, ki bi 
želeli domsko oskrbo in so jo dejansko potrebni, prošenj niti ne vlagajo, ker 
menijo, da je malo upanja ža rešitev. Posledica pomanjkanja posteljnega fonda 
je tudi v tem, da so zavodi prisiljeni sprejemati samo najtežje primere, da 
rešijo eksistenco starostnikom, ki so onemogli in prepuščeni samim sebi, ali 
tistih, ko je zaradi nege in oskrbe onemoglega družinskega člana paralizirana 
vsa družina. Zato je v domovih le 42,8 % oskrbovancev, ki se lahko gibljejo in 
so samostojni, 27,5 '%> je kronično bolnih in se lahko le delno gibljejo in 30,3 %■ 
je takšnih, ki so priklenjeni na postelje. 

Čeprav gradivo poudarja, da se funkcija domov spreminja iz oskrbe brez- 
domcev, večinoma duševno prizadetih oseb v zatočišče poprej aktivnih delovnih 
ljudi, ki potrebujejo zaradi posledic staranja stalno nego, vendar želim kljub 
temu opozoriti na zelo hitro spreminjanje funkcije teh domov. V gradivu na, 
18. strani so navedeni odstotki o plačnikih. V ilustracijo naj navedem najno- 
vejše podatke. 

Odstotek oskrbovancev, ki oskrbo sami plačujejo,1 znaša 14,7 °/», odstotek 
oskrbovancev, ki jim del oskrbe plačujejo občine, to je tistim z nizkimi pokoj- 
ninami, znaša 34 '%>, medtem ko znaša odstotek tistih, za katere plačujejo občine 
oskrbnino v celoti, 51,3. V treh ljubljanskih domovih je ta razvrstitev obratna 
in sicer: 37,5% oskrbovancev sami v celoti plačuje oskrbnino, delno plačujejo 
občine 51,5 '%> in v celoti samo ll'%>. 

Gradivo, ki sem ga prejel, zelo poudarja nujnost povečanja posteljnih 
kapacitet za domsko oskrbo. Ta nuja je že danes v resnici pereča in jutri bo 
še težja. Toda občutek imam, da gradivo manj poudarja nujnost preureditve in 
boljše usposobitve obstoječih domov, saj v mnogih so težki pogoji bivanja. Zato 
ni nič manj urgentna naloga ugotoviti, kateri od obstoječih domov ubikacijsko 
in funkcionalno še ustrezajo in dati možnost investiranja za najnujnejša adapta- 
cijska dela in opremo. Za neustrezne domove, ki nimajo niti minimalnih po- 
gojev za nadaljnji obstoj, je treba poskrbeti ustrezno nadomestilo. 

Za zaključek še tole: domovi in delovni ljudje v teh domovih so bili vsa 
zadnja leta, odkar so postali samostojne delovne organizacije, prepuščeni sami 
sebi. Zato je spontano vznikla spodbuda za medsebojno koordinacijo dela in 
za skupni nastop pred družbenimi forumi. To' je v končni posledici, privedlo 
do pogodbe o ustanovitvi skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Ustanovna 
skupščina je bila 4. decembra minulega leta. Skupnost ima v svojem statutu 
določene predvsem tele naloge: spremljati razvoj socialistične družbe na svojem 
področju, skrbeti za pospeševanje dejavnosti in strokovnega napredka socialnih 
zavodov v skrbi za človeka, skrbeti za medsebojno sodelovanje vključenih 
socialnih zavodov, analizirati sistem družbenega samoupravljanja v socialnih 
zavodih in predlagati ukrepe za njihovo izpopolnjevanje. Skupnost daje pobudo 
za izdelavo samoupravnih aktov, potrebnih za delovanje socialnih zavodov, 
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proučuje način financiranja socialnih zavodov in delitev dohodka ter osebnega 
dohodka, proučuje pogoje za delo socialnih zavodov in za ustanovitev novih 
zavodov, spremlja in proučuje problematiko dela v socialnih zavodih, sodeluje 
pri izdelavi normativov za organizacijo dela v socialnih zavodih, skrbi za stro- 
kovno izobraževanje kadra v socialnih zavodih, usklajuje stališča, ki so skup- 
nega pomena za delo socialnih zavodov, posreduje stališča skupnosti in zastopa 
skupne interese svojih članov pred državnimi organi, strokovnimi in drugimi 
organizacijami, sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se ukvarjajo 
s skrbjo za človeka in podobno. 

V skupnosti je zdaj včlanjenih 33 socialnih zavodov od skupnih 35 zavodov, 
ki skrbijo predvsem za odrasle. V tem številu je 31 domov za starostnike. Zato 
govorim, ko dajem podporo predlogom in stališčem, ki jih vsebuje gradivo, 
v imenu samoupravnih organov skupnosti in samoupravnih organov vseh za- 
vodov, včlanjenih v to skupnost. Skupnost je zelo zainteresirana, da bi bili 
predlogi sprejeti, posebno še predlogi, ki so danes prišli do izraza in sicer, da 
s skupščinskim aktom določimo naloge in pristojnosti glede varstva tistih sta- 
rejših ljudi, ki takšno varstvo potrebujejo. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
tovarišica Meta Bele, direktor doma upokojencev v Ljubljani. 

Meta Bele: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! O konkretni proble- 
matiki socialnih zavodov je razpravljal že tovariš Perat. Zato bi želela na kratko 
spregovoriti o nekem problemu, ker se mi zdi, da ne smemo izpustiti sleherne 
konkretne možnosti in oblike varstva ter pomoči starim ljudem. 

V informaciji in tudi v predlogih je nekajkrat omenjena funkcija domov 
za stare kot organizatorja nekaterih dejavnosti za pomoč starejšim osebam, ki 
ne živijo v domovih za stare. Na podlagi dveletnih delovnih izkušenj v domu 
za upokojence na Taboru menim, da je treba poudariti to funkcijo doma za 
stare, če hočemo, da se bodo hitreje razvijale razne oblike pomoči starejšim 
ljudem. Razlogi za tako funkcijo domov, poleg osnovnih, so ekonomski, organi- 
zacijski, socialni in tudi strokovni. Potrebni so nam sodobnejši domovi za stare, 
v katerih bivanje ne bo več predstavljalo družbeno degradacijo. Zahteve za 
bivanje v takih domovih naglo rastejo, predvsem v mestnih središčih. Domove, 
v katerih se bodo starejši ljudje počutili kot doma, bomo, upam, še gradili, 
obstoječe pa, kot je tovariš Perat omenil, opremili. Verjetno se bodo sredstva 
za gradnjo in adaptacijo laže zbrala, če bo dom organiziran tako, da bo skrbel 
z določenimi dejavnostmi tudi za starejše ljudi izven doma in ne samo za 
— denimo — 120 oskrbovancev doma. Sleherna investicija bo tako lažje doseg- 
ljiva, bolj smotrna in tudi družbeno bolj opravičljiva. Dom za stare najlaže 
pripravlja ustrezno in dietno prehrano za starejše izven doma, bodisi da sami 
pridejo ponj, oziroma da organiziramo dostavljanje hrane na dom. To zopet 
velja predvsem za mestna središča. Iz podatkov krajevnih skupnosti v Ljubljani 
vemo, da sta prav prehrana in organizirana redna pomoč pri oskrbi starih 
— tu ne mislim zdravljenje na domu — najbolj pereča. Najmanj tvegano tei- 
na j cenej še in organizacijsko najhitreje izvedljivo je, če ob sodelovanju z zdrav- 
stveno in socialno službo ter krajevnimi skupnostmi nudimo potrebnim organi- 
zirano pomoč pri oskrbi na domu. Na Taboru smo v soglasju z občinskim svetom 
za zdravstvo in socialno politiko izdelali potrebne kriterije in kalkulacije za 
tako službo. Službo vodi domska socialna delavka in posamezniki jo že kori- 
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stijo. Če se katerikoli dom za stare odpre tudi navzven — poudarjam navzven — 
lahko že z nekaterimi oblikami pomoči omogočimo, da ostane več starejših 
oseb v svojih stanovanjih ali pri svojcih, ki so v glavnem zaposleni. Z uvedbo 
novega delovnega časa postaja dnevno bivanje v domovih za stare, predvsem 
v mestih, zopet bolj aktualno. Med delovnim časom mlajših svojcev sta dedek 
ali babica v domu, zvečer pa zopet pri svojih doma. 

Glede konkretnih oblik pomoči starim smo pri nas zelo zaostali. Za Ljub- 
ljano vem, da se organizirano s to dejavnostjo ukvarja nekaj redovnic in akti- 
visti Rdečega križa ter njegovi zelo požrtvovalni podmladkarji. Zato menim, 
da je prav, če začno domovi za stare obvezno kot kvalificirani zavodi delovati 
tudi navzven. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovariš Jože Oblak. 

Jože Oblak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Iz 
skrbno urejene informacije o nekaterih oblikah družbene skrbi za starejše 
prebivalstvo moramo ugotoviti določen napredek te družbene skrbi za določeno 
kategorijo našega prebivalstva. Med drugimi ukrepi, ki jih predlaga republiški 
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, je v točki 2 napisano — citiram — 
»za potrebe duševno motenih preusmeriti nekaj obstoječih domov za stare. Glede 
na to, da duševno moteni starejši ljudje pogosto sploh nimajo stikov z okoljem 
ali s svojci, bi bili zanje primerni domovi v odročnejših krajih ali pa domovi, 
ki so v bližini psihiatričnih bolnic ali oddelkov.« Moram takoj reči, da se povsem 
strinjam s tem predlogom in da ga bom tudi podprl, vendar me moti nekaj. 
Podoben sklep je socialno^zdravstveni zbor sprejel že pred 4 leti. To je raz- 
vidno iz priloge 1 in sicer »Povzeti razprave o problemih ljudi v razvoju 
gerontološko-geriatričnih dejavnosti«, 6. seja socialno-zdravstvenega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije dne 27. aprila 1964. Na strani 2 piše: čimprej bo treba opra- 
viti diferenciacijo oskrbovancev v tem smislu, da se formirajo zavodi za duševno 
motene in družbeno neprilagojene starejše osebe, ki danes v veliki meri motijo 
bivanje psihično zdravim osebam v domovih. 

V tej zvezi prosim odgovor na naslednje vprašanje: Zakaj to stališče soci- 
alno-zdravstvenega zbora z dne 27. aprila 1964 še do danes ni rešeno in koliko 
časa bomo potrebovali za ureditev tega vprašanja? 

Predsednik dr. V i n k o Mozetič: Besedo ima dr. Borut Rus. 

Dr. Borut Rus: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci. Stro- 
kovna navodila republiškega zdravstvenega centra zajemajo celotno organizacijo 
in funkcionalno povezanost posameznih strokovnih služb osnovnega zdravstve- 
nega varstva, ki so za verifikacijo zavodov ob izvajanju zakona o organizaciji 
zdravstvene službe obligatorna. Vendar ta navodila posebej ne obravnavajo 
skrbi za zdravstveno varstvo starejših ljudi tako, kot je predlog v priloženi 
informaciji. Zato predlagam, da naš zbor posreduje republiškemu zdravstve- 
nemu centru, da dopolni svoja navodila v smislu organiziranja dispanzerjev 
oziroma posvetovalnic za starostnike v osnovni zdravstveni službi s potrebno 
strokovno piramidno povezavo. Taka služba je namreč danes že nujna. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima dr. Gruškovnjak. 
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Dr. Štefan Gruškovnjak : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Demografski podatki kažejo, da imamo v severnovzhodni Sloveniji 
zelo visok odstotek starajočega se prebivalstva. Ob zadnjem ljudskem štetju 
smo imeli v občini Murska Sobota 14,9% starih nad 60 let in 9,6% starih nad 
65 let. Po podatkih, ki so razvidni iz letnega poročila o odraslih osebah pod 
družbenim nadzorstvom v letu 1967, živi na območju te občine 832 ostarelih oseb. 

Žal ne moremo trenutno prikazati točnega števila kmečkega starajočega se 
prebivalstva. Slika, ki jo lahko prikažem na podlagi podatkov zdravstvenega 
zavarovanja v minulem letu, je naslednja: V minulem letu je bilo 407 oseb 
zavarovanih v kmetijskem zavarovanju. 316 je bilo opravičencev družbene 
denarne pomoči s svojci vred. 114 oseb je bilo upokojencev in 51 oseb ni imelo 
urejenega zdravstvenega zavarovanja. Po potrebi so ti dobivali potrdila občin- 
ske skupščine za brezplačna zdravljenja. Ker je v občini približno 6-5 % kmeč- 
kega prebivalstva, so najbolj akutni problemi socialnega in zdravstvenega 
varstva ostarelih kmečkih ljudi. Zato moramo nujno najti rešitev v preživ- 
ninskem varstvu ostarelih kmetov v ožjem ali širšem krogu, se pravi v občini 
ali republiki. Z zdravstvenim varstvom se trenutno javljajo zopet problemi 
onemoglih kmečkih ljudi prav ob uveljavljanju zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetov, konkretno ob zamenjavi kmetijskih zdravstvenih knjižic. 
Kmetijski proizvajalci in drugi kmetijski upravičenci, ki niso poravnali pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje skupaj z davki, ne dobijo potrjene zdrav- 
stvene knjižice. Tako ti nimajo več pravice do zdravstvenega varstva na račun 
kmečkega sklada. Na žalost je med temi največ starih in onemoglih oseb. 

Danes se ukvarja s problemi ostarelih le socialna služba. Tako je v glavnem 
pri nas. Drugi dejavniki so se od tega precej distancirali. Zato menim, da bi 
morali mnogo bolj poznati celotno problematiko ostarelih ljudi predvsem zdrav- 
stveni in družbeni delavci. Ne bi smeli dopustiti, da rešuje te probleme samo 
socialna služba. Pri obravnavanju starih ljudi je treba združiti socialno z zdrav- 
stveno službo in vse tiste dejavnike, ki želijo in so dolžni sodelovati pri reše- 
vanju tovrstne problematike. Zato se priključujem predlogu dir. Drolca, da 
se naj pri občinskih skupščinah ustanovijo komisije za probleme starih ljudi. 

Smatram, da je nujno razvijati vse oblike pomoči starim: sosedsko in hišno 
pomoč, servisno dejavnost, kjer so le dani pogoji za take vrste pomoči. Zdrav- 
stvena služba se mora nujno bolj angažirati pri formiranju gerontoloških 
posvetovalnic, geriatričnih dispanzerjev in pri organiziranju službe za nego bol- 
nika na domu. V domskem varstvu je treba postaviti višji strokovni nivo na 
področju geriatrije in gerontologije. V republiki pa moramo opraviti diferen- 
ciacijo obstoječih domov, če hočemo, da bodo domovi to kar si želimo, to je 
domovi počitka. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Prosim, dr. Franc Urlep. 

Dr. Franc Urlep: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Dotaknil bi se 
vprašanja ostarelega kmečkega prebivalstva. Sem zdravnik v zdravstveni postaji 
Gornji grad v občini Mozirje. Ze osem let so moji pacienti kmečki prebivalci. 
To so večinoma višinski kmetje, oddaljeni dve pa tudi več ur od naselij. Eko- 
nomska emigracija v minulih letih je najbolj prizadela prav to prebivalstvo. 
Ljudje, ki so bili pred dvajsetimi leti stari 40 do 50 let in so bili sposobni naj- 
večjih fizičnih naporov, imajo danes 60 ali 70 let in jih breme njihovih let 
vedno bolj pritiska. Ko jih obiskujem po domovih in srečujem vrsto obolenj, 
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katera so v znatni meri pogojena ne samo s starostjo, ampak tudi s preveliko 
izčrpanostjo, se skoraj nikdar ne morem izogniti pogovorom o otrocih. Z ve- 
seljem in prizadetostjo pripovedujejo o njihovih uspehih v mestih, o vnukih 
in o standardu, ki so ga dosegli. Pripovedujejo, kdaj so bili zadnjič na obisku 
in kdaj bodo zopet prišli. Pridejo seveda, ko so zrele češnje, ko je treba nabaviti 
ozimnico, ali kadar potrebujejo les za zidavo hiše. In kadarkoli pridejo, jim 
starši pripravijo najboljše kar imajo. Tako prihajajo in odhajajo v svoji skrbi 
za višji osebni standard, pa često izgubljajo sleherni posluh za reve in težave 
staršev, ki so dali otrokom vse, s tihim upanjem, da jim povrnejo skrb, ko bodo 
ostareli. 

Pri pregledih v ambulanti je opaziti, da je pri starejšem kmečkem prebi- 
valstvu znaten del subjektivnih težav psihičnega in ne telesnega značaja. Družba 
skrbi za starejše prebivalstvo' na deželi v zelo skromnem obsegu. Sredstva 
občinskih skupščin predvsem v nerazvitih komunah so pičla in ni nobenega 
izgleda, da bodo bistveno narastla v prihodnjih letih. Tako je sosed edini, na 
katerega lahko star kmečki človek računa. 

Sosedska pomoč obstoja na podeželju že od nekdaj. Če nekdo od starejših 
ljudi zboli, je povsem razumljivo, da bodo ob njem bdeli sosedje, mu kuhali, 
prali, skrbeli za živino, šli po zdravnika in podobno. Vendar pa ne bi smeli 
odvezati otrok, kjerkoli žive, skrbi in odgovornosti za starše, ki niso sposobni 
zaradi starosti, da se preživljajo sami. 

Dokler z ekonomskimi sredstvi ne moremo razviti družbene skrbi za osta- 
relo kmečko prebivalstvo do take mere kot bi radi, lahko storimo dosti za 
vzgojo spoštovanja do starejših ljudi. Poudaril bi rad, da je skrb za starejše 
ljudi merilo kulturnosti nekega naroda. Z možnostmi, ki jih imamo prek tiska, 
radia in televizije, bi lahko marsikaj storili. Pozdravljam predlog za ustanav- 
ljanje gerontoloških posvetovalnic. Od vseh oblik družbene skrbi za ostarelo 
prebivalstvo bi te še najprej mogle dajati pomoč tudi kmečkemu življu, če bi 
se razvile pri vseh zdravstvenih domovih in ne samo pri vrhunskih zdravstvenih 
ustanovah. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovarišica Mira Svetina, 
predstavnik glavnega odbora Rdečega križa Slovenije. 

Mira Svetina: Tovariši in tovarišice poslanci! Dovolite, da se kot 
predstavnik republiškega odbora Rdečega križa Slovenije udeležim vaše raz- 
prave. 

Oprla bi se predvsem na tisto dejavnost organizacij Rdečega križa in njenih 
aktivistov, ki je že dosegla precejšnje uspehe pri varstvu starejših oseb. V le- 
tošnjem letu smo kot člani zdravstveno-socialne komisije pri republiškem odboru 
RK pregledali to dejavnost v 20 občinskih oziroma krajevnih organizacijah 
Rdečega križa. Ugotovili smo, da so uspešne prav tam, kjer odpovedujejo drugi 
družbeni dejavniki, kot so to primeri v podeželskih delih Primorske, Štajerske 
in drugod. Med drugim smo tudi ugotovili, da tam, kjer krajevne skupnosti še 
niso razvite, prav krajevne organizacije Rdečega križa povsem samostojno delu- 
jejo in posegajo glede varstva starejših oseb tudi v osamljene zaselke in posa- 
mezne kmetije. Pri tem so našle določene preproste rešitve in uspešne metode 
dela. To je nekakšen začetek bolj organizirane in usmerjene oblike sosedske 
pomoči. Pokazalo se je, da so ob pomanjkanju socialnih delavcev na nekaterih 
območjih patronažne sestre edine, ki pomagajo našim aktivistom s posebnimi 



390 Socialno-zdravstveni zbor 

predavanji ali v razgovorih s posamezniki. Tako je delo aktivistov RK spričo 
njihove manjše usposobljenosti vendarle koristno in učinkovito. 

Rada bi se dotaknila predloga, ki ga je dala uvodoma tovarišica Majcnova 
in sicer, da bi bilo priporočilo skupščine zelo zaželeno tudi z naše strani. Opa- 
žamo namreč, da so naše in tudi druge organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom 
starejših oseb, kot na primer društva upokojencev, organizacije Zveze borcev 
in podobne, v tej svoji dejavnosti med seboj le premalo povezane. Skupščinski 
akt, ki naj bi priporočal večjo povezanost, bi bil vsekakor zelo koristen. Zave- 
damo se, da je priporočilo lahko zelo papirnata stvar. Zato bi bilo treba morda 
razmisliti, kako bi bilo to priporočilo konkretnejše formulirano, da bi lahko dalo 
našim občinskim dejavnikom pri konkretizaciji varstva starejših večjo podporo. 

Mislim, da bi bilo treba tudi podpreti predlog tovariša dr. Drolca, ki je 
predlagal občinske komisije, ki naj bi združevale vse dejavnike, ki delajo na 
področju varstva starejših. Z ustanovitvijo teh komisij bi naredili določen 
korak naprej, saj opažamo pri svojem delu, da bi bil potreben še bolj intenziven 
boj ne samo za usklajeno ukrepanje, marveč tudi za poznavanje in sprejemanje 
enotnih stališč. Srečujemo se namreč še tudi z zelo različnimi pogledi in odnosi 
do varstva starejših. Ob tem se seveda sile cepijo, namesto da bi se koristno 
združevale in pri tem dosegale večje, ne samo moralne, marveč tudi materialne 
učinke. Zato mislimo, da bi s predlaganim republiškim priporočilom vendarle 
lahko dosegli določene rezultate, čeprav se zavedamo, da je šlo že veliko pripo- 
ročil »v zrak«. S tem bi seveda tudi v tistih občinah, kjer se dejavnost RK, 
zlasti v organiziranju sosedske pomoči starjšim osebam, že razvija, gotovo 
naleteli na večjo pomoč kot doslej. 

Drug problem, ki bi ga rada samo nakazala in ki je že nekaj let prisoten, 
je takšna koordinacija v republiki. Mislim, da bi bila ta tudi zelo potrebna, saj 
se ta dejavnost premalo usklajeno programira in tudi ni smotrnejše delitve dela 
in nalog med posameznimi službami in dejavniki. 

Govorili smo o domovih za stare, o njihovi gradnji, o gradnji stanovanj za 
starejše prebivalstvo, o preureditvi starih neustreznih domov in podobno. Glede 
tega je predlog sekretariata premalo tudi zakonsko utrjen oziroma pravno 
zagotovljen. Samo priporočilo o 5% udeležbi v celotni stanovanjski izgradnji 
je premalo. Samo z dobro željo, da bi se uporabil ta odstotek za te namene, 
ne bomo dosegli učinkov. Zato menim, da bi bilo treba razmisliti, v kakšni 
zakonski obliki ali s kakšnimi predpisi bi vendarle lahko zagotavljali namensko 
uporabo takega odstotka. 2e tako bo problem pri projektiranju posameznih 
profilov teh domov, ker te stvari po občinah namreč še niso povsod povsem 
jasne. Zato bi bili poleg priporočila potrebni določeni zakonski predpisi, ki 
bi lahko celotnemu razvoju skrbi za starejše prebivalstvo veliko koristili. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
V razpravi je bilo- postavljenih tudi nekaj vprašanj. Ali bi morda tovarišica 

Nada Majcnova želela nanje odgovoriti? 

Nada Majcen: Odgovorila bom na prihodnji seji zbora. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ce naj današnjo razpravo sklenemo, 
se moramo dogovoriti, kakšna naj bo naša zaključna faza razprave o tem vpra- 
šanju. 
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Predlagano je bilo, da se sprejme priporočilo kot zaključni akt obravnave te 
točke dnevnega reda. Želel bi slišati vaše mnenje o tem. Ko ugotavljamo, da je 
priporočilo nujno, bi želel tudi opozoriti, da smo v današnji razpravi ugotovili, 
da so bila stališča že sprejeta, vendar v marsičem niso bila uresničena. Isto 
vprašanje je sedaj s priporočilom kot aktom, ki ga naj sprejme naš zbor. Menim, 
da je treba imeti o odločanju o tem ali naj sprejmemo priporočilo, ali stališča, 
ali kakšno drugo obliko zaključkov pred očmi določeno realnost in vsebinsko 
možno izvajanje določenih sklepov in priporočila. 

V razpravah s predsedniki občin in poslanci in tudi včeraj na predsedstvu 
Skupščine SRS, ko smo ugotavljali realizacijo sklepov, priporočil, stališč in 
resolucij, ki jih je skupščina do sedaj sprejela, ugotavljamo, da so bila stališča 
in priporočila v večji meri realizirana na republiški ravni, medtem ko se ti 
skupščinski akti niso uresničevali in izvajali na terenu, se pravi v komunah. 
Opozarjam na ta problem, ker bomo morali v bodoče vedno misliti, kakšen naj 
bo naš končni akt, če naj bo učinkovit. Želel bi vedeti za vaše mnenje. Predla- 
gano je bilo, da bi sprejeli kot zaključni akt te razprave priporočilo. Menim, 
da bi bilo prav, če se odločimo za to obliko in damo to priporočilo pred dokončno 
redakcijo v mnenje vsem zainteresiranim dejavnikom, se pravi občinskim skup- 
ščinam, centrom za socialno delo in tako dalje. Potem bi šele odbor, ki je za- 
dolžen za dokončno redakcijo, predložil priporočilo zboru, o katerem bi le-ta 
sklepal. 

Ima kdo od poslancev morda drugačno mnenje? Menite, da je treba o tem 
glasovati? (Ne.) Lahko torej ugotovim, da se strinjamo s tem, da naj se kot 
zakljuni akt današnje razprave sprejme priporočilo s tem, da posredujemo 
njegov osnutek vsem zainteresiranim. Končno redakcijo bomo opravili potem, 
ko dobimo pripombe s terena. 

Ugotavljam, da je zbor soglasen s takim zaključkom in da je sprejel sklep, 
da se kot končni akt sprejme priporočilo. 

S tem zaključujem 5. točko dnevnega reda in odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.55 in se je nadaljevala ob 12.35.) 

Predsednik dr. V i n k o Mozetič: Prehajamo na 6. točko dnev- 
nega reda, to je sanacijo kliničnih bolnic v Ljubljani za pokritje deficita 
iz leta 1967. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste dobili informacijo republiškega 
sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o poslovanju kliničnih bolnic v 
Ljubljani v letu 1967 in predloge za sanacijo, predlog odloka o najetju kredita 
pri kreditni banki in hranilnici v Ljubljani za sanacijo kliničnih bolnic v Ljub- 
ljani, pogodbo o redni sanaciji kliničnih bolnišnic v Ljubljani ter poročilo 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. 

Opozoriti moram zbor, da bosta o predlogu odloka sklepala republiški in 
organizacijsko-politični zbor, naš zbor pa daje le mnenje pristojnima zboroma. 

Ali želi predstavnik republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno 
varstvo še ustno dopolniti predloženo informacijo? (Ne.) Ali želi poročevalec 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov dopolniti še ustno poročilo 
odbora? (Ne.) 

Besedo ima poslanec dr. Marjan Komar. 
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Dr. Marjan Komar: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tovariši 
poslanci. Ne bi hotel še enkrat ponavljati vsega, kar je že napisano v obrazlo- 
žitvi o najetju kredita in sanacij kliničnih bolnišnic v Ljubljani. Podpiram in se 
strinjam z izvršnim svetom ter republiškim sekretariatom za zdravstvo in so- 
cialno varstvo v njunih prizadevanjih za ureditev finančnega kot tudi notranje 
organizacijskega stanja v teh ustanovah. Tudi informacija o sanacijskih ukrepih 
bi me zadovoljila, če se *mi ne bi vsiljevala misel, ki je bila nekajkrat izrečena 
na odboru. In sicer, da je treba sedanji posteljni fond v ljubljanskih bolnišnicah 
ločiti na klinični posteljni fond, ki naj služi le za vrhunske posege in bi se korist- 
nikom zaračunavale usluge po ceni, ki bi bile sprejemljive za izvajalce in jih 
ne bi spravljale v neenakopraven položaj, ter na posteljni fond, ki bi služil 
regionalni bolnišnici, kjer bi bila cena nižja, saj bi se v njej opravljali pretežno 
rutinski in v tehničnem pogledu manj zahtevni posegi. Potem bi bila tudi pri- 
merjava med ostalimi regionalnimi bolnišnicami glede obremenitve, cene in za- 
sedbe bolj primerna in realna, kakor pa sedaj. Kolikor je ta misel o delitvi 
tega posteljnega fonda morda pozitivna, je pa verjetno za nekatere panoge 
prispela že z zamudo. Odločili smo se namtreč za gradnjo, ne da bi na vseh nivojih 
razčistili te pojme. Sedaj ko je smrečica na strehi že postavljena zopet načenjamo 
nekaj, kar smo v preteklosti že poskusili, to je da bi se klinike, ki so sedaj 
obenem tudi regionalna bolnišnica, izločile in tvorile z enim delom posteljnega 
fonda tako imenovano mikrokliniko, z drugim pa regionalno bolnišnico. Danes 
taka rešitev, kljub temu, da je povedano tako poenostavljeno, verjetno ni več 
mogoča, ker gradnja in program novega kliničnega centra, ki se že izvaja, izhaja 
iz popolnoma drugačnega koncepta. Po vsem tem moramo to varianto verjetno 
ali ovreči ali pa reči, da je začeta gradnja za nov koncept nefunkcionalna in bo 
za koristnike verjetno predraga. 

Popolnoma se strinjam s sanacijskimi ukrepi. Sem za izvedbo teh ukrepov, 
ki naj pokrijejo izgubo v letu 1967. Sprašujem pa se, ali bo kolektiv sposoben 
sprejeti dokaj težke pogoje za nekaj, kar v celoti ni sam kriv, saj se toliko govori 
o objektivnih in subjektivnih vzrokih in so vsi bivši prišepetovalci ostali ano- 
nimni, kolektiv bo pa moral upogniti hrbet in si nadeti zelo zelo težko breme. 

Dalje, kakšne posledice bo to imelo na razpoloženje zaposlenih v kliničnih 
bolnišnicah. Klinične, bolnišnice so učna in znanstveno raziskovalna baza medi- 
cinske fakultete. Neurejenost razmer in težaven materialni položaj zaposlenih 
bo imel posledice na razpoloženje učnega kadra, ki zaradi vseh teh zunanjih pri- 
tiskov ne bo mogel dovolj sproščeno nastopati pred študenti in jim biti vzor 
za njihovo bodoče poklicno delo. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec 
Milan Loštrk. 

Milan Loštrk: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi z obravnavano 
problematiko o sanaciji kliničnih bolnišnic bi postavil izvršnemu svetu določena 
vprašanja. Pred nami je namreč informacija o poslovanju kliničnih bolnišnic 
v Ljubljani v letu 1967 in predlogi za njeno sanacijo, pogodba o redni sanaciji in 
predlog o najetju kredita pri kreditni banki in hranilnici v Ljubljani za sanacijo 
kliničnih bolnic. 

V zvezi s tem prosim izvršni svet Skupščine SR Slovenije za odgovor na 
naslednja vprašanja: 
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1. V informaciji o poslovanju kliničnih bolnic v Ljubljani v letu 1967 ni 
zaslediti niti v splošnem niti v tabelarnem delu te informacije, kolikšne so bile 
v letu 1967 konkretne finančne obveznosti medicinske fakultete oziroma izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije do kliničnih bolnic kot učne in znanstveno- 
raziskovalne baze medicinske fakultete. Rrav tako se ne pojavlja medicinska 
fakulteta v poslovanju kliničnih bolnišnic kot eden od uporabnikov in sofinan- 
cerjev teh institucij v tem letu. Želim odgovor, kolikšne so te obveznosti glede 
učne in znanstveno raziskovalne baze medicinske fakultete za leto 1967, koliko 
finančnih obveznosti je realiziranih s strani medicinske fakultete v letu 1967, 
ali so bile te obveznosti tudi formalno pravno urejene za leto 1967, in kolikšen 
znesek predstavljajo te obveznosti v skupnem primanjkljaju kliničnih bolnic 
v letu 1967. 

2. Kolikšno postavko predstavlja v finančnem načrtu kliničnih bolnišnic 
opravljanje te dejavnosti v letu 1968, ali je za leto 1968 med medicinsko fakulteto 
in kliničnimi bolnicami sklenjen ustrezen dogovor za opravljanje te dejavnosti 
in ali so za leto 1968 za to dejavnost s strani izvršnega sveta zagotovljena po- 
trebna sredstva. 

3. Iz predloga odloka o najetju kredita za sanacijo kliničnih bolnišnic v 
Ljubljani za leto 1967 je razvidno, da so klinične bolnice dolžne vrniti kredit, 
in sicer 9 697 782 dinarjev v petih letih iz lastnega ustvarjenega čistega dohodka 
v teh poslovnih letih in 1 300 000 dinarjev v 13 enakih mesečnih obrokih. Želim 
odgovor, ali se bodo te anuitete odplačevale iz ustvarjenega čistega dohodka 
na račun sredstev, pridobljenih z ustrezno reorganizacijo in racionalizacijo po- 
slovanja kliničnih bolnic, ali na račun zvišanja cen oskrbnih dni in cen zdrav- 
stvenih uslug v letu 1968 in naslednjih letih. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima po- 
slanec dr. Vojteh Pertot. • 

Dr. Vojteh Pertot: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Vsa naša medicinska javnost z zanimanjem spremlja razplet okoli sanacije 

deficita kliničnih bolnic v Ljubljani. Zdravstvene delavce zanima to tem bolj, 
ker bo morda ta način sanacije pripomogel k reševanju sličnih težav, v katerih 
se nahajajo nekatere druge bolnišnice v naši republiki. Dejstvo je, da je bila 
lanskoletna delitev finančnih sredstev taka, da bolnišnicam dodeljena sredstva 
niso zadostovala, čeprav so pogumno izvedle proces restrikcij in iskanja notra- 
njih rezerv. Na drugi strani pa smo videli, da šo ostale ustanove, ki so se finan- 
cirale iz istega vira, kar ugodno poslovale. Razumljivo je, da denarja v celoti 
primanjkuje, ni pa razumljivo, da ga je premalo predvsem za stacionarne usta- 
nove. Prav bi bilo, da bi si nujen deficit porazdelili med seboj v enaki meri vsi, 
ki se financirajo iz istega kupa denarja in bi se tako vsi enako trudili pri odkri- 
vanju tako imenovanih notranjih rezerv. Tako bi v praksi izvedli rizično skup- 
nost vsaj v okviru posamezne komunalne skupnosti socialnega zavarovanja in 
bi nato lažje prešli na večjo rizično skupnost, npr. v okviru republike. Tako 
enotno obravnavanje vseh ustanov, ki se ukvarjajo z zdravstvenim varstvom, 
bi poudarilo enotnost zdravstvene službe, ki je nedeljiva in v kateri se posa- 
mezne ustanove med seboj dopolnjujejo in lahko uspešno delujejo le kot harmo- 
nična celota. Pri tem je zaskrbljujoče, da letošnja merila z;a delitev sredstev 
niso bistveno popravila anomalij iz prejšnjega leta. Ze sedaj lahko opazimo, 
da nekaterim stacionarnim zdravstvenim ustanovam ne bo zadostovalo denarja 
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niti za zdravljenje pacientov, nujno pa bo zamrlo pedagoško in znanstveno 
raziskovalno delo, ki tudi spada med naloge teh ustanov. Velik del izdatkov 
v bolnišnicah so materialni stroški, ki so vezani na prosto formiranje cen na 
tržišču, bolnišnice pa svojih uslug »ne prodajajo« po na tak način formiranih 
cenah. Od tu nujno izvira deficit, ki ga tudi za letos pričakujemo prav v bol- 
nišnicah. V drugih zdravstvenih ustanovah bodo deficiti manjši, ker pri njih 
materialni stroški ne vplivajo v taki meri na skupne izdatke. Upam, da bo 
sanacija kliničnih bolnic, ki je v teku, spodbudila izdelavo takega sistema finan- 
ciranja bolnišnic, ki bo omogočil delo in napredek v skladu s sodobno medi- 
cinsko vedo. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovarišica Majda Gaspari, 
republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. 

Majda Gaspari: Na. vprašanje poslanca Miloša Loitriča, če so urejena 
pravna razmerja med kliničnimi bolnicami in medicinsko fakulteto in kako 
je z materialnimi obveznostmi iz tega naslova, želim poleg tistega, kar je v infor- 
maciji, povedati še naslednje: 

Iz podatkov republiške izobraževalne skupnosti o financiranju medicinske 
fakultete izhaja, da je fakulteta v preteklem letu prejela za svoje delo 1 mili- 
jardo 100 milijonov S din in da bo približno toliko dobila tudi letos. Ta sredstva 
dobi neposredno medicinska fakulteta, z njimi pa je fakulteta sama prevzela 
plačevanje svojih delavcev, to je profesorjev, docentov in asistentov, približno 
do polovice njihovih osebnih dohodkov. Ker pa so omenjeni strokovnjaki redno 
zaposleni v kliničnih bolnicah, so iz sredstev medicinske fakultete dobivali 
samo preostali del osebnega dohodka. Kot rečeno, pa glede tega vprašanja odnosi 
med kliničnimi bolnicami in medicinsko fakulteto niso urejeni s pogodbo in se 
tudi ni ugotavljalo drugih stroškov, ki morebiti nastajajo v kliničnih bolnicah 
zaradi izvajanja pedagoške dejavnosti. Ob proučevanju stanja v kliničnih bol- 
nicah je bil naš sekretariat mnenja, da je potrebno glede omenjenih stroškov 
priti na čisto in to zato, da ne bi na eni in drugi strani bilo prepričanje, da 
socialno zavarovanje plačuje šolanje zdravstvenih delavcev, zdravnikov oziroma 
obratno. Nekateri v kliničnih bolnicah menijo, da je zaradi udeležbe medicinske 
fakultete v pokrivanju osebnih dohodkov fakultetnih delavcev strošek za osebne 
dohodke nižje udeležen v ceni zdravstvene storitve. Glede na to smo predlagali 
sklenitev pogodbe med obema institucijama v letošnjem letu. V skladu s po- 
godbo je treba ugotoviti, ali je dovolj sredstev, ki jih sedaj daje izobraževalna 
skupnost za šolanje zdravnikov in če jih ni, je treba to utemeljiti in republiko 
soočiti s problemom. Ker so si bile dosedanje utemeljitve nasprotujoče, še nima- 
mo na razpolago podrobnejšega obračuna stroškov šolanja zdravnikov v tistem 
delu predloženega programa, ki se izvaja tudi v kliničnih bolnicah. To je vpra- 
šanje. ki ga moramo rešiti, v vsebinskem smislu pa bo mogoče nanj odgovoriti 
tudi pri opredeljevanju za eno od variant o koncepciji zakona o kliničnem 
centru in o vlogi medicinske fakultete znotraj kliničnega centra oziroma nasproti 
kliničnemu centru. Razvidno je torej, da je obravnavano vprašanje v prouče- 
vanju. Izvršni svet je na seji, na kateri je razpravljal o sanacijski pogodbi, za- 
dolžil naš sekretariat, da to vprašanje prouči in ustrezno informacijo predloži 
izvršnemu svetu. Zlasti je bil mnenja, da je treba glede kliničnih bolnic še 
letos rešiti vprašanje ustanoviteljstva glede na to, da klinične bolnice dejansko 
opravljajo dve funkciji: so regionalna bolnica za ljubljansko območje, v njih 
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pa se tudi izvaja pedagoški program in opravljajo klinične storitve. Ravno zato 
je izvršni svet mnenja, da je potrebno soustanoviteljstvo republike in lokalnih 
faktorjev, da bi na ta način prišli do večjega angažiranja vseh, ki lahko poma- 
gajo pri urejanju problemov kliničnih bolnic. 

S pravkar povedanim želim tudi odgovoriti na trditev poslanca dr. Komarja, 
da sekretariat nikoli in tudi ne pri pripravljanju predloženega gradiva ni pred- 
lagal, naj bi se na ljubljanskem območju napravila razmejitev med kliničnimi 
bolnicami in splošno regionalno bolnico. Proučevali smo tudi zadevne rešitve 
v svetu in v dragih evropskih državah in menimo, da je ta rešitev za majhno 
slovensko območje nesprejemljiva ter da je zasnova, izražena v konceptu gradnje 
novega objekta kliničnega centra, za nas najbolj smotrna in tudi dolgoročna. 
Imeli naj bi učečo bolnišnico, glede katere pa je treba vse odnose jasno preci- 
zirati, tako v pogledu ustanoviteljstva, financiranja, oblikovanja cene in finan- 
ciranja posameznih stroškov. Kot rečeno je omenjeno vprašanje še v prouče- 
vanju. Menim, da nam bo republiški zdravstveni center po razpravi o konceptih 
o kliničnem centru lahko povedal jasno stališče glede rešitve tega vprašanja. 

O odplačevanju anuitet ne morem reči nič več, kar sem povedala že v odgo- 
voru na vprašanje poslanke Kranjčeve. Anuitete se letos še ne bodo odplačevale, 
temveč začenši z letom 1969. Sanacijska komisija bo morala skupaj s kliničnimi 
bolnicami točno predvideti v sanacijskem programu, kako financirati poslovanje 
kliničnih bolnic na podlagi pogodbe in s kakšnimi materialnimi možnostmi lahko 
klinike računajo. V sanacijskem programu je treba tudi določiti, kako naj kli- 
nične bolnice prigospodarijo sredstva za tisti del kredita, ki ga morajo same 
odplačevati od svojih prihrankov, kar je približno polovico kredita, ki ga bolnica 
dobi zaradi prepočasnega realiziranja sanacijskih ukrepov. Iz predložene infor- 
macije je razvidno, da je del primanjkljaja povzročil nenaden padec dohodka 
v tej zdravstveni ustanovi, katerega pa ni bilo mogoče kompenzirati z enako 
hitrim znižanjem stroškov. Pri tem moram še poudariti, da so bile programirane 
storitve tudi dejansko opravljene. Zato je opravičeno, da se v prihodnjem in 
v naslednjih letih ustrezen del anuitet vkalkulira kot element cene zdravstvenih 
storitev. 

Ce dovolite, tovariš predsednik, bi dala samo še nekaj pojasnil k predlo- 
ženemu gradivu. Gotovo vas bo zanimalo, v kateri fazi sanacijskega postopka 
smo. V dnevnem časopisju ste brali, da sta bila sanacijska pogodba in predlog 
odloka o najetju kredita, sprejeta na svetu kliničnih bolnic dne 26. aprila in da 
je dne 29. aprila o obeh aktih razpravljal izvršni svet in ju sprejel. S tem sta oba 
sopodpisnika sanacijske pogodbe pogodbo akceptirala. Z izglasovanjem odloka 
o najetju kredita, o katerem bosta v prihodnjih dneh odločala pristojna zbora 
republiške skupščine, bo omogočena izpeljava sanacijske pogodbe. Moram pa 
poudariti, da se nekatere točke sanacijske pogodbe v praksi že izvajajo. Ravno 
danes je upravni odbor kliničnih bolnic že sprejel ustrezne sklepe za prilago- 
ditev izplačevanja osebnih dohodkov 7. točki sanacijske pogodbe. To se pravi, 
sprejel je v bistvu sklep o znižanju osebnih dohodkov v primerjavi s tistimi, 
ki so se izplačevali prve štiri mesece letos, ko so dohodki v globalu dosegli večji 
znesek kot pa je v 7. točki pogodbe predvideno. Seveda pa je to šele začetek 
izvajanja sanacijske pogodbe in bodo potrebna še velika prizadevanja za njeno 
polno uveljavitev. Napori za njeno polno uveljavitev bodo morali iti v dveh 
smereh: 1. urediti bo treba odnose s plačniki zdravstvenih storitev in 2. izvajati 
bo treba ukrepe za zagotovitev boljše notranje organizacije in racionalnejšega 
poslovanja kliničnih bolnic. Kar zadeva prvo vprašanje, vas moram seznaniti 
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z dejstvom, da pogodba s kliničnimi bolnicami še ni podpisana, je pa v pripravi 
in pričakujemo, da bo do konca meseca razčiščeno vse, kar je še odprto med 
pogodbenima partnerjema. Pričakujemo torej, da bo ob koncu meseca ali prve 
dni prihodnjega meseca pogodba sklenjena. Sklenitev pogodbe je izrednega po- 
mena za nadaljnji sanacijski postopek, kajti šele z njo bo dana trdna osnova 
za dokončno izoblikovanje sanacijskega programa. Šele na predpostavkah iz 
letos sklenjene pogodbe bo odvisno, v kakšnih materialnih okvirih bodo morale 
klinične bolnice poslovati. Sanacijski program bo sicer že pripravljen, vendar 
kot rečeno bo sklenitev pogodbe predstavljala tisti impulz, ki bo omogočil, da 
se sanacijski program dokončno izoblikuje in predloži prevzemniku sanacije, to 
je izvršnemu svetu v enem mesecu po podpisu sanacijske pogodbe, kot je dolo- 
čeno v pogodbi. 

V zvezi z ureditvijo financiranja kliničnih bolnic vas moram obvestiti o 
tem, da si sekretariat močno prizadeva doseči uporabo navodila za sklepanje 
pogodb tudi pri obračunavanju njihovega dela. Analize so namreč pokazale, da 
pavšalni obračun ni sprejemljiv za klinične bolnice in če bi pri njem ostale 
še naprej, bi samo podaljševali to pereče vprašanje. Zato smo mnenja, da je letos 
treba s sklenitvijo pogodbe doseči optimum, kar zadeva izbire načina financi- 
ranja v sedanjem obdobju s tem, da se povsem zavedamo, da tudi v kliničnih 
bolnicah ni mogoče v celoti izpeljati financiranja po storitvah. Ta institucija 
na to še ni pripravljena. Zato menimo, da bi morali uporabiti diferenciran 
obračun oskrbnega dne na hotelski in medicinski del, prikazan po posameznih 
oddelkih. Ze v letošnjem letu bi morale klinične bolnice definirati tiste zahtevne 
zdravstvene storitve, ki so zelo drage in ki jih s tako diferenciranim oskrbnim 
dnem ne moremo realno financirati, tako da bi jih v sporazumu s plačniki 
obračunavali posebej. Tako bi tudi prišli do večje izbistritve cene tistega dela 
dejavnosti kliničnih bolnic, ki je po programu večji in zadeva delovanje kli- 
ničnih bolnic kot regionalne bolnice. 

Menim, da bi tako diferencirani način obračuna omogočil pokritje potrebnih 
oziroma realnih stroškov in s tem omogočil napredek medicinske vede. Z njim 
bi tudi dosegli ustreznejšo obremenitev posameznih komunalnih skupnosti za 
storitve, ki jih bodo klinične bolnice opravile za njihove zavarovance. Omenjena 
misel o financiranju je vsebovana tudi v 5. točki sanacijske pogodbe in zato 
si v sodelovanju s komunalno skupnostjo, regionalnim centrom in kliničnimi 
bolnicami prizadevamo napredovati v prizadevanjih, da bi omogočili tudi plač- 
nikom in kliničnim bolnicam boljše dokazovanje opravljenega dela in stroškov 
za to delo. Kot rečeno, pričakujemo, da bo pogodba v najkrajšem času sklenjena, 
s tem pa zadevna vprašanja bolje urejena kot v preteklem letu. Hkrati se pa 
zavedamo, da predlagani način financiranja še ni najboljši, zato hitimo z izdelavo 
takega sistema financiranja bolnišnic, ki bi omogočil odpraviti hibe glede 
vrednotenja in plačevanja dela bolnišnic. 

Sanacijski program, ki bo moral biti izdelan s sanacijsko pogodbo v dolo- 
čenem roku, bo moral obseči nekatera pomembna vprašanja poslovanja kliničnih 
bolnic. Gre za poenotenje poslovanja kliničnih bolnic, za boljšo izrabo delovnega 
časa, za boljšo kadrovsko strukturo in za prestrukturiranje namembnosti postelj 
v skladu s povpraševanjem po posteljah v tej instituciji in potrebami bolnikov. 
To so osnovni problemi, ki pa bodo zahtevali temeljito analiziranje celotne orga- 
nizacije kliničnih bolnic, nato pa oblikovanje rigoroznih zaključkov o bodoči 
organizaciji kliničnih bolnic. Ne glede na sugestije, dane v zvezi s sklenitvijo 
pogodbe za leto 1968 in ne glede na priporočilo izvršnega sveta za boljše delitveno 
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razmerje v ljubljanski komunalni skupnosti na račun zdravstvenega varstva 
pa lahko utemeljeno pričakujemo, da omenjene spremembe ne bodo popolnoma 
zadovoljile vseh zahtev kliničnih bolnic in da bo sklenitev pogodbe močno pospe- 
šila proučevanje osnovnih problemov in sprejetje ustreznih zaključkov, ki naj 
prispevajo k zmanjšanju določenih stroškov kliničnih bolnic in z racionalizacijo 
delovnega časa omogočijo predvsem boljše nagrajevanje strokovnjakov. Iz infor- 
macij je namreč razvidno, da strokovnjaki v rednem delovnem času niso polno 
angažirani, sočasno pa imajo veliko nadurnega dela in relativno majhne osebne 
dohodke, celo manjše kot v nekaterih drugih zdravstvenih institucijah. To so 
vprašanja, ki se proučujejo in katera bo moral tudi sanacijski program upošte- 
vati. Verjetno bo prav sanacijski program tisti naslednji dokument, o katerem 
bodo morali biti informirani izvršni svet in skupščinski organi. 

Menim, da je prav, če vam povem še naslednje: vse akcije, ki tečejo v okviru 
republiškega zdravstvenega centra in našega sekretariata, kot pripravljanje 
sistema financiranja bolnišnic, priprava kategorizacije bolnišnic in vsebinska 
in pravna ureditev statusa kliničnega centra v svojem bistvu pomenijo doprinos 
k dolgoročnemu razreševanju sedanjega stanja kliničnih bolnic. Nekatera od teh 
vprašanj pomenijo tudi pirejudic za dolgoročno saniranje kliničnih bolnic. Kot 
sem že omenila se na izdelavi sistema financiranja bolnišnic intenzivno dela. 
O osnovah za kategorizacijo bolnišnic bo razpravljal na prvi seji, čez dva dni, 
republiški zdravstveni center, nato pa bo sledila razprava v vseh zdravstvenih 
zavodih. Lahko računamo, da bomo proti koncu leta že imeli trdna izhodišča 
za začetek kategorizacije bolnišnic. V polnem teku je tudi razprava o možnih 
variantah za ureditev statusa kliničnega centra. Menim, da bo rešitev teh vpra- 
šanj tako republiškim organom kot kliničnim bolnicam olajšala ureditev tudi 
vseh drugih vprašanj, od katerih jih je večina nakazana tudi v našem poročilu 
in ki bodo terjala še veliko aktivnost vseh zainteresiranih dejavnikov. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovarišica Nena Luzar. 

Nena Luzar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na probleme kliničnih bolnic je zbor že večkrat opozarjal. Lani junija 

je bil zbor obveščen, da znaša primanjkljaj te ustanove skoraj milijardo S dinar- 
jev. Opozorjeno je tudi bilo, da primanjkljaj vsak mesec raste. Tako sekretariat 
za zdravstvo in socialno varstvo kot tudi izvršni svet sta vedela za objektivne 
in tudi subjektivne vzroke, ki pogojujejo primanjkljaj in prav zaradi tega ne 
morem razumeti, da sta tako pozno reagirala. Škoda je velika, kajti že v letoš- 
njem letu so imele klinične bolnice ob koncu aprila okoli 480 milijonov S din 
primanjkljaja. Razlogi,za ta novi deficit so najbrž isti, kot so bili za prejšnji 
deficit, kajti objektivni razlogi se letos niso nič spremenili. Ce je v gradivu, ki 
smo ga dobili za sejo zbora, ugotovljeno, da so klinične bolnice dobile lani iz 
sklada zdravstvenega zavarovanja delavcev komunalne skupnosti Ljubljana kar 
za 15,7 °/o manj sredstev in da je bilo v tej komunalni skupnosti bolnišnično 
zdravljenje relativno najnižje udeleženo v sredstvih namenjenih za zdravstveno 
varstvo delavcev, potem tudi letos, vsaj do sedaj ni drugače, in torej objektivni 
vzroki za deficit še obstajajo. Ostanejo torej še vzroki, za katere so krive 
klinične bolnice. Poskušala bi tudi to krivdo opredeliti. 

V informaciji o poslovanju kliničnih bolnic in predlogih za sanacijo na 
začetku beremo: »-Pri obravnavanju problematike sta se sekretariat za zdravstvo 
in socialno varstvo ter delovna skupina odločila, da poslovanje kliničnih bolnic 
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osvetlita predvsem s primerjanjem posameznih značilnih kazalcev iz poslovanja 
te ustanove z drugimi podobnimi zdravstvenimi zavodi, ker še nimamo eksaktnih 
meril, s katerimi bi primerjali posamezne postavke v stroških in dohodkih 
bolnišnic.« Ali je opravičljivo, da se poslužujemo take komparativne metode, 
ko pa že nekaj let nenehno na vseh mogočih forumih in nivojih govorimo, da 
merila za bolnišnice moramo najti. Spomnimo se samo velikih posvetovanj, 
med njimi samo dvodnevnega posvetovanja v Mariboru pred leti, — če se prav 
spomnim, je bila tam formirana tudi neka komisija s konkretnimi zadolžitvami 
— pa apelov tudi iz naše skupščine na najvišje strokovne organe. Ne bi dalje 
naštevala. Dejstvo je, da še danes nimamo realnih strokovnih meril, po katerih 
bi presojali, ali je neka dejavnost dobro ali slaboi organizirana, ali je predraga, 
zaposluje preveč kadra in tako dalje. Žal je še vedno tako, da največkrat na 
pamet vrednotimo dejavnost, sklepamo sporazume, za katere kasneje ugotav- 
ljamo, da so se zaradi objektivnih vzrokov podrli. 

Menim, da so tudi vsi tisti, ki so bili po svoji funkciji zadolženi, da obli- 
kujejo eksaktna merila za bolnišnice, sokrivi za sedanji položaj v kliničnih 
bolnicah, ki ga pa sedaj nosi na svojih plečih le kolektiv. S tem pa ne mislim, 
da kolektiv ne nosi odgovornosti za svoje poslovanje in gospodarjenje. Na- 
sprotno, do marsikaterih rešitev bi se lahko sam dokopal. Da naštejem le nekaj 
primerov. Kadar se govori o velikem številu nezdravstvenih delavcev, nekateri 
predstavniki kliničnih bolnic to dejstvo takole obrazložijo, kot izhaja tudi iz 
poročila odbora, ki smo ga dobili: »Pri ocenjevanju kadrovske strukture v kli- 
ničnih bolnicah je treba tudi upoštevati, da je leta 1965 prišlo do priključitve 
poliklinike h kliničnim bolnicam, in da so le-te kljub ugotovitvi, da vsega kadra, 
zaposlenega v polikliniki, ne bodo potrebovale, morale vse delavce sprejeti. 
Sindikati so se namreč protivili odpustu večjega števila zaposlenih. Problem 
odvečnih nezdravstvenih delavcev še do danes ni rešen, ker kadrovsko politiko 
samostojno vodijo posamezne klinike, le-te pa so v smeri racionalnejše zaposlitve 
kadrov premalo storile.« Tako predstavniki kliničnih bolnic navajajo dejstva 
ne pa vzrokov, da je temu tako. Občinska skupščina Ljubljana-Center, ki je leta 
1965 sklepala o združitvi poliklinike s kliničnimi bolnicami, je sprejela v so- 
glasju s predstavniki kliničnih bolnic sklep, da le-te sprejmejo v delovno raz- 
merje vse delavce poliklinike, vendar pa mora zavod narediti do konca leta 
1965 novo sistemizacijo delovnih mest, ki naj jih zasedejo tisti, ki imajo ustrezno 
strokovno usposobljenost zanje. 

Sindikati, s katerimi opravičujejo nekateri predstavniki kliničnih bolnic 
pripombe na kadrovsko strukturo in preštevilen nemedicinski aparat, pa so 
sprejeli ne dolgo za tem tale sklep — citiram iz zapisnika: »Odpusti delavcev 
morajo temeljiti na novi sistemizaciji delovnih mest, ki bo podprta z vsemi ana- 
lizami in z rastjo strokovnega dela v zavodu.« Do poletja 1967 se ne v tem ne 
v drugem pogledu ni nič premaknilo. Ko je že začel naraščati primanjkljaj, so 
samoupravni organi 11. julija 1967 sprejeli program sanacijskih ukrepov. Med 
drugim so tudi sklenili, da mora biti nova sistematizacija sprejeta do 15. de- 
cembra 1967. 

Razpravo o teh in še nekaterih drugih ukrepih, ki zadevajo bolj smotrno 
organizacijo dela in poslovanja, so potem ponavljali od sestanka do sestanka 
na strokovnem kolegiju in na samoupravnih organih. Sklepi, razen drobnih 
izjem, niso bili realizirani. V poročilu sekretariata za zdravstvo in socialno 
varstvo beremo: »delovne enote na ukrepe, ki bi lahko pripomogli k zmanjšanju 
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stroškov, niso pristale«, in še naslednja ugotovitev iz prej omenjenega materiala, 
»posledica organizacijskih pomanjkljivosti je ta, da zaradi nejasno in preple- 
tajoče se zastavljene pristojnosti centralnih samoupravnih organov in samo- 
upravnih organov posameznih enot, postopek sklepanja in odločanja ni učinkovit 
in ga lahko zavre samoupravni organ posamezne enote. Se bolj pomanjkljiva pa 
je upravna organizacija, v kateri se odredbodajalske pravice direktorja in raču- 
novodskih organov za izvajanje finančnega plana tako- krnijo in družijo, da 
so v praksi le še servis.« Nekateri predstavniki kliničnih bolnic izjavljajo, da je 
treba samoupravljanje, ki je preveč razdrobljeno, centralizirati. Povzemam po 
zapisniku s seje predstavnikov kliničnih bolnišnic s predstavniki mestnih sindi- 
katov. Takole so predstavniki kliničnih bolnic načeli to vprašanje: »Načeti je 
treba vprašanje izmaličenega samoupravljanja, ker je statut danes še torzo.« 
Sprašujem se, zakaj je danes statut kliničnih bolnic le še torzo, zakaj največkrat 
prav tisti, ki sodelujejo v centralnih organih, ne samo samoupravnih, valijo 
krivdo za organizacijski nered na samoupravljanje. Ali niso mnoge izjave o 
samoupravljanju le polovična resnica. Resnično je danes statut le še torzo, 
vendar zato, ker se njegova pozitivna določila ne izvajajo, ker samoupravljanje 
ni izpeljano tako, kot je zapisano in sprejeto v statutu. V splošnih načelih sta- 
tuta je zapisano: »Zavod opravlja svoje dejavnosti po svojih delovnih enotah« 
in dalje: »delovne enote so tako organizirane, da predstavljajo glede na svoje 
mesto v poslovni dejavnosti zavoda organizacijsko in ekonomsko zaključene 
celote, ter so glede njih možni stalni finančni obračuni.« V 55. členu statuta je 
zapisano: »da delovne enote uporabljajo pripadajoči del sredstev samostojno in 
po ločenem obračunu«. Tudi o medsebojnih posojilih med enotami, če zabredejo 
v deficit, je govora v statutu. Člen 209 pravi, da je mogoče posojilo med enotami 
le na osnovi pogodb- Vsi ti členi pa se ne izvajajo. Ne samo sedaj, ko je splošni 
deficit, tudi že mnogo prej se niso. Sredstva so se prelivala iz ene enote v drugo, 
brez vračila. Enote obračunov niso dobivale, in v vseh je vedno bolj rastlo neza- 
upanje, da stroške ene enote bremenijo še računi druge enote, ki slabše gospo- 
darijo. Plahnela je zainteresiranost za dobro gospodarjenje v enoti, češ, bodo 
pa naše prihranke pobrali drugi, ki ne gospodarijo tako dobro, in tako so samo- 
upravne pravice in dolžnosti postale ekonomsko neinteresantne, pa bodisi da je 
šlo za potrošnjo ali štednjo. Centralizacija sredstev in decentralizirano odločanje 
sta naredila svoje. Za subjektivni del primanjkljaja po mojem trdnem prepri- 
čanju ni krivo decentralizirano samoupravljanje, temveč neizpeljano samouprav- 
ljanje, ki so mu odtujena sredstva in gospodari samo s pravicami. 

Podpiram sanacijske ukrepe, čeprav so prišli zelo pozno. Izvedba sanacij- 
skega načrta je zelo pomembna. Menim, da bi mora 1 i v ta proces vključiti vse 
sile, strokovne, politične in samoupravne, vendar pa naj bo sanacijski program 
zastavljen kompleksno. Opredeliti je treba, kaj lahko naredi delovna organizacija 
sama, kaj pa morajo narediti strokovni dejavniki izven nje in kaj družba. De- 
lovna organizacija naj naredi samoupravni in organizacijski red, strokovni 
dejavniki naj poiščejo eksaktna merila, družba pa družbeni dogovor za finan- 
ciranje potrebne dejavnosti. Rešitve, kdorkoli jih bo sprejel in izvajal, pa ni- 
kakor ne smejo iti v škodo strokovnosti naše osrednje zdravstvene ustanove 
in tudi ne v škodo učinkovitega zdravljenja. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo,ima 
poslanec dr. Mitja Mrgole. 



400 Socialno-zdravstveni zbor 

Dr. Mitja Mrgole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
O problemih in sanaciji kliničnih bolnic je bilo danes že precej govora. Pod- 
piram sedanja prizadevanja in ukrepe, ki jih predlaga izvršni svet. Zal, pa bo 
vse to rešilo položaj lanskega leta in naložilo kliničnim bolnicam nove obreme- 
nitve, ki jih bodo imeli ob vračanju kreditov in zaradi deficita, ki je nastal 
že letos in ki zaradi zakasnitve sanacijskega načrta sigurno ne bo odpravljen 
do konca leta. Upravičeno se bojim, da bomo čez 1 leto ponovno razpravljali o 
sanaciji kliničnih bolnic. Nikakor se ne bi mogel strinjati s podobnimi ukrepi, 
kot je 25°/o zvišanje cen kliničnim bolnicam za zavarovance iz drugih komu- 
nalnih skupnosti, kar je bilo predlagano lani. Predlagateljem take in podobnih 
rešitev v bodočnosti, ker problem po vsej verjetnosti ne bo rešen in bomo 
verjetno postavljeni pred dejstvo, da bomo take predloge še slišali, mora biti 
jasno, da je osnova za obračun prispevka za sklade zdravstvenega zavarovanja 
ravno na ljubljanskem območju najugodnejša in sicer zaradi mnogo višjih 
osebnih dohodkov kot v drugih komunalnih skupnostih. Naj povem za primer, 
da imamo pri nas v Ptuju delovne organizacije, ki imajo zaposlenih čez 1000 
delavcev, ki ne prejemajo več kot 30 000 in 40 000 S din poprečnega mesečnega 
osebnega dohodka. Zaradi tega smo krepko prisiljeni varčevati, če nočemo na 
področju zdravstva in zdravstvenega zavarovanja in nazadnje v gospodarskih 
organizacijah zaiti v nemogoč položaj. Vendar ne vidim danes pravega učinka 
v razpravljanju okrog podrobnosti glede notranje organizacije kliničnih bolnic, 
ker je ta problem že analiziran in ga bodo morale klinične bolnice same rešiti 
in ga bodo verjetno tudi same najlaže rešile. Menim, da je tudi nesmiselno 
sklicevanje na zunanje faktorje, ki so privedli do primanjkljajev, ker je prak- 
tično nemogoče potegniti mejo med tistim delom deficita, ki je nastal zaradi 
notranjih neurejenosti in onim, ki naj bi ga pogojevali zunanji faktorji. To mi 
lahko poljubno premikamo, odvisno od tega s kakšnega stališča pristopimo k 
problemu. Tudi meni se vsiljuje vprašanje, kako potrebni so zdravstveni nor- 
mativi in standardi ter dobro izdelan sistem financiranja zdravstvene službe. 
Rešiti je treba tudi vprašanje kliničnega centra in odprta vprašanja v zvezi 
z izvajanjem zakona o organizaciji zdravstvene službe. Skratka rešiti je treba 
vse probleme, ki po nepotrebnem povzročajo nejasnosti in neprimerno trošenje 
sredstev. Ravno to nam povzroča take probleme, kot je današnji in se bojim, 
da se bodo ti problemi še ponavljali, če ne bomo hitreje in odločneje razreševali 
ta navidez obrobna, a v bistvu ključna vprašanja. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec dr. Stjepan 
Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Tovariš predsednik, tovarišice iii tovariši poslanci! 
Ne morem se ravno posebno pohvaliti, da dobro poznam razmere v kliničnih 

bolnicah, kljub temu, da sem bil tam na specializaciji več kot tri leta. Toda iz 
bežnega poznavanja razmer in iz materialov, ki so nam bili sedaj na vpogled 
za odločitev glede sanacijskih ukrepov kliničnih bolnic, prihajam v določene 
dileme in se ne morem dokončno opredeliti za nekatera stališča. Zato bi pred- 
vsem hotel nekaj pojasnil. Iz gradiva izhaja in tudi diskutanti so to nakazali, 
da so vzroki za nastali deficit in za stanje kakršno je v kliničnih bolnicah ob- 
jektivne in subjektivne narave. 

Morda je res težko napraviti razmejitev med tistim delom deficita, ki je 
objektivno pogojen in tistim, ki je subjektivno pogojen. Na vsak način je ob- 
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j ektivni razlog to, da so klinične bolnice v letu 1967 dobile 15% manj sredstev, 
kot leto dni poprej. Takih objektivnih razlogov bi lahko naštevali še in še. Prav 
tako bi lahko naštevali subjektivne. Ce sta dve vrsti razlogov, potem menim — 
želel bi slišati stališča drugih — da ne moremo usmeriti kompletne sanacije 
samo v drugo smer. Treba je najti neko razmejitev med enim in med drugim 
in naložiti delovnemu kolektivu toliko, kolikor je dejansko njegove krivde. Dru- 
gačna pot se mi zdi do tega kolektiva nepravična kljub vsem negativnim stranem 
in neurejenostim, ki so v tem kolektivu. To je ena stran. Sedaj pa še nekaj 
besed o sanacijskem načrtu oziroma sanacijskih ukrepih. Preden bi se odločil za 
to, da izrečem svoj glas za sanacijski načrt, tak ali drugačen, bi le hotel vsaj 
okvirno vedeti — zaenkrat tega ne vemo — kakšne ukrepe pripravljajo klinične 
bolnice s sanacijskim načrtom. Predvsem me zanima, kakšen finančni učinek 
bodo imeli posamezni ukrepi, ki jih mislijo klinične bolnice izpeljati. Nadalje, ali 
klinične bolnice s svojo samoupravno strukturo in svojim vodstvom zagotav- 
ljajo, da bodo izvedle kar pripravljajo in kar nam obetajo v sanacijskem načrtu 
ter v kakšni obliki se bo ta sanacijski načrt oziroma ta sanacija nanašala na 
izkoriščanje pravic zavarovancev. Klinične bolnice so namreč namenjene bol- 
nikom in nam nikakor ne more biti vseeno, kot tudi zaposlenim v kolektivu ne, 
če bodo imeli nižje prejemke. Tudi zavarovancem ne more biti vseeno, če jim 
bodo mnoge pravice, ki jih sicer imajo, okrnjene zaradi tega, ker bodo klinične 
bolnice prisiljene s svojimi sanacijskimi posegi• krčiti mnoge dejavnosti; kljub 
temu, da mi deklariramo, da tega ne smejo napraviti. Take stvari smo že večkrat 
deklarirali in večkrat omenjali, med drugim tudi, da se ne sme zmanjšati nivo 
zdravstvenega varstva; potem pa smo ugotavljali, da smo jim pravice krčili in 
da smo zniževali obseg dela. 

Torej predvsem me zanima, gledano z očmi zavarovanca, v kakšni obliki se 
bo to reflektiralo na izkoriščanje pravic zavarovancev oziroma bolnikov. Končno 
bi rad vedel, ali so klinične bolnice predvidele obremenitev, ki jo prevzemajo 
s kreditom za sanacijo in kakšen učinek bo to imelo na njihovo poslovanje v 
prihodnje, predvsem v prihodnjem letu. Šele po kolikor toliko izčrpnih odgovorih 
na ta vprašanja bi se človek lažje odločil. 

Toda še vedno me moti nekaj, in sicer način reševanja, oziroma način sani- 
ranja stanj v posameznih zdravstvenih zavodih. To me interesira predvsem za- 
radi situacije, v kateri se nahajajo tudi nekateri drugi ustanovitelji zdravstvenih 
zavodov, ki poslujejo z deficitom, čeprav ne tako visokim kot klinične bolnice. 
Namreč, izvršni svet predlaga sanacijo po istih načelih oziroma na enak način, 
kot se opravlja v gospodarskih organizacijah. Baje druge možnosti za sanacijo 
tudi v zdravstvenih zavodih ni. Sprašujem se, ali je mogoče — pa tudi če pustim 
konkretno situacijo v kliničnih bolnicah v Ljubljani ob strani — povsem isto- 
vetiti in torej povsem enako izpeljevati sanacijski načrt in sanacijske ukrepe v 
zdravstvenem zavodu ali pa recimo v nekem drugem zavodu s področja druž- 
benih služb, kot je to mogoče v gospodarski organizaciji. Če je namreč to 
mogoče, potem nismo več daleč tudi od tega, da poslujemo kot gospodarske 
organizacije, da postavimo cene svojim storitvam, torej skratka, da pridemo 
povsem na ekonomsko poslovanje tako kot delovna organizacija, kateri ceno 
diktira tržišče, torej ponudbe in povpraševanje. Dokler ta zakonitost v javni 
službi ne more veljati, in mi pravimo da ne more, toliko časa po mojem miš- 
ljenju ne more veljati niti enaka analogija v sanacijskih ukrepih. Menim, da 
ima družba neke širše obveznosti do ustanov javnih služb, kot je recimo javna 
zdravstvena služba, in da te analogije niso sprejemljive. Prosil bi, da o teh 
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vprašanjih in o teh dilemah tudi drugi povedo svoja mnenja in stališča, da 
bi se potem lažje opredelil. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovariš Slavko Osredkar. 

Slavko Osredkar: Finančno stanje kliničnih bolnic, kakršnega pri- 
kazuje informacija republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, 
pa tudi vse drugo, kar je bilo do sedaj že povedanega v tej zvezi in kar smo 
lahko prebrali v dnevnem časopisju, postavlja vrsto vprašanj. Ali pravilno 
vrednotimo delo kliničnih bolnic, to je ali klinične bolnice dobijo dovolj denarja 
in to ne samo z vidika, kolikor ga potrebujejo, ampak z vidika, koliko ga za 
svoje delo zaslužijo. Nadaljnje vprašanje, kolikšen del odgovornosti in tudi bre- 
men odpade na delovni kolektiv kliničnih bolnic in kolikšen del izgube je nastal 
izven njihovega vpliva. Odgovore na to vprašanje in to direktne ali pa indi- 
rektne, dobimo že v samem gradivu. Ti odgovori obenem tudi kažejo na vzroke 
za takšno stanje, v kakršnem se je ta zavod znašel. Vzroki so nam torej več ali 
manj znani. Vzrokov seveda ne iščemo zaradi vzrokov samih, ampak zaradi 
tega, da jih bomo — in to vse — odstranili in si s tem zagotovili, da v bodoče, 
vsaj zaradi teh vzrokov ne bo prišlo do podobnih finančnih težav. Ukrepi, ki 
so predvideni tako znotraj kolektiva, kot ukrepi, ki so predvideni izven njega, 
bodo po mojem prepričanju prej ali slej na tak ali drugačen način pokrili 
izgubo, ki je nastala v letu 1967. Nisem pa prepričan, če bodo ti ukrepi učin- 
kovali že za leto 1968 in to predvsem zaradi tega, ker smo pravzaprav že prešli 
prvo polovico letošnjega leta in kot sem informiran finančno stanje ni boljše, 
kot je bilo v prvi polovici lanskega leta. 

Glede odgovornosti delovnega kolektiva bi se omejil le na pogosto zane- 
marjeno tako imenovano moralno politično odgovornost, vendar ne do višine 
izgube, nastale po krivdi slabega gospodarjenja kliničnih bolnic, ampak z vidika 
ali se je, in če se je, v kakšni meri se je kolektiv kliničnih bolnic kot integralni 
del celotne družbe vključil v splošna prizadevanja za uveljavljanje reformnih 
gibanj. Iz gradiva in pa iz tega, kar je bilo že povedanega, si dovoljujem zaklju- 
čiti, da takega prizadevanja v kolektivu ni bilo, oziroma če ga je bilo, ga je bilo 
zelo malo. Zdi se mi prav, da tudi na današnjem zboru v tem pogledu izrečemo 
kolektivu kliničnih bolnic kritiko, čeprav se zavedam, da odgovornost posamez- 
nikov, posameznih skupin znotraj zavoda ni enaka. Menim, da smo dolžni takšno 
kritiko izreči tudi zaradi tistih kolektivov zdravstvenih zavodov, ki so se z vso 
odgovornostjo in prizadevnostjo, čeprav ne ravno vedno z uspehom vključili v 
ta reformna gibanja. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želi še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Dr. Bunta je postavil nekaj vprašanj. Ali bi lahko morda na ta vprašanja 
že danes dobili odgovor? 

Majda Gaspari: Tovariš predsednik! Predlagam, da bi na vprašanje 
dr. Bunte, katere ukrepe vsebuje sanacijski program, odgovoril tovariš dr. Dular, 
direktor kliničnih bolnic. Na vprašanje, ali je možna taka oblika sanacije, ka- 
kršna je predvidena, moram povedati, da smo se o tem zelo veliko posvetovali 
z vsemi strokovnimi službami. Prvič po vojni namreč uvajamo sanacijski po- 
stopek v neki delovni organizaciji na področju družbenih služb. Pravni stro- 
kovnjaki so bili mnenja, da je možno uporabiti in tako razlagati predpise, 
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ki zadevajo zavode in pa poslovanje delovnih organizacij v gospodarstvu. Na ta 
strokovna mnenja smo se oprli in na teh predpostavkah izgradili sanacijsko pot. 
Menili smo, da je v primeru kliničnih bolnic, glede na splošno situacijo, kakršno 
smo imeli v zdravstvu v preteklem letu in glede na izredno velika prizadevanja 
v številnih zdravstvenih kolektivih, da bi svoje poslovanje prilagodili dejanskim 
materialnim možnostim, skoraj nemogoče govoriti, da bi sanirali stanje po poti 
dotacije. S tem bi pravzaprav pokazali, da je mogoče tudi neodgovorno gospo- 
dariti in da se bo že nekdo pojavil kot prevzemnik materialnih obligacij, ki s 
takega načina poslovanja izhajajo. V kliničnih bolnicah, kot ste iz informacije 
videli, smo se srečali z dejstvom, da z njihove strani ugotovljeni nujni sanacijski 
posegi niso bili izvršeni. To ne trdimo na pamet, ampak je to razvidno iz doku- 
mentov samoupravnih organov kliničnih bolnic. Glede na tako situacijo in ker 
menimo, da je dolgoročno problem rešljiv samo z izbistrenjem odnosov med 
plačniki in izvajalci zdravstvenih storitev, se nam je zdelo nujno, da se poslu- 
žimo te poti, da se poslužimo sanacijskega kredita in da se potem v urejanju 
njegovega kritja, seveda v določenem postopku in času, bolj definirajo ta vpra- 
šanja. Moram reči, da se nam je v temeljitem iskanju najboljše poti zdela ta 
najbolj smiselna in smotrna, ki je po oceni strokovnjakov tudi pravno povsem 
utemeljena. 

Samo še nekaj misli v zvezi z vprašanjem tovariša dr. Bunte, ali bo ob 
tako zastavljenih predpostavkah sanacijske pogodbe in iz tega izhajajočega 
sanacijskega programa prišlo do tega, da bodo krnjene pravice zavarovancev. 
Iz sanacijske pogodbe jasno izhaja, da bodo klinične bolnice morale prilagoditi 
svoje poslovanje materialnim možnostim plačnikov njihovih uslug, to je skup- 
nosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov, ki v pretežni meri finan- 
cirajo pravice zavarovancev. Vi veste, da se le majhen del teh pravic realizira 
prek participacije in da je zelo malo samoplačnikov zdravstvenih storitev. 

Ali bo prišlo do tega, da bodo zavarovanci v večji ali manjši meri lahko 
koristili svoje pravice iz zdravstvenega zavarovanja, ne zadeva toliko klinične 
bolnice, ampak predvsem tiste faktorje, ki imajo v rokah financiranje zdrav- 
stvenega varstva. Nedvomno je res, da vsak dan bolj prihajamo v neposredno 
konfrontacijo materialnih možnosti in pravic, ki jih imamo. Danes vsi ugotav- 
ljamo, da je tukaj močan konflikt, ker so pravice določene z zveznim zakonom, 
sredstva pa zbiramo na osnovi instrumentov, ki si jih sicer sedaj že lahko sami 
postavljamo, imajo pa neko objektivno mejo glede na sposobnost našega gospo- 
darstva. To je tista relacija, iz katere izhaja dejanska in konkretna možnost, 
kaj bodo zavarovanci lahko realizirali, in v kolikšni meri se bodo lahko poslu- 
ževali tudi uslug kliničnih bolnic. Menim, da tista klavzula, ki določa, da kli- 
nične bolnice v letošnjem letu ne smejo povečevati števila postelj, v tem oziru 
ne predstavlja nobene nevarnosti, če bodo klinične bolnice za svoje kapacitete 
imele tudi plačnika. 

S tem, ko prihajamo korak naprej v definiranju cen bolnišničnega zdrav- 
ljenja, torej zaenkrat oskrbnega dne in specialističnih storitev, v prihodnjem 
letu pa še v bolj diferenciran sistem, bodo seveda te cene, če bodo realno ovred- 
notene, potem tista od dveh predpostavk, s katerimi se bomo srečevali, ko bomo 
urejali kompletna razmerja. Torej, na eni strani cena zdravstvenih storitev, na 
drugi strani pa naše sposobnosti, da si več ali manj takih zdravstvenih storitev 
zagotovimo v sistemu zdravstvenega zavarovanja in ki jih iz njega plačamo ali 
pa jih plačamo še na nek drug način, torej z našo večjo participacijo ali na 
podoben način. Menim, da ni mogoče tega problema pripisovati samo sanaciji 
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in problemom, ki so danes na dnevnem redu v kliničnih bolnicah, ampak da 
ima ta problematika dve strani, ki se medsebojno neprestano konfrontirata in je 
njena rešitev odvisna od izpopolnitve sistema zdravstvenega zavarovanja. Oce- 
njujemo pa, da omenjeno določilo, da klinične bolnice ne smejo povečevati po- 
steljnega fonda, v tem pogledu ne predstavlja okvir. Kot veste, so klinične 
bolnice prav v preteklem letu precej povečale število postelj. V letošnjem letu 
je treba doseči, da se te postelje racionalno oziroma funkcionalno razporedijo in 
menimo, da bo z njimi mogoče pokriti vse potrebe. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovariš dr. Marjan Dular. 

Dr. Marjan Dular: Tovarišice in tovariši poslanci! Na vprašanje po- 
slanca dr. Bunte, kakšne ukrepe glede tega predvideva sanacijski načrt kliničnih 
bolnic, mi je dokaj težko odgovoriti zaradi tega, ker še sploh ni bilo prvih kon- 
taktov s sanacijsko komisijo. Prvi kontakt bo šele v ponedeljek ob 9. uri in se 
bomo najprej o teh načelnih stvareh pogovorili. Moram pa že zdaj ugotoviti, da 
je v razpravah, ki so bile v kliničnih bolnicah, prevladovalo mnenje, da sana- 
cijski načrt ne bi smel iti v škodo pacientov, ne bi smel okrniti zdravstvenega 
stanja, ki je zagotovljen z delom te naše osrednje hospitalne institucije. Zaradi 
tega se predvsem usmerjajo v ukrepe za zagotovitev boljše organizacije dela 
in kadrovske strukture. Moram že takoj v uvodu poudariti, da je silno težko iz 
te razdvojenosti in različnih mnenj priti do neke prave resnice. Bom povedal 
zakaj. Predvsem se predvideva, da bo treba določiti novo sistemizacijo vseh 
delovnih mest. Na podlagi sklepa centralnih organov upravljanja konec lan- 
skega leta se je v stvari že ukrepalo, vendar ni bilo večjih rezultatov. Pokazalo 
se je, da je vsega 43 delovnih mest odvečnih. Ni bil dosežen namen centralnega 
sveta kliničnih bolnic. Zato bo treba sedaj glede na novo situacijo ponovno 
izdelati sistemizacijo. Menim, da bo sočasno treba pristopiti tudi k rešitvi pro- 
blema, kako na ekonomski način prisiliti posamezne delovne enote, da bodo 
smatrale vprašanje revizije sistemizacije delovnih mest za resno stvar. Je pa 
razdvojenost, o kateri sem govoril, delno posledica tega, ker nekateri menijo, 
da je treba ne vem koliko članom delovne skupnosti odpovedati, drugi so proti 
temu in so za znižanje osebnih dohodkov, tretji pa so proti takemu znižanju, 
češ, saj imamo že tako nizke dohodke. Menim, da bomo morali priti do nekih 
skupnih stališč s sanacijsko komisijo. Ko sem govoril o teh ekonomskih čini- 
teljih, ki bodo morali vplivati na resnost dela v posameznih delovnih enotah, 
sem pa mislil predvsem na to. Po statutu, ki ga je citirala tovarišica Luzarjeva, 
je predvideno, da so delovne enote samostojne v pogledu financiranja in da 
imajo svoje finančne načrte. To načelo se je tudi izvajalo v vseh preteklih 
letih, z izjemo preteklega, ko so klinične bolnice prišle na pavšalni sistem finan- 
ciranja. Ta pavšalni sistem financiranja pa je bil tak, da klinične bolnice do 
17. oktobra 1967, ko je bil njihov ugovor zoper podpis pogodbe s socialnim 
zavarovanjem v razpravi pred posebno republiško arbitražno komisijo, niso ve- 
dele, s kakšnimi sredstvi bodo dejansko razpolagale. Do oktobra meseca, po 
delnem uspehu v tej razpravi pred republiško arbitražno komisijo, so od že tako 
ali tako dovolj skromnih sredstev, ki so bila določena kot pavšalne dvanajstine, 
prejele vsega le 70,5 (°/o sredstev. Šele po obravnavi pred arbitražo, kjer so kli- 
nične bolnice deloma uspele s svojimi zahtevki, se je ta odstotek zvišal na 
80 #/o. Sele v januarju letos je bilo naknadno ugotovljeno, da je bil priliv do- 
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hodkov sklada zdravstvenega zavarovanja večji oziroma odliv manjši. Zato 
smo v letošnjem letu še naknadno dobili okoli 480 000 000 din. 

Tudi to so bili razlogi, da v lanskem letu ni bilo možno sestaviti posebnih 
finančnih načrtov za vsako delovno enoto, ko pa ni bilo niti za zavod kot celoto 
znano, s kakšnimi sredstvi bo razpolagal. Tu je tud; iskati vzrok za delno okr- 
nitev samoupravljalskih pravic po delovnih enotah. Ce bi tudi lansko leto 
delovne enote imele svoje finančne načrte, potem bi prav gotovo že sredi leta 
prišlo do tega, da nekatere klinike sploh ne bi mogle kriti svojih obveznosti niti 
do članov delovnih skupnosti, niti do dobaviteljev. Torej, lani je bilo izredno 
stanje v kliničnih bolnicah. Za letos pa menim, da je eden od osnovnih pogojev 
za sanacijo, da gremo zopet na isti sistem financiranja, ki je bil v veljavi še leta 
1966, to je, da bo imela vsaka delovna enota svoj finančni načrt in to ne samo 
definiran v pogledu osebnih izdatkov temveč tudi v pogledu materialnih izdat- 
kov in da bo morala vsaka delovna enota v okviru tako postavljenega finančnega 
načrta res samostojno gospodariti. Sicer ne bo ekonomskega pritiska na poslo- 
vanje posameznih delovnih enot, vsaj ne v tem smislu, da bi racionalizirale 
svoje poslovanje do skrajnosti. 

Druga stvar, ki je tudi pomembna za sanacijo kliničnih bolnic, je ta, da bo 
na vsak način potrebno izvesti tudi določene reorganizacijske posege v delo- 
vanje posameznih delovnih enot. To pa zaradi tega, ker se je v teh posameznih 
delovnih enotah administracija — reče se zdravstvena administracija, je pa tudi 
druge vrste administracija — precej razbohotila, saj je v lanskem letu dosegla 
že 142 ljudi, medtem ko ima delovna enota uprave, kjer je tudi centralno raču- 
novodstvo, ki mora za vsako delovno enoto voditi posebni kontni sistem, zdaj 
zaposlenih nekaj manj kot 100 ljudi. To mislim, da je podatek, nad katerim se 
je treba zamisliti in se bodo morale tudi delovne enote zlasti tedaj, ko jim bodo 
zagotovljena lastna sredstva. V tej meri bodo torej morale predvsem raciona- 
lizirati poslovanje ne pa na škodo zdravstvenega kadra. Ta bo moral še kako 
svojo strokovnost uveljavljati tudi v letošnjem in prihodnjih letih, pa čeprav 
so težave v pogledu financiranja. Prav tako menim, da je tu velik vir pri- 
hrankov. Zaradi takega načina poslovanja bodo posamezne delovne enote pri- 
siljene, da bodo tudi recimo dietno prehrano omejile na nujni minimum, ne 
pa da hočejo imeti, kot je primer ena klinika, kar po 60 različnih diet. To je 
stvar, o kateri se bo treba temeljito pogovoriti in jo rešiti. Naslednje vprašanje 
zadeva kuhinjo. Zaradi raztresenosti posameznih enot je v kliničnih bolnicah 
več kuhinj, poleg centralne so še tri kuhinje. Treba bo tudi to poslovanje racio- 
nalizirati in organizirati kuhanje hrane na enem mestu. S tem se bo seveda tudi 
zmanjšalo število zaposlenih, ki so sedaj zaposleni v teh disklociranih kuhinjah, 
ki so vse dražje, kot pa centralna kuhinja. Seveda bo potreben tudi določen 
napor, da bodo posamezne delovne enote oziroma njihovi organi upravljanja 
razumeli, da je to nujno zaradi zmanjševanja stroškov poslovanja. Prav tako 
bo treba rešiti tudi vprašanje dajanja uslug posameznim samostojnim zunanjim 
hospitalnim institucijam, ki so se v letu 1961 in 1962 osamosvojile, in za katere 
morajo še danes klinične bolnice opravljati določene storitve. Tako na primer 
nudi usluge centralna pralnica, ki ima kapaciteto okrog 70 ton, mora pa mesečno 
oprati okoli 84 do 90 ton. 

Ista je stvar s tehničnimi delavnicami, glede raznih popravil, potem glede 
dobavljanja raznih plinov, ki jih rabijo tudi druge samostojne hospitalne insti- 
tucije. Vse to bo treba razčistiti, vendar ne samo v okviru našega zavoda, temveč 
tudi v okviru teh institucij in proučiti, kaj je cenejše. Navajam primer iz pre- 
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teklosti. Ko smo poskušali dejavnost centralne šivalnice zmanjšati na minimum, 
da bi postala samo šivalnica za krpanje, so prišle intervencije od zunaj, od drugih 
samostojnih hospitalnih institucij v Ljubljani, ki so dejale, tega nikar ne storite, 
kaj pa bomo mi potem. 

Menim, če se sedaj stvari tako rigorozno postavljajo in se tudi pred kolektiv 
kliničnih bolnic postavljajo ostre zahteve, bo treba tudi to vprašanje razrešiti. 
Isto je vprašanje glede zdravil, ki ga bo treba tudi načeti, tako da bodo klinične 
bolnice dejansko imele na zalogi samo tista zdravila, ki jih same potrebujejo, 
ne pa da jih bodo imele na zalogi tudi za druge institucije. To so vse stvari, ki 
bodo morale pripeljati do določenih efektov in to do takih efektov, ki ne bodo 
šli na škodo pacientov, na škodo zavarovancev. Hkrati pa je treba rešiti tudi 
vprašanje sistema financiranja. Tak, kakršen je bil v preteklem letu, nikakor ne 
ustreza. Če bi sistem pavšala, kakršen je bil v lanskem letu, še naprej veljal 
— danes smo slišali in tudi iz preteklih razprav, da ne bo več — potem je 
nemogoče spraviti poslovanje kliničnih bolnic na zeleno vejo. 

Bom povedal konkreten primer iz Krškega. Enemu pacientu je bilo treba 
vstaviti pacemaker, električni aparat za poganjanje bitja srca. Račun je bil 
okrog 1 500 000 S dinarjev in sicer oskrbni stroški okrog 200 000, okrog 1 200 000 
dinarjev pa ta aparatura. Iz podružnice KZSZ Krško smo dobili odgovor, da 
bodo plačali samo oskrbne stroške ne pa ortopedskega pripomočka. Take izdatke 
pa je nemogoče pokrivati s tako imenovanim pavšalom. Če pa bodo to storitve, 
ki bodo posebej zaračunljive, pa menim, da bo stvar drugačna. 

Ista stvar je s krvjo. Vzemimo na primer ceno krvi. V lanskem letu je bil 
liter krvi še 14 000 din, med letom se je kri podražila in je liter stal 24 000 din. 
letos pa že 26 000 din. To so stvari, ki jih bo treba vzeti v poštev in menim, 
da bo pri takem posebej zaračunljivem materialu treba na vsak način to upo- 
števati tudi pri določanju cen storitvam, ki se izvajajo v kliničnih bolnicah. 

Da zaključim, veliko stvari je, katerih rešitev je odvisna od ustreznega ukre- 
panja samih članov delovne skupnosti in njihovih organov upravljanja in ti 
bodo morali sedaj ukrepati. Menim pa, da samo sočasna rešitev vprašanja si- 
stema financiranja zdravstvenega varstva in vprašanja gospodarjenja v kliničnih 
bolnicah lahko pripelje do tistih rezultatov, kot jih tudi izvršni svet želi in kot 
jih tudi predvideva sama sanacijska pogodba. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče več ne javi k besedi, zaključujem razpravo. Z mnenjem 
in stališči zbora bom seznanil republiški in organizacij o-politični zbor, ki bosta 
te dni sklepala o predlogu odloka o najetju kredita za sanacijo kliničnih bolnic 
v Ljubljani. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o varstvu žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega 
materiala. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste pred časom prejeli ustrezni pred- 
log za izdajo zakona, s sklicem za sejo zbora pa poročilo odbora republiškega 
zbora za zdravstvo in socialno politiko ter začasnega odbora socialno-zdravstve- 
nega zbora za rehabilitacijo invalidov in poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Obveščam zbor, da je republiški zbor o omenjenem predlogu za izdajo 
zakona že razpravljal in sprejel sklep o pripravi osnutka zakona. 
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Ali želi predstavnik republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno var- 
stvo podati uvodno obrazložitev k predlogu za izdajo zakona? (Ne želi.) Ali 
želi poročevalec začasnega odbora za rehabilitacijo invalidov še ustno dopolniti 
poročilo Odbora? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanka Milka Pogačar. 

Milka Pogačar: Tovarišice in tovariši poslanci. Republiški sekretariat 
za zdravstvo in socialno varstvo predlaga, da se izda zakon o varstvu žrtev 
fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala. O tem sta 
razpravljala, kakor je iz poročila razvidno odbor za zdravstvo in socialno politiko 
republiškega zbora in začasni odbor za rehabilitacijo invalidov socialno-zdrav- 
stvenega zbora. Prav gotovo, da sta oba odbora prišla do istega stališča, da je 
izdaja zakona nujna. Osebno se pridružujem in podpiram takšno stališče obeh 
odborov, vendar s pripombo, da se še pred izdajo zakona oziroma sočasno reši 
tudi vprašanje virov financiranja za realizacijo takšnega zakona. V poročilu je 
namreč poudarjeno, da bodo za realizacijo tega zakona odgovorne predvsem 
občinske skupščine. Menim, da je to tudi prav. Vendar ne bi bilo smotrno odvzeti 
proračunska sredstva nekomu, ki ta sredstva potrebuje, preden ne bi vedeli, 
kako obsežen je ta problem, kakšne narave je in koliko bomo potrebovali 
sredstev za realizacijo zakona. Iz tega razloga menim, da je pravilna ugotovitev, 
da bi bil pred izdajo tega zakona potreben popis žrtev vojne, da bi se na tej 
podlagi ugotovil obseg tega problema. Šele potem bi lahko razpravljali o obsegu 
pravic, ki naj bi bile določene z zakonom. 

Menim, da je pravilen zaključek,, da je treba dati poudarek predvsem na 
rehabilitacijo teh oseb, na zaposlovanje in končno tudi na izpopolnjevanje ozi- 
roma izboljšanje materialnih pogojev teh oseb. Vendar še enkrat poudarjam, 
da pred sprejetjem zakona moramo razčistiti vprašanje virov financiranja, ker 
drugače ne verujem v realizacijo tega zakona. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želi še kdo besedo? (Nihče.) Ce nihče, 
bi prosil poročevalca začasnega odbora za rehabilitacijo invalidov, da seznani 
zbor s predlogom sklepa o sprejemu predloga za izdajo zakona o varstvu žrtev 
fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala. Besedo ima 
poslanec Srečko Rot. 

Srečko Rot: Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora 
in začasni odbor za rehabilitacijo invalidov našega zbora predlagata zboru na- 
slednji sklep o sprejemu predloga za izdajo zakona o varstvu žrtev fašističnega 
nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala. 

1. Predlog za izdajo zakona o varstvu žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev 
vojne in žrtev vojnega materiala, se sprejme. 

2. Osnutek zakona naj temelji na naslednjih načelih: 
a) pravice do varstva imajo žrtve fašističnega nasilja, civilne žrtve vojne 

in vojnega materiala, ki so invalidi prve kategorije ter njihovi družinski člani 
pod določenimi pogoji; 

b) družinski člani so: zakonski ali nezakonski otroci, posvojenci in pa- 
storki; 

c) varstvo obsega pravico do: rehabilitacije, zdravstvenega varstva, orto- 
pedskih pripomočkov, osnovne denarne pomoči, dodatka za tujo pomoč in nego, 
dodatka za družinske člane; 
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č) sredstva za financiranje bodo zagotovljena iz republiškega proračuna; 
d) o pravici do varstva odločajo na prvi stopnji občinski organi, pristojni 

za socialno varstvo na podlagi mnenja invalidske komisije. 
3. Predlog zakona naj predlagatelj predloga za izdajo zakona pripravi do 

30. maja 1968 in pri pripravi predloga vpraša za mnenje: republiški sekretariat 
za finance, stalno konferenco za rehabilitacijo invalidnih oseb Slovenije, re- 
publiški odbor Zveze slepih Slovenije, republiški odbor Zveze združenj borcev 
NOV in v smislu člena 356 odstavka 2 poslovnika Skupščine SR Slovenije tudi 
občinske skupščine. 

Ta sklep, v takem besedilu kot sem ga prebral, sta predlagala oba odbora, 
vendar pa je republiški zbor na seji dne 23. 4. 1968, kot je bilo že rečeno, sprejel 
ta sklep v nekoliko spremenjenem besedilu, in sicer pod točko 3 je republiški 
zbor sprejel »osnutek zakona naj predlagatelj predlaga« itd., in ne »predlog 
zakona. . .«, zato bi predlagal zboru, da sprejme ta sklep v enakem besedilu, 
kot ga je sprejel republiški zbor. V obratnem primeru moramo namreč uskla- 
jevati besedilo in bi se sprejetje zakona lahko močno zavleklo. 

Predsednik dr,-V inko Mozetič: Zeli kdo razpravljati o predlogu sklepa 
s takim popravkom, kot ga je predlagal tovariš Rot? (Nihče.) 

Ce se nihče ne javi k razpravi, zaključujem razpravo in dajem predlog 
sklepa na glasovanje. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor sprejel sklep o sprejemu pred- 
loga za izdajo zakona o varstvu žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in 
žrtev vojnega materiala. 

Zaključujem 7. točko dnevnega reda in prehajam na 8. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog poslovnika socialno-zdravstvenega zbora. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog poslovnika, ob- 
razložitev o amandmajih predlagatelja ter poročilo zakonodajno-pravne komisije 
k predlogom poslovnikov vseh zborov Skupščine SR Slovenije. Prosim pred- 
sednika komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika socialno-zdravstve- 
nega zbora Štefana Sreša, da da ekspoze ter seznani zbor s stališči komisije 
do amandmajev, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR 
Slovenije. 

Štefan Sreš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ko so 
v preteklem letu zvezna skupščina in njeni zbori sprejeli svoje poslovnike in ko 
je nato v mesecu decembru 1967 bil sprejet tudi poslovnik Skupščine SR Slo- 
venije, je bila ustvarjena možnoist, da tudi naša komisija prične s pripravo pred- 
loga poslovnika našega zbora. 

V pripravljalnem postopku predloga stalnega poslovnika republiške skup- 
ščine so bila predlagana in nato s poslovnikom sprejeta osnovna izhodišča o 
tem, da že poslovnik republiške skupščine ureja vsa tista razmerja, ki so upo- 
rabljiva za skupščino kot celoto in vse njene zbore. Poslovnik republiške skup- 
ščine ureja torej poleg organizacije in načel poslovanja republiške skupščine 
zlasti pravice in dolžnosti poslancev, pristojnosti posameznih teles skupščine 
in njihove medsebojne odnose, postopek za obravnavanje aktov skupščine, način 
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poslovanja in razmerja s predstavniškimi telesi federacije in občin, s samo 
upravnimi skupnostmi ter delovnimi in drugimi organizacijami. Ta materija je 
v poslovniku republiške skupščine urejena tako, da ga lahko uporablja vsak 
njen zbor. 

Naša komisija je pri pripravi predloga poslovnika socialno-zdravstvenega 
zbora izhajala iz teh osnovnih izhodišč. Predlog poslovnika našega zbora pred- 
stavlja torej dopolnitev poslovnika republiške skupščine pri urejanju tistih 
razmerij, ki so specifična za naš zbor in pomembna za smotrno delo zbora in 
njegovih teles, to pa so predvsem: delovno področje, organizacija in poslovanje 
zbora samega ter organizacija in poslovanje njegovih teles. 

Komisija je že ob obravnavanju delovne zasnove za poslovnik našega zbora 
bila mnenja, da je zaradi lažjega medsebojnega sodelovanja med zbori delovnih 
skupnosti in praktične uporabe poslovnikov zborov potrebno koordinirano delo 
vseh komisij. To je bilo tudi doseženo predvsem s sodelovanjem sekretarjev 
zborov in drugih strokovnih služb, tako da je s predloženimi predlogom poislov- 
nika ta težnja uresničena in predlogi poslovnikov vseh zborov imajo približno 
enako zaporedje materije, ki jo> obravnav a j o. 

Komisija za pripravo stalnega poslovnika našega zbora je imela šest sej. 
Na prvi seji dne 6. 11. 1967 je skupaj z odborom za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov socialno-zdravstvenega zbora razpravljala o predlogu po- 
slovnika republiške skupščine. Na drugi seji dne 20. 2. 1968 je komisija obrav- 
navala delovno zasnovo za poslovnik in pripravila osnutek poslovnika. Pri tem 
je komisija upoštevala, da v poslovniku ni potrebno ponavljati nekaterih do- 
ločb, ki so že vsebovane v poslovniku republiške skupščine, in ki jih lahko 
zbor pri svojem delu uporablja neposredno. Ta osnutek je nato komisija skupaj 
s stalnim odborom za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno- 
zdravstvenega zbora obravnavala na tretji seji dne 21. 3. 1968. K prvemu osnutku 
je bilo danih 39 različnih pripomb in predlogov za dopolnitev. Komisija in stalni 
odbor sta sklenila, da se osnutek poslovnika v prečiščenem besedilu dostavi vsem 
poslancem socialno-zdravstvenega zbora s prošnjo, da v roku 14 dni sporočijo 
eventualne pripombe ali predloge k osnutku poslovnika. Komisija v tem roku 
ni dobila s strani poslancev nobenih pripomb ali kakšnih drugih predlogov za 
spremembo osnutka poslovnika. 

Na četrti seji dne 19. 4. 1968 je komisija, po ponovni proučitvi osnutka ob 
upoštevanju nekaterih stališč istovrstnih komisij drugih zborov, izdelala predlog 
poslovnika socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. Ta predlog 
ste dobili z materialom za današnjo sejo. 

Po izdelavi predloga so bili podani še nekateri predlogi za spremembe. O 
njih je komisija razpravljala na 5. seji dne 9. 5. 1968. Navedeni predlogi so v 
glavnem redakcijskega značaja, le v dveh primerih gre za manjše vsebinske 
spremembe. Spremembo zadnjega odstavka 93. člena opravičuje dejstvo, ker se 
iz glasovnice lahko ugotavlja le odločitev poslanca, dočim njegova volja pri tem 
ni ugotovljiva. Sprememba 128. člena je predlagana zaradi takojšnje uveljavitve 
sprememb v zvezi s telesi zbora. Poslovnik zbora je namreč v bistvu akt, ki 
zavezuje le zbor in njegova telesa, navzven pa nima učinka, oziroma je ta učinek 
takšen, da s takojšnjo uveljavitvijo poslovnika ne bi prizadeli osnovnih načel 
našega pravnega sistema. 

Komisija je na današnji šesti seji obravnavala amandmaje zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije k predlogom poslovnikov vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije. Komisija je ugotovila, da se je zakonodajno-pravna 
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komisija strinjala z amandmaji naše komisije, ki so vam bili pismeno dostav- 
ljeni in o katerih sem predhodno že govoril — razen z amandmajem k 128. členu 
poslovnika. 

Komisija se strinja z amandmaji zakonodajno-pravne komisije k 15., 22., 
31., 38., 54., 59., 60., 64., 104. in 109. členu predloga poslovnika, ki so razvidni 
iz poročila zakonodajno-pravne komisije, ki ste ga prejeli. 

Na podlagi sugestij zakonodajno-pravne komisije in usklajevanja s komi- 
sijami drugih zborov je naša komisija na današnji seji sprejela še naslednje 
amandmaje: 

K 14. členu: V prvem odstavku se v drugi vrsti črta besedilo »in podpiše 
njeno besedilo«. Besedilo se črta zaradi tega, ker praktično ni potrebno. 

K 56. členu: V drugem odstavku se v prvem stavku za besedama »odboru 
zbora« vnese besedilo »predlog drugega akta, katerega predlagatelj je skup- 
ščinsko telo pa tudi zakonodajno-pravni komisiji«. 

Ta dopolnitev je umestna iz razlogov, ki jih navaja zakonodajno-pravna 
komisija v svojih pripombah. 

K 58. členu: Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Pred- 
sednik skupščine pošlje poročilo republiške volilne komisije vsem poslancem 
zbora najkasneje 3 dni pred pričetkom prve seje novoizvoljenega zbora«. 

Razlogi za to spremembo so prav tako navedeni v predlogu zakonodajno- 
pravne komisije. 

K 70. in 71. členu: Sedanje besedilo 70. člena postane prvi odstavek 71. člena, 
besedilo prvega odstavka 71. člena pa besedilo 70. člena. 

Sprememba je redakcijskega značaja in ustreza dejanskemu poteku seje. 
K 88. členu: V prvem odstavku se za besedo »zbora« postavi pika in črta 

nadaljnje besedilo. 
Sprememba je potrebna, ker je že v poslovniku skupščine določeno po- 

imensko glasovanje za primer, da bi se natančno ugotovil izid glasovanja. 
Besedilo drugega odstavka postane besedilo drugega stavka v prvem od- 

stavku. Tretji odstavek postane drugi odstavek. 
K 121. členu: Za besedo »odborov« se postavi vejica in doda beseda »ko- 

misije«. 
Dopolnitev je potrebna, ker je komisija pomotoma izpadla. 
Komisija je nadalje ugotovila, da so potrebni še nekateri manjši redak- 

cijski popravki v naslednjih členih: 9., 13., 16., 22., 33., 36., 37., 39., 40., 67., 83., 
113., 120. in 123. Vendar gre samo za take popravke kot so vejica, ali določitev 
pravilnega sklona besede, ali pa pravilno zaporedje besed, v vsebino pa v ni- 
čemer ne posegajo. 

Ker je delovno področje zbora že določeno z republiško ustavo, prav tako 
pa tudi s poslovnikom republiške skupščine, se s tem predlogom poslovnika le 
nekoliko konkretizira delovno področje in prilagaja dosedanjim izkušnjam. 

V poglavju o organizaciji zbora se s tem predlogom poslovnika podrobneje 
ureja vprašanje verifikacije in prenehanja poslanskega mandata ter konstituira- 
nje zbora. Delno se spreminja praksa glede volitev predsednika in podpred- 
sednika zbora tako, da bo v prihodnje morala komisija za volitve in imenovanja 
vložiti predlog kandidature vsaj 3 dni pred sejo zbora. Ta predlog pa morajo 
dobiti poslanci zbora najmanj 24 ur pred sejo. S predlogom poslovnika se tudi 
jasneje določa kandidiranje predsednikov, podpredsednikov ter članov odbora 
in drugih teles zbora. 
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Za razliko od začasnega poslovnika, predlog poslovnika predvideva več 
stalnih odborov zbora. Praksa je namreč pokazala, da je delovanje več stalnih 
odborov nujno potrebno, da bi se zagotovila kvalitetnejša obravnava posameznih 
vprašanj in problemov s področja zbora, kontinuirano delo in spremljanje izva- 
janja zakonov in drugih aktov zbora ter enakomerneje porazdelila obremenitev 
na vse poslance. Glede števila in delovnega področja posameznih odborov so bili 
vsi poslanci konzultirani že pred izdelavo osnutka poslovnika in na dostavljene 
predloge niso imeli pripomb. Pri določitvi števila in delovnega področja odborov 
so upoštevana temeljna področja dela zbora. Vprašanja zdravstva so v tesni 
zvezi in medsebojni odvisnosti z vprašanji zdravstvenega zavarovanja. Prav tako 
je nujno, da odbor, ki obravnava invalidsko-pokojninsko zavarovanje, obrav- 
nava tudi invalidsko varstvo. Ker se že doslej otroško varstvo ločeno obravnava 
od socialnega varstva, je v predlogu poslovnika predvideno, da se za ti dve 
področji ustanovita samostojna odbora. 

Zaradi hitrega razvoja in naglo porajajočih se vprašanj in problemov je 
včasih potrebno ustanoviti občasno telo tudi med sejami odbora. Predlog po- 
slovnika zaradi tega pooblašča predsednika zbora, da ob nastali potrebi sam 
imenuje občasno telo pod pogojem, da tako imenovanje zbor na prvi naslednji 
seji potrdi. 

Začasni poslovnik je določal razmeroma kratke roke za pošiljanje gradiva 
za seje odbora oziroma zbora; 3 oziroma 8 dni. Vprašanje rokov za pošiljanje 
aktov skupščine ter drugega gradiva in poročil odborov podrobneje ureja po- 
slovnik republiške skupščine, zaradi tega je v predlogu poslovnika našega zbora 
posebej urejeno vprašanje rokov za sklicanje sej. 

Predlog poslovnika tudi precizneje obravnava delo odborov in drugih teles 
zbora, sklicevanje in vodenje sej, pošiljanje gradiva in poročil poslancem, potek 
seje zbora, postopek pri obravnavanju statutov in drugih aktov samoupravnih 
skupnosti ter postopek pri volitvah in glasovanju. 

Na koncu predlog poslovnika ureja tudi vprašanja strokovne službe zbora. 
Komisija predlaga zboru, da sprejme predlog poslovnika z amandmaji pred- 

lagatelja in zakonodajno-pravne komisije. Komisija vztraja pri amandmaju k 
128. členu zakona, s katerim se-zakonodajno-pravna komisija ne strinja. Vzrok 
za to sem navedel že prej. 

Predsednik dr. V i n k o Mozetič: Zeli predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije obrazložiti poročilo in, ali sprejema amandma naše komisije k 128. 
členu poslovnika. 

Bojan Volk: Nisem pooblaščen in ne bi mogel sam umakniti amand- 
maja zakonodajno-pravne komisije, da naj poročilo ostane takšno kot je in naj 
zbor upošteva eno in drugo mnenje. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ugotavljam torej, da je doseženo so- 
glasje glede vseh amandmajev, ki so bili predlagani, razen k členu 128 in vas 
še ponovno opozorim na to, da je razlika v tem, da naša komisija predlaga, da 
poslovnik stopi v veljavo takoj in to iz razloga, ker bi sicer danes ne mogli 
imenovati na novo ustanovljenih novih odborov in bi le-ti pričeli kasneje delati. 
Zakonodajno-pravna komisija pa vztraja pri svojem stališču, da stopi poslovnik 
v veljavo osmi dan po objavi. To stališče argumentira s tem, da nekatera določila 
poslovnika ne zadevajo samo notranje organizacijska in delovna vprašanja zbora 
samega. Pričenjam razpravo. 
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Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce se nihče ne javi k razpravi, zaklju- 
čujem razpravo. Da bi olajšali proceduro, predlagam, da o vseh amandmajih, 
ki jih je dal predlagatelj, to je komisija za pripravo predloga stalnega posilovnika 
socialno-zdravstvenega zbora ter zakonodajno-pravne komisije, razen amand- 
maja k 128. členu, glasujemo skupno. 

Ali se zbor strinja s takim predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Zato dajem 
na glasovanje vse amandmaje predlagatelja in zakonodajno-pravne komisije, 
razen amandmaja predlagatelja k 128. členu. Kdor je za te amandmaje, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti. Posebej dajem na glasovanje amand- 
ma predlagatelja k 128. členu predloga poslovnika. Amandma se glasi: Besedilo 
128. člena se spremeni tako, da, se glasi : »Ta poslovnik začne veljati takoj«. Kdor 
je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je ta amandma sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o celotnem predlogu poslovnika. Kdor je za ta 

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

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor predlog poslovnika sprejel. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na izvolitev pred- 
sednikov, podpredsednikov in članov odborov socialno-zdravstvenega zbora. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog odloka o izvolitvi 
predsednikov, podpredsednikov in članov stalnih odborov socialno-zdravstvenega 
zbora Skupščine SR Slovenije, ki ga je predložila komisija za volitve in imeno- 
vanja Skupščine SR Slovenije. 

Preden preidemo na razpravo o predlogu odloka, bi morali odločiti, ko- 
likšno število članov naj imajo posamezni odbori. Po pravkar sprejetem po- 
slovniku zbora ima vsak odbor predsednika, podpredsednika in 5—11 članov. 
Ob pripravah za izvolitev novih članov odbora smo bili mnenja, naj bi praviloma 
odbori imeli predsednika, podpredsednika in 7 članov, ker tako število omogoča 
odboru, da uspešno opravlja svoje naloge. Zato smo tudi v tem smislu dali pred- 
loge skupščinski komisiji za volitve in imenovanja. V zvezi s predlaganim od- 
lokom moram obvestiti zbor, da je poslanec dr. Stjepan Bunta sporočil, da ne 
želi biti član odbora za otroško varstvo, ker se z zadevno problematiko do sedaj 
ni ukvarjal in da je pripravljen sodelovati v kakem drugem odboru, predvsem 
v odboru za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje. 

Dajem najprej v razpravo predlog, naj odbori socialno-zdravstvenega zbora 
imajo poleg predsednika in podpredsednika še 7 članov. Kdo želi besedo? 

Besedo ima poslanec dr. Mitja Mrgole. 

Dr. Mitja Mrgole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pravkar smo slišali predlog, da bi naj odbori imeli po devet članov. 

V imenu poslancev dr. Borisa Sušteršiča, Štefana Sabjana, Adolfa Sarmana. 
Rudija Požarja, Milke Pogačar, Jožeta Nereda, dr. Mihaela Petroviča, Jožeta 
Oblaka, dr. Albina Peča ver j a in v svojem imenu predlagam, da bi odbor za 
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje skupaj s predsednikom in podpredsedni- 
kom štel 11 članov. Predlog utemeljujem z naslednjim: 
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Poslovnik zbora, ki smo ga pravkar sprejeli, določa, da štejejo odbori zbora 
poleg predsednika in podpredsednika 5 do 11 članov. Po predlogu komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za volitve in imenovanja naj bi imel odbor za zdravstvo in 
zdravstveno zavarovanje poleg predsednika in podpredsednika 7 članov. Ker je 
področje dela tega odbora najbolj obsežno, in ker na področju zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja obstajajo številni pereči problemi, o ka- 
terih bo moral razpravljati ta odbor, pred nami pa je tudi izpopolnitev sistema 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, predlagam, da se poveča 
število članov od 7 na 9, tako da šteje skupaj s predsednikom in podpredsed- 
nikom ta odbor 11 članov. 

Dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo razpravljati! Ker se nihče ne javi k 
besedi, lahko zaključim, da se socialno-zdravstveni zbor strinja s predlogom, naj 
ima odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje poleg predsednika in pod- 
predsednika še 9 članov, odbor za invalidsko varstvo in invalidsko pokojninsko 
zavarovanje, odbor za socialno varstvo in odbor za otroško varstvo1 pa poleg 
predsednika in podpredsednika še po 7 članov. 

Prosim poslance, ki se strinjajo s takim številom članov odborov, da dvignejo 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. 
V razpravo dajem predlog odloka o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov 

in članov stalnih odborov socialno-zdravstvenega zbora. Kdo želi besedo? Be- 
sedo ima poslanec dr. Mitja Mrgole. 

Dr. Mitja Mrgole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker je zbor pravkar sprejel spremembo, da šteje odbor za zdravstvo in zdrav- 
stveno zavarovanje skupaj 11 članov, predlagam, da sta člana, poleg članov, 
ki so bili že prej predlagani v ta odbor še: dr. Stjepan Bunta in Štefan Sreš. 
Ker dr. Bunta ne želi biti član odbora za otroško varstvo, predlagam hkrati, da 
se v ta odbor izvoli kot član dr. Božidar Topolšek. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Slišali ste predlog dr. Mitje Mrgoleta. 
Ali obstaja še kak drug predlog? (Ne.) Ce ne, dajem predlog odloka z dopol- 
nilnim predlogom dr. Mitje Mrgoleta na glasovanje. Kdor se strinja s temi 
predlogi, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili vodbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje 
izvoljeni: 

za predsednika: dr. Mitja Mrgole, za podpredsednika dr. Borut Rus, za člane: 
dr. Stjepan Bunta, dr. Štefan Gruškovnjak, dr. Marjan Komar, dr. Bogomila 
Kranjc-Rošker, dr. Ciril Kumelj, Jože Nered, dr. Albin Pečaver, Štefan Sreš in 
Dolfe Vojsk. 

V odbor za invalidsko varstvo in invalidsko-pokojninsko zavarovanje so 
bili izvoljeni: 

za predsednika: Srečko Rot, za podpredsednika Nikolaj Sabjan, za člane 
pa: Milan Loštrk, Nena Luzar, Janez Narad, dr. Drago Plešivčnik, Rudi Požar, 
Adolf Sarman in Bogo Verdev. 

V odbor za socialno varstvo so bili izvoljeni: 
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za predsednika Slavko Osredkar, za podpredsednika Tilka Kren, za člane: 
Anton Debevc, Martin Jelačin, Brigita Mavser, Jože Oblak, dr. Vojteh Pertot, 
Tatjana Trenta in Justina Zenkovič. 

V odbor za otroško varstvo so bili izvoljeni: 
za predsednika Milka Pogačar, za podpredsednika dr. Mihael Petrovič, za 

člane: dr. Dragica Grčar, dr. Albert Merlo, Anica Okršlar, dr. Silva Poljšak, 
Jelka Pungartnik, Marija Rudolf in dr. Božidar Topolšek. 

Predlagam zboru, da mandatno-imunitetna komisija nadaljuje z delom v 
sedanjem sestavu. Člani mandatno-imunitetne komisije so: predsednik dr. Eraa 
Primožič, podpredsednik Adolf Šarman, člani: Anton Debevec, Vera Dolenc in 
Martin Jelačin. 

Ali želi kdo razpravljati o tem predlogu? (Nihče.) Ker se nihče ne javi k 
besedi, dajem predlog, da mandatno-imunitetna komisija še naprej deluje v isti 
sestavi, na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel sklep, da man- 
datno-imunitetna komisija dela v dosedanjem sestavu. 

S tem smo izvolili stalna telesa zbora, ki so predvidena s poslovnikom zbora. 
Z današnjim dnem prenehajo obstajati: odbor za proučevanje zakonskih in dru- 
gih predlogov, začasni odbor za zdravstveno zavarovanje kmetov, začasni odbor 
za rehabilitacijo invalidov in začasni odbor za otroško varstvo. Članom teh 
odborov se za njihovo prizadevnost in trud v imenu zbora lepo zahvaljujem. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog odloka, ki ga je 
predložila komisija za pripravo predloga stalnega poslovnika republiškega zbora 
ter poročilo zakonodajno-pravne komisije. Ali želi predlagatelj odloka dati še 
ustno obrazložitev? (Ne želi.) 

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

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog odloka o usta- 
novitvi komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slo- 
venije za vprašanja borcev NOV. 

Ustrezni predlog je dala komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR 
Slovenije. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče 
ne javi k besedi, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog odloka o izvo- 
litvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za 
vprašanja borcev NOV. 

Dnevni red je izčrpan, zato zaključujem 38. sejo socialno-zdravstvenega 
zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 14.35.) 



ORGANIZACIJSKO - PO LITIČNT Z BOR 

50. seja 

(9. aprila 1968) 

Predsedovala: Vera Kolarič, 
predsednik organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
50. sejo organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Adolf Arigler, Bruno Adam, Janez 
Hočevar, inž. Ljudmila Krese in Stane Dolanc. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 49. seje zbora; 
2. dosedanje izkušnje varstva ustavnosti SR Slovenije in vprašanja njegove 

izpopolnitve; 
3. osnutek poslovnika organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slo- 

venije; 
4. usklajevanje predloga zakona o popustih na cene za skupinska poto- 

vanja otrok in mladine; 
5. usklajevanje predloga ugotovitev in sklepov o proračunski politiki v 

letu 1968 in 
6. poslanska vprašanja. 
Ali ima kdo kakšen dopolnilni ali spreminjevalni predlog? (Ne javi se 

nihče.) Če ne, ugotavljam, da se organizacijsko-politični zbor s predlaganim 
dnevnim redom strinja. 

Poslance prosim, tako kot po navadi, da se prijavijo k razpravi z listki, 
lahko pa seveda tudi brez prijavnice. 

Preden preidemo na obravnavo dnevnega reda, vam moram v smislu do- 
ločil 210. in 211. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sporočiti, da je 
ustavno sodišče Jugoslavije sklenilo ustaviti postopek za presojo skladnosti 
nekaterih členov zakona o razlastitvi z ustavo. 

Ustavno sodišče Jugoslavije je tudi ustavilo postopek za presojo zakoni- 
tosti določb republiških zakonov, s katerimi je bila, v mejah omenjenih določb 
zveznega zakona, določena odškodnina za razlaščene nepremičnine. Sklep ste 
prejeli danes na klopi. 
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Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 49. seje zbora. Zeli kdo predlagati kakšno spremembo ali dopolnitev 
k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ce ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik 
49. seje zbora sprejet. 

Preden preidemo na 2. točko dnevnega reda, vas obveščam, da sem se v 
smislu določil 93. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije dogovorila s pred- 
sednikom republiškega zbora, da bi obravnavali dosedanje izkušnje varstva 
ustavnosti v Sloveniji, in vprašanje njegove izpopolnitve, skupaj z republiškim 
zborom. Ima morda kdo kakšen drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ce ne, menim, 
da se s tem. predlogom strinjate in da ste soglasni, da obravnavamo to točko 
dnevnega reda skupaj z republiškim zborom. Zato bi prosila poslance, da bi 
šli v veliko dvorano, kjer bi skupno sejo začeli ob 9.15. Hvala lepa. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 12.10.) 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci! Nadalju- 
jemo z ločeno sejo našega zbora. Zaradi ekspeditivnejšega poteka današnje seje 
predlagam, da bi se odbor za proračunski sistem in finance sestal zaradi usklar- 
ditve zakonskega predloga o popustih na cene za skupinska potovanja otrok 
in mladine, kot tudi uskladitve v zvezi z ugotovitvami in sklepi o- proračunski 
politiki v letu 1968. Ali se usvoji predlog, da bi se odbor takoj sestal? (Da.) 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
poslovnika organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek poslovnika ste prejeli. Prav tako ste prejeli poročilo komisije za 
pripravo predloga stalnega poslovnika in danes na klopi še dodatno poročilo. 

Prosila bi predsednico komisije za pripravo poslovnika tovarišico Bredo 
Lokar-Gasparijevo, da osnutek še ustno obrazloži. 

Breda Lokar-Gaspari: Tovarišica predsednik, tovariši in tova- 
rišice poslanci! 

Poslovnik Skupščine SR Slovenije, kot njen osrednji akt, obsega določbe, 
ki urejajo organizacijo in delo skupščine kot celote, postavlja načela za ure- 
ditev tistih vprašanj, ki sicer segajo v pristojnost zborov, za katera pa je treba 
določiti enotno, načelno izhodišče zaradi pravilnega in uspešnega funkcioni- 
ranja celotnega skupščinskega mehanizma, vsebuje pa tudi načela za sode- 
lovanje zborov in tudi bodisi posredno bodisi neposredno za sodelovanje teles 
posameznih zborov. 

V pripravi poslovnika organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slo- 
venije je torej bilo treba izhajati iz tako določene vsebine poslovnika skupščine, 
iz njegovih načel in osnov, pa tudi iz stališč, sprejetih ob njegovem obravna- 
vanju, ter vse to, upoštevajoč dosedanje izkušnje v delu zbora in sprejeti de- 
lovni program zbora, konkretizirati. 

Glede na to, da poslovnik našega zbora izhaja iz poslovnika Skupščine 
SR Slovenije, je komisija obravnavala predvsem vprašanja ali naj poslovnik 
zbora povzema določila skupščinskega poslovnika. Komisija je ob tem sprejela 
načelno izhodišče, da naj poslovnik zbora ne ponavlja določb poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije, razen izjemoma takrat, kadar je to neizogibno zaradi do- 
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sledne izpeljave zamisli poslovnika skupščine, ali zaradi razumljivosti in pre- 
glednosti ureditve po poslovniku zbora. 

Osnutek poslovnika pa seveda v celoti ureja tista vprašanja, ki jih mora 
zbor urediti kot samostojno skupščinsko telo, tako v organizacijskem pogledu, 
kot tudi glede vsebine in načina dela odborov in drugih teles zbora. Med temi 
vprašanji so najpomembnejša naslednja: verifikacija poslanskih mandatov, ure- 
ditev vprašanj v zvezi s prenehanjem poslanskega mandata, način ustanovitve 
stalnih in začasnih odborov in komisij, delavnih skupin poslancev, njihove 
naloge, pooblastila in sestava teh organov zbora ter določitev postopka pri delu 
zbora in teles zbora. 

V pripravi osnutka poslovnika našega zbora je komisija posvetila največ 
časa tisti fazi dela zbora, v kateri se proučuje in pripravlja gradivo za delo 
zbora kot celote. Največ premisleka je terjalo poglavje o delovnem področju 
posameznih odborov. Doslej je organizacijsko-politični zbor imel le en stalni 
odbor, in sicer odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, po potrebi 
pa je ustanavljal začasne odbore in komisije ter skupine poslancev z določenimi 
delovnimi nalogami. 

Izkušnje kažejo, kar je bilo ugotovljeno že ob pripravi skupščinskega po- 
slovnika, da samo en stalni odbor v zborih delovnih skupnosti, zaradi obsežnosti 
svojih nalog z najrazličnejših področij družbenega življenja, ne more zadostiti 
vsem zahtevam in da je zaradi tega in zaradi preobremenjenosti članov takega 
odbora pri skupščinskem delu in pri delu na njihovem delovnem mestu, po- 
trebno delo razdeliti na več stalnih odborov, zlasti, ker lahko predvidevamo 
intenzivnejše delo pri dograjevanju in stabilizaciji našega družbeno-politič- 
nega sistema, kar sodi prav v delovno področje našega zbora. 

Pri določitvi stalnih odborov in njihovega delovnega področja je zato ko- 
misija upoštevala tako z ustavo in s skupščinskim poslovnikom določeno splošno 
pristojnost organizacijsko-političnega zbora, kakor tudi naloge zbora, ki iz- 
hajajo iz dograjevanja našega družbeno-političnega sistema in iz programa 
dela zbora. 

Število stalnih teles zbora in njihovo delovno področje je razvidno iz gra-- 
diva, ki ste ga prejeli. Zaradi jasnosti poudarjam, da komisija za pripravo 
stalnega poslovnika predlaga, naj ima zbor poleg mandatno-imunitetne komisije 
kot stalne komisije še naslednje stalne odbore: 

— odbor za splošna vprašanja družbeno-političnega sistema, 
— odbor za komunalni sistem, 
— odbor za družbenoekonomski sistem in proračun, 
— odbor za vprašanja javne uprave in splošne varnosti, 
—■ odbor za samoupravljanje v delovnih in drugih organizacijah in 
— odbor za pravosodje in pravice občana. 
Kot sledi, je komisija sklenila predlagati, naj bi naš zbor imel tudi stalni 

odbor za komunalni sistem. Po prvotnem predlogu naj bi se namreč vprašanje 
komunalnega sistema obravnavalo v okviru odbora za družbeno^politični> sistem*. 
Komisija pa je mnenja, da je, glede na pristojnosti zbora kot celote, potreben 
stalni odbor za komunalni sistem, kljub odboru za splošna vprašanja družbeno- 
političnega sistema in to zato, ker je komunalni sistem temelj našega samo- 
upravnega sistema in ker se pri dograjevanju tega sistema zastavljajo obsežne 
naloge, katerih cilj je uresničitev ustavnega načela o občini kot temeljni druž- 
beno-politični skupnosti. Sicer pa si je tudi naš zbor v svojem programu dela 
zadal na prvem mestu prav nalogo proučevanja in izpopolnjevanja komunal- 
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nega sistema. Pri tem izrecno poudarja, da terja to vprašanje — to je število 
stalnih odborov in njihovo delovno področje — prav zaradi velikega pomena 
za uspešno delo zbora posebno itn temeljito razpravo in zato nanj še posebno 
opozarjam in pričakujem, da glede tega zbor izrazi svoje mnenje in stališča. 

Komisija je po obravnavi delovne osnove poslovnika zbora predložila 
osnutek poslovnika vsem poslancem zbora ter tudi vsem stalnim in začasnim 
odborom ter komisiji našega zbora. Prejete pripombe in predloge je komisija 
obravnavala. Pripombe so razvidne iz skupnega poročila komisije za pripravo 
stalnega poslovnika organizacij skapolitičnega zbora in zakonodaj no-pravne ko- 
misije Skupščine SR Slovenije, katerega ste prejeli danes. 

Komisija pa ni sprejela dveh pripomb. Začasni odbor za proračunski si- 
stem in finance je predlagal, da se v 37. členu osnutka poslovnika, ki določa, 
da zbor lahko predsednika, podpredsednika in posamezne člane odbora, man- 
datno-imunitetne komisije oziroma občasnega telesa, razreši dolžnosti še pred 
potekom časa, za katerega so bili izvoljeni, točno določijo razlogi za takšno 
predčasno razrešitev funkcije. 

Komisija tega predloga ni sprejela, ker je mnenja, da je težko predvideti 
in taksativno našteti vse razloge, ki bi lahko prišli v poštev in da je zato naj- 
bolje, da se razlogi za takšno razrešitev prepuste sicer prosti, vendar argumen- 
tirani odločitvi samega zbora. 

Isti odbor tudi meni, da v drugem odstavku 44. člena manjka določilo, 
kdo pri sestavljanju programa odbora ta program usklajuje s programi drugih 
teles zbora te skupščine ter zainteresiranimi organi in organizacijami. Komisija 
meni, da določilo tega člena v tem pogledu zadošča, ker mora odbor upoštevati 
mnenje in predloge predsednika zbora. S tem je p« mnenju komisije v zadostni 
meri zagotovljen potreben usklajevalni vpliv vodstva skupščine, kar v določeni 
meri ureja že poslovnik Skupščine SR Slovenije. 

Komisija predlaga zboru, da razpravlja o osnutku poslovnika s predlože- 
nimi spremembami in dopolnitvami ter sprejme sklep o izdelavi predloga po- 
slovnika organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišici predsednici komisije se zahva- 
ljujem. za poročilo. 

Osnutek je obravnavala na skupni seji s komisijo za pripravo predloga 
stalnega poslovnika tudi zakonodajno-pravna komisija, ki soglaša z ugotovi- 
tvami in s predlogi, ki so razvidni iz dodatnega poročila, zaradi česar zakono- 
dajno-pravna komisija tudi ni pripravila posebnega poročila. Ali želi predstav- 
nik te komisije besedo? (Predstavnik komisije je odsoten.) 

Najprej bi morali o poslovniku razpravljati v načelu. 2eli kdo razpravljati 
v načelu? (Ne javi se nihče.) 

Če nihče, dajem osnutek poslovnika organizacijsko-političnega zbora v na- 
čelu na glasovanje. Kdor je za tak osnutek poslovnika organizacijsko-političnega 
zbora v načelu, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajam na obravnavo osnutka poslovnika v podrobnostih. Predlagam, 
da obravnavamo osnutek poslovnika v podrobnostih tako, da lahko vsakdo da 
pripombe, ki jih ima h kateremukoli členu, ne glede na to, da bi se morali 
držati formalnega zaporedja obravnave posameznih členov. K nekaterim čle- 
nom je že dala svoje pripombe komisija za pripravo predloga stalnega .poslov- 
nika in te so razvidne iz dodatnega poročila, ki ste ga danes prejeli. 
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Pričenjam razpravo v podrobnostih. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Če nihče, predlagam, da organizacij sko-politični zbor sprejme sklep, s 
katerim se strinjamo s predloženim osnutkom poslovnika organizacij sko-po- 
litičnega zbora, skupno s spremembami, ki so razvidne iz poročil komisije in 
da obenem zavežemo komisijo za izdelavo predloga stalnega poslovnika našega 
zbora, da pripravi predlog poslovnika našega zbora itn da ga tudi predloži zboru 
v obravnavo. 

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

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor sklep soglasno sprejel. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na usklajevanje pred- 
loga zakona o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in mladine. 

Podpredsednica republiškega zbora me je v smislu člena 113 poslovnika 
Skupščine SR Slovenije obvestila, da republiški zbor ni sprejel amandmaja k 
1. odstavku 3. člena predloga zakona o popustih na cene za skupinska poto- 
vanja otrok in mladine, po katerem naj se v prvi in drugi vrsti zamenja šte- 
vilka »20« s številko »30«. Glede na to ugotavljam, da zakonski predlog ni bil 
sprejet v pristojnih zborih v enakem besedilu, zaradi česar moramo v smislu 
2. odstavka 113. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije nadaljevati z obrav- 
navo zakonskega predloga in znova glasovati o tem spornem vprašanju. 

Skupaj z gradivom ste prejeli pismo centralnega komiteja Zveze mladine 
Slovenije, danes pa ste prejeli na klopi še dopise Zveze prijateljev mladine 
Slovenije, izvršnega odbora Počitniške zveze Slovenije in občinskega komiteja 
Zveze mladine Slovenije Kamnik. Poleg tega pa ste prejeli še resolucije občin- 
ske zveze prijateljev mladine Krško, ki je bila sicer naslovljena na prosvetno- 
kulturni zbor, vendar jo je predsednik prosvetno-kulturnega zbora odstopil 
našemu zboru v obravnavo. 

Ker naš pristojni odbor še zaseda, bi prekinila sejo za 10 minut, s tem, 
da počakamo v dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.30 in se je nadaljevala ob 13. uri.) 

Predsednik Vera Kolarič: Nadaljujemo s sejo. Vprašam predstavnika 
izvršnega sveta, če želi morda besedo k tej točki dnevnega reda? (Da.) Prosim, 
besedo ima član izvršnega sveta dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! Pred nami je ponovno predlog zakona o popustih na cene za skupin- 
ska potovanja otrok in mladine. Ze tako je prišel pred skupščinske organe z 
zakasnitvijo, sedaj pa se tu stvari še zapletajo. Na šalah in v športnih ter 
drugih organizacijah, katerih vsebina dela je namenjena mladini, ga nestrpno 
pričakujejo, saj so tu pomladni dnevi in se bliža čas izletov ter ekskurzij, za 
kar je prav sedaj najprimernejši čas. Ob tej ugotovitvi želim sporočiti temu 
zboru, da izvršni svet Skupščine SR Slovenije zaradi razlogov, ki so jih njegovi 
predstavniki navajali ob razpravah o proračunu SR Slovenije za leto 1968 in 
ponovno v razpravah o predloženem zakonu, ostaja pri svojem prvotnem pred- 
logu, to je, da republika zagotovi 20 % popusta za skupinska potovanja. Za tak 
obseg popusta so v osnovi zagotovljena v republiškem proračunu tudi sredstva. 
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Vsako povečanje bi terjalo nova sredstva, torej, hočeš nočeš, rebalans komaj 
sprejetega proračuna. 

Ob tem želim opozoriti še na dejstvo, ki ga nekateri pozabljajo, da so de- 
jansko posredno že glasovali za 20 % popust, ko so glasovali za republiški 
proračun, v katerem je tudi postavka 1,5 milijona novih dinarjev za kritje 
predlaganega 20'% popusta. 

Dalje želim sporočiti, da ima republiški sekretariat za finance, ki je po 
tem zakonu zadolžen za izvajanje zakona, pripravljeno' besedilo konkurza, ki 
pa ga ne more objaviti tako dolgo-, dokler zakon ne bo sprejet. 

V dosedanjih razgovorih je skupnost železnic zagotovila, da bo dajala ko- 
mercialni popust od 30% navzgor, in sicer 30% za manjše skupine, predvsem 
skupine približno 10 ljudi, za večje skupinske aranžmaje pa tudi do 50'%. 
Železnica je pripravljena nadalje organizirati tudi avtobusne prevoze do želez- 
niške postaje in nazaj do izhodiščnega kraja, kakor tudi prevoze od železniške 
postaje do cilja ekskurzije, oziroma potovanja, kadar ta cilj ne leži ob železnici. 

Takšno organizacijo kombiniranega prevoza je pripravljena organizirati 
na ozemlju naše republike in ostalih republik, seveda v drugem, primeru, ko 
je treba od železniške postaje pripeljati mladino v kraj samo iz večjih centrov, 
ne pa od vsake železniške postaje oziroma postajališča, kar je še posebej važno 
za kraje izven naše republike. 

Iz osebnega razgovora s predsednikom odbora za promet pri gospodarski 
zbornici SR Slovenije imam informacijo, da so tudi avtobusna podjetja pri- 
pravljena dajati vsaj 20% komercialni popust, da pa so predvideli tudi 25 
in 30 %. 

Iz povedanega sledi, da si bodo lahko organizatorji ekskurzij in izletov za- 
gotovili najmanj 50% popust, pri organizaciji večjih skupinskih potovanj pa, 
celo do 70% popust. K temu pa je mogoče pritegniti še druge zainteresirane 
dejavnike, ki so- že doslej in lahko tudi v prihodnje prispevajo k znižanju 
stroškov potovanj, ekskurzij in letovanj. 

Glede na to predlagam poslancem, da glasujejo za predlagani 20 % popust 
in tako omogočijo, da se bo že čez dober teden lahko naša mladina posluževala 
ugodnosti teh popustov. Ne bi želel, da bi1 razumeli .moja nadaljnja izvajanja 
kot pritisk na vas, vendar želim sporočiti, da bo o tem zakonu ponovno raz- 
pravljal republiški zbor 23. tega meseca, da bo lahko v primeru, če bo zakon 
sprejet, republiški sekretariat za finance že naslednji dan razpisal natečaj z 
najmanj enotedenskim rokom in da. se smemo tako upravičeno bati, da tudi 
za prvomajske praznike mladina še ne bo imela teh popustov. 

Dovolite, da k povedanemu dodam še tole pojasnilo. Poslanka tega zbora, 
tovarišica Vida Rudolf ova, je na zadnji seji zbora, v razpravi o obravnavanem 
predlogu zakona, povedala tudi tole (navajam magnetofonski povzetek njene 
razprave): »Ko smo dobili v našem odboru informacijo o sredstvih, nam je 
predstavnik predlagatelja pojasnil k tej postavki, da pač sredstev ni več, na 
isti seji pa je obrazložil postavko za razširitev tega prehrambenega centra na 
izvršnem svetu, ki zajema 36 milijonov, kot bagatelo, kot malo stvar. Moram 
reči, da od tistega trenutka dalje nisem bila pripravljena sprejeti obrazložitve 
v zvezi z vsoto, ki je potrebna za zagotovitev popusta mladim ljudem,.« 

Dovolite, da posredujem nekaj podatkov, ki naj pojasnijo to trditev. 
V predlogu zakona, oziroma v obrazložitvi zakona o petdnevnem delovnem 

tednu v SR Sloveniji, je ob koncu njegove obrazložitve na strani 14, rečeno: 
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Za pripravo in opremo prostorov ter za druge najnujnejše izdatke v zvezi, z 
organizacijo opoldanske prehrane delavcev v republiški upravi, bi bila treba 
za začetek zagotoviti sredstva v ta namen. Po navedbah posameznih organov 
(5 organov nima možnosti za lastno organizacijo prehrane in zato niso navedli 
potrebe po sredstvih), ocenjujemo ta sredstva v višini 186 304 N dinarjev 
oziroma 18 630 000 S dinarjev. 

Iz poročila, ki, ga je predložil na zahtevo izvršnega sveta predsednik ko- 
misije izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za spremljanje priprav za pre- 
hod na petdnevni delovni teden, dr. Viktor Damjan, je razvidno, da so bila za 
potrebe vseh republiških forumov, oziroma njegove uprave potrošena tale sred- 
stva: republiški sekretariat za gospodarstvo, ki vključuje še sekretariat za delo 
in zavod za planiranje, 42 500 dinarjev; republiški sekretariat za urbanizem 
4500 dinarjev; republiški sekretariat za notranje zadeve 60 000 dinarjev; re- 
publiški sekretariat za pravosodje in oboo upravo, ki vključuje še republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo, republiški sekretariat za finance, republiški 
sekretariat za, zdravstvo in socialno varstvo, republiški sekretariat za narodno 
obrambo, izobraževalno skupnost SR Slovenije in geodetsko upravo, 14 000 di- 
narjev; zavod za statistiko1 tega vprašanja še nima urejenega in je šele zaprosil 
za 20 000 dinarjev; republiški senat za prekrške ni prosil za sredstva, sodišča 
imajo skupen bife v hiši in so potrošila za to 4889,60 dinarjev; zavod za vodno 
gospodarstvo se hrani v bližnjih lokalih; hidrometeorološki zavod pa še ne dela 
po novem času. Skupno je torej bilo do 29. 3. potrošenih v te namene 
145 889,60 din. Za potrebe izvršnega sveta pa je bilo porabljenih 179 000 starih 
dinarjev in to za nakup prevoznega vozička in nekaj posode. 

Takšno je torej dejansko stanje. V vseh gradivih je navedena samo številka 
18 milijonov S dinarjev, dejansko pa je doslej potrošenih, oziroma predvidenih 
za potrošnjo 14 milijonov dinarjev za vse organe uprave. Če bi hoteli porabiti 
36 milijonov dinarjev samo za izvršni svet, potem vemo, da bi se to moralo 
nekje na dvorišču izvršnega sveta opaziti, ker bi s tem lahko zgradili dve 
enostanovanjski hiši in ju povsem opremili. 

To pojasnilo se nam zdi potrebno zaradi ugotovitve resnice, da javnost ne 
bi bila napačno informirana. V zadnjem času je na raznih mestih in tudi v 
tej hiši, namreč večkrat slišati posplošene, nepreverjene in zato seveda često 
neustrezne in celo krivične pripombe in obdolžitve na račun republiškega 
upravnega aparata, ki seveda ni brez napak in slabosti. Prepričani pa smo, da 
nepreverjene, netočne, posplošene in zato često tudi izkrivljene trditve ne mo- 
rejo pomagati k izboljšanju stanja, temveč prav narobe. Kvalitetne strokov- 
njake iz republiškega upravnega aparata pripravljajo takšne ocene in obdol- 
žitve do odločitev, da zapuščajo službena mesta v upravi in da se zaposlijo 
drugod, kjer jih ne obravnavajo na tak način. Takšen odnos pa seveda vpliva 
tudi na to, da se sposobni mladi ljudje, ki bi lahko pripomogli k izboljšanju 
dela republiške uprave, ne odločajo za zaposlitev v upravi. Se posebej pa me- 
nim, da je bilo potrebno to povedati zaradi tega, ker je bila po izjavi tovarišice 
Rudolfove prav ta informacija oziroma dezinformacija, ki jo je nekje dobila 
o 36 milijonih za potrebe prehrambenega centra na izvršnem svetu, odločilni 
moment pri njenem odnosu in končni odločitvi glede tega vprašanja. In ker 
lahko domnevamo, da je imela njena razprava v zboru podoben učinek pri 
odločitvi drugih poslancev tega zbora, smo čutili potrebo, da stvari razčistimo 
in postavimo na svoje mesto. 
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Predsednik Vera Kolarič: Zeli morda besedo predstavnik odbora za 
proračunski sistem in finance. (Da.) Besedo ima predsednik odbora tovariš 
Marjan Jenko. 

Marjan Jenko: Tovarišica predsednik, tovariši in tovanišice poslanci! 
Naš odbor za proračunski sistem, in finance je že na prejšnji seji zbora zavzel 
soglasno odklonilno stališče do amandmaja. Danes se je odbor ponovno sestal 
zaradi tega, ker je republiški zbor na svoji prej šnji seji sprejel zakonski predlog 
v drugačnem besedilu. S tem je seveda ustvaril popolnoma novo situacijo, ki 
pravzaprav zavlačuje sprejetje zakona in seveda tudi uživanje ugodnosti re- 
gresov in sklepanje pogodb s prevoznimi podjetji. Odbor je tudi danes o tem 
razpravljal in je z večino glasov odklonil amandma, s tem da se strinja, da 
ostane besedilo zakona v predloženem prvotnem besedilu, to je, da se regres 
za prevoze daje v višini 20 ®/o in ne 30 !%. 

Odbor je pri odklonitvi tega amandmaja imel pred očmi dva vidika, ki 
sta govorila proti amandmaju, oziroma, ki sta govorila za amandma. 

Prvi vidik je vidik finančne logike, zakonitosti in discipline. Drugi vidik 
pa je vidik politično-idejne narave: povečanje regresa, da bi se mladina, ki 
potuje, čim ceneje vozila. Mislim, da je razumljivo, da je bil prvi vidik finančne 
logike, zakonitosti in discipline odločilen za odbor za proračunski sistem in 
finance, ki mora zaradi tega obravnavati ta zakon prav z vidika finančnega 
sistema, kajti ta zakon nujno potegne za seboj določene materialne obveznosti 
republike. 

S tega vidika mislim bi moral amandma obravnavati naš zbor. Pri tem bi 
vas, tovariši, na nekaj spomnil. 

Mi smo na prejšnji seji sprejeli ugotovitve in sklepe v zvezi s proračunsko 
potrošnjo za leto 1968, ki nalagajo našemu zboru, republiškemu zboru, izvrš- 
nemu svetu, republiškemu sekretariatu za finance in obema odboroma, da 
pripravljata vse potrebno za razpravo in sprejetje proračuna za leto 1969. V 
ugotovitvah, v drugi alinei, je zavzeto stališče, zaradi katerega je bil naš odbor 
od poslanca Žlendra že na prejšnji seji kritiziran itn na katerega kritiko sem tudi 
odgovoril. To stališče glasi: uveljavitev tega načela zahteva strogo proračunsko 
disciplino pri vseh koristnikih proračunskih sredstev, kajti med proračunskim 
letom ne bo mogoče sprejemati nobenih dodatnih obveznosti, ki niso predvi- 
dene v proračunu. 

Najbrž boste razumeli in nam dali prav, da mora odbor, ki je pravzaprav 
sodeloval pri sestavi teh ugotovitev in sklepov, zavrniti vsako drugačno rav- 
nanje in se truditi, da pripomore k večji finančni disciplini trošenja proračun- 
skih sredstev. Če bi naš odbor drugače odločil, bi s tako svojo odločitvijo vnaprej 
zavzel stališče do vseh podobnih zahtev za povečanje sredstev v letu 1968, ki 
se lahko pojavijo. 

Tovariši, to je že danes dejstvo. Naš odbor ima že za prihodnjo sejo nekaj 
takih prošenj oziroma predlogov. 

Mislim, da je naš odbor zaradi tega dolžan predlagati zboru, da tudi naš 
zbor, kot matični zbor za proračun, zavzame odločno stališče do proračunske 
discipline. 

Drugi vidik pa je vidik politično-moralne narave povečanja tega popusta. 
V bistvu je najbrž to prav. Kljub temu pa mislim, da ne moremo zahtevati 
višjega popusta kot je predlagan, kajti po predvidevanjih niti predlaganega 
popusta ne bomo mogli kriti s predvidenimi sredstvi in bomo morali v ta namen 
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angažirati proračunska sredstva za prihodnje leto- To je izvršni svet tudi upo- 
števal prav zaradi tega, ker točnega izračuna, koliko sredstev je potrebnih, 
dejansko ni mogoče izdelati. 

Predstavnik izvršnega sveta je že našemu odboru in danes celotnemu zboru 
povedal, da se že dogovarjajo glede komercialnih popustov z železnico in pro- 
metnimi podjetji in da kaže, da bodo ti popusti lahko dosegli tudi čez 50 °/o 
regresa na prevozno ceno. 

Glede na to menim, da je edino pravilno, da sprejmemo zakon v predlo- 
ženem besedilu, v prihodnjem letu pa imamo že tako možnost, da ga spreme- 
nimo. kolikor bi imeli v ta namen na razpolago večja sredstva. 

Končno naj še poudarim, da se bo vsako odlaganje sprejema zakona odra- 
žalo v nerazumevanju potreb otrok in mladine, kajti republiški zboi bo o njem 
razpravljal na seji 23. t. m. in če bo zakon sprejel v prvotnem besedilu, bo treba 
besedilo usklajevati, kar bo praktično preprečilo mladini, da bi izkoristila popust 
že za prvomajske praznike. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Pričenjam razpravo. Besedo ima poslanec 
Franc Svetina. 

Franc Svetina: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da je naš zbor 
v izredno težkem položaju, ker argumenti, ki jih je navedel predstavnik izvrš- 
nega sveta in ki jih je navedel predsednik naše komisije za proračun in finance, 
le niso bili takšni, da bi bilo mogoče iti mimo njih, vendar vam moram povedati 
svoje osebno stališče, da me niso v toliki meri zadovoljili, da bi predlagal zboru, 
da spremeni svoje stališče. 

Danes so bili izraženi očitki glede na nenačelno stališče našega zbora, češ 
da ruši finančno disciplino. Na predzadnji ali zadnji seji pred sprejetjem repu- 
bliškega proračuna sem na tem mestu razpravljal o vprašanju regresov in sem 
zahteval, oziroma predlagal izvršnemu svetu, da v najkrajšem možnem času 
pripravi izračun, koliko bodo ustrezni popusti zahtevali sredstev, koliko bo 
mogoče zagotoviti teh popustov in koliko sredstev bo treba planirati v prora- 
čunu. Tega žal nismo dobili in tudi danes teh izračunov še ni, kar je predsednik 
odbora tudi poudaril in še vedno ne vemo, ali bodo ta sredstva zadostovala za 
20 %i popust, in ali bodo ta sredstva premajhna in jih bo treba dopolniti iz 
prihodnjega proračuna. Slišali smo očitek, češ zbor se je odločil za 20°/o popust, 
ker je sprejel proračun, v katerem je postavka 150 starih milijonov. Tovariši, 
mislim, da smo se takrat — vsaj za sebe trdim, da sem se takrat odločil za 
republiški proračun zaradi tega — ker smo domnevali, da je 150 starih mili- 
jonov orientacijska številka, da bomo o odstotku še razpravljali, ko bomo spre- 
jemali zakoin in če bodo ta sredstva premajhna, bomo dodali nova sredstva 
iz rezerve ali pa bomo sklenili takšno pogodbo, da bomo to razliko krili iz 
prihodnjega proračuna. Zato zavračam očitek, češ da se je zbor s sprejemom 
zneska 150 milijonov že odločil za tak zakon, kot je predložen. 

Ne glede na vse to pa mislim, da ni mogoče prezreti političnega problema, 
ki ga je že sprožila ta razprava o popustih za skupinska potovanja otrok. Ti dim, 
da mi je še vedno nerazumljivo, kako je mogoče, da se je ravno ta postavka 
v primerjavi z lanskim letom zmanjšala za 60 milijonov in nam danes dela 
težave. Tovariši, to ni prisotno samo v našem zboru, ampak o tem že govori 
širša slovenska javnost, o čemer pričajo tudi pisma različnih institucij in 
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mladinskih organizacij, ki so bila naslovljena na naš zbor. Osebno mislim, da 
mimo tega ne moremo. 

Kar zadeva očitek zavlačevanja, je res, tovariši, da se lahko zgodi, da bo 
prišlo, če mi izglasujemo amandma, pa tega amandmaja republiški zbor ne 
sprejme, do usklajevanja in da se bo zadeva zavlekla. Vendar republiški zbor 
danes zaseda in bomo lahko takoj usklajevali, če bo to potrebno. 

Kar zadeva sejo dne 24. aprila, je ta res zelo pozno sklicana in bi bilo 
v resnici škodljivo, če bi se stvar do takrat zavlekla. Zato predlagam, kolikor 
bo obveljal sklep, ki je že bil sprejet o tej problematiki, da zbor pooblasti 
tovarišico predsednico, da takoj po sprejemu tega sklepa obvesti republiški 
zbor o stališču našega zbora in da o problematiki še danes razpravlja. 

Predsednik Vera Kolarič: K besedi se je prijavil poslanec Geza Bačič. 

Geza Bačič: Tovarišice in tovariši poslanci! Bom kratek. Ponovno se 
oglašam o vprašanju popustov za skupinska potovanja otrok in mladine in takoj 
uvodoma najodločneje poudarim, da se strinjam z amandmajem za 30 °/o popust, 
ki ga je sprejel naš zbor. Dodatno k razpravi, ki sem jo imel o teh vprašanjih 
na 49. seji zbora in dodatno k temu, kar nam je povedal tovariš Svetina, naj 
povem še tole: 

1. Sam sem že v mesecu januarju 1968 postavil poslansko vprašanje, totrej 
pred sprejetjem proračuna, in dobil na februarski seji, točno 12. februarja, odgo- 
vor, ki me je le delno zadovoljil, zato sem tudi predlagal, isto kot tovariš 
Svetina, da naj predlagatelj zakona da na dnevni red ta zakon pred sprejetjem 
proračuna. Ista stališča in resolucija so bili poslani, kolikor vem, s strani cen- 
tralnega komiteja Zveze mladine Slovenije in še nekaterih organizacij, ki zdru- 
žujejo mladino, skupščinskim organom. To so zahtevali in potrdili na tej seji 
še nekateri poslanci, ker v prvem predlogu proračuna ni bilo sploh predvidenih 
sredstev za regrese. Mislim, da je prav, da se zavzemamo za proračunsko disci- 
plino pri tnošenju sredstev; mi smo to tudi sprejeli, samo menim ob tem, 
kar sva povedala s tovarišem Svetino, da se postavlja vprašanje, ali gre za 
kršitev proračunske discipline pri nas poslancih ali pa morda tudi pri predla- 
gateljih zakona, oziroma izvršnem svetu, če takšnih stališč, ki so po mojem 
mnenju pravilna, ne upošteva pravočasno. 

2. Predlagatelj zakona o popustih sam ugotavlja, da bo verjetno 150 000 000 
S din za regrese tudi pri 20% popustu premalo. Potrebna bodo dodatna sredstva. 
To pomeni, da se že pri tem zavestno odločamo za kršenje proračunske disci- 
pline. Razen tega menim, da ni dovolj konkretnih izračunov, koliko sredstev 
bi navsezadnje rabili za te popuste. 

3. Gre za enotno reševanje regresov v vsej federativni republiki Jugo- 
slaviji, čeprav je jasno, da je to z zveznim zakonom nemogoče urediti, ampak 
menim, da bi moralo biti to urejeno, saj naša mladina ne bo potovala le po 
Sloveniji. Prav nerodno pa je tako heterogeno reševanje popustov v posameznih 
republikah, čeprav bi se ravno mi Slovenci s sprejetjem 30% regresa približali 
enotnejšim popustom, ker bi potem pet republik imelo 30% popust. 

4. Predlagatelj zakona za .mene kljub vsemu ne zagotavlja konkretno in 
jasno, koliko odstotkov komercialnega popusta bodo dale prevozniške organi- 
zacije. Menim, da bi bilo možno, kljub temu, da zakon še ni sprejet, že prej 
začeti razgovore in posvetovanja z zainteresiranimi prevozniškimi organiza- 
cijami in bi potem lahko prišli na sejo zbora s konkretnejšimi podatki. Zato 
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menim, da bi moral biti ta odstotek udeležbe republike 30 ®/o, saj nam praksa 
komercialnih popustov kaže slabe uspehe, mladini pa moramo, to ponovno 
poudarjem, zagotoviti vsaj 50'% skupnega popusta. 

5. Strinjam se, da je zadnji čas, da zakon sprejmemo in da omogočimo 
otrokom in mladini potovanja, izlete ter možnost za vzgojo in rekreacijo. Ne 
bom ponavljal tistega, kar je povedal tovariš Svetina, dodajam pa vseeno tole: 
zdaj smo po mnenju predstavnika republiškega izvršnega sveta mi krivi za 
zakasnitev zakona. Kdo pa je kriv, da je zakon prišel na dnevni red šele 
27. marca? Dobro, mi prevzamemo odgovornost za nekaj dni, kdo pa za tri 
mesece? 

Končno ne pozabimo, da gre za mladega človeka, ki ima pravico do te 
socialistične družbe upravičeno pričakovati več razumevanja in več posluha za 
vzgojno in rekreativno dejavnost. Navsezadnje menim, da delamo neodpustljivo 
napako, ko zadnje čase mladi generaciji vse bolj jemljemo, ne pa tudi dajemo, 
obenem pa zahtevamo, naj bo mladina res socialistično in napredno vzgojena. 
Mislim, da priporočila centralnega komiteja Zveze mladine, počitniške zveze, 
društva prijateljev mladine in vseh drugih organizacij, ki jih imamo, ogromno 
pomenijo. Ne bi ponavljal tistega, kar je bilo že povedano v tej smeri. Postav- 
ljam samo dve dilemi: ali se vam ne zdi, da smo poslanci odgovorni tudi pred 
volivci za svoje odločitve, ki jih zastopamo v skupščini. Primer reagiranja jav- 
nosti na. ta naš zakon je jasen dokaz, da simo imeli prav in tudi redek primer, 
da občani tako množično podpirajo naše odločitve. Torej spet nov dokaz, da je 
treba pri amandmaju vztrajati. Hvala. 

Predsednik Vera Kolarič: K besedi se je priglasil poslanec Tone 
Brumen. 

Tone Brumen: Mislim, da je bilo že dovolj povedanega, vseeno pa 
moramo danes ugotoviti, da smo 9. aprila. Iz vprašanja, ki sem ga postavil, 
sem dobil odgovor, da je bilo 150 milijonov S din predvideno za leto 1968, to 
se pravi za celotno koledarsko leto, se pravi, skoraj 4 meseoe se ta sredstva 
niso koristila. Zaradi tega zavračam mnenje, da bi bilo treba spremeniti pro- 
račun, ker ne vemo niti, kot je bilo že rečeno, ali je dovolj 150 ali 200 ali koliko 
milijonov. 

25. januarja je odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov prvič 
razpravljal o popustih in takrat jasno zahteval, da je treba to sistemsko in 
čimprej enotno urediti. 29. januarja je razpravljal in sprejel stališča centralni 
komite Zveze mladine, ki jih je poslal skupščini, izvršnemu svetu in vsem 
družbeno-političnim organizacijam. 26. januarja je sprejela sekcija mladine in 
družbeno-politične organizacije ista stališča. Poslansko vprašanje Geze Bačiča 
in pa razprava Franca Svetine na predzadnji seji našega zbora dovolj jasno 
kažejo, da se poslanci nismo zadovoljili z odgovori, ki smo jih dobili. 

Meni se zastavlja vprašanje, zakaj se ni zakon obravnaval hkrati s prota-" 
čunom, ker se mi zdi, da bi takrat bila obravnava zakona ali pa proračuna 
malo drugačna kot je pa danes obravnava zakona. Naš začasni odbor za druž- 
beni plan in finance je imel hkrati v obravi i zakon i proračun, vendar je zakon 
prišel na sejo skupščine kasneje kot pa sam proračun. Nikakor se ne morem 
strinjati, da bi stališče tovarišice Rudolfove vplivalo na poslance glede 20 % 
ali 30 «/o, ker se mi zdi, da smo imeli in imamo poslanci predvsem vsebinske 
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razloge za to, da lahko vztrajamo na 30 °/o in nas tista kuhinja, če je bila ah 
ni bila, prav nič ni motila pri naših odločitvah. 

Končno pa moram poudariti, da se mi ne zdi pravilno, da republiški zbor 
danes ne obravnava tega vprašanja. Menim namreč, da to ni v skladu s po- 
slovnikom, vsaj kot ga jaz razumem. 

Predsednik Vera Kolarič: K besedi se je priglasil poslanec Niko Belo- 
pavlovič. 

Niko Belopavlovič: Tovarišice in tovariši, imamo samo nekaj pri- 
pomb. Ne bi si rad naprtil prilastka dezinformatorja, vendar menim, da je 
nekaj stvari takih, ki jih kaže povedati na zboru. 

Prvo mi ne ugaja način današnje razprave, postavljanje pred izvršeno 
dejstvo; poslanec, sprejmi predpis; v taki obliki ali pa prevzemi na sebe odgo*- 
vornost, da se mladina letos ne bo vozila. 2e samo to dejstvo, da se postavljam 
pred zid, da sprejmem predpis v določeni obliki, kaže na pritisk, kaže na prisilo. 
Ne bom rekel, od koga to izhaja, mogoče bi se dalo to deloma pripisati tudi 
upravnim organom, ne kot pritisk, morda bolj kot taktiko, prav gotovo pa 
predstavlja pritisk na nas potek časa. Zamudili smo 4 mesece in že čisto laično 
računanje kaže, da predstavlja to 33 ®/o in če primerjam 10 % z zamujenimi 
33%, je račun povšem jasen in povsem očiten in ni tovarišici Rudolf ovi bilo 
potrebno, da bi nas kakorkoli prepričevala, ker sem takoj spoznal, kakšna je 
zadeva. To je eno. 

Drugič, vztrajanje na proračunski disciplini, na doslednosti, menim, da 
v tem primeru ni na mestu. Strinjam se s tem, da moramo vztrajati pri prora- 
čunski disciplini, samo je vprašanje, ali je ta disciplina s tem našim amand- 
majem za 10 % tako silno narušena, da bi se morali tako goreče boriti za 
finančno disciplino in za doslednost pri izvajanju proračuna. Za teh 10 %> sem 
vam prikazal, da je že pokritih. Poleg tega pa me moti, da nismo vedno tako 
dosledni. Ko smo pred nekaj tedni razpravljali o tisti velenjski polomiji — jaz 
jo bom pogrel, ker me pri tej razpravi moti — smo glasovali, pa se prav nihče 
ni vprašal, kdo je politično ali moralno odgovoren, da ne govorimo o kazenski 
in materialni odgovornosti, pa je šlo tedaj za milijarde. Nobeden se ni našel, 
ki bi takrat to stvar postavil pred zbor na tak način kot na primer danes teh 
10 °/o. Danes pa, ko gre za nekaj milijonov, za katere pa niti predlagatelj pred- 
pisa nima izračuna, ali bo 20 %> pokritih s 150 milijoni ali ne, pa se nikakor 
ne moremo zediniti. Vprašanje je tudi, ali res predstavlja 10'% tako nevarno 
situacijo za miniranje našega proračuna, če je ne predstavlja ustavni spor 
zaradi komunalnih taks, ko gre za milijardne zneske, ali pa predlog zakona 
o sodnih taksah, ko gre tudi za milijardne zneske. Zato menim, da teh nekaj 
odstotkov ne predstavlja niti kršitve proračunske discipline niti nikakršne večje 
obremenitve republike. 

Mogoče se tovarišem predlagateljem zdi to majhna zadeva, mogoče se jim 
zdi nepomembna, vendar se ravno pri takih stvareh politični posluh bolj pokaže, 
kot v marsikateri drugi zadevi. 

Dovolite mi, da svoj zaključek obrazložim z dvema primeroma. Mi tožimo 
že nekaj let, da je na naši univerzi struktura mladine problematična, da de- 
jansko iz kmečkih predelov, iz delavskih družin, skoraj nimamo študentov ali 
pa v minimalnem odstotku. In če bo šlo tako naprej, bomo imeli že čez nekaj 
let dejansko samo purgarijo na ljubljanski univerzi. Zato se ob tem lahko 
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postavi vprašanje, ali so ti prevozi mladine res tako povezani s tem, koliko 
mladine iz Prekmurja, Bele krajine, iz primorskega konca študira na ljubljanski 
umiverzi. Neposredno mogoče ne, prav gotovo se pa na. tem primeru pokaže 
odnos tudi do mladine iz teh krajev, če ji ne omogočimo, da si ogleda, na primer 
kakšno kulturno prireditev v Ljubljani. Mogoče bolj čustveno občuteno sem 
zadnjič razumel tovariša Bračiča, ko je omenjal primere iz svojega okoliša, ko 
vem, da nas je v Beli krajini tovarišica peljala na ekskurzijo do sosednje šole 
zaradi tega, ker nas štiri petine mladine ni zbralo toliko sredstev, da bi se 
nekaj postaj z vlakom peljali na ekskurzijo. Mogoče te stvari tudi na mene 
vplivajo, da sem se jasno, brez vpliva tovarišice Rudolfove že zadnjič ogrel za 
predlagani amandma. 

Drugo, celo naši nekateri visoki politični forumi so z dokaj uglajenimi 
besedami razpravljali o neustavnih posegih bogoslužnih organov, ki se ukvar- 
jajo tudi s športnimi dejavnostmi, s koncerti in z drugimi dejavnostmi. Menim, 
da tudi ti prevozi lahko prav gotovo vplivajo na še večjo laično angažiranost 
verskih in drugih organov. Pri taki situaciji torej dajem prednost politično- 
moralnim momentom in ne toliko finančno-disciplinskim proračunskim momen- 
tom, ker menim, da ta doslednost ni takega pomena, da se ne bi mogli tudi 
danes odločiti za amandma. Ne prevzamem pa seveda na sebe odgovornost zaradi 
zamude, ki je naš zbor ni kriv. 

Predsednik Vera K o 1 ari č : Želi še kdo besedo? K besedi se je prigla^ 
sila tovarišica Vida Rudolfova. 

Vida Rudolf: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da sem zboru 
dolžna v zaščito svojega osebnega ugleda vendarle drobno informacijo. Z vsoto, 
s katero sem operirala, sem bila seznanjena ob diskusiji v zvezi s petdnevnim 
tednikom v stalnem odboru za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
in si torej številke nisem izmislila. Kdo je ta podatek posredoval, lahko izvršni 
svet zve prek predsednika mojega odbora, ki je sejo vodil. Meni se zdi nepo- 
trebno, da to ime imenujem, kajti nomina sunt odiosa. Podatek je bil iznesen 
v prisotnosti vseh članov odbora in ker je bil iznesen na isti seji, ko smo 
razpravljali tudi o vprašanju popusta mladih, me je kot vzgojiteljico in poslanko 
seveda močno motiviral za to, da sem ob vseh vsebinskih razlogih štela za 
potrebno, da je treba tudi ob takih vprašanjih s poslansko vestjo in zavestjo 
razmišljati o odnosih. 

Predesdnik Vera Kolarič: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima pred- 
stavnik izvršnega sveta dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovarišica predsednik! Želel bi odgovoriti 
samo na nekatera direktno postavljena vprašanja, ker mislim, da sem dolžan 
to storiti. 

Gre za zahtevo po podrobnih izračunih. Moram priznati, da teh podrobnih 
in dokončnih izračunov nismo v stanju narediti, prvič zato, ker od zveznih 
organov, ki so do lanskega leta vodili politiko regresiranja, ni mogoče dobiti 
nobenih podatkov, koliko je bilo sredstev in kako potrošenih v preteklih letih 
za mladino, ki je potovala v okviru Slovenije in izven nje, pa je doma v naši 
republiki. Lanskoletna vsota, ki je bilo določena, je bila obračunana. Pri obra- 
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čunih so bile doslej dokazane nekatere nepravilnosti in ker seveda nihče ne 
ve točno, koliko mladine bo potovalo, koliko ekskurzij, kako dolge bodo te 
ekskurzije in koliko dni bodo trajale, je tudi vsak tak izračun nemogoč. 

Dalje bi želel poudariti, da trditev tovariša poslanca, da gre za 60 000 000 
manj sredstev kot lansko leto, ne drži zato, ker lansko leto ni nihče dajal 
nobenih komercialnih popustov, ampak so veljali samo tisti in toliko popustov, 
kolikor jih je bilo zagotovljenih z republiškimi sredstvi. Kot sem že povedal, 
gre sedaj za 20 % popusta, ki jih zagotavlja republika in najmanj 30 %> popusta, 
ki jih zagotavljajo železnice, to se pravi skupno 50 % in da moramo teh 30 "/o 
komercialnega popusta tudi ovrednotiti z določenimi sredstvi, ki so za to na 
razpolago. Na poslansko vprašanje sem jaz odgovoril tovarišu Bačiču, da je 
v piri pravi in že v obravnavi zakon, ki je bil, kot je razvidno, 20. februarja 
poslan skupščini in na odborih celo sočasno obravnavan s proračunsko raz- 
pravo. Po poslovniški in ne vem kakšni logiki obravnavanja je prišlo do tega, 
da je bil proračun obravnavan prej, kot sam zakon. Ne vem, če sem kje trdil, 
čeprav sem bil obdolžen, da so sedaj poslanci krivi takega zaostanka. Mislim, 
da te trditve v moji prejšnji razpravi res ni bilo. 

Kar zadeva trditev poslanke Rudolfove, moram samo ugotoviti, da iz pre- 
gleda gradiva, ki ga imamo na razpolago, ne izhaja, da bi bila porabljena kakšna 
sredstva za razširitev kuhinje na izvršnem svetu. O navedeni številki ni bilo 
nikoli, vsaj ne pismeno, nikjer sporočeno nikomur. Tudi nisem tovarišice dolžil, 
da si je številko izmislila, če sem izjavil, da je to informacijo, oziroma dezinfor- 
macijo prenesla v zbor. Obvezujem pa se, da bomo skušali ugotoviti, če meni, 
da je to potrebno, kdo je tak podatek objavil in kje. 

Predsednik Vera Kolarič: K besedi se je priglasil tovariš Franc 
Svetina. 

Franc Svetina: Tovariši in tovarišice, ne mislim na dolgo govoriti 
o številkah in o dosedanji razpravi. Točno je to, kar je tovarišica Rudolfova 
rekla. Mi smo v odboru razpravljali o petdnevnem tedniku in med drugim smo 
slišali tudi podatek 36 000 000, kolikor bodo stale adaptacije prostorov za pre- 
hrano delavcev v republiški upravi. Tu bi tovarišico Rudolfovo delno popravil, 
ker je bil verjetno to spodrsljaj, da je govorila samo o prostorih izvršnega sveta. 
Dejansko pa je ta beseda padla in tudi številka je točna. Mislim pa, da sploh 
ni važno, ali je bilo to 36 000 000 ali 18 000 000, strinjam se s predstavnikom 
izvršnega sveta, da je v gradivu navedeno 18 000 000, kajti ni šlo za številke, 
šlo je za to, kar je nekdo omenil, da adaptacija teh prostorov pomeni pravzaprav 
bagatelni izdatek, saj bi tudi za 18 000 000 lahko rekli, da je bagatelni izdatek. 
No, in ob tej priliki smo vsi, skoraj v en glas, postavili vprašanje, češ, kje 
pa so ti kriteriji, kaj je veliko in kaj malo. Pri tem se je stvar tudi končala 
in nismo delali iz tega nobenega problema. Tovarišica Rudolfova pa je na zadnji 
seji, ko je razpravljala o problematiki, o kateri razpravljamo danes, povzela 
primer zaradi tega, ker res čestokrat ne vemo, kaj je veliko in kaj je malo 
in za katere potrebe trošimo veliko in za katere trošimo malo. 

Predsednik Vera Kolarič: Besedo želi še poslanec Tone Brumen. 

Tone Brumen: Člen 313 poslovnika govori dobesedno tako: »Ce pred- 
sednika zborov ugotovita, da besedilo, v katerem je bil zakonski predlog izgla- 
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sovan v enem zboru, ni enako besedilu, v katerem je bilo izglasovano v drugem 
zboru, obvestita o tem svoj zbor. Da bi se med zboroma doseglo soglasje v bese- 
dilu, oba zbora nadaljujeta obravnavo zakonskega predloga in znova glasujeta 
o spornih vprašanjih.« 

Ostane nam vprašanje, kdo je politično odgovoren, da danes o tem repu- 
bliški zbor ne razpravlja. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Mislim, da smo doslej obravnavali pred- 
loženi zakonski predlog o soglasju s poslovnikom. Glede na predlog poslanca 
Svetel j a bom takoj posredovala odločitev našega zbora predsedniku republiškega 
zbora s prošnjo, da bi še na današnji seji obravnavali našo odločitev. 

Prosim, želi še kdo razpravljati? (Ne jiaivi se nihče.) Ce ne, zakluijčujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Ker glasujemo po določbah drugega 
odstavka 313. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije le o spornih vprašanjih, 
dajem na glasovanje le amandma, ki ga je na prejšnji seji predlagal Franc 
Svetelj in po katerem se v prvem odstavku 3. člena zakonskega predloga v 1. in 
2. vrsti zamenja številka »20« s številko »30«. Kdor je za tak amandma, naj 
prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (5 poslancev 
dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor sprejel amandma, po kate- 
rem se v prvem odstavku 3. člena zakonskega predloga zamenja številka »20« 
s številko »30«. 

Po predlogu poslanca tovariša Svetelja, tako kot sem vas že prej obvestila, 
bom odločitev zbora takoj posredovala predsedniku republiškega zbora, s proš- 
njo, da jo obravnavajo še na dananji seji republiškega zbora. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na usklajevanje pred- 
loga ugotovitev in sklepov o proračunski politiki v letu 1968. 

Podpredsednica republiškega zbora me je obvestila, da republiški zbor na 
seji dne 23. 3. 1968 ni sprejel amandmaja k predlogu ugotovitev in sklepov 
o proračunski politiki za leto 1968, po katerem naj bi se k 1. odstavku 1. sklepa 
dodal 2. odstavek, ki naj bi se glasil: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
do konca novembra 1968 prouči proračunsko potrošnjo po občinah in predlaga 
Skupščini SR Slovenije, to je republiškemu in organizacijsko-političnemu zboru 
ukrepe za uskladitev te potrošnje, glede na, dejanske potrebe v občinah v skladu 
z njihovimi pristojnostmi po ustavi in zakonu.« Glede na to ugotavljam, da 
predlog ugotovitev in sklepov ni bil sprejet v obeh zborih v enakem besedilu, 
zaradi česar moramo skladno z določili drugega odstavka 317. člena v zvezi 
s 316. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije nadaljevati z obravnavo pred- 
laganega dokumenta in znova glasovati o spornem vprašanju. 

Zeli morda besedo predstavnik izvršnega sveta tovariš Repič? (Da.) Besedo 
ima član izvršnega sveta tovariš Viktor Repič. 

Viktor Repič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši. Na zadnji 
seji republiškega zbora je bil amandma, katerega obravnavamo sedaj, zavrnjen. 
Predstavnik matičnega odbora je na tej seji republikega zbora izjavil tole: 
Menim, da je besedilo tako, kot je predlagano, nesprejemljivo. Lahko ga je 
razumeti na dva načina: na en način, da posegamo v samostojnost občin, ki jo 
komaj uveljavljamo z zakonom o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
z delimitiranjem stopenj in zakonodaje, ali pa se šteje obratno, da gre za 
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neko reguliranje odnosov med republiko in občino v letu 1969. To pa je zajeto 
v 7. točki sklepov, ko bo izvršni svet predlagal Skupščini SR Slovenije eko- 
nomsko-politična izhodišča za sestavo proračuna v prihodnjem letu. Jasno pa 
je, da je eno od temeljnih izhodišč prav odnos med republiko in občinami. 

Izvršni svet se je s to obrazložitvijo strinjal in je bil zato mnenja, da 
amandmaja ni treba sprejeti. 

Predsednik Vera Kolarič: Želi morda besedo poročevalec odbora za 
proračunski sistem in finance? (Da.) Besedo ima predsednik odbora tovariš 
Marjan Jenko. 

Marjan Jenko: Odbor na zadnji seji ni razpravljal o tem amandmaju, 
ampak sem jaz kot predsednik tega odbora pojasnil stališče k amandmaju, ki 
pa je bilo negativno. Kljub temu je zbor sprejel amandma. Danes je odbor 
ponovno o tem razpravljal in je soglasno ta amandma odklonil, ker meni, da 
ni potreben. Potreben pa ni iz razlogov, ki sem jih že zadnjič navajal, danes 
pa smo slišali še argumente izvršnega sveta in odbora za družbeni plan, finance 
in proračun republiškega zbora. Mnenja smo, da je vse to, kar se želi doseči 
z amandmajem tovariša Raua, dejansko zajeto v 7. točki tega sklepa, še posebno 
zaradi tega, ker menimo, in to sem zadnjič že rekel, da si je nemogoče zamiš- 
ljati, da bi republiški izvršni svet lahko predložil ekonomsko politična izhodišča 
za sestavo proračuna za prihodnje leto, to je za leto 1969, ne da bi upošteval 
tudi vlogo in mesto občine in republike, njihove naloge in njihove dejanske 
potrebe. Ce je tako, to pa je v 7. členu jasno povedano, je nedvomno, da bo 
moral o tem vprašanju takrat, ko bodo izhodišča predložena, naš odbor raz- 
pravljati. Zato je odbor mnenja, da je tak amandma nepotreben, posebno glede 
na to, da imamo v programu dela te naloge že postavljene in da smo z delom 
že začeli. 

Predsednik Vera Kolarič: Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? 
Besedo ima poslanec Ivan Rau. 

Ivan Rau: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! Ko 
sem tako ad hoc na ziadnji seji predlagal amandma, sem imel v mislih prav 
to drugo izhodišče, ki ga je sedaj povedal tovariš Repič. Gre predvsem za 
reguliranje odnosov med občinami in republiko v letu 1969. Mi se zavedamo, 
da za leto 1968 takega usklajevanja ni moč več izvesti, smo pa bili danes pri 
razpravi o izkušnjah o ustavnosti soočeni s problemom, ki je bil že večkrat 
nakazan, in tudi v uvodnem referatu in v razpravah, da namreč prav neraz- 
čiščeni materialni odnosi med družbeno-političnimi skupnostmi povzročajo 
ustavne spore. Tu gre predvsem za nepokrite obveznosti, ki nastajajo pri pre- 
nosu pristojnosti na ožje družbeno-politične skupnosti, ko je prizadeta republika 
zaradi prenosa dosedanjih zveznih pristojnosti, enako občine, ko gre za prenos 
pristojnosti iz republike na občine. Vsi vemo, da je v letu 1967 zveza s povečano 
udeležbo na proračunskih dohodkih močno zarezala v materialno bazo občine. 
To so opravičevali s potrebo sanacije zveznega proračuna in deloma tudi pove- 
čanih izdatkov za narodno obrambo. V pripravah za sestavo letošnjega repu- 
bliškega proračuna smo se strinjali z zahtevami naše skupščine in izvršnega 
sveta po delimitiranju prispevnih stopenj, vendar pa smo lahko kaj hitro tudi 
ugotovili, da se je letos na republiškem nivoju dogodilo tisto, kar smo doživeli 
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lani na nivoju zveze. Letošnje povečanje republiškega proračuna za 6,5 %, ozi- 
roma 28®/o — gre za normalno povečanje — je prav tako posledica težnje, ki 
je bila lansko leto prisotna pri sestavljanju zveznega proračuna, to je sanacija 
oziroma nadaljevanje sanacije {republiškega proračuna. Zato je bila povečana 
tudi udeležba republike na nekaterih vrstah proračunskih dohodkov in to je 
jasno povzročilo hude probleme v občinah in izredne težave pri sestavljanju 
in usklajevanju njihovih proračunov. Novo uvedeni proračunski dohodki, kot 
sem že zadnjič omenil, še zdaleč niso nadomestili izpada dohodkov, ki si jih 
je v večjem odstotku določila republika s svojimi instrumenti. 

Tako smo prišli v situacijo, da je namesto zveze letos republika povečala 
svoje proračunske dohodke deloma tudi na račun občin. Ne poznami toliko 
letošnje konkretne proračunske situacije, vendar lahko iz primerjav, kakšna 
je udeležba družbeno-političnih skupnosti na bruto proračunskih dohodkih, 
vidimo, da od leta 1966 udeležba občin v bruto proračunskih dohodkih nenehno 
upada. Tako smo priča procesu, ki ob proklamiranju krepitve komunalnega 
sistema manjša, oziroma krči materialno osnovo naših temeljnih družbeno- 
političnih skupnosti, to je občin. Taka politika nujno povzroča na nivoju občin 
neusklajeno proračunsko potrošnjo in določene ekscese, ki prav gotovo niso 
v skladu z našim samoupravnim sistemom. Zato upravičeno pričakujemo, da 
bo vsaj za leto 1968 predvidena delna sanacija občinskih proračunov. Mislim, 
da je prav to izhodišče, ki ga je povedal tovariš Repič, tisto, ki sem ga želel 
s svojim predlogom doseči, da se za leto 1969 res poglobljeno začne razpravljati 
o položaju, ki je nastal z upadanjem proračunske udeležbe na proračunskih 
dohodkih. Mislim, da mora naš zbor do tega problema zavzeti določeno stališče 
in mislim, da bi predvsem naš odbor, ki je pristojen za proračun, moral v 
skladu s programom našega zbora zavzeti do tega problema stališče in pa 
tudi jasno predlagati zboru ustrezne ukrepe za sanacijo tega stanja. 

Upam in želim, da bomo le s skupnimi napori in z resno prizadevnostjo 
ta problem rešili, jasno, v okviru danih možnosti. Čeprav ne razpolagamo več 
z amandmajem, ker je, kot predlog, sprejet, mislim, da s pojasnili predstavnika 
izvršnega sveta lahko upamo, da bo ta problematika, ki smo jo skušali z amand- 
majem podkrepiti, le rešena v skladu s sedmo točko predlaganih sklepov. 
Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o spornem vprašanju, to je 
amandmaju, ki ga je predlagal poslanec Ivan Rau na prejšnji seji. 

Amandma se glasi: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj do konca 
novembra 1968. leta prouči proračunsko potrošnjo po občinah in predlaga 
Skupščini SR Slovenije, to je republiškemu in organizacijsko-političnemu zboru 
ukrepe za uskladitev te potrošnje glede na dejanske potrebe v občinah v skladu 
z njihovimi pristojnostmi po ustavi in zakonu.« To je bil predlagani amandma. 
Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Nihče ne dvigne roko.) Kdo 
je proti? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor zavrnil amandma poslanca 
Ivana Raua. To odločitev bom prav tako posredovala predsedniku republiškega 
zbora. 

Prehajam na zadnjo, 6. točko dnevnega reda, to je na poslanska 
vprašanja. 
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Za današnjo sejo ni bilo predloženih pismeniilh poslanskih vprašanj, zato 
vprašam, ali ima kdo izmed poslancev kakšno ustno vprašanje? (Ne javi se 
nihče.) Ce ni nobenega ustnega vprašanja, zaključujem to točko dnevnega reda 
in prekinjam sejo, dokler ne dobimo obvestila republiškega zbora o usodi 
amandmaja k predlogu zakona o popustih na cene za skupinska potovanja otrok 
in mladine. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.15 in se je nadaljevala ob 15.40.) 

Predsednik Vera Kolarič: Nadaljujemo sejo. Tovarišice in tovariši 
poslanci! Kljub temu, da nimam uradnega obvestila od predsednika republi- 
škega zbora, vendar smo vsi poslušali izid glasovanja v zvezi s sporno točko 
dnevnega reda in smo slišali, da je republiški zbor z večino sprejel amandma 
in zato ugotavljam, da je predlog zakona o popustih na cene za skupinska 
potovanja otrok in mladine usklajen in sprejet v obeh zborih v enakem bese- 
dilu. (Ploskanje.) 

Ker je bila to zadnja točka naše današnje seje in ker je dnevni red s tem 
izčrpan, zaključujem sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 15.45.) 



ORGAKrzACiJSKO - POLITIŽNI 

51. seja 

(27. maja 1968) 

Predsedovala: Vera Kolarič, 
predsednik organizacij sko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovariši poslanci! Pričenjam 51. sejo orga- 
nizacijsko-političnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Odsotnost z današnje seje so opravičili naslednji poslanci: Albinca Možina, 
dr. Ernest Petrič, Mirko Zlender in Brane Vipotnik, ki pa bo prišel na sejo 
nekoliko kasneje. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 50. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. uveljavljanje temeljnega zakona o delovnih razmerjih v delovnih skup- 

nostih; 
4. predlog sklepov o varnosti prometa na javnih cestah v SR Sloveniji; 
5. predlog sklepov o požarnem varstvu v SR Sloveniji; 
6. predlog odloka o najetju kredita pri kreditni banki in hranilnici v 

Ljubljani za sanacijo kliničnih bolnic v Ljubljani; 
7. predlog za izdajo zakona o pravosodnem izpitu; 
8. predlog poslovnika organizacijsko-političnega zbora; 
9. verifikacija poslanskega mandata; 

10. predlog odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za vpra- 
šanja borcev NOV; 

11,. predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komi- 
sije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV; 

12. določitev števila članov odborov in izvolitev predsednikov, podpredsed- 
nikov in članov odborov ter mandatno-imunitetne komisije organizacijsko-poli- 
tičnega zbora. 

28 
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S tem razširjam predlog dnevnega reda, ki ste ga prejeli s sklicem za 
današnjo sejo, in sicer glede 9., 10., 11. in 12. točke. 

Vprašam, ali ima kdo kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne.) 
Ker ni takih predlogov, ugotavljam, da se s predlaganim dnevnim redom 
strinjate. 

Prosim poslance, da se k razpravi prijavijo s prijavnico, seveda pa je to 
mogoče tudi brez prijavnice.. 

Prehajamo na 1.točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
50. seje zbora. 

Želi kdo predlagati kakšne spremembe ali dopolnitve k zapisniku? (Ne.) 
Ker ni takih predlogov, ugotavljam, da je zapisnik 50. seje zbora sprejet. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Poslanec Tone Brumen je stavil pismeno vprašanje republiškemu sekre- 
tariatu za prosveto in kulturo, v katerem sprašuje, kakšno stališče ima ta 
sekretariat v zvezi s postopnim prehodom poklicnih šol od treh na štiriinpol- 
mesečni izmenski pouk ter ali je to v skladu z 18. členom zakona o srednjem 
šolstvu. 

Obveščena sem, da bo na to vprašanje odgovoril tovariš Boris Lipužič, 
namestnik republiškega sekretarja za prosveto. Prosim tovariša Lipužiča, da 
odgovori na poslansko vprašanje. 

Boris Lipužič: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na vprašanje, ki ga, je zastavil poslanec tovariš Tone Brumen, odgovarjam 
naslednje: 

Dne 18. junija 1967 je pedagoški svet sprejel osnove učnih načrtov za 
družbeno-jezikovne predmete na poklicnih šolah. Za posamezne predmete je 
določil skupno število učnih ur. Tako naj poklicne šole ne glede na celoletno 
oziroma periodično organizacijo pouka zagotovijo v času triletnega šolanja za 
slovenski jezik in splošno kulturno vzgojo 315 ur, gospodarsko geografijo 70 ur, 
zgodovino 70 ur, družbeno ekonomsko in politično ureditev Jugslavije 70 ur 
ter za organizacijo in ekonomiko v podjetjih 70 ur. Skupno torej 595 ur. Za 
telesno vzgojo ni določil skupnega števila učnih ur. 

Za to vzgojo naj bi se zagotovilo ustrezno število tedenskih učnih ur, tako 
da bi bilo število ur telesne vzgoje na celoletnih šolah na leto 70 ur, v periodičnih 
šolah pa tri ure na teden ali 36 ur na leto. Skupno naj bi torej poklicne šole 
zagotovile za družbeno-jezikovne predmete v vseh treh letih brez telesne vzgoje 
595 ur pouka, oziroma poprečno v enem letu 198 ur, kar je le 11,5 %> od celot- 
nega števila učnih ur na leto. 

Glede na to, da je ta fond ur razmeroma nizek, naj bi bilo v šolah s celo- 
letno organizacijo pouka to možno uresničiti brez kakršnihkoli težav, saj pri 
35 tednih teoretičnega pouka letno odpade na navedene predmete vključno 
s telesno vzgojo poprečno 7,5 učnih ur na teden. Povsem drugače p a# je pri 
trimesečni organizaciji teoretičnega pouka. V teh pogojih bi morali, če bi hoteli 
doseči predvideno skupno število učnih ur, družbeno jezikovni skupini pred- 
metov in telesni vzgoji nameniti tedensko poprečno kar 19,5 učnih ur. Razen 
tega pa imajo te šole tudi strokovne teoretične predmete in deloma že uvajamo 
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osnove praktičnega dela, ki skupno presegajo fond ur, ki so določene za druž- 
beno jezikovno skupino predmetov. 

Ker smejo biti po določilih zakona o srednjem šolstvu učenci obremenjeni 
tedensko največ 36 do 40 ur, bi ostalo pri trimesečni organizaciji pouka za 
strokovne predmete vključno z matematiko in naravoslovnimi predmeti komaj 
približno 200 ur letno. Če upoštevamo še to, da imajo poklicne šole v svojih 
delavnicah sistematično organiziran tudi začetni praktični pouk, potem fond 
ur v okviru trimesečne izmene vsekakor ne ustreza zahtevam znanja za večino 
poklicev. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo zato meni, da pri trimesečni 
organizaciji pouka ni mogoče doseči učnega in vzgojnega smotra in izobraziti 
večine zahtevnejših poklicev. Za poklice, za katere bo na podlagi proučitve 
profilov ugotovljeno, da ni potrebno zagotoviti na leto več kot 200 ur pouka 
strokovno teoretičnih in matematično-jezikovnih predmetov, lahko šola obdrži 
dosedanjo trimesečno organizacijo pouka. 

V zvezi z obravnavanim vprašanjem ugotavljamo, da odpade po sklepu 
pedagoškega sveta od celotnega fonda učnega časa v triletnem učenju, ki je 
na razpolago za izučitev poklica, na učne ure družbeno-jezikovne skupine pred- 
metov 11,5% ur. Ostali čas v okviru štiriinpolmesečne izmene pa je name- 
njen strokovnemu pouku. V skladu z 19. členom zakona o srednjem šolstvu 
organizirajo poklicne šole praviloma del praktičnega pouka v šolskih delavnicah. 
Ugotovljeno je, da je organizacija tega dela praktičnega pouka v šolskih delav- 
nicah na splošno mnogo bolj sistematična kot je nenadzorovan praktični pouk 
pri zasebnih obrtnikih in v delovnih organizacijah. Zato menimo, da je za dolo- 
čene poklice postopen prehod na štiriinpolmesečno izmeno upravičen tudi iz 
racionalnih razlogov. Pri štiriinpolmesečni organizaciji pouka bo namreč dose- 
žena večja kvaliteta in učinkovitost izobraževanja in vzgoje. 

Povečanje izobrazbene ravni učencev v poklicnih šolah je zlasti pomembno, 
ker gre predvsem za delavsko mladino, ki ji je treba v skladu z našimi druž- 
benimi smotri zagotoviti višjo raven vzgoje in izobrazbe, kot pa jo je dobila 
v preteklosti. Hvala lepa! 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Ah želi poslanec postaviti še do- 
datno vprašanje? 

Tone Brumen: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Z odgovorom se ne morem zadovoljiti. Postavil sem vprašanje, kaj namerava 
republiški sekretariat za kulturo in prosveto ukreniti, da se to vprašanje reši 
enotno. Na terenu namreč ugotavljamo, da je odvisno od dobre volje enega 
ali drugega, predvsem pa ravnatelja šole, ali bo v vajenskih ali poklicnih šolah 
trimesečni ali štiriinpolmesečni izmenski pouk. Tako imamo nekatere šole (kot 
so v Mariboru za zidarje, pleskarje in tesarje), ki imajo trimesečni pouk, ostale 
poklicne šole (za kovinarje, avtomehanike in druge) pa imajo štiriinpolmesečni 
pouk. Zato se mi zdi, da je taka neenotnost nedopustna. 

Prav tako v zakonu o srednjih šolah piše, da pedagoški svet predpiše 
osnove predmetnikov na podlagi ugotovljenih oziroma sprejetih profilov kadrov, 
ki pa jih mora sprejeti gospodarska zbornica. Kot sem obveščen od predstavnika 
gospodarske zbornice v Mariboru, gospodarska zbornica Slovenije razen za 
trgovce in gostince ni sprejela profilov poklicev. 

28» 
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Zato predlagam, da se to vprašanje vključi v obravnavo takrat, ko bomo 
skladno s sklepom v našem zboru posebej obravnavali vprašanje vajencev. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa! Besedo želi Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Iz odgovora na poslansko vprašanje je razvidno, 
kakšno je stališče sekretariata glede organizacije pouka v poklicnih šolah. Ta 
pa seveda ne more biti povsem enotno urejen, ker je to odvisno prvič od 
nomenklature poklicev in od določitve tistih poklicev, ki naj se šolajo prek 
rednega šolskega sistema v poklicnih šolah, in drugič, še od tega, kolikšen obseg 
določenih strokovnih znanj bo določila na podlagi profila poklicev gospodarska 
zbornica. Od tega je tudi odvisno, ali se lahko periodični pouk v posamezni 
poklicni šoli organizira v trimesečnem ciklusu ali v štiriinpolmesečnem ciklusu. 
Ker pa gospodarska zbornica še ni določila profilov za posamezne panoge tistih 
poklicev, ki naj se šolajo prek rednega šolskega sistema v poklicnih šolah, in 
ker še tudi ni potrdila vrste profilov, za katere so že izdelane osnove, moramo 
na to počakati. Zato bo toliko časa, dokler ne bodo potrjeni ti profili, in dokler 
ne bo pedagoški svet sprejel učnih načrtov, tudi še neenotno organiziran pouk 
v poklicnih šolah. Prav tako moramo vedeti: da ni mogoče v enem letu orga- 
nizirati celotnega pouka v poklicnih šolah na podlagi določil zakona o srednjem 
šolstvu, ampak je to nedvomno dolgotrajnejši proces, ker je treba usklajevati 
in modernizirati učne načrte, ki niso bili modernizirani 10 let. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Tovariše poslance informiram 
lahko tudi o tem, da je gospodarska zbornica že pripravila teze za izdajo zakona 
o učencih v gospodarstvu in da jih je predložila v obravnavo gospodarskemu 
in republiškemu zboru naše skupščine. O tem bi se tudi mi lahko vključili 
v obravnavo vprašanja, ki je bilo že drugič postavljeno na seji našega zbora. 

Ali želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Bran- 
ko Furlan. 

Dr. Branko Furlan: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V februarju letos je naša skupščina na predlog izvršnega sveta sprejela 
zakon o petdnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji. S tem zakonom je pred- 
pisan nov, enoten delovni čas za vse državne organe in organizacije v SR 
Sloveniji, ki opravljajo zadeve javnega pomena. V obrazložitvi k predlogu 
zakona je predlagatelj zagotavljal, da bomo z uvedbo enotnega delovnega časa 
za vse državne organe v republiki odpravili dosedanjo raznolikost, ki je povzro- 
čala pri občanih negotovost glede obratovalnega časa organov in da se bo z novo 
razporeditvijo delovnega časa povečala delovna storilnost delavcev državnih 
organov in organizacij, za katere velja nov delovni čas. Predstavnik izvršnega 
sveta je tedaj tudi zagotovil, da bo zvezna skupščina še letos predpisala za po- 
letno obdobje premaknitev časa za uro naprej, kar bi znatno olajšalo delo orga- 
nov v poletnem času s tem, da bi pričeli in končali delo uro prej. 

Minilo je že nekaj mesecev, odkar je novi delovni čas vpeljan v republiških 
državnih organih. Vpeljali pa so ga tudi v drugih organizacijah ter v upravnih 
organih nekaterih občin. V zakonu o petdnevnem delovnem tednu je razvidno, 
da bo posebna komisija izvršnega sveta spremljala priprave in prehod na nov 
delovni čas ter predlagala pristojnim organom potrebne ukrepe. V zvezi s tem 
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postavljam naslednje poslansko vprašanje, na katero naj prosim, izvršni svet 
odgovori na prvi prihodnji seji našega zbora: 

1. Kakšne so dosedanje ugotovitve komisije izvršnega sveta glede izvajanja 
delovnega časa in njeni morebitni predlogi? 

2. Ali poslujejo vsi republiški organi in organizacije, za katere zakon velja, 
po novem delovnem času in se pri tem dosledno ravnajo po zakonu? 

3. Ali so se že pokazali prvi pozitivni rezultati nove razporeditve delovnega 
časa, zlasti glede delovne storilnosti delavcev? 

4. Ali je res, da je večina delavcev, ki delajo po novem delovnem času, 
nezadovoljnih, ker jim to povzroča določene težave. Zanima me tudi, ali je bil 
že' predložen zvezni skupščini predlog za uvedbo hore legalisi v poletnem času? 

Pretekle dni smo sicer čitali, d'a je komisija izvršnega sveta že pripravila 
nekaj ugotovitev, vendar kljub temu želim dobiti odgovor na ta vprašanja na 
seji zbora. 

Poleg navedenega zastavljam še naslednje poslansko vprašanje: 
Zaradi neurejenih odnosov med upravo časopisa »Delo« in združenim PTT 

podjetjem so ostali včeraj mnogi kraji Slovenije brez časopisa. V Delu z dne 
24. maja smo bili seznanjeni z vzroki tega nerazumljivega in graje vrednega 
ukrepa, ki pomeni v bistvu odpravo nedeljske številke časopisa za dober del 
prebivalcev naše republike. Ob drugih sodobnih informacijskih sredstvih, ki 
nam posredujejo najnovejša dogajanja v domovini in po svetu, nam poznejša 
dostava dnevnika ne more nadomestiti tega, kar smo zamudili. V zvezi s tem, 
vas prosim, tovarišica predsednik, da posredujete pristojnemu republiškemu 
upravnemu organu moje naslednje poslansko vprašanje, na katero naj odgovori 
na prvi prihodnji seji našega zbora: 

1. Ali je dopustno, da sta uprava in prodajna služba najbolj razširjenega 
glasila Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije zaradi finančnih težav 
nenadoma, prekinila dostavo1 in prodajo nedeljske številke »Dela« v vseh manjših 
krajih Slovenije? 

2. Ali PTT podjetje ni moglo razporediti svojega delovnega časa tako, da bi 
to ne bilo v škodo občanov? 

3. Ker gre v obeh primerih za organizacijo posebnega družbenega pomena 
in ima zatorej družba določene pravice in dolžnosti nadzora nad njunim delom, 
vprašujem ali nameravajo pristojni organi kaj ukreniti za odpravo navedenega 
ukrepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Vprašam predstavnika izvršnega sveta, če 
želi dati odgovor na prvo vprašanje na današnji seji? 

Besedo ima član izvršnega sveta, tovariš Viktor Repič. 

Viktor Repič: Odgovor seveda danes ne bo mogel biti popoln, ker 
tovariš poslanec sam omenja, da je komisija prav te dni obravnavala omenjena 
vprašanja in izvršni svet še ni imel možnosti o teh vprašanjih razpravljati. Zato 
se mi zdi želja poslanca, da se odgovori na vprašanje na prihodnji seji, povsem 
umestna. Sedaj bi rad povedal samo to, da je bil predlog za premaknitev letnega 
časa takoj po razpravah v republiški skupščini posredovan zveznemu izvršnemu 
svetu. Ne vemi, zakaj tovariš poslanec uporablja termin »hora legalis«. Gre za. 
premaknitev letnega časa za eno uro naprej, več kot to v predhodnih razpravah 
v skupščini ni bilo predmet razgovora. Odgovor bo dal izvršni svet na prihodnji 
seji. Hvala lepa. 
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Predsednik Vera Kolarič: Prosim, ima še kdo poslansko vprašanje? 
Besedo ima tovariš Branko Furlan. 

Dr. Branko Furlan: Izraz »hora legalis« sem uporabil zato, ker se 
uporablja takrat, kadar se določi čas drugače kot je sončen čas. Prav gotovo, 
da se nisem s tem skliceval na mariborske oziroma na ptujske dogodke. Gre za 
z zakonom določen drugačen čas, bodisi da se ga premakne nazaj ali naprej, 
to je hora legalis v tem smislu. 

Predsednik Vera Kolarič: Ker ni več poslanskih vprašanj, zaključu- 
jem to točko dnevnega reda in bom posredovala oboje vprašanj pristojnim or- 
ganom. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na uveljavljanje te- 
meljnega zakona o delovnih razmerjih v delovnih skupnostih. 

Mi v zadnjem času že drugič razpravljamo o urejanju delovnih razmerij 
v delovnih skupnostih. Organizacij sko-politični zbor je na svoji seji dne 13. de- 
cembra 1967 sprejel sklepe o urejanju delovnih razmerij. Med temi je bil tudi 
sklep, ki je naložil republiškemu sekretariatu za delo, da prouči vse iniciative 
za spremembo temeljnega zakona o delovnih razmerjih, jih analizira ter skupaj 
s strokovnimi in z znanstvenimi institucijami pripravi poročilo o teh predlogih 
in ga predlaga naši skupščini do 31. marca letos. Republiški sekretariat za delo 
je v sodelovanju z gospodarsko zbornico Slovenije, z vrhovnim sodiščem Slove- 
nije, z zvezo sindikatov in z inštitutom za javno upravo in delovna razmerja pri 
pravni fakulteti ter po razgovorih s predstavniki približno 60 delovnih organi- 
zacij v Sloveniji pripravil informacijo o nekaterih problemih izvajanja temelj- 
nega zakona o delovnih razmerjih, ki prikazuje, kako se žakon uporablja v 
praksi. Poleg tega je isti sekretariat izdelal tudi informacijo o nekaterih vpra- 
šanjih revizije temeljnega zakona o delovnih razmerjih. Ta informacija naka- 
zuje načelna vprašanja s tega področja, ki jih je potrebno še rešiti. Mimo tega 
je inštitut za javno upravo in delovna razmerja pri pravni fakulteti predložil 
obširne pripombe in predloge k predlogu za izdajo zakona za spremembo in 
dopolnitev temeljnega zakona o delovnih razmerjih in k osnutku tega zakona. 

O navedenih gradivih je razpravljal naš začasni odbor za samoupravljanje 
v delovnih organizacijah in sicer na sejah dne 4. aprila in 6. maja. Obe seji sta 
bili skupno z odborom za delo za socialno zavarovanje republiškega zbora in 
občasnim odborom za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora. V vseh 
teh razpravah so sodelovali predstavniki vrhovnega sodišča Slovenije, gospodar- 
ske zbornice Slovenije, zveze sindikatov Slovenije in pravnega sveta pri izvrš- 
nem svetu. 

Na podlagi vseh teh razprav je pripravljen predlog ugotovitev in sklepov 
o uveljavljanju temeljnega zakona o delovnih razmerjih. Osnovno gradivo, ki ste 
ga prejeli za današnjo sejo, je gradivo republiškega sekretariata za delo. Poleg 
tega ste prejeli še vse dosedanje predloge za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah temeljnega zakona o delovnih razmerjih in sicer tri predloge ter sta- 
lišča pravnega sveta izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Prosim pomočnika republiškega sekretarja za delo, tovariša Rada Mikliča, da 
omenjeno informacijo sekretariata še ustrezno obrazloži. 
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Rado Miklič: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kadarkoli teče razprava o temeljnem zakonu o delovnih razmerjih, zlasti pa 
razprava o njegovem izvajanju v delovnih organizacijah, ne kaže prezreti, da 
gre za izrazito sistemski zakon in za politično zelo aktualen pravni akt. Njegove 
norme naj bi namreč bistveno prispevale k nadaljnji afirmaciji delovnih skup- 
nosti kot samoupravnih asociacij tudi na področju urejanja odnosov, kakršni 
nastajajo, se razvijajo in oblikujejo med člani teh skupnosti na podlagi oseb- 
nega sodelovanja v združenem delu. 

Ce pa upoštevamo pomen, ki ga imajo urejeni notranji odnosi za delovno 
in poslovno uspešnost delovne organizacije in za njen napredek, potem je očitno, 
kako pomemben je ta zakon za oblikovanje delovnih skupnosti kot ekonomsko 
učinkovitih asociacij. Toda ta zakon je v kratki dobi treh let doživel štiri spre- 
membe in je že pripravljen nov predlog za nove spremembe in dopolnitve. To je 
za politično in sistemsko tako pomemben zakon vsekakor precej in utemeljeno 
se ponovno zastavlja vprašanja kot na primer: kaj povzroča tako pogoste spre- 
membe, kako takšno pogosto spreminjanje vpliva na urejenost notranjih odno- 
sov, zlasti pa kako vpliva vse to na razvoj samoupravne normativne dejavnosti 
in na krepitev samoupravljanja, ki zajema tudi urejanje notranjih odnosov? 

Velja dodati, da uveljavljanje tega zakona pomeni namreč predvsem razvito 
samoupravno urejanje teh odnosov. Organizacijsko-politični zbor je na svoji 
seji 13. decembra lani že razpravljal o teh vprašanjih in v načelu odklonil ten- 
dence po delnem spreminjanju zakona. Ugotovil je namreč, da takšno ravnanje 
vnaša nestalnost v pravno urejenost delovnih razmerij, da slabi interes in pri- 
zadevnost za samoupravno urejanje teh razmerij, ter da splošne akte spreminja 
v bolj ali manj izvršilne predpise za izvajanje zakonskih pooblastil. Glede na 
dotedanje izkušnje se je zbor že takrat zavzel za sistemsko revizijo zakona. Kot 
je že omenila tovarišica predsednik, so bila njegova stališča pobuda, da je repu- 
bliški sekretariat za delo nadaljeval z analizo izvajanja zakon in o tem izdelal 
dve obsežni informaciji. 

Na zahtevo izvršnega sveta je tudi pravni svet trikrat razpravljal o proble- 
matiki zakonskega urejanja delovnih razmerij. S svojimi stališči je zlasti opo- 
zoril na izvor, naravo in posledice parcialnih sprememb zakona ter se prav tako 
izrekel za revizijo, ki naj bi z upoštevanjem triletnih izkušenj in spoznanj pri- 
pomogla v duhu ustave k čimdoslednejši izvedbi njegovega načelnega izhodišča, 
da je nadrobno urejanje medsebojnih razmerij stvar samoupravne normativne 
dejavnosti. 

Da je izvajanje zakona ponovno na dnevnem redu naše skupščine, potrjuje, 
kolik pomen ima ta zakon za urejenost delovnih razmerij, za napredek samo- 
upravnega urejanja teh razmerij, in kolik je pomen razvitega samoupravljanja 
za urejenost teh razmerij. Hkrati ta okoliščina kaže, da so pojavi in problemi, ki 
nastajajo v zvezi z izvajanjem zakona, prerasli strokovne in pravne okvire. Ne- 
kateri se tičejo narave in strukture pravnega reda ter nadaljnje realizacije neka- 
terih ustavnih načel. Temeljno izhodišče zakona, ki je povzeto po ustavnem na- 
čelu o samoupravnem urejanju delovnih razmerij, izhaja namreč iz tega, da je 
delovna organizacija pravna oblika združenega dela članov delovne skupnosti, 
med katerimi nastajajo na podlagi dela medsebojna delovna razmerja s pravi- 
cami in dolžnostmi, ki izvirajo iz osebnega sodelovanja v združenem delu. 

Zaradi tega ta razmerja načeloma urejajo delovne skupnosti same, seveda 
v okviru, ki ga opredeljujeta ustava in zakon z normami, s katerimi se postav- 
ljajo in varujejo osnove, ki so bistvene za enotnost statuta delovnega človeka 
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na delu. Takšna koncepcija pa očitno zaostruje enega izmed perečih zakonodaj- 
no-političnih problemov, kakšna naj bo namreč vloga in kakšna naj bo vsebina 
temeljnih zakonov na področju družbenih odnosov, katerih urejanje že prehaja 
v samoupravno sfero. Realizacija takšne koncepcije pa po drugi strani terja 
vedno bolj razvito samoupravno urejanje v delovnih skupnostih. 

Toda znano je, da razvitost te dejavnosti ni vedno zadovoljiva. Zaradi tega 
prihaja do raznih nevšečnih pojavov, ki so posledica te slabe razvitosti in tudi 
do odvečnih težav pri uveljavljanju pravic in dolžnosti. Nekateri zaradi tega 
grajajo zakon. Zadnje raziskave, ki jih je opravil center za raziskavo javnega 
mnenja pri republiškem svetu zveze sindikatov za Slovenijo, pa celo kažejo, 
da med delavci raste zahteva, naj ta zakon uredi delovna razmerja v celoti. In 
res je mogoče zaslediti stališča, naj bi zaradi premalo razvitih samoupravnih 
norm krepili in razvijali predvsem zakonsko ureditev. S tem bi vnašali več reda 
v delovna razmerja in na tak način, po zagovornikih takšnih stališč, podprli tudi 
razvoj samoupravnih norm. Takšna stališča potem pomenijo v imenu samo- 
upravljanja krepiti na področju teh razmer državno zakonodajno funkcijo. 

Pri tem pa se zastavlja vprašanje, kako bi takšna krepitev dejansko vplivala 
na razvoj samoupravnega urejanja notranjih odnosov v delovnih organizacijah. 
Tega ne bom ponavljal, ker je takšne tendence že ocenil organizacijsko-politični 
zbor na svoji seji decembra lani. Takrat je med drugim tudi ugotovil, in to velja 
ponoviti, da je hipertrofija predpisov, zlasti pa njihova neustaljenost eden izmed 
pomembnih vzrokov, da splošni akti izgubljajo svoj pomen in da v delovnih 
organizacijah upada interes za njihovo izpopolnjevanje. 

' Ob takšnih tendencah in njihovih posledicah se razkriva, da ni nobenega 
razloga za razpravljanje o alternativi: ali zakon, ali splošni akt. Tudi ni dopustno 
nerazvitosti splošnih aktov uporabiti kot opravičilo za delno in trenutnim raz- 
meram prilagojeno spreminjanje in dopolnjevanje zakona. Pač pa je očitno, da 
postaja vedno bolj aktualno drugo vprašanje. Ali je bilo storjeno vse, kar terja 
prehod iz sistema, ko je država do vseh podrobnosti urejala delovna razmerja 
tako, da je delovnim organizacijam ostajalo samo izvrševanje teh predpisov, 
v relativno nov sistem? V tem sistemu delovne organizacije s svojimi splošnimi 
akti samoupravno ustvarjajo neposredno pravno osnovo za urejanje teh raz- 
merij. Zato so v delovnih organizacijah pogostokrat opozarjali, in v razpravah, 
ki jih je imel sekretariat za delo, še vedno opozarjajo, da ta prehod terja precej 
časa, zlasti pa mnogo potrpežljivega in dobro organiziranega političnega, orga- 
nizacijskega in strokovnega dela in, da se lahko le postopoma uveljavijo nova 
načela ter nova pojmovanja, novi odnosi in nove oblike. 

Ce raziskave odkrivajo številne napake in pomanjkljivosti v samoupravnih 
splošnih aktih, če prihaja zaradi tega do raznih nevšečnih pojavov, potem bi 
bilo najbrž potrebno predvsem raziskati vzroke za te napake in pomanjkljivosti. 
Ugotoviti bi bilo treba, kaj je pravzaprav ovira in hromi večjo zainteresiranost 
ža samoupravno urejanje teh razmerij. Presoditi bi morali, kaj bi kazalo izpo- 
polniti v realizaciji osnovne koncepcije v prid razvoja samoupravnega urejanja. 
Prav tako je potrebno določiti, kakšno stalno strokovno pomoč bi bilo treba 
organizirati in razviti, da bi v organizacijah svoje splošne akte uspešno vsebin- 
sko izpopolnjevali. Razvijati bi bilo potrebno družbeno kontrolo nad ustavnostjo 
in zakonitostjo samoupravnih norm ter zlasti nad njihovo uporabo, tako da bo 
ta pospeševala to dejavnost delovnih skupnosti in prispevala k vsestransko učin- 
koviti urejenosti medsebojnih delovnih razmerij. 
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Ta vprašanja so tem bolj aktualna, ker je samoupravno urejanje medse- 
bojnih razmerij, kamor spada tudi urejanje delitve osebnih dohodkov, integralni 
del ekonomske samouprave, ki je temelj poslovne samostojnosti delovnih orga- 
nizacij. To velja upoštevati tem bolj, čim bolj terja delovanje tržnih zakonitosti 
tudi dobro urejena delovna razmerja kot enega od pogojev za spodbudno de- 
lovno vzdušje. Zlasti pa ta vprašanja opozarjajo, de izdelava in izpopolnjevanje 
splošnih aktov ni samo pravno opravilo. Gre sicer za delo, ki terja mnogo prav- 
nega znanja in zlasti pravne kulture, toda razmerja na področju samoupravnega 
urejanja notranjih odnosov opozarjajo, da terja to urejanje tudi zelo solidno 
znanje o ekonomskih, organizacijskih, sociološokih in kadrovskih problemih. To 
terja tudi analiza izvajanja zakona in analiza problemov, ki pri tem nastajajo. 
Te analize kažejo, kako je to izvajanje tesno povezano z nekaterimi organiza- 
cijskimi, poslovnimi, kadrovskimi in drugimi pogoji. Splošni akti so pač instru- 
ment, ki mora prispevati k čim boljšemu redu in čim večji učinkovitosti delov- 
nih skupnosti. To dejstvo pa je samo nov dokaz, da slabe razvitosti samouprav- 
nega urejanja ne more nadomestiti zakon, še manj pa njegove pogostne delne 
novelizacije. 

Očitno se je treba lotiti odpravljanja vzrokov te slabe razvitosti, ki jo 
delovne organizacije dejansko čutijo tudi kot oviro v učinkovitosti svojega 
poslovanja. 

Realizacija ustavnih in zakonskih načel v samoupravnem urejanju delovnih 
razmerij je pač tesno povezana z nekaterimi organizacijskimi, ekonomskimi 
kadrovskimi pogoji in teh pogojev ne more nadomestiti nobena novelizacija 
zakona. 

Samo na podlagi teh nekaj razlogov lahko sklepamo, da slaba razvitost 
samoupravnega urejanja medsebojnih delovnih razmerij ter problemi, na katere 
opozarja praksa in ki jim je treba skrbno prisluhniti, ne govorijo za občasno, 
delno spreminjanje in dopolnjevanje zakona. 

K podobni domnevi vodi celo najnovejši predlog zveznega sveta za delo 
z dne 6. maja 1968. Ta predvideva približno 30 sprememb in dopolnitev, poleg 
tega pa nadaljnjih 17 zahtev za spremembe, ki pa jih predlog zaenkrat še ne 
upošteva. Utemeljeno se zastavlja vprašanje, ali ne bomo po morebitni uvelja- 
vitvi predlaganih sprememb v kratkem znova razpravljali o potrebnosti in upra- 
vičenosti novih sprememb. Se aktualnejše pa je vprašanje, kako utegne tolikšna 
labilnost vplivati na nadaljnji razvoj samoupravne normativne dejavnosti na 
kakovost samoupravnih norm, na urejenost in zakonitost notranjih odnosov? 

Praksi je treba vsekakor prisluhniti. Ta je v treh letih veljavnosti zakona 
opozorila na marsikaj in pričakujejo tako spopolnjen zakon, da ga ne bo treba 
več pogosto spreminjati. Praksa potemtakem terja nekaj več kot samo delne 
spremembe, ki vnašajo v pravno urejenost nestabilnost. Praksa v interesu raz- 
vitega samoupravnega urejanja in v interesu večje pravne trdnosti odklanja 
take delne novelizacije. Terja pa kompleksno revizijo zakona, kar pomeni, da 
bi bilo treba po dosedanjih izkušnjah in glede na dosedanje družbenoekonomskn 
pogoje in seveda v duhu ustavnih načel kritično oceniti zakonske ureditve posa- 
meznih institucij s področja delovnih razmerij. 

Tak postopek naj bi omogočil priti do optimalnih in redakcijskih skrbno 
izdelanih ureditev, ki bi prispevale k večji urejenosti teh razmerij in k boljšim 
pogojem za napredek samoupravnega urejanja notranjih odnosov v delovnih 
organizacijah v skladu z načeli ustave. Takšno načelno stališče pa seveda ne « 
izključuje izjemne možnosti, da bi morda že sedaj uveljavili nekatere spre- 
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membe, vendar pa samo takšne, ki so nujne in ki bi lahko takoj prispevale 
k učinkovitejši ureditvi nekaterih odprtih aktualnih zadev. 

V presoji predloga za novelo zakona bi tako prišle v poštev morda le spre- 
membe, ki so naštete v predlogu ugotovitev in sklepa o uveljavljanju citiranega 
zakona. Analiza ostalih predlaganih sprememb pa pokaže, da niso niti aktualne 
niti nujne. Nekatere pa so celo sporne in ne morejo prispevati k boljši praksi. 

Velja pa tudi dodati, da morebitna revizija zakona še ne bi zagotovila raz- 
maha samoupravnega normativnega urejanja na tem področju. Kajti razmisliti 
bo potrebno tudi o vseh drugih pogojih, ki naj zagotovijo napredek na področju 
tako pomembnih in občutljivih družbenih odnosov, kot so delovna razmerja, 
ki nastajajo na podlagi dela v samoupravni delovni skupnosti. 

Za zaključek sem dolžan sporočiti, da se izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije v načelu strinja s predloženim aktom o ugotovitvah in sklepih o izvajanju 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih, oziroma predlaga le nekatere bolj 
natančne formulacije sklepov. Ta predlog pa je bil sporočen danes na seji 
začasnega odbora za samoupravljanje v delovnih organizacijah. Hvala lepa! 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa, tovariš Miklič. 
Odbor za samoupravljanje v delovnih organizacijah našega zbora je dal 

pismeno poročilo. Vendar pa je danes na seji še razpravljal o teh vprašanjih, 
zato vprašam predstavnika odbora tovariša dr. Branka Furlana, če želi besedo? 
(Zeli.) 

Prosim, besedo ima tovariš dr. Branko Furlan. 

Dr. Branko Furlan: Najprej naj omenim, da je naš odbor to pot že 
desetič obravnaval vprašanja uveljavljanja temeljnega zakona o delovnih raz- 
merjih. Pri tem so bila stališča našega odbora pravzaprav od vsega začetka 
enaka. Nismo za improvizirane spremembe temeljnega zakona o delovnih raz- 
merjih, čeprav ugotavljamo, da temeljni zakon o delovnih razmerjih ni popoln 
in verjetno ne ustreza današnji stopnji družbenega razvoja. Zato je treba zakon 
kompleksno revidirati in ne samo tu in tam spreminjati. Prav tako pa je treba 
izdelati tudi kodeks delavnega prava. 

Takšna so bila naša stališča od vsega začetka. Takšne so bile ugotovitve in 
stališča na seji našega zbora, če se ne motim 13. novembra preteklega leta, ko 
je obravnaval ta vprašanja. Zato nimam kaj dodati k temu, kar je tovariš 
Miklič danes povedal, saj so to enotna stališča ne samo našega odbora in našega 
zbora, ampak tudi drugih republiških organov, ki so pri tem sodelovali. Tovariš 
Miklič je tudi sodeloval na vseh sejah našega zbora in zato ne bom ponavljal 
tistih stvari, ki jih je že on povedal. 

V predloženem dokumentu smo danes sprejeli nekaj sprememb v sklepih, 
in sicer v prvi točki, kjer naj se črta besedilo v 6. vrsti »ostalo pa naj uredijo 
republike same«. To besedilo je nekako vrinjeno in ni primerno, ker ko govo- 
rimo v drugem stavku o zakonu, se nismo niti odpredelili za to. Mi nismo nikjer 
drugje rekli, da je to zvezni zakon, ampak je ravno tako lahko republiški. Prav 
tako nismo uporabili besede temeljni zakon, ampak kar samo zakon; saj se je 
v naših razpravah kazala težnja, naj bi bil zvezni zakon le splošni zakon. Vendar 
nismo prišli do nekega konkretnega sklepa. 

Besedilo v drugi točki bi bilo treba dopolniti v tem smislu, da se k kodifi- 
* kaciji delavnega prava pristopi šele potem, ko bo urejen temeljni akt. Se pravi, 

najprej bi bilo treba izvesti revizijo temeljnega zakona o delovnih razmerjih, 
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in šele za tem pristopiti h kodifikaciji. Zato moramo besedilo druge točke dopol- 
niti z naslednjim stavkom: »Po izvršeni reviziji naj se pristopi k izdelavi ko- 
deksa dela«. 

V 3. točki na koncu 5. vrste naj se črtajo besede »in da se odpravijo ne- 
jasnosti«. 

Glede zadnjega predloga zveznega sveta za delo za spremembe temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih ostaja naše stališče, da smo za revizije in ne za 
spremembe. Vendar so nujne spremembe členov, ki so navedeni v našem aktu, 
in sicer 3., 91., 93. in 102. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih. 

Poleg tega je naš odbor mnenja, da bi lahko v najnovejšem predlogu zvez- 
nega sveta za delo sprejeli samo spremembo, ki je predlagana pod točko 5, na 
peti strani — delovna disciplina. S tem bi delovnim organizacijam omogočili, 
da določijo še druge organe za izrekanje ukrepov izključevanja delavca zaradi 
kršitve delovnega reda. Sedaj odloča o tem najvišji organ upravljanja delovne 
organizacije. Pri tej spremembi pa bi bilo možno določiti tudi kak drugi organ. 

Dalje bi lahko sprejeli tudi predlog, ki je naveden na 7. strani v 8. točki, 
in sicer, da se delovnim organizacijam naroči, da v enem letu pregledajo svoje 
splošne akte o sistemizaciji in ugotovijo strokovno izobrazbo za vsako delovno 
mesto, tako, kot je tu navedeno. 

Glede ostalih predlaganih sprememb pa je bilo stališče našega odbora nega- 
tivno iz razlogov, ki jih je že navedel pomočnik sekretarja za delo tovariš Miklič. 
Tako sodimo, da ni potrebno določiti trajanje preizkusnega dela z zakonom in 
naj se to prepušča kot doslej delovnim organizacijam. Prav tako se ne strinjamo 
s spremembami o natečaju in se zavzemamo za alternativne možnosti pri izbiri 
kandidatov z različno izobrazbo in prakso. 

Glede predloga za spremembo 31. člena, se pravi glede možnosti preme- 
stitve delavca na drugo delovno mesto, sodimo, da niso potrebne nobene spre- 
membe. Zakon že predvideva možnost, da se delavec razporedi na drugo delovno 
mesto, če ne ustreza pogojem delovnega mesta, poleg tega pa imamo še druge 
hujše ukrepe, tako glede razporeditve kot tudi glede prenehanja dela. Prav tako 
se ne strinjamo s spremembo na 5. strani predloga pod 4. točko, in sicer glede 
varstva mater, oziroma glede delovnega časa dojilj, invalidov in drugih delav- 
cev, ki delajo v skrajšanem delovnem času. V tem primeru je odbor absolutno 
proti tej popolnoma novi spremembi dosedanjih določb, da dela žena z otrokom 
v dobi, ko sta zaščitena ona in otrok, 4 ure. Isto velja tudi za invalide. 

Za spremembe na šesti strani pod točko c) o podaljšanem roku zastarelosti 
pregona za kršitev delovnih dolžnosti od 6 mesecev na 1 leto, sodimo, da niso 
nujne. Morda bi kazalo, da bi ob reviziji zakona celotno institucijo revidirali. 

Vprašanje dopolnilnega dela je na 6. strani pod 6. točko. Odbor meni, naj 
se ureditev morebitne omenitve dopolnilnega dela prepusti republikam, ne pa 
da to urejuje zvezni zakon na način, o katerem se republikam dopušča samo 
ureditev morebitnih izjem. Tudi to institucijo bi verjetno bilo treba v celoti 
revidirati, zato sedaj sprememba ni nujna. Na 6. strani, v 7. točki, je neprimeren 
predlog o tem, če delavec dopolni 40 let dela oziroma žena 35 let, da se ga lahko 
odslovi iz podjetja. V temeljnem zakonu o delovnih razmerjih že imamo do- 
ločbo, da lahko delavcu preneha delo brez njegove privolitve v takem primeru. 
Torej naš odbor sodi, da to sedaj ni potrebno spreminjati. 

Odbor tudi meni, da ni v skladu z ustavo 9. točka, na koncu 7. strani, 
kjer je napisano, naj bi razen navedenih sprememb in dopolnitev novi zakon 
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vseboval tudi vrsto pravno-tehničnih sprememb. Mi nismo zato, ker niti ne 
vemo, zakaj gre. 

Predsednik Vera Kolarič: Torej kot sem razumela, odbor vztraja pri 
svojem predlogu oziroma predlaga sprejem akta z navedenimi spremembami. 
Obrazloižtev, ki ste jo dali, pa naj bi prišla v poštev pri morebitni reviziji 
zakona. 

Dr. Branko Furlan: Omenjeni predlog zveznega sveta za delo je 
sprejemljiv le delno, in sicer le v tistih točkah, ki sem jih v obrazložitvi navedel. 

Predsednik Vera Kolarič: Predlog ni bil dovolj jasen. Jaz sem razu- 
mela, da se je danes odbor dogovoril, da predlaga akt v besedilu kot je bil do- 
stavljen poslancem, vendar s spremembami, ki ste jih v. prvem delu obrazložitve 
navedli in sicer: »V prvi točki naj se črta besedilo: »ostalo pa naj uredijo 
republike same«. V drugi točki se doda besedilo: »po izvršeni reviziji naj se 
pristopi k izdelavi kodeksa dela«. V tretji točki predloga pa naj se črta besedilo: 
»in da se odpravijo nejasnosti«. 

O vseh ostalih pripombah, sem bila mnenja, da odbor predlaga, da naj se 
upoštevajo pri morebitni reviziji temeljnega zakona. 

Dr. Branko Furlan: Odbor je danes obravnaval zadnji predlog 
zveznega sveta za delo, in sicer vsako posamezno točko. Pri tem smo ugotovili, 
da bi lahko sprejeli tudi predlog za spremembo 88. oziroma 81. člena, to je tistega 
člena, ki govori o organih, ki so pristojni za izvedenje kazni, tako da se delovnim 
organizacijam daje možnost, da določijo drug organ za izvedbo kazni. Poleg tega 
pa še popolnoma nov člen, ki nalaga delovnim organizacijam dolžnost, da v 
enem letu ponovno pregledajo svoje splošne akte in sistemizirajo delovna mesta. 

Predsednik Vera Kolarič: Jaz imam občutek, da je ta obrazložitev 
nekoliko nejasna. Ali želi morda odbor kratko sejo, da bi ponovno formuliral 
te sklepe. Tudi iz prikimavanja ostalih članov odbora sklepam, da bi bilo to 
potrebno, zato vprašam člane odbora, ali se želijo sestati? (Želijo.) Odrejam pol 
ure odmora in prosim odbor, da se sestane. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.10 in se je nadaljevala ob 10.45.) 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci, nadalju- 
jemo sejo in prosim poročevalca odbora za samoupravljanje, da nam poroča. 

Dr. Branko Furlan: Tovarišice in tovariši, najprej se opravičujem 
za nejasno poročanje obenem pa prosim oziroma priporočam, da se drugič ne 
sklicujejo odbori tik pred sejo, ker ni mogoče obravnavati novih predlogov 
na tak način oziroma zavzemati nova stališča o posameznih problemih, sicer 
lahko pridemo do takšnih improvizacij, kakršne smo imeli danes. 

Torej v bistvu gre za to: vse predloge zveznega sveta za delo s tem tudi 
predlog, da se uvede nov člen, s katerim bi dali delovnim organizacijam nalogo, 
da v roku enega leta revidirajo sistemizacijo delovnih mest, odbor odklanja. 



51. seja 445 

Pri tem naj omenim to, da vsebuje spremembe k 91. členu o pooblastilu delovne 
organizacije, da določi organ za izrekanje kazni izključitve, tudi naš dokument. 

To se pravi, da vztrajamo pri besedilu tega dokumenta, s tistimi korektu- 
rami, ki smo jih prej sprejeli. Poleg tega pa naš odbor predlaga še naslednje 
spremembe in dopolnitve. Na prvi strani v peti vrsti se črta besedi »ter dopol- 
nilnem«, ker je ta predlog zadnji predlog. 

Nadalje se na koncu predzadnjega odstavka na tretji strani spremeni zadnji 
odstavek tako, da se glasi: »Z opravljeno revizijo bo ustvarjen eden izmed bi- 
stvenih pogojev, da se pristopi k izdelavi kodeksa dela«. 

Na četrti strani se v drugi alinei v drugi vrsti črta besedi: »in dopolnilni«. 
Ne glede na to, da to ni bilo posebej obravnavano na našem odboru zdaj 

med odmorom, pa predlagam, da se pri redakciji tega dokumenta navede 
v uvodu med organe in organizacije, ki so obravnavali predlog in sprejeli ta 
stališča, tudi izvršni svet. Končne formulacije o tem prepuščamo redaktorjem. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Mnenja sem, da je stvar sedaj 
j'asna in ni potrebno, da še enkrat ponovim spremembe, ki jih je odbor danes 
predlagal. 

Zakonodajno pravna komisija Skupščine SR Slovenije je dala k predlogu 
ugotovitev in sklepov uveljavljanju temeljnega zakona posebno poročilo, ki 
ste ga že prejeli. Vprašam predstavnika komisije, če želi besedo? Zeli, prosim, 
besedo ima tovariš Marjan Jenko. 

Marjan Jenko: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci, 
zakonodajno-pravna komisija ni obravnavala dopolnilnih predlogov, ki jih je 
dal odbor na današnji seji. Vendar sem kot zastopnik te komisije pooblaščen, 
da v primerih, ko so predlogi nesporni, sam zavzamem stališče. Menim, da je 
to pot tak primer. Zato v imenu komisije izjavljam, da k dopolnilnim predlogom 
oziroma spremembam, in sicer v uvodu k ugotovitvam in pa v sklepih o stališčih 
v drugi in tretji točki, tako kot jih je zastopnik začasnega odbora za samouprav- 
ljanje in delovne organizacije tovariš Branko Furlan tu predložil, nimam pri- 
pomb. 

Predsednik Vera Kolarič: Pričenjam razpravo. K tej točki dnevnega 
reda smo povabili predsednika pravnega sveta izvršnega sveta tovariša dr. Josipa 
Globevnika, nadalje predstavnike inštituta za javno upravo in delovna raz- 
merja pri pravni fakulteti v Ljubljani, predstavnike gospodarske zbornice SR 
Slovenije in predstavnike republiškega sveta zveze sindikatov Slovenije. Vse 
navzoče predstavnike pozdravljam in jih vabim k razpravi. 

Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Izgleda, da je dokument zelo 
jasno formuliran, zato ni razprave. Ce se nihče ne prijavi k besedi, zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu ugotovitev in sklepov o uve- 
ljavljanju temeljnega zakona o delovnih razmerjih, dopolnjenimi s spremem- 
bami in dopolnitvami, ki jih je predlagal odbor za samoupravljanje v delovnih 
organizacijah našega zbora in za katere smo slišali, da jih je predstavnik zako- 
nodajno-pravne komisije prav tako sprejel in prosim, kdor je za tak predlog 
ugotovitev in sklepov, naj dvigne roko. (Vsi polsanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor predlog ugotovitev in 
sklepov o uveljavljanju temeljnega zakona o delovnih razmerjih soglasno sprejel. 



446 Organizacijsko-politični zbor 

Vemo, da bo o tem dokumenta razprava tudi v republiškem in gospodarskem 
zboru in če bo v enakem besedilu sprejet, ga bomo posredovali zvezni skupščini 
in vsem članom delegacije SR Slovenije v zboru narodov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda. Naš zbor in republiški zbor 
sta po razpravi o stanju prometne varnosti v SR Sloveniji naložila svojima od- 
boroma, da skupaj z drugimi organi in organizacijami pripravita predlog skle- 
pov, ki naj zagotove aktivno delovanje vseh zainteresiranih činiteljev, da se 
zagotovi večja varnost prometa na javnih cestah. Odbora sta predlog sklepa 
o varnosti prometa na javnih cestah v SR Sloveniji pripravila in ga tudi pred- 
ložila danes v obravnavo našemu zboru. 

Ali želi predstavnik odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
predlog sklepa še ustno obrazložiti? Prosim, besedo ima tovariš Tone Delak. 

Tone Delak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na 49. seji, 27. marca 1968, je naš zbor obravnaval informacijo o stanju prometne 
varnosti v SR Sloveniji. Na tej seji je zbor naložil odboru za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov nalogo, da do ene izmed prihodnjih sej pripravi 
predlog ugotovitev in sklepov. Ta akt naj zavzame stališče do problemov, ki so 
bili nakazani v informaciji, v poročilu odbora, v stališčih odbora izvršnega sveta 
in v razpravi. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov se je sestal 12. aprila 
skupno z odborom za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora in 
9. maja sam. Predlog sklepov je bil izdelan po razpravi predstavnikov repu- 
bliškega sekretariata za notranje zadeve, odbora za Samoupravljanje in notranjo 
politiko izvršnega sveta, avto-moto zveze Slovenije, komisije za vzgojo in 
varnost prometa, cestnega sklada SR Slovenije, republiškega prometnega in- 
špektorata, kot tudi v sodelovanju z odborom za organizacijsko-politična vpra- 
šanja republiškega zbora, iz česar je razvidno, da je pri delu sodeloval širok 
krog zainteresiranih organov. 

Pismeni predlog sklepov ste vsi dobili skupno z ostalim gradivom za da- 
našnjo sejo zbora. Razumljivo je, da so v predlogu sklepov navedene le osnovne 
in najvažnejše ugotovitve. Odbor je bil mnenja, da podrobnosti v takšen akt ne 
spadajo. Glede nalog v predlogu sklepov niso navedene tiste, ki so jih posamezni 
organi, organizacije in posamezniki dolžni izvajati že po naši zakonodaji, pač 
pa tiste, ki naj zagotove aktivno delovanje organov in organizacij, ki nimajo 
neposredne naloge po zakonu, temveč so kako drugače posredno ali neposredno 
vezani, da s preventivnimi, vzgojnimi ukrepi doprinašajo varnosti prometa. 

Odbor predlaga zboru, da predlog sklepov o varnosti prometa na javnih 
cestah v SR Sloveniji sprejme. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Želi morda besedo predstavnik 
izvršnega sveta? (Ne.) Zeli morda besedo predstavnik republiškega sekretariata 
za notranje zadeve? (Ne.) 

Ta predlog je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in je predlo- 
žila pismeno poročilo. Predloge, navedene v poročilu, je odbor upošteval in jih 
vnesel že v predloženi predlog sklepov. Začenjam razpravo. Želi morda kdo 
besedo? (Ne.) Če ne, prehajam na glasovanje. Prosim, kdor je za predlog sklepov 
o varnosti prometa na javnih cestah v SR Sloveniji, naj dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog sklepov sprejet v enakem besedilu kot v repu- 
bliškem zboru. Kot vemo, jih je ta že sprejel na svoji zadnji seji. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog sklepov o 
požarnem varstvu v Socialistični republiki Sloveniji. 

Tudi pripravo teh sklepov sta naložila naš in republiški zbor svojima od- 
boroma, ker je razprava v obeh zborih pokazala, da je potrebno nekatere skupne 
ugotovitve in naloge konkretneje ugotoviti in tudi zavezati pristojne organe in 
organizacije, da podvzamejo določene ukrepe, ki bodo doprinesli k vse večji 
protipožarni varnosti. Odbora sta nato skupaj s predstavniki republiškega sekre- 
tariata za notranje zadeve, gospodarske zbornice SR Slovenije in odbora za 
samoupravljanje in notranjo politiko izvršnega sveta, ob upoštevanju stališč 
gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije, pripravila predlog sklepov. Odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je predložil poročilo in dodatno 
poročilo k predlogu sklepov. Zeli predstavnik odbora predlog sklepov še ustno 
obrazložiti? Besedo ima tovariš Franc Svetelj. 

Franc Svetelj : Tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da ni potrebno 
podrobneje pojasnjevati predlaganih sklepov, saj so v njih upoštevane vse 
ugotovitve in vsa stališča, izražena v razpravah o informaciji o požarnem var- 
stvu v SR Sloveniji, ki so bile tako na sejah republiškega, gospodarskega in 
organizacijsko-političnega zbora, kot tudi na sejah pristojnih odborov. V teh 
razpravah so sodelovali tudi predstavniki republiškega sekretariata za notranje 
zadeve, Gasilske zveze Slovenije in drugih institucij. Predlog sklepov nalaga 
pristojnim organom oziroma organizacijam naloge, katerih izvršitev naj pri- 
pomore k odpravi pomanjkljivosti in nedoslednosti, tako v organizaciji gasilstva, 
kot tudi v njegovem financiranju. Odbor se je v svojih razpravah največ zadržal 
ob aktualnih vprašanjih organizacije gasilstva in urejanju vprašanj financi- 
ranja. Na ta vprašanja se predvsem nanašajo tudi vsebinske spremembe ozi- 
roma dopolnitve predlaganih sklepov o požarnem varstvu v naši republiki, ki jih 
je odboru predlagal izvršni svet. V prvotnem besedilu je bilo namreč naloženo 
republiškemu sekretariatu za notranje zadeve, naj skupaj z gasilsko zvezo po- 
skrbi za združitev prostovoljnega, industrijskega in poklicnega gasilstva v Slo- 
veniji. To pa vsekakor presega pristojnosti sekretariata za notranje zadeve. Zato 
daje sedanji predlog poudarka zagotovitvi strokovne in operativne enotnosti 
vseh oblik gasilstva v republiki, kar je predvsem pomembno za njegovo učin- 
kovitost. Vsekakor pa je potrebno ugotoviti, da bodo morala vsa nadaljnja 
prizadevanja vseh drugih dejavnikov na področju organiziranja gasilstva iti v 
smer oblikovanja oziroma nastajanja novega samoupravnega področja, ki bo 
slonelo na samoupravnih dogovorih vseh zainteresiranih. 

Razširjeno in dopolnjeno je tudi stališče glede financiranja požarnega var- 
stva. Tu je poudarjeno, naj poleg financiranja s strani družbeno-političnih 
skupnosti financiranje požarnega varstva prvenstveno sloni na medsebojnem 
sodelovanju zainteresiranih organov in organizacij, zlasti pa požarne službe in 
zavarovalnice. Z ustrezno spremembo zveznih zakonov pa je potrebno omogo- 
čiti republikam, da bodo lahko zagotovile za požarno varnost tudi sredstva, 
ki se bodo natekala od zavarovalnih premij. Na eni strani tako stališče jasneje 
določa usmeritev na zakonsko ureditev tega vprašanja republiki, obenem pa 
poudarja, da mora imeti republika v bodoči zvezni zakonodaji na tem področju 
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zagotovljena zadostna pooblastila, da bo lahko uredila financiranje požarnega 
varstva na svojem območju tudi iz sredstev obdavčitve zavarovalnih premij. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov organizacij sko-poli- 
tičnega zbora je v prvotnem besedilu predlagal, naj bi v predlog sklepov vnesli 
novo točko, ki bi zavezala izvršni svet in nekatere sekretariate ter Gasilsko zvezo 
Slovenije, naj hkrati z osnutkom zakona o požarnem varstvu predložijo poročilo 
o izvajanju teh sklepov. Odbor je na svoji seji predlog umaknil, ker je menil, 
da je delo oziroma priprava osnutka republiškega zakona o požarnem varstvu 
že tako daleč, da to stališče ni več aktualno, obenem pa skupščina lahko vsak 
čas zahteva od upravnih organov poročilo o uresničevanju konkretnih sklepov. 

Odbor predlaga organizacijsko-političnemu zboru, naj predložene sklepe 
sprejme. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zeli morda besedo predstavnik 
izvršnega sveta? (Ne.) Hvala. Ali želi besedo predstavnik republiškega sekre- 
tariata za notranje zadeve? (Ne.) Pričenjam razpravo. K tej točki smo povabili 
tudi predstavnika Gasilske zveze Slovenije- Zeli kdo besedo? Ce ne, zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog sklepov skupaj s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami, ki jih predlaga odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
in odbor za organizacijsko politična vprašanja republiškega zbora, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor predlog sklepov o požar- 
nem varstvu v SR Sloveniji, skupaj s spremembami, soglasno sprejel. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
najetju kredita pri kreditni banki in hranilnici v Ljubljani za sanacijo kliničnih 
bolnic v Ljubljani, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Kot predstavnik predlagatelja je pri tej točki navzoč tovariš Vinko Repič, 
član izvršnega sveta in ga prosim, da predlog odloka še ustno obrazloži. 

Viktor Repič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Danes je seja izvršnega sveta, na kateri sodeluje tudi tovarišica republiška sekre- 
tarka Majda Gaspari. Ker se mi zdi, da je neobhodno, da bi ona sodelovala v 
tej razpravi, prosim člane zbora, da sklenejo, da se ta točka dnevnega reda 
preloži in da se povrnemo na njo kasneje, ko bo tovarišica Gasparijeva navzoča. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Slišali ste predlog predstavnika 
izvršnega sveta in vprašam zbor, če se strinja s predlogom. S tem v zvezi bi 
predlagala, da se zamenja dnevni red in bi šesta točka postala zadnja točka 
današnje seje. (Poslanci se strinjajo.) 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga 
za izdajo zakona o pravosodnem izpitu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
republiški sekretar za pravosodje in občo upravo. 

K tej točki smo povabili predstavnike izvršnega sveta, odvetniške zbornice 
Slovenije in pravne fakultete v Ljubljani. Ali želi predlagatelj predloga za izdajo 
zakona še ustno obrazložiti. Besedo ima dr. Viktor Damjan. 
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Dr. Viktor Damjan: Tovarišica predsednica, tovariši poslanci. Pred- 
log za izdajo republiškega zakona o pravosodnem izpitu ima temelj v zveznem 
temeljnem zakonu o pravosodnem izpitu iz meseca aprila 1967. leta, ki podaja 
predvsem temeljna načela in fiziognomijo pravosodnega izpita, prepušča pa 
podrobnejše ureditve vseh drugih vprašanj republikam, pri čemer izrecno pred- 
videva izdajo republiških zakonov. Tudi drugi zakoni sistemske narave, kot na 
primer temeljni zakon o sodiščih splošne pristojnosti, zakon o javnem tožilstvu, 
zakon o javnem pravobranilstvu in zakon o odvetništvu, predvidevajo oprav- 
ljanje pravosodnega izpita za diplomirane pravnike, da bi ti pridobili pogoje za 
opravljanje sodniških in drugih pravosodnih funkcij, kakor tudi odvetništva. 

Namen pravosodnega izpita je, da usposobi diplomirane pravnike za izvrše- 
vanje sodniških in drugih funkcij v pravosodju in odvetništvu, razen tega pa 
haj bi usposabljal diplomirane pravnike za delo izven sodstva na tistih pod- 
ročjih, ki so povezana s pravosodjem. 

Glede na to, da temeljni zakon o pravosodnem izpitu ne ureja le materije, 
ki izhaja iz samega naslova, temveč tudi pravno prakso diplomiranih pravnikov, 
naj bi osnutek republiškega zakona vseboval predpis o načinu in izvajanju 
pravniške prakse pri sodiščih za različne vrste diplomiranih pravnikov, to je za 
sodniške pripravnike, odvetniške pripravnike, pripravnike pri državnih organih 
in raznih organizacijah ter tako imenovanih pripravnikov — volonterjev. Te- 
meljni zakon o pravosodnem izpitu izrecno pooblašča republiški predpis, naj 
uredi načine in pogoje za sprejemanje diplomiranih pravnikov iz 3. člena v 
sodno prakso. To pooblastilo bo izpeljano v republiškem zakonu, deloma pa tudi 
v pravilniku. Poleg pripravniške prakse diplomiranih pravnikov predvidevajo 
teze tako imenovano začasno seznanjanje s sodnim delom za tiste diplomirane 
pravnike, ki so v delovnem razmerju pri državnih organih, delovnih in drugih 
organizacijah, ne da bi pri sodišču prejemali še osebne dohodke. 

Osnutek republiškega zakona naj bi vseboval določilo o pogojih za dovolitev 
opravljanja pravosodnega izpita, organizacijska načela, podrobnejše predpise 
o izpitnem programu, nadalje način sestave izpitne komisije in določila o ocenje- 
vanju kandidatov pri opravljanju pravosodnega izpita. Pravilnik pa bi vseboval 
določilo o načinu spoznavanja diplomiranih pravnikov z delom in prakso pri 
sodišču, način razporejanja pripravnikov na delo pri upravni praksi, ter teh- 
nične določbe glede prijavljanja kandidatov k izpitu, o poteku izpita, delu izpitne 
komisije in podobno. 

Pravosodni izpit je preizkušnja znanja diplomiranih pravnikov in uspeh 
njihovega pravniškega dela, ki jim daje legitimacijo za opravljanje najodgovor- 
nejših nalog, ki čestokrat globoko posegajo tudi v osebne pravice in integriteto 
občanov. Take odgovorne naloge morejo diplomirani pravniki opravljati le ob 
izredni strokovni sposobnosti in uspešni pravniški praksi. Prav iz teh razlogov 
ni mogoče dopustiti, da bi postal pravosodni izpit le gola formalnost, saj bi tak 
odnos do pravosodnega izpita imel številne posledice, ne le za naše pravosodje, 
temveč občutne posledice tudi na življenju naše družbe in občanov. Prosim, da 
ta zbor predlog za izdajo zakona o pravosodnem izpitu sprejme. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Predlog za izdajo zakona je 
obravnaval tudi začasni odbor za pravosodni sistem. Pismeno poročilo odbora 
ste že prejeli. Zeli morda predsednik odbora besedo? (Ne želi.) Hvala lepa! 
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Predlog za izdajo zakona je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija. 
Poročilo komisije ste prav tako prejeli. Vprašam predstavnika te komisije, če 
želi besedo? (Ne želi.) Hvala. 

Pismeno mnenje izvršnega sveta k predlogu za izdajo zakona ste prav tako 
prejeli. Ali želi morda predstavnik izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Hvala. 

' Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, zaključujem razpravo 
in predlagam, da organizacijsko-politični zbor sprejme sklep, da je zakon o 
pravosodnem izpitu potreben, da so predlagana načela, na katerih naj zakon 
temelji, utemeljena in da se z njimi tudi ujema vsebina, ki nakazuje posamezne 
rešitve. Pri pripravi zakonskega osnutka naj predlagatelj vpraša za mnenje tudi 
vse občinske skupščine. 

Zeli morda še kdo razpravljati o tem predlogu sklepa? (Ne.) Ce ne, pre- 
hajam na glasovanje. Kdor je za takšen predlog sklepa, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor predlagani sklep soglasno 
sprejel. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga 
poslovnika organizacijsko-političnega zbora, ki ga je predložila komisija za pri- 
pravo predloga stalnega poslovnika. 

Pismeno poročilo komisije ste že prejeli. Zeli predsednik komisije predlog 
poslovnika še ustno obrazložiti? Prosim, besedo ima tovarišica Breda Lokar- 
Gaspari. 

Breda Lokar-Gaspari: Komisija za pripravo predloga stalnega po- 
slovnika organizacij sko-političnega zbora je na peti seji danes, dne 27. maja 
1968, obravnavala predlog poslovnika organizacijsko-političnega zbora in poro- 
čilo zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Ker vam pismeno poročilo tako ni moglo biti posredovano, sem dolžna 
danes sprejeta stališča komisije ustno obrazložiti. Komisija za pripravo predloga 
stalnega poslovnika se s pripombami, oziroma s spremembami in dopolnitvami, 
ki jih daje zakonodaj no-pravna komisija k 15., 22., 31., 38., 54., 58., 59., 60., 64., 
85., 104. in 109. členu strinja in predlaga, da jih organizacijsko-politični zbor 
sprejme. 

Komisija je tudi upoštevala pripombo k 56. členu predloga poslovnika in 
zato v prvem stavku drugega odstavka tega člena za besedama »odboru zbora*, 
vnaša dodatno besedilo -predlog drugega akta, katerega predlagatelj je skup- 
ščinsko telo pa tudi zakonodajno-pravni komisiji Skupščine SR Slovenije«. S to 
dopolnitvijo se nekoliko poenostavi postopek, ki velja za zakonske predloge, 
katere pošilja zakonodajno-pravni komisiji predsednik skupščine. Ker se pred- 
logi drugih aktov, katerih predlagatelj je skupščinsko telo, navadno pripravljajo 
šele v zadnjem trenutku po opravljenih obravnavah in konzultacijah, je prav, 
da ta akt pošilja zakonodajno-pravni komisiji predsednik zbora. 

Prav tako je komisija upoštevala pripombo zakonodajno-pravne komisije 
k 3. odstavku 58. člena. Zaradi tega komisija predlaga, da se dosedanje besedilo 
tega odstavka nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: -Predsednik skupščine 
pošlje poročilo republiške volilne komisije vsem poslancem zbora najkasneje 
3 dni pred pričetkom prve seje novoizvoljenega zbora.« S to spremembo je zago- 
tovljeno, da bodo poslanci dobili poročilo republiške volilne komisije vsaj 3 dni 
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pred pričetkom seje in ne šele na seji, s tem pa je podana tudi enotna ureditev 
za vse primere. 

Poleg tega pa komisija predlaga še naslednje spremembe oziroma dopol- 
nitve: 

— k 9. členu: v prvem odstavku se v četrti vrsti črta beseda »dneva«; 
— k 12. členu: v prvi vrsti prvega odstavka se med besedi »posameznega 

mandata« vnese beseda »spornega«. Drugi odstavek tega člena se črta; 
— k 14. členu: v drugi vrsti prvega odstavka se črtajo besede »in podpiše 

njeno besedilo«; 
— k 39. členu: v prvi vrsti prvega odstavka se črta beseda »določenega«; 
— k 42. členu: v tretji alinei se črtajo besede »v svojem področju«; 
— k 60. členu: v drugi vrsti drugega odstavka se črtata številki »58 in 84«. 

ter se namesto njiju vstavi številke »55., 62. in 83.«; 
— k 67. členu: v drugi vrsti četrtega odstavka se za besedi »če se« doda 

besedica »poslanec«; 
— k 74. členu: prva vrsta se spremeni tako, da se glasi »Vsaka točka dnev- 

nega reda se obravnava, dokler so zanjo priglašeni itd.«; 
— k 83. členu: v tretji vrsti tretjega odstavka se med besedico »iz« in 

številko »82« vneseta besedi »drugega odstavka«. V drugi vrsti četrtega odstavka 
se črta besedica »na«; 

— k 88. členu: v drugi vrsti prvega odstavka se besedica »večina« nado- 
mesti z besedico »večine«; 

— k 90. členu: v drugi vrsti drugega odstavka se za besedo »izvolitev« 
postavi pika, ostalo besedilo te in naslednje vrste, ki se glasi »oziroma funkcio- 
narjev in članov teles, ki so predlagani za razrešitev« se črta; 

— k 94. členu: na koncu druge vrste tretjega odstavka se črta besedica 
»je«; 

k 96. členu: prvi in drugi odstavek se združita in delno spremenita tako. 
da se novi prvi odstavek glasi: »Če noben kandidat oziroma kandidatna lista pri 
glasovanju ne dobi potrebne večine, se glasovanje ponovi. Pri glasovanju o 
razrešitvi se ne glasuje ponovno.« 

V drugi vrsti četrtega odstavka se med besedi »ni umaknjen« vstavi be- 
sedica »bil«; 

— 113. členu: beseda »splošno« v prvih vrstah prvega, drugega in tretjega 
odstavka se nadomesti z besedo »načelno«. 

Predlagam, da zbor sprejme predlog poslovnika organizacijsko-političnega 
zbora v predlaganem besedilu. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Predlog poslovnika je obrav- 
navala tudi zakonodajno-pravna komisija. Pismeno poročilo te komisije ste 
prav tako prejeli in vprašam predstavnika, če želi še ustno obrazložiti predlog 
poslovnika. 

Marjan Jenko: Ali ste upoštevali 128. člen? 

Breda Lokar-Gaspari: K 128. členu ne predlagamo amandmaja. 

Predsednik Vera Kolarič: Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi raz- 
pravljati? Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, zaključujem razpravo 
in prehajam na glasovanje. Predlagam, da glasujemo o predlogu poslovnika 

29* 
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v celoti, skupno s . pripombami in spremembami, ki sta jih pismeno predlagali 
komisija za pripravo predloga stalnega poslovnika in zakonodajno-pravna ko- 
misija. 

Kdor je za predlog poslovnika organizacijsko-političnega zbora z navedenimi 
spremembami in dopolnitvami, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor predlog poslovnika v celoti 
sprejel. 

Ker je s tem naša komisija opravila svoje delo, mi dovolite, da se v imenu 
vseh zahvalim predsednici komisije tovarišici Lokarjevi, kakor tudi vsem čla- 
nom komisije za opravljeno delo. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na razpravo o poročilu 
mandatno-imunitetne komisije in na sklepanje o verifikaciji mandata novo 
izvoljenega poslanca organizacijsko-političnega zbora. 

Mandatno-imunitetna komisija našega zbora je na, današnji seji obravnavala 
poročilo republiške volilne komisije o izidu nadomestnih volitev poslanca v 
organizacij sko-politični zbor Skupščine SR Slovenije in sklepala o verifikaciji 
mandata novoizvoljenega poslanca. 

Pismeno poročilo mandatno-imunitetne komisije ste prejeli danes na klopi. 
Zeli predstavnik mandatno-imunitetne komisije dati še ustno obrazložitev? 

(Ne želi.) Hvala. 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce ne, pre- 

hajam na glasovanje o predlogu mandatno-imunitetne komisije za verifikacijo 
mandata novo izvoljenemu poslancu organizacijsko-političnega zbora Zdenku 
Roterju. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor soglasno verificiral mandat 
poslancu Zdenku Roterju. Novoizvoljenega poslanca bom pozvala, da da slovesno 
izjavo. Danes zaradi bolezni ni navzoč. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog odloka, ki ga 
je predložila komisija za pripravo predloga stalnega poslovnika republiškega 
zbova ter poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Ali želi predstavnik predlagatelja odloka dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 
Začenjanj razpravo. Zeli kdo besedo? Besedo ima tovariš Vlado Mišica. 

Vlado Mišica: Iz predloga odloka izhaja, da je 7 članov komisije 
predlaganih iz vrst poslancev, 8 članov pa je takih, ki niso poslanci. V 2. členu 
predloga odloka je predvideno, da komisija sodeluje z republiškim odborom 
Zveze borcev, zaradi česar predlagam, da bi za stalnega člana te komisije ime- 
novali enega člana republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije. 
Izmed predlaganih članov komisije je eden sicer član komisije za socialno- 
zdravstvena vprašanja pri republiškem odboru, toda predsednik Zveze združenj 
borcev in ostali člani pa so mnenja, da bi moral biti v komisiji član republiškega 
odbora, da bi bilo s tem sodelovanje med to komisijo in republiškim odborom 
čim tesnejše. 
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Predsednik Vera Kolarič : Tovariš poslanec, sedaj obravnavamo pred- 
log odloka o ustanovitvi komisije, ne o njenem sestavu, zato bomo o vaši 
pripombi razpravljali pozneje. Zeli morda še kdo besedo? Ce nihče, zaključujem 
razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev 
NOV. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slo- 
venije za vprašanja borcev NOV. 

Ustrezni predlog je dala komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR 
Slovenije. Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima Adolf 
Arigler. 

Adolf Arigler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odgovoril bi rad le na vprašanje, ki ga je načel tovariš Mišica in katerega 
bistvo je v tem, da meni, da bi moral biti v predlagani komisiji vsaj en član 
predsedstva zveze združenj borcev NOV Slovenije. O tem vprašanju smo raz- 
pravljali tudi v komisiji za volitve in imenovanja, vendar smo bili mnenja, da 
ni potrebno, da bi bil v komisiji za vprašanja borcev NOV prav nekdo izmed 
profesionalnih funkcionarjev v predsedstvu zveze, toliko bolj, ker je tovariš 
inž. Ciril Mravlja član predsedstva Zveze borcev, tovariš dr. Rudolf Obračune 
pa član komisije za socialno zdravstvena vprašanja pri republiškem odboru. 
Mimo tega pa menimo, da bo morala komisija že po naravi svojega dela tako 
rekoč dnevno sodelovati s predsedstvom republiške zveze borcev NOV. 

Predsednik Vera Kolarič: Vprašam tovariša poslanca Vlada Mišico, 
če še vztraja pri svojem predlogu. 

Vlado Mišica: Vztrajam, ker je to tudi mnenje tovariša predsednika 
Franca Leskovška, ki o sestavi komisije ni bil informiran. 

Niko Belopavlovič: K predlogu nimam posebnih pripomb, vendar 
iz sestava sklepam, da je komisija upoštevala tudi teritorialno načelo zasto- 
panja, pri tem pa ugotavljam, da so nekateri predeli naše republike dokaj krepko 
zastopani, da pa Bela krajina ni našla mesta med člani komisije, čeprav spada 
po številu borcev prav gotovo med naše prve pokrajine v republiki. Ne bom 
nasprotoval izvolitvi komisije v predlagani sestavi, ker so drugi zbori mogoče 
odlok že sprejeli ali pa ga bodo sprejeli, vendar pa kot manjšo grajo, le izražam 
komisiji to, da nekdo od rojenih Belokranjcev ni našel prostora med člani 
komisije. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovariš poslanec, prosila bi le za konkretne 
predloge. 

Niko Belopavlovič: Prav gotovo nisem pooblaščen, da bi predlagal 
nove člane v imenu zveze borcev Črnomlja in Metlike, vendar menim, da bi to 
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komisija lahko storila preden je odlok predložila. Vem namreč, da so med 
številnimi problemi, ki jih imajo borci v Sloveniji, mogoče najbolj pereči prav 
v Beli krajini. 

Predsednik Vera Kolarič: Pozivam ponovno predstavnika komisije 
za volitve in imenovanja, da se izjavi o obeh predlogih. 

Adolf Arigler: Tovarišica predsednica, tovarišice poslanke in tovariši 
poslanci. Res je, da smo v komisiji zastopali tudi teritorialno načelo, vendar ne 
v tem smislu, kot predlaga poslanec Belopavlovič, da mora biti v njej prav 
rojen Belokranjec. Menimo, da bo tovariš Mravlja, ki je poslanec iz Bele krajine, 
prav tako uspešno posredoval tamošnjo problematiko, ker jo dobro pozna, 
čeprav ni tam rojen. S predlaganim načinom zastopanja pa prav gotovo ne bi 
mogli vse zadovoljiti, ker imamo preveč borčevskih območij. Mislim pa, da 
uspešno delo komisije ni toliko odvisno od teh formalnih vprašanj. Komisija 
za vprašanja borcev NOV bo uspešno delovala, če bo dejansko sodelovala in pri 
obravnavi problemov klicala tiste tovariše iz posameznih področij, kjer so pro- 
blemi najbolj žgoči in najbolj pereči. Mislim, da je problem v metodi dela 
komisije in ne samo v sestavi. Naša komisija ni bila samo v tem primeru, ampak 
pri vrsti drugih imenovanj, pred dilemo personalnega pokrivanja področij, ven- 
dar se je v praksi pokazalo, da to ni vse in da je problem globlji, ki je v kon- 
ceptu dela komisije in mora ključne probleme reševati tako, da sodeluje ne samo 
s posameznikom, temveč s celotnim kolegialnim telesom, ki se s problematiko 
ukvarja. 

Zaradi tega v imenu komisije predlog zagovarjam in nisem pooblaščen, da 
bi lahko pristal na kakršnekoli spremembe. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Besedo ima Vlado Mišica. 

Vlado Mišica: Z obrazložitvijo tovariša Ariglerja nisem zadovoljen. 
Menim, da je tovariš Ciril Mravlja preveč zaposlen, da bi se lahko poglobil v 
problematiko borcev, še posebej belokranjskih. Mislim tudi, da ni nujno, da je 
član te komisije prav plačani funkcionar predsedstva zveze borcev, temveč gre 
za to, da imamo v komisiji človeka iz predsedstva, ki se na problematiko borcev 
najbolje spozna in bo zaradi tega pri reševanju teh vprašanj lahko največ ko- 
ristil. Ker republiški odbor zveze združenj borcev NOV ni sodeloval pri sestavi 
obravnavanega predloga odloka, predlagam, da sprejem odloka odložimo, dokler 
komisija za volitve in imenovanja v sporazumu z republiškim odborom zveze 
združenj borcev NOV ne sestavi novega predloga. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Tovariši, sedaj imamo kon- 
kreten predlog, in sicer predlaga tovariš poslanec Mišica, da se odloži imeno- 
vanje članov komisije za vprašanje borcev NOV. Moram vprašati zbor. če se 
strinja s predlogom, ki ga je dal tovariš Mišica. Prosim, kdor je za predlog 
poslanca tovariša Vlada Mišice, da se imenovanje komisije odloži, naj dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Pet poslancev.) Se je kdo 
vzdržal? (11 poslancev.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel sklep, da se imenovanje 
komisije odloži. 
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Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na določitev števila 
članov odborov in izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov odborov 
ter mandatno-imunitetne komisije organizacijsko-političnega zbora. 

Predlagam, da imajo odbori našega zbora naslednje število članov: odbor za 
splošna vprašanja družbeno-političnega sistema 9 članov, odbor za komunalni 
sistem, odbor za družbenoekonomski sistem in proračun, odbor za vprašanja 
javne uprave in splošne varnosti, odbor za samoupravljanje v delovnih in drugih 
organizacijah in odbor za pravosodje in pravice občanov pa vsak po 7 članov. 
Za mandatno-imunitetno komisijo pa, kot vemo, že določa poslovnik, da ima 
5 članov. 

Kdor se strinja s predlaganim številom članov, ki jih naj imajo naši odbori, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog o številu članov naših odborov sprejet. 
Sedaj lahko preidemo na izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov 

stalnih odborov in mandatno-imunitetne komisije našega zbora. 
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je predložila 

predlog odloka o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov stalnih 
odborov ter mandatno-imunitetne komisije. Predlog komisije ste prejeli. Zeli 
morda predstavnik komisije za volitve in imenovanja tovariš Adolf Arigler 
besedo? (Ne.) Ima morda kdo še kakšen drug predlog? (Ne.) Če ne, začenjam 
razpravo o predlogu komisije za volitve in imenovanja. Zeli kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ce nihče, prehajam na glasovanje. 

O vsakem odboru moramo posebej glasovati. Kdor je za to, da se v odbor 
za splošna vprašanja đružbeno-političnega sistema izvolijo za predsednika Vida 
Rudolf, za podpredsednika Dušan Rihtaršič, za člane: Geza Bačič, Franc Cuznar, 
Vinko Cop, Evgen Golja, Albin Jesenšek, Janez Merhar, Cveto Prelovec, Franc 
Svetelj in Vinko Zigman, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (iNhče.) 

Ugotavljam, da je odbor za splošna vprašanja družbeno-političnega sistema 
izvoljen v predloženem sestavu. 

V odbor za komunalni sistem predlaga komisija, da se izvolijo: za pred- 
sednika Mirko Zlender, za podpredsednika Florjan Jančič, za člane: Janez Ho- 
čevar, inž. Helena Vodovnik, Franc Leveč, Stane Nunčič, inž. Lado Simončič, 
Janko Sabec in Brane Vipotnik. Prosim, kdor je za ta predlog, naj dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je odbor za komunalni sistem izvoljen v predloženem 
sestavu. 

V odbor za družbenoekonomski sistem in proračun je predlagan za pred- 
sednika Marjan Jenko, za podpredsednika Tone Brumen, za člane: Milan 
Berden, Avguštin Erjavec, Ivan Krajnčič, Tatjana Lokovšek, inž. Ludvik Mali, 
Albinca Možina in Alfonz Naberžnik. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta odbor izvoljen v predloženem sestavu. 
V odbor za vprašanja javne uprave in splošne varnosti je predlagan za 

predsednika dr. Branko Furlan, za podpredsednika Ivan Rau, za člane: Adolf 
Arigler, Tone Delak, Anton Erjavec, Vid Jerič, Jože Kert, Jože Praček in 
Zvone Sušteršič. 
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Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi odbor za vprašanja javne varnosti in splošne var- 
nosti izvoljen v predloženem sestavu. 

V odbor za samoupravljanje v delovnih in drugih organizacijah je pred- 
lagan za predsednika Dušan Barbič, za podpredsednika inž. Jože Valentinčič, 
za člane: Berti Brun, dr. Branko Furlan, Vladka Jan, Milka Jovan, dr. Vanek 
Šiftar, Jože Tanko in Drago Zabavnik. 

Prosim, kdor je za tak predlog, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odbor izvoljen v predloženem sestavu. 
V odbor za pravosodje in pravice občanov je predlagan za predsednika 

Franc Svetina, za podpredsednika Stane Dolanc, za člarie: Niko Belopavlovič, 
Tone Delak, Stevo JCberl, Breda Lokar-Gaspari, Dušan Rihtaršič, Zdenko Roter 
in Jože Trošt. 

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

Ugotavljam, da je tudi ta odbor izvoljen v predloženem sestavu. 
V mandatno-imunitetno komisijo je predlagan za predsednika Vlado Mišica, 

za podpredsednika Ivan Lekše, za člane Bruno Adam, Slavko Bakan, Katica 
Bračko, Vera Hlastec in Karel Osojnik. 

Prosim, kdor je za tak predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi mandatno-imunitetna komisija izvoljena v predlo- 
ženem sestavu. 

Prehajam na zadnjo točko dnevnega reda, to je na predlog 
odloka o najetju kredita pri kreditni banki in hranilnici v Ljubljani za sanacijo 
kliničnih bolnic v Ljubljani, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni 
svet. 

Ze prej sem povedala, da je kot predstavnik predlagatelja pri tej točki 
navzoč tovariš Viktor Repič, član izvršnega sveta, republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo pa zastopa tovarišica Majda Gaspari, republiška 
sekretarka. K tej točki smo povabili še predstavnike uprave kliničnic bolnic, 
komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, regionalnega zdravstve- 
nega centra Ljubljana in komunalnega zavoda za socialno zavarovanje Ljub- 
ljana. Vse navzoče vabim, da sodelujejo v razpravi. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, besedo ima tovarišica Majda 
Gaspari. 

Majda Gaspari: Tovarišica predsednik, tovariši in tovarišice po- 
slanci. Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da odobri najem kredita 
v višini 10 997 782 dinarjev za sanacijo poslovanja kliničnih bolnic v Ljubljani. 
Posojilo v tej višini je republiki pripravljena dati kreditna banka in hranilnica 
v Ljubljani za dobo 5 let in po 8% obrestni meri. Klinična bolnišnica bi dobila 
kredit pod pogoji, ki jih določa sanacijska pogodba in bi ga začela Vračati 
s 1. januarjem prihodnjega leta. Takšen ukrep je nujen, ker je klinična bolnica 
zaključila poslovno leto 1967 s čisto izgubo v višini blizu milijarde dinarjev, 
ki predstavlja kar 16l0/o nasproti realiziranemu dohodku. To onemogoča nor- 
malno poslovanje klinične bolnišnice. Stanje je kritično tudi zato, ker skladi 
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zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov poravnavajo svoje obveze z več 
kot dvomesečno zamudo, klinična bolnišnica pa ne razpolaga z obratnimi 
sredstvi, zato že nekaj mesecev z zamudo izplačuje osebne dohodke, upnikom 
pa dolguje bolnišnica okoli 10 milijonov dinarjev. Sedanje finančno stanje 
v klinični bolnišnici zavezuje njihovega ustanovitelja, to je republiko, da izvede 
postopek za sanacijo zavoda. 

Na podlagi ugotovitev o vzrokih za nastali primanjkljaj, ki so vpisani 
v priloženem gradivu, je izvršni svet menil, da naj se sanacija izvrši s sana- 
cijskim in obratnim kreditom. Podlaga za to naj bo sanacijska pogodba, ki 
določa obveznosti prevzemnika sanacije in klinične bolnišnice. Pravno podlago 
za tak način sanacije dajejo 68. člen temeljnega zakona o zavodih in splošni 
predpisi o podjetjih. Izpeljava sanacije s sanacijskim kreditom je utemeljena 
tudi z razlogi, ki so pogojili primanjkljaj in ki so objektivne ter subjektivne 
narave. Iz zaključnega računa in drugih kazalcev lahko ugotovimo, da se je 
v preteklem letu klinični bolnišnici znižal celotni dohodek za 15 %>, torej 
znatno bolj kot katerikoli drugi bolnišnici in tudi bolj kot celotni global sredstev 
za zdravstveno varstvo. Skladi zdravstvenega zavarovanja delavcev, ki vključu- 
jejo že 80 "/o vsega našega prebivalstva, so lani porabili za zdravstveno varstvo, 
za zdravljenje svojih zavarovancev, skoraj toliko sredstev, kot leto poprej, 
pri tem pa so klinične bolnišnice dobile za skoraj isti obseg dela 15 °/» manj 
sredstev. Najbolj je padel njihov dohodek iz matične, to je ljubljanske, komu- 
nalne skupnosti in sicer kar za 15,8 %. 

Glede na to, da je bilo skoraj 70lo/o bolnikov, ki so lani koristili klinične 
bolnice, iz ljubljanskega območja, lahko zaključimo, da je ta komunalna skup- 
nost s plačilom uslug za svoje zavarovance bistveno vplivala na finančni rezultat 
te zdravstvene ustanove. Čeprav so lani vel j ah isti instrumenti za financiranje 
zdravstvenega zavarovanja vseh komunalnih skupnosti, pa kazalci pokažejo, 
da je ljubljanska skupnost, v primerjavi z mariborsko in celjsko, namenila za 
zdravstveno varstvo relativno najmanjši delež in torej največ za denarne da- 
jatve. 

Iz takšnih globalnih proporcev so se izpeljevala pogodbena razmerja z 
zdravstvenimi zavodi in način obračuna njihovih uslug. Uporabljen je bil 
pavšalni obračun in cena uslug se je lahko ugotovila šele ob koncu leta,, na 
osnovi dobljenih sredstev in frekvence storitev. Takšen način plačevanja dela 
klinične bolnišnice je preprečil, da bi se za vrhunske zdravstvene posege obra- 
čunali dejanski stroški, kar je povzročilo izpad dohodka tudi iz tega naslova. 
Tako je neustrezen način financiranja v dobršni meri pogojil težavni finančni 
položaj klinične bolnišnice. Še posebej je k temu še prispevalo dejstvo, da so 
bili njeni odnosi s plačniki, zlasti z ljubljansko komunalno skupnostjo, for- 
malno urejeni šele proti koncu leta. 

Opozoriti pa moramo tudi na probleme znotraj delovne organizacije, ki so 
prav tako prispevali k nastali finančni situaciji. Ze skopi podatki pokažejo, 
da si v klinični bolnišnici niso dovolj prizadevali za zmanjšanje stroškov z 
boljšo organizacijo dela. Na to zlasti opozarja povečanje števila zaposlenih, 
kljub majhni obremenitvi delavcev v rednem delovnem času, veliko opravlje- 
nega dela v nadurah in povečanje tistih materialnih stroškov, ki jih povzroča 
neurejenost servisnih služb in notranja poslovanja. Samoupravni organi so se 
s temi problemi začeli soočati v polletni bilanci in so sprejeli sklepe za racio- 
nalizacijo poslovanja. Toda prizadevanja so ostala samo na papirju in niso 
dala praktičnih rezultatov. To je samo še poslabšalo finančno stanje v klinični 
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bolnici in terjalo ostre sanacijske ukrepe. Le-ti so nakazani v sanacijski po- 
godbi, ki predvideva, da bo ustanovitelj poskrbel za sanacijski kredit, klinični 
bolnišnici pa se nalaga, da uveljavi ukrepe za ureditev njene organizacije dela 
in za čim hitrejšo uskladitev poslovanja z realnimi materialnimi možnostmi. 
Osnova za to naj bi bil sanacijski program, ki ga mora klinična bolnišnica 
izdelati v enem mesecu po podpisu pogodbe. Prav enako pomembna je tudi 
pogodba z ljubljansko komunalno skupnostjo, ki še ni sklenjena, o plačevanju 
njihovih uslug v letošnjem letu, ki naj bi zagotovila diferenciran obračun 
hotelskega in medicinskega dela oskrbnega dne ter poseben obračun vrhunskih 
zdravstvenih posegov. Vse to naj bi zagotovilo večjo aktivnost delovne skup- 
nosti klinične bolnišnice in pokritje realnih stroškov za njeno funkcioniranje. 
S takim obračunom bi se stroški za zdravljenje bolnikov tudi pravilneje poraz- 
delili med posamezne plačnike. Na ta način bi se po našem mnenju vzpostavili 
pogoji za izpeljavo sanacijskega postopka in bi se omogočilo odplačevanje 
anuitet sanacijskega in obratnega kredita. Glede tega velja opozoriti, da bodo 
anuitete znašale v prihodnjem letu okoli 5 i0/o celotnih stroškov poslovanja. 
Polovico teh obveznosti bi morala delovna skupnost prihraniti iz ustvarjenega 
dohodka, preostala polovica pa naj bi se vkalkulirala v ceno njihovih uslug. 
Takšna porazdelitev bremen med delovno organizacijo in plačniki njihovih 
uslug je utemeljena z njihovim vplivom na nastali primanjkljaj, z njo pa naj 
se spodbudi in pospeši tudi prizadevanja na obeh straneh za ureditev med- 
sebojnih razmerij in za dosledno izpolnjevanje sprejetih obveznosti. 

Predlagam vašemu zboru, da sprejme odlok v dopolnjenem besedilu o 
najemu kredita za sanacijo kliničnic bolnišnic v Ljubljani. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Predlog odloka je obravnaval 
začasni odbor za proračunski sistem in finance našega zbora. Pismeno poročilo 
ste prejeli. Vprašam predstavnika oziroma poročevalca odbora, če želi še ustno 
obrazložiti prošnjo. Besedo ima poročevalec odbora, poslanec Ivan Krajnčič. 

Ivan Krajnčič: Tovarišica predsednica, tovariši poslanci! Odbor za 
proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora se je po temeljiti 
proučitvi vprašanja deficita kliničnih bolnišnic v Ljubljani odločil, kot je raz- 
vidno iz dovolj obširnega pismenega poročila, ki ste ga prejeli, za predlog 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, to je za odobritev sanacijskega kredita 
v višini nepokritega deficita pod pogojem, da ga vrnejo klinične bolnice na 
podlagi ustreznih sanacijskih ukrepov v določenih rokih. 

Med današnjo sejo smo prejeli dodatne pripombe k predlogu odloka o na- 
jetju kredita za sanacijo kliničnih bolnišnic v Ljubljani, ki jih je poslala Skup- 
ščini SR Slovenije skupščina občine Novo mesto. Te pripombe se ne razlikujejo 
od stališč, ki sta jih zavzela začasni odbor za proračunski sistem in finance 
organizacij sko-političnega zbora in odbor za družbeni plan, finance in proračun 
republiškega zbora. 

Dovolite k temu vprašanju še nekaj pojasnil. Pri iskanju rešitve lahko 
izbiramo le med tremi možnostmi: 

1. Klinične bolnišnice naj bi najele kredit pri kreditni banki in hranilnici 
v Ljubljani neposredno, brez obveznosti SR Slovenije. 

2, SR Slovenija, kot ustanovitelj kliničnih bolnišnic, naj bi uvedla postopek 
za prisilno likvidacijo zavoda in ustanovila nov zavod. 
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3. SR Slovenija naj bi za sanacijo kliničnih bolnišnic v Ljubljani najela 
pri kreditni banki in hranilnici v Ljubljani kredit na podlagi pogodbe o obsegu 
sredstev, to je o načinu in pogojih vračanja le-teh v določenem roku. 

Nobene izmed navedenih možnosti za rešitev ne bi mogli sprejeti brez 
tehtnejših pomislekov. Ob upoštevanju le subjektivnih vzrokov za položaj, 
v katerem so se znašle klinične bolnišnice, bi bil zelo učinkovit prvi predlog. 
Toda glede na objektivne vzroke deficita praktično za rešitev ne pride v 
poštev, kajti vsako zavlačevanje, ki bi ga zahtevale priprave garancijskih 
pogojev, to je predvsem do podrobnosti izdelan sanacijski načrt, bi povečalo 
deficit tudi v letošnjem letu in ohranjalo v kolektivu negotovost ter prepuščalo 
iniciativo stihijskim silam znotraj in zunaj njega. Prisilna likvidacija in usta- 
novitev novega zavoda bi bil le navidezno učinkovit administrativni ukrep, ki 
bi prizadel kreditorje in posredno tudi kolektiv, toda velik del finančnih obvez- 
nosti bi kljub temu morala prevzeti republika, notranje subjektivne sile pa bi 
s tem potisnili v pasivnost. Klinične bolnišnice so za republiko tako pomemben 
zavod, da je naša skupščina dolžna vplivati na njihov nadaljnji razvoj tudi 
neposredno, ne le zato, da bi jih rešila iz trenutnega položaja, temveč predvsem 
zato, da bi okrepila njegove samoupravne sile in tako zagotovila njegova 
nadaljnjo uspešno rast, kajti sedanje stanje je v bistvu le posledica še vedno 
dovolj močnih etatističnih, tehnokratskih in anarho-individualističnih teženj 
znotraj zavoda pod plaščem le formalne samouprave. Predvsem je naloga 
skupščine, da ob proučevanju tega primera ugotovi sistemske slabosti, ki se 
kažejo v financiranju in delovanju samoupravnega mehanizma pri razreševanju 
protislovnosti razvoja na celotnem področju zdravstvene, pa tudi drugih druž- 
benih služb. Materialni odnosi se oblikujejo na področju družbenih služb pod 
drugačnimi pogoji kot v gospodarstvu, kjer je odločilno le delovanje tržnih 
zakonitosti. Tu bi se morali po samoupravni poti bolj uveljaviti ustrezni norma- 
tivi in regulativi združenega dela, tako glede vrednotenja posameznih dejav- 
nosti ali storitev, kot porazdelitve družbenih sredstev in koordinacije dela, ne 
le v okviru istovrstnih zavodov, temveč tudi podobnih dejavnosti v regiji in 
republiki. Skupščina SR Slovenije in drugi organi republike so dolžni s svoje 
strani prispevati k odstranjevanju objektivnih vzrokov, ki so tako ali drugače 
omogočili nekatere deformacije v organizaciji, delitvi sredstev in odnosih v 
zavodu; 

— z ustreznejšo organizacijo celotne zdravstvene službe, da bo omogočena 
skladnejša dejavnost osnovne zdravstvene službe, bolnišnične službe, dejav- 
nost klinik ter zdravstveno-razvojne in zdravstveno-izobraževalne dejavnosti; 

— z usmerjanjem integracijskih in dezintegracijskih procesov, kajti tudi 
pretirano osamosvajanje delovnih enot ne govori v prid racionalizacije po- 
slovanj a; 

— z obveščanjem o pozitivnih izkušnjah posameznih kolektivov in z vse 
tesnejšim povezovanjem zdravstvene organizacije in zavodov z interesi zava- 
rovancev v okviru realnih možnosti. 

Na odstranjevanje subjektivnih vzrokov nastalega finančnega stanja v 
kliničnih bolnišnicah in slabosti v notranjih odnosih lahko vpliva skupščina 
SR Slovenije le prek predlagane sanacijske pogodbe, ki obvezuje kolektiv, da 
organizira svoje delo tako, da bo sposoben vračati kredit v določenih rokih. 
Možnosti za to ima — poleg pomoči komunalne skupnosti socialnega zavaro- 
vanja in zdravstvenega centra — dovolj. Sanacijska komisija bo le svetovala in 
usklajala prizadevanja kolektiva in drugih družbenih dejavnikov. 



460 Organizacijsko-politični zbor 

Ob razpravi o predlogu izvršnega sveta SR Slovenije za odobritev sanacij- 
skega kredita je bilo v našem odboru največ pomislekov v zvezi ž vprašanjem 
realne možnosti kliničnih bolnišnic za vračanje kredita v razmeroma kratkem 
roku. Zato namreč ni čvrstejšega jamstva in lahko bi se zgodilo, da bi morala 
kljub pogodbi prevzeti del bremen republika, oziroma njen proračun. Toda 
v položaju, ko je potrebna za rešitev tega in podobnih, ne le finančnih, temveč 
tudi sistemskih in družbeno-političnih problemov, širša družbena akcija, je 
potrebna tudi razumna presoja, usmerjena na okrepitev samoupravnega sistema. 
Če je sposoben kolektiv zdravstvenih delavcev uspešno opravljati mnogo za- 
htevnejše strokovne in družbene naloge, bo tudi sposoben uresničiti, sprejete 
obveze za sanacijo razmer v svojem zavodu. To nam med drugim zagotavlja 
tudi pozitivni odnos večine članov sveta zavoda do ureditve nastalega finančnega 
stanja. Predlagana pogodba obvezuje Skupščino SR Slovenije in druge samo- 
upravne organe republike le toliko, kolikor je to nujno potrebno za zaščito 
skupnih interesov, največji del odgovornosti za sanacijo pa prevzema z njo sam 
kolektiv kliničnih bolnišnic, to pa ponovno opozarja vse zainteresirane in priza- 
dete, da vključuje samouprava poleg pravic tudi dolžnosti in odgovornost, mo- 
ralno in materialno, individualno in kolektivno. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Predlog odloka je obravna- 
vala tudi zakonodajno-pravna komisija. Poročilo zakonodajno-pravne komisije 
ste prav tako tudi prejeli. Zeli morda predstavnik te komisije besedo? (Ne.) 
Hvala. 

O predlogu odloka je razpravljal tudi socialno-zdravstveni zbor na 38. seji, 
ki je bila 24. maja t. 1. Predsednik socialno-zdravstvenega zbora mi je poslal 
pismeno mnenje zbora. Prosila bi tovariša sekretarja, da mnenje prebere: (Se- 
kretar zbora tovariš Janez Lukač prebere naslednje mnenje socialno- 
zdravstvenega zbora o sanaciji kliničnih bolnic Ljubljana za pokritje deficita 
iz leta 1967.) 

Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne 24. maja 
1968 razpravljal o sanaciji kliničnih bolnic v Ljubljani za pokritje deficita iz 
leta 1967. Osnova za razpravo je bila ustrezna informacija republiškega sekre- 
tariata za zdravstvo in socialno varstvo, pogodba o ureditvi sanacije kliničnih 
bolnic Ljubljana za pokritje deficita iz leta 1967 in predlog odloka o najetju 
kredita pri kreditni banki in hranilnici Ljubljana za sanacijo kliničnih bolnic 
Ljubljana. 

V razpravi je bilo kritizirano dejstvo, da je izvršni svet dokaj pozno 
reagiral na kritično situacijo v kliničnih bolnišnicah. Le-te so namreč že aprila 
1967 izkazovale večji primanjkljaj. Izraženi so bili pomisleki glede načina 
sanacije. Le-ta je enak, kot za gospodarske organizacije, čeprav se v bolnišnici 
cene storitev ne oblikujejo po ekonomskih merilih. V zvezi s tem je bilo po- 
udarjeno, da ne bi bila umestna sanacija v obliki dotacije s strani republike, 
ker bi s tem ustvarjali revolt drugih zdravstvenih zavodov, ki so se mnogo 
bolj prizadevali za racionalnejšo poslovanje. Razprava je opozorila na ne- 
ustrezno delitev sredstev, namenjenih za zdravstveno varstvo v ljubljanski 
komunalni skupnosti. Delež sredstev za bolnišnično zdravljenje je namreč pre- 
majhen, da bi se z njim lahko pokrila razmeroma draga dejavnost kliničnih 
bolnic, ki med drugim opravljajo tudi vrhunske zdravstvene storitve. 

V razpravi je bilo sproženo vprašanje pokrivanja obveznosti do kliničnih 
bolnic v zvezi s pedagoško in raziskovalno dejavnostjo medicinske fakultete 
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v Ljubljani. V tej zvezi je bilo poudarjeno, da še ni sklenjena pogodba med 
kliničnimi bolnicami in medicinsko fakulteto. Zaenkrat medicinska fakulteta 
plačuje polovico osebnih dohodkov svojih pedagoških delavcev, ki delajo v 
klinikah. 

Izvršni svet je postavil zahtevo, da se čim prej pripravi podrobni pregled 
potrebnih sredstev za šolanje kadrov, da bi se lahko natančneje opredelile 
obveznosti iz naslova izobraževanja. V tej zvezi je izvršni svet tudi odprl 
prbblem soustanoviteljstva kliničnih bolnic, saj bi republika prevzela sousta- 
novitelj stvo in s tem v zvezi tudi obveznosti le v pogledu šolanja medicinskih 
kadrov in financiranja raziskovalne dejavnosti. 

Glede ločitve klinične dejavnosti od bolnišnične dejavnosti je bilo v raz- 
pravi poudarjeno, da ni sprejemljiva organizacijska razdelitev klinične od 
bolnišnične dejavnosti kliničnih bolnic v Ljubljani. Opozorjeno je bilo, da ni 
prav, da se poslovanje kliničnih bolnic primerja s poslovanjem drugih bolnišnic, 
gre za povsem drugo kvaliteto, zato primerjava ne vzdrži kritike, zlasti še, 
ker nimamo izdelanih realnih meril za vrednotenje strokovnega dela. 

Kritično je bila ocenjena trditev, da so tudi sindikati prispevali k neustrezni 
kadrovski zasedbi kliničnih bolnic, ker so se ob združitvi le-teh s polikliniko 
uprli množičnemu odpustu delavcev. Sindikati so bili res proti množičnemu 
odpustu, zahtevali pa so, da se morebitne redukcije kadrov izvedejo le na 
osnovi sprejete sistematizacije in podrobnih kadrovskih analiz. Teh analiz pa 
ni in tudi sistematizacija še ni bila sprejeta. Zato bi morali samoupravni organi 
kliničnih bolnic čimprej sprejeti ustrezno sistematizacijo delovnih mest ter 
na tej osnovi ukrepati. Razprava je opozorila, da za sedanje stanje ni krivo 
decentralizirano samoupravljanje v kliničnih bolnicah. Ob decentraliziranem 
samoupravljanju so bila namreč sredstva v letu 1967 centralizirana. To pa ni 
spodbujalo samoupravnih organov delovnih enot k racionalnemu poslovanju. 
Rešitev je zato treba poiskati v poglobitvi samoupravljanja ter v ekonomskem 
spodbujanju delovnih enot za racionalnejše poslovanje. 

Statut kliničnih bolnic to omogoča, pozitivna določila tega statuta pa se 
doslej niso izvajala. Razprava je opozorila na deficit, ki je nastal že v letošnjem 
letu in je znašal ob koncu aprila že 480 milijonov starih dinarjev. Izražena 
je bila bojazen, da ne bo treba v prihodnjem letu sklepati o pokrivanju novega 
deficita, saj je vprašljivo, kakšni bodo finančni učinki sanacijskih ukrepov, 
ki bodo sprejeti v letošnjem letu. Poslanci so se zanimali, kakšni so osnovni 
obrisi predvidenega sanacijskega programa. V tej zvezi je predstavnik kli- 
ničnih bolnic seznanil zbor, da je upravni odbor kliničnih bolnic na svoji seji 
dne 24. 5. že sprejel sklep o znižanju osebnih dohodkov ter da bo 27. 5. 1968 
prvi sestanek organov kliničnih bolnic s sanacijsko komisijo, ki je določena 
s pogodbo. V sanacijskem programu bo vsekakor morala najti mesto sistema- 
tizacija delovnih mest, reorganizacija upravne službe v zavodu in v njihovih 
enotah, racionalizacija servisnih enot, opredelitev kliničnih storitev in sprejetih 
finančnih programov enot, sklenitev pogodbe z medicinsko fakulteto ter po- 
godbe s komunalno skupnostjo socialnega zavarovanja delavcev ter drugi ukrepi. 

Poslanci so izrazili kritiko na račun kolektiva kliničnih bolnic, predvsem 
pa na račun organov upravljanja v tem zavodu, ki niso pravočasno in z za- 
dostno zavzetostjo sproti reševali odprtih problemov. Zbor je bil mnenja, da 
je sanacija kliničnih bolnic Ljubljana za pokritje deficita iz leta 1967 na način, 
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kot to predlaga izvršni svet, sprejemljiva in v sedanjih pogojih ustrezna ter 
predlaga republiškemu in organizacijsko-političnemu zboru, da sprejme tak 
predlog odloka o najetju kredita pri kreditni banki in hranilnici v Ljubljani 
za sanacijo kliničnih bolnic Ljubljana. 

Predsednik Vera Kolarič: Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi be- 
sedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče ne želi razpravljati, potem dajem predlog 
odloka o najetju kredita za sanacijo kliničnih bolnic v Ljubljani na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (17 poslancev.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor predlog odloka o najetju 
kredita za sanacijo kliničnih bolnic v Ljubljani sprejel z večino glasov. 

S tem je končana današnja seja in se vsem poslankam in poslancem zahva- 
ljujem za sodelovanje in sejo zaključujem. 

(Seja je bila zaključena ob 12.15.) 
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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 Klemenčič, 
poslanec republiškega zibora 

Zaradi neizvajanja predpisa o »Osnih piritilskih na javnih cestah« je bil 
velik del severne magistrale uničen, tako1 da je na določenih odsekih tudi do 
70 l0/o cestišča uničenega. 

V tej zvezfi prosim zai odgovor na vprašanje: 
1. Kakšna je materialna škoda na severni magistrali in kdo bo nosil odgo- 

vornost za neizvajanje določil predpisov, ki to vprašanje urejujejo? 
2. Turistična sezona se pričenja, doi kdaj bo najbolj poškodovani del cesti- 

šča Murska Sobota^—Radenci—Radgona in Lenart—Maribor usposobljen za^ nor- 
malni cestni promet? 

3. V finančnem načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968, ki ga je 
potrdila Skupščina SR Slovenije, je bilo določeno za številko ceste 351, Hrasto- 
vec—Crni les, Gornja Radgona—Lendava za ojačitev asfaltnega vozišča z raz- 
širitvijo — skupno 2 015 000 N din. Ali je res, da namerava republiški cestni 
sklad ta sredstva prekanalizirati na nekatere ostale ceste, čeprav je skupščina 
finančni program cestnega sklada odobrila oziroma potrdila? 

Ivan Kreft, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

Na moje prejšnje poslansko' vprašanje glede mednarodnega posojila, ki bi 
ga najela SR Slovenija za zgraditev hitre ceste Šentilj—Gorica, je republiški 
sekretar za finance v od:govoru omenil, da so težave med drugim v tem, da ta 
hitra oesita ni v zveznem srednjeročnem načrtu gospodarskega razvoja. 

Zaradi kritike gospodarskih organizacij srednjeročnega plana, za katero je 
imela posluh tuidi nedavna skupna seja predsedstva in izvršnega komiteja 
CK ZKJ, je pričakovati njegovo spremembo. 
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Vs.e bolj namreč prevladuje prepričanje, da je pri vlaganjih treba dati 
prednost tistim panogam našega gospodarstva, M dajejo v vsakem pogledu naj- 
boljše uspehe, uspehe, ki bi bili lahko še večji, če bi jim bila na razpolago 
sredstva, potrebna za modernizacijo proizvodnje. Čeprav gre za panoge, ki s 
svojo večjo produktivnostjo povečujejo' tudi splošno produktivnost našega go- 
spodarstva, dobivajo —■ kljub reformi — v srednjeročnem načrtu prednost neka- 
tere panoge, katerih rentabilnost je problematična. 

Do podobnega spoznanja bi prišli tudi glede prometnih zvez, ki jim daje 
prednost srednjeročni načrt gospodarskega razvoja, če bi upoštevali splošne 
jugoslovanske koristi. 

Simpozij o nacionalnem in mednarodnem pomenu ceste Šentilj—Gorica, 
ki je bil v Mariboru v začetku letošnjega februarja, bi nas moral prepričati, da 
je gradnja te cestne magistrale gospodarski imperativ in da bo nastala za Jugo- 
slavijo velika škoda, če bomo to: gradnjo' še dalje odlagali. 

V zvezi s tem postavljam vprašanje: 
1. Kako namerava izvršni svet SR Slovenije ukrepati, da bi v revidirani 

zvezni srednjeročni načrt gospodarskega razvoja vključili tudi to cesto? 
2. S kakšnimi sredstvi namerava izvršni svet SR Slovenije oziroma Skup- 

ščina SR Slovenije zagotoviti pričetek gradnje te ceste in njeno kontinuirano 
nadaljnjo graditev in kdaj? 

Drugo' vprašanje 

Rad bi vedel, če je res, da prihaja čez obmejne prehode v Sloveniji od 
90 do 95 odstotkov vseh tujih turistov v našo državo? Ce je tako —- in najbrž 
je — ker so ta podatek — kot uraden —^ večkrat navajali tudi v tej skupščini, 
potem je v interesu naše države, da usposobimo čimprej za sodoben tujski 
promet ceste od omenjenih obmejnih prehodov do magistrale, da tako odstra- 
nimo ozka grla, ki se jih turisti izogibajo že sedaj. 

Kakšne so možnosti, da bodo do zgraditve cestne magistrale Šentilj—Gorica 
urejeni tudi priključki nanjo'? 

Tretje vprašanje 

Vljudno proisim, da posredujete sekretariatu za. kulturo in prosveto nasled- 
nji poslanski vprašanji: 

Kaj namerava ukreniti sekretariat za prosveto in kulturo SR Slovenije, 
da bo bogata likovna zbirka muzeja ljudske revolucije Slovenije pod običajnimi 
pogoji dostopna vsakomur, ki mu je do njenega resnega študija, predvsem pa 
vsem tistim, ki so jo pomagali ustvarjati in popularizirati? 

Narodna in Moderna galerija v Ljubljani nudita vsakomur, posebno pa štu- 
dentom, ki po šolski dolžnosti zbirajo gradivo o likovnih delih — strokovno 
pomoč, muzej ljudske revolucije pa take pomoči ne more nuditi, ker ima že dve 
leti nezasedeno mesto kustosa za likovno zbirko. 

Kolikor so sredstva za kustosa še na razpolago, kot so bila do leta 1966, 
mesto pa še vedno ni razpisano, vprašujem sekretariat za prosveto iin kulturo 
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SR Slovenije, kako je mogoče zagovarjati, tak odnos do največje slovenske 
likovne zbirke s socialno in partizansko problematiko, zbirke, ki je praktično 
že dve leti zanemarjena, čeprav bi jo bilo mogoče še z mairsikaterim delom do- 
polniti ? 

Četrto vprašanje 

Vljudno- prosim, da moje poslansko vprašanje posredujete administrativni 
komisiji Skupščine SR Slovenije, da mi da odgovor na naslednje vprašanje: 

Po poročilih v jugoslovanskem tisku je naša javnost z odobravanjem spre- 
jela odlok naše skupščine o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in 
funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje skupščina. 

Medtem ko v federaciji še vedno velja načelo, da se določa osebni dohodek 
funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje skupščina po osebnih dohodkih na prejš- 
njem delovnem mestu, tako da zahteva nek zvezni poslanec skoraj dvakrat večjo 
mesečno povračilo, kot znaša mesečno povračilo najvišjih funkcionarjev SR Slo- 
venije, je v odloku Skupščine SR Slovenije dosledno uveljavljeno* načelo, da se 
osebni dohodki ne določajo več po »prineseni plači«, ki jo je imel poslanec ali 
funkcionar na prejšnjem delovnem mestu, ampak se določajo tako, da se pomno- 
ži poprečni osebni dohodek v republiki, dosežen v preteklem letu s količnikom, 
ki se giblje od 2,4—4,8 na poprečne osebne dohodke, ki so lani znašali v Slo- 
veniji 910 N din. 

Postavljam vprašanje: zakaj v tretjem letu reforme, ki velja za ves jugo- 
slovanski prostor, še vedno ni bilo mogoče doseči1, da bi se presežek dela povsod 
razdeljeval po načelu »vsakomur po njegovem delovnem uspehu«, po načelu, 
ki je ključ za rešitev večjega dela skupnih perečih problemov. 

Rado Pušenjak, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

Zniano je, da so dosegle mnoge kapitalistične države na področju kmetijstva 
velik razvoj, ki je zasluga dobro organizirane pospeševalne službe, ki jo finan- 
cirajo deloma države, deloma proizvajalci reprodukcijskega materiala in opreme, 
deloma kmetijske zadruge in deloma zasebni kmetovalci sami. 

Kmetijski strokovnjaki trdijo, da je v Sloveniji le 30 %> kmetijskih površin 
(to so zemljišča v upravljanju kombinatov in zadrug ter zemljišča tistih zasebnih 
kmetov, ki dejansko kooperirajo s socialističnim sektorjem), za obdelavo katerih 
skrbijo strokovni delavci, dočim je 70% kmetijskih površin v lasti privatnih 
kmetovalcev, ki se jih ne usmerja oziroma usposablja za tržno proizvodnjo. 

Ker se zaostruje vprašanje prodaje kmetijskih pridelkov, postaja položaj 
zasebnih kmetovalcev vedno težji. Ce ne bodo imeli kmetje jasnejše orientacije, 
se bo stanje še poslabšalo. 

Socialistični sektor ne vlaga sredstev za pospeševanje kmetijstva v zasebnem 
sektorju, razen redkih izjemi, ker sredstev nima in ker gre za dolgoročno 
vlaganje. 

. Kmetijstvo, zlasti zasebni sektor, pogreša jasno in dolgoročnejšo agrarno 
politiko. 

30 
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Če kdaj, potem rabi kmetijstvo sedaj takšno organizacijo, ki bo sposobna 
proizvajalce usmerjati na podlagi temeljitih tržnih raziskav. 

Prosim izvršni svet, da mi; odgovori na, eni izmed naslednjih sej republiškega 
zbora na naslednja vprašanja: 

1. kaj namerava ukreniti, da se organizira v Sloveniji takšna služba za 
raziskavo tržišča, ki bi lahko v bodoče usmerjala kmetijsko proizvodnjo, 

2. kakšne korake namerava podvzeti izvršni svet, da se ustvari v Sloveniji 
dobro organizirana služba za pospeševanje zasebnega kmetijstva, ter kako si 
zamišlja to organizacijo in način financiranja? 

Drugo v pr ašanje 

V letu 1967 so v republiki Sloveniji nasproti 1966. letu upadla kazniva de- 
janja zoper uradno dolžnost in narodno gospodarstvo za okrog 25 °/o. Prav po- 
sebno pa se je v zadnjih letih znižalo število kaznivih dejanj zaradi jemanja in 
dajanja podkupnin. Tako je na primer okrožno tožilstvo v Mariboru obtožilo 
še v letu 1965 20 oseb zaradi jemanja in dajanja podkupnin, v letu 1966 samo 
11 oseb, v letu 1967 pa le še 1 osebo. 

Ker predpostavljam, da na področjih drugih okrožnih tožilstev ni drugače, 
bi lahko na podlagi uradnih podatkov ugotovili in to* vsekakor z največjimi zado- 
voljstvom, da smo v Sloveniji korupcijo praktično likvidirali. 

Toda občani, ki znajo realnoi ocenjevati, kakšno premoženje in življenje je 
lahko posledica poštenega zaslužka in kdaj je podlaga korupcija oziroma pre- 
jemanje podkupnine, menijo drugače. Prebivalstvu je zlasti znano, da predstav- 
ljajo velike težave s prodajo blaga zelo ugodna tla za povečevanje in ne za 
zmanjševanje kaznivih dejanj podkupovanja ter da žal »kuverte«, provizije itd. 
odigravajo vedno večjo vlogo. S tem pa se nekateri neupravičeno bogatijo na 
račun družbe, kar bi morali preiskovalni in sodni organi preprečiti. 

Naprošam predstavnika republiškega sekretarja za notranje zadeve,, da 
mi odgovori na eni izmed prihodnjih sej republiškega zbora na naslednji vpra- 
šanji: 

1. če je število prijav, ki jih dobivajo tožilstva zaradi kaznivih dejanj in 
sprejemanja podkupnin odraz dejanskega stanja oziroma, če so govorice pre- 
bivalstva, ki meni drugače, neutemeljene, 

2. če prijave niso odraz dejanskega stanja, kaj nameravata republiški sekre- 
tariat za notranje zadeve in javno tožilstvo SR Slovenije ukreniti, da pride čim 
več kršilcev zakona zaradi korupcije na zatožno klop? 

Jože Deberšek, 
poslanec republiškega zbora 

Med zasebnimi kmetovalci je čedalje bolj razširjena ideja o ustanavljanju 
malih kmetijskih zadrug. O tem razpravljajo tudi nekateri republiški organi, 
ni pa jasnih družbenoekonomskih stališč o tem. Zato prosim izvršni svet, da 
mi odgovori na naslednje vprašanje: 

»Kakšno stališče zastopa izvršni svet o gibanju za ustanavljanje malih kme- 
tijskih zadrug, ki težijo za tem, da se razbijejo obstoječe integrirane kmetijske 
zadruge in kmetijske enote?-« 
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Milan Vižintin, 
poslanec republiškega zbora 

Pod naslovom »Predlogi za modernizacijo cest« je dnevnik »Delo« objavil 
dne 27. marca uvodnik, v katerem piše, da je bila na seji republiškega izvrše- 
nega sveta dne 26. marca, med drugim na dnevnem redu tudi razprava in skle- 
panje o predlogu za financiranje modernizacije avto ceste avstrijska meja—- 
Maribor—Ljubljana—itallLjaska mejla. na -odseku Slivnica—Leveč in Vrhnika— 
Postojna ter da je izvtršni svet 'predlog republiškega, cestnega sklada sprejel kot 
študijsko gradivo in smernico za modernizacijo navedenih cestnih odsekov. 

Dne 12. aprila pa je objavil isti dnevnik pod naslovom »Avto cesta Šentilja— 
Gorica« odgovor, ki ga je dal na seji republiškega zbora član izvršnega sveta 
Boris Vadnjal poslancu Ivanu Kreftu na vprašanje »S kakšnimi sredstvi name- 
rava izvršni svet zagotovite gradijo* te ceste Sin kdaj«. V njem je med drugim 
rečeno, da je izvršni svet sklenil, da bo predložil skupščini zakon o postopni 
gradnji hitre ceste od avstrijske do italijanske meje s tem, da bi v prvi etapi 
gradili kritična odseka Maribor—Celje in Vrhnika—Postojna. 

Da se postavijo stvari na čisto, prosim, da mii izvršni svet na prvi prihodnji 
seji republiškega, zbora odgovori na, naslednji vprašanji: 

— ali je izvršni svet res sprejel sklep, da se v prvi etapi gradita kritična 
odseka hitre ceste avstrijska—italijanska meja od Maribora do Celja in od 
Vrhnike do Postojne ter kdaj je sprejel tak sklep; 

— ali se je izvršni svet odločil za takojšnjo štiripasovno izvedbo omenjene 
avto ceste in kdaj je sprejel ustrezen sklep? 

Marija Pleteršek, 
poslanka republiškega, zbora 

Prosim, da posredujete izvršnemu svetu naslednje poslansko vprašianje: 
Na zasedanju republiškega zbora. Skupščine SR Slovenije dne 12. marca t. 1. 

je predstavnik (izvršnega sveta na moje izvajanje v zvezi z možnostjo plasiranja 
preostale opreme bivšega EKK Velenje v kombinat Kosovo odgovoril, da je 
kapaciteta naprav za proizvodnjo plina v tem kombinatu zadostna tudi za kritje 
potreb nove tovarne dušičnih gnojil1. Te dni pa so v naših kinematografih pred- 
vajali kratki film »Kosovo zlato« (proizvodnja Dunav film, oktober 1966). Film 
prikazuje med drugim podpis dolgoročne pogodbe med kombinatom Kosovo in 
železarno Skopje, po kateri bi kombinat dobavljal železarni tudi energetski plin, 
navaja pa tudi za to potrebne kapacitete po letu 1970. Tako naj bi kombinat 
takrat proizvajal razen 360 000 ton umetnih gnojil še 480 milijonov m3 ener- 
getskega plina, za kasneje pa so načrti še večji. 

Ker sem prepričana, da kapaciteta naprav, ki so sedaj v izgradnji za ta 
program, ne zadošča, škoda pri odprodaji kompletnih objektov EKK po posa- 
meznih elementih pa je prevelika,, bi rada pojasnilo ali ima izvršni svet kakšno 
zagotovilo, da bo preostala oprema likvidiranega EKK prenesena na Kosovo 
prej kot bi se uvozila nova istovrstna oprema za razširitev proizvodnih zmoglji- 
vosti omenjenega kombinata. 

Informacija izvršnega sveta od 7. 2. 1968 navaja, da so ocene o možnosti 
predprodaje grobe, vendar predvideva, da se bo v primeru prodaje po, elementih 
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za preostalo opremo iz Češke dobilo 25 743 000 din (kar je 46,3 °/'o glede na obvez- 
nosti likvidacijskega odbora EKK), pri preostali angleški opremi pa bi izku- 
piček znašal 44 761 000 din, kar je le 31,5 % od 142 988 000 din, kolikor so ob- 
veznosti likvidacijskega Odbora EKK. Če bo za češki del opreme, ki je že trilkrat 
prezimila in pokrita le z vrhnje strani, možno dobiti skoraj polovico vrednosti, 
prosim za pojasnilo, zakaj tolikšna izguba pri angleški opremi, ki je uskladi- 
ščena v Angliji in ki šele prihaja in med katero so tudi cevi za plinovod, 
katere je laže prodati po dejanski ceni. 

24. februarja 1967 je predstavnik izvršnega sveta na moje poslansko vpra- 
šanje pojasnil, da je bil od investicijske opreme, uvožene iz Češke, del prenesen 
na kombinat Koisovo (toplarna po nabavni ceni, 4,9 milijona dolarjev, kar bi 
bilo 61,2 milijona dinarjev), neprodana oprema iz Češke pa je po* takratni izjavi 
bila vredna še 2,8 milijona dolarjev. Če primerjamo te navedbe s številkami iz 
informacije izvršnega sveta od 7. 2. 1968, vidimo, da je sedaj precej drugačna 
slika. Delež odprodane opreme naj bi bil 43 352 000 din, preostalih obveznosti pa 
55 544 000 din. 

Ooividno gre za skoraj 18 milijonov N din izgube pri prodaji toplarne. Iz 
kakšnih razlogov je prišlo do> te, za SR Slovenijo neugodne spremembe? 

Prostim torej, da mi izvršni svet na eni prihodnjih sej odgovori na naslednja 
vprašanja: 

1. Ali ima kakšno garancijo, da bo preostala oprema likvidiranega EKK 
prenesena na Kosovo prej kot bi se uvozila nova istovrstna oprema za raz- 
širitev proizvodnih zmogljivosti kombinata Kosovo? 

2. Zakaj je predvidena škoda pri angleški opremi tako velika kljub boljšim 
pogojem skladiščenja? 

3. Zakaj je prišlo do skoraj 18 milijonov N diin izgube pri prodaji toplarne? 

Milan Kristan, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

Na podlagi 23. in 24. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije postavljam 
izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje poslansko vprašanje: 

Več ali manj so nam zniana kritična stališča posameznih delovnih organi- 
zacij, bank in drugih do zakona o posebnem načinu poravnave nekaterih dolgov 
uporabnikov družbenih sredstev ali o tako imenovanem kliringu med delovnimi 
organizacijami. V 837. številki Ekonomske politike z dne 21. aprila letos je v 
uvodniku navedeno, ida so le maloštevilna podjetja, ki želijo izravnavati svoje 
dolgove in terjatve prek klirinškega obračuna. V članku se navaja, da je v 
Kranju na primer samo- 17®/o delovnih organizacij, ki želijo po tej poti izrav- 
navati medsebojne denarne dolgove, da niti narodna banka ne podpira ukrepa, 
da bo prišlo do nadaljnjega zastoja, v plačevanju obveznosti, da bodo prizadeta 
tista področja, ki izkazujejo pozitivni saldo tega kliringa itd. 

Postavljam naslednje vprašanje: 
Kakšno stališče ima izvršni svet do vprašanja klirinške poravnave medse- 

bojnih dolgov gospodarskih organizacij; ali pričakuje od tega pozitivne rezul- 
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tate, predvsem odkrivanje žarišč zadolževanja in zmanjševanja obračuna kapi- 
tala; ali smatra, da bo ukrep pozitivno deloval na bolj dinamičen porast proiz- 
vodnje; in končno, kako bo vplival ta ukrep globalno na gospodarstvo SR Slo- 
venije in ali so resnične ocene, da bo gospodarstvo Slovenije z uvedbo kliringa 
prizadeto ? 

Drugo vprašanje 

V zadnji številki revije »Teorija in praksa« in v časopisu »Delo«, dne 
9. 5. 1968 je bil objavljen članek »Reforma in čas«, katerega avtor je Rimo Simo- 
neti, član izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

V članku so uvodoma navedene globalne ooene gospodarstva, zlasti glede 
skromne rasti proizvodnje, neuravnotežene izvoznonuvozne bilance, o nizki 
stopnji deviznih sredstev, ki ne zagotavljajo prehoda na konvertibilnost dinarja, 
o zaostajanju modernizacije gospodarstva, ter ugotavlja', da v takih pogojih ni 
lahko oblikovati jugoslovanske ekonomske politike, zlasti še, ker so vsi upo- 
rabniki družbenih sredstev zahtevali več sredstev kot v letu 1967. 

Avtor ocenjuje nekatere ukrepe tekoče ekonomke politike, ki jih je sprejel 
zvezni izvršni svet, loziroma zvezna skupščina in ugotavlja, da samo z restrik- 
tivno kreditno politiko in z devitenim blagovnim režimom ne bomo dosegli za- 
dostnih učinkov,, kljub temu pa skušamo ostati nevtralindi in opravičevati pretekle 
rešitve, ki jih življenjska praksa ni potrdila. Nadalje meni, da nismo niti stro- 
kovno niti politično pripravljeni), da bi se spoprijeli z vzroki, ki so povzročili 
gospodarska gibanja, ki so značilna za 1967. leto. 

Močno poudarja zahtevo, da nam je potrebna skrbna in vsestranska analiza 
ter ocena uresničevanja načel reforme, ki bi jo kazalo povezati z razpravo o izpo- 
polnjevanju srednjeročnega' plana, ki jo pripravlja zvezna skupščina. 

Po programu republiškega zbora Skupščine SR Slovenije bo zbor v III. 
trimesečju razpravljal o uresničevanju načel gospodarske reforme in izpopolnje- 
vanju srednjeročnega programa razvoja Sloiveriiije za obdobje 1966—1970. Ker 
je napovedana podobna razprava tudi v zvezni skupščini, (postavljam vprašanje: 

— ali je izvršni svet Skupščine SR Slovenije že pripravil oziroma ali pri- 
pravlja gradivo, v katerem bo podana, analiza izpolnjevanja srednjeročnega 
plana in uresničevanja načel reforme ter ocenjeni lastni rezultati. Ta analiza 
M lahko obenem služila tudi za, razpravo o izpopolnjevanju srednjeročnega plana 
v zvezni skupščini ; 

— ali sta obe razpravi časovno usklajeni tako, da bodo imeli naši poslanci 
ob razpravi v zvezni skupščini že sprejeta' stališča v organih republiške skup- 
ščine; 

— kakšno je stališče izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do gradiva 
o bilanci federacije, ki ga je obravnaval zvezni izvršni svet 8. maja letos, kar 
lahko smatramo kot osnovni pristop k, razpravi o izpopolnjevanju srednje- 
ročnega plana in uresničevanja reforme; 

—- ali bo vzporedno z analizo izpolnjevanja srednjeročnega plana Slo- 
venije izdelana. tudi ustrezna bilanca sredstev Slovenije do leta 1970 in 

— kakšna, stališča so se izoblikovala s strani gospodarstva Slovenije in 
izvršnega sveta do že sprejetih oziroma do predvidenih ukrepov tekoče eko- 
nomske politike za leto 1968? 
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E1 a Ulrih-Atena, 
poslanka republiškega zbora 

Glede na nezadostne informacije javnih informativnih sredstev o dogodkih 
v kliničnih bolnicah v Ljubljani želim dobiti informacijo o bistvu dogajanja 
in oi vzrokih za nastali položaj. 

Nadalje postavljam naslednja poslanska vprašanja: 
—• Kaj je ukrenil izvršni1 svet (na splošno in v posameznostih), da se stanje 

v kliničnih bolnicah normalizira? 

— Kaj je ukrenil izvršni svet za odpravo vzrokov, ki so povzročili motnje 
v delu kolektiva? 

Franc Rutar, 
poslanec republiškega zbora. 

Znano je, da se organi, skupščine občin Tolmin, goriška turistična zveza, 
lokalne turistične in gostinske organizacije Posočja vsako leto posebej bore pri 
merodajnih republiških organih, da bi bila cesta čez Vršič odprta za promet 
z motornimi oeisitaimi vozili, če že ne prej, pa, vsaj za, prvomajske praznike. 

V preteklem letu je cestni sklad obljubil in dal zagotovilo, da se stvari ne 
bodo več ponavljale, da bodo vsako leto pravočasno podvzeti vsi potrebni ukrepi 
in zagotovljena potrebna finančna sredstva, za odprtje te1 ceste. Vse pa kaže, 
da se je na vse to pozabilo in da smo v letošnjem letu ostali tam, kakor vsako 
leto ter da cesta tudi letos ne bo odprta pravočasno. V TV dnevniku dne 
19. aprila 1968 smo prav tako zasledili oziroma slišali vest, da ne kaže, da se 
bodo želje in zahteve vseh lokalnih faktorjev realizirale. Vse kaže tudi, da je 
upravičen sum, da odprtje ceste ne gre v račun nekaterim onstran Vršiča, da 
bi tako zadrževali motorizirane goste in turiste na kranjskogorski strani, oziroma 
jinu onemogočili izlete v Soško dolino. 

Menimo, da ne sme biti več glavni razlog za. to, da se cesta ne usposobi 
za promet, visok sneg oziroma snežni plazovi/ ker dobro vemo, da so v sosednji 
Avstriji in Italiji cestni prelazi še v višjih legah, kakor je Vršič, pa so ceste 
odprte celo skozi vso zimo. Zaradi tega tako opravičilo ni nia mestu in ga ne 
moremo več sprejeti kot utemeljeno. 

Prosim, da se mi zato odgovori na naslednja vprašanja: 
1. Ali je republiški cestni sklad zagotovil v tem letu potrebna, sredstva 

za kritje stroškov pri čiščenju snežnih plazov oestnemu podjetju Kranj)? 
2. Ce tega ni storil, zakaj ni, saj je bilo vedno govora, da sredstva ne 

smejo biti problem? 
3. Ali se izvajajo dela in katerega dne bo prelaz odprt za osebna motorna 

vozila oziroma ali cestni sklad lahko zagotovi, da bo problem rešen pred prvim 
majem? 

4. Ah je mogoče računati, da v prihodnjih letih ne bo potrebne interven- 
cije oziroma ah lahko dobim zagotovilo v tem smislu? 

Odgovore na vsa vprašanja želim dobiti na prihodnji seji republiškega zbora 
v torek, dne 23. aprila 1968. 
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Janez Šter, 
poslanec republiškega zbora 

V zadnjem času smo priča vse večji emigraciji privatnih avtoporevoznikov 
v republiko Hrvatsko in Bosno, z namenom, da se izognejo večjim družbenim 
dajatvam v naši republiki. 

Ne zdi se mi prav in se sprašujem, zakaj imajo privatni prevozniki možnost, 
da se na tak način izogibajo družbenim dajatvam. 

V naši občimi imamo čedalje več takih obrtnikov — avtoprevoznikov (prav 
v sedanjem času je pritisk v tej smeri posebno velik), ki imajo svojo družino 
v naši občini in tudi večino prevozov še vedno opravljajo pri nas, a so formalno 
prijavili svoje stalno prebivališče in vzeli na osnovi take prijave obrt v sosednji 
republiki, kjer so obremenjeni z bistveno manjšimi družbenimi dajatvami. 

Prosim izvršni svet SR Slovenije, da mi odgovori, kdaj bo rešeno vprašanje 
privatnih avtoprevoznikov tako, da bo vsak plačeval svoje družbene obveznosti 
tam, kjer ima svojo' družino, dejansko stalno prebivališče in kjer uživa komu- 
nalne, kulturne in druge družbene dobrine. 

Drago Benčina, 
poslanec republiškega zbora 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji 18. aprila 1968 dal soglasje 
za trajno ustavitev prevozov potnikov in blaga na železniški progi Grosuplje— 
Kočevje s 1. julijem 1968, če se doi takrat s posebno pogodbo med združenim 
železniškim transportnim podjetjem Ljubljana in skupščino občine Kočevje ne 
uredi vprašanje znižanja stroškov in povečanja obsega prevozov na. tej progi. 

Prosim vas, da na osnovi 23. in 24. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
v imenu poslancev Ivana Ahlina, Borisa Butine, inž. Slavka Jakofčiča, Matije 
Maležiča in v mojem imenu posredujete izvršnemu svetu naslednje poslansko 
vprašanje: 

1. Kaj je vplivalo na tako hitro odločitev izvršnega sveta, da je izdal 
soglasje za ustavitev prevozov na progi Grosuplje—Kočevje že s 1. 7. 1968, ne 
glede na predhodne ugotovitve, da je prevoz blaga na tej progi še vedno izred- 
nega pomena za gospodarstvo tega območja in da je obstoj te proge tesno 
povezan z obstojem kočevskega rudnika? 

2. Kolikšna je izguba na tej progi in kaj je bilo ukrenjeno za preprečitev 
oziroma zmanjšanje izgube? 

3. Zakaj še do danes prizadete občinske skupščine (Kočevje, Ribnica, 
Ljubljana-Vič-Rudnik, Grosuplje) niso obveščene o vsebini sklepa o soglasju 
izvršnega sveta z dine 18. 4. 1968 za ustavitev prevozov na navedeni progi? 

Rrosimo, da nam izvršni svet na prvi prihodnji seji republiškega zbora 
odgovori na postavljena vprašanja. 
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Prof. Cene Matičič, 
poslanec republiškega zbora 

Upoštevaje govorice o novi emisiji denarja, ta vest je bila iznesena tudi 
v »aktualnih pogovorih« Radio Ljubljana dne 4. 5. 1968, in sklicujoč se na 
rezultate priložene analize o medsebojni primerjavi ND, $, &, FF ter DM, iz 
katere sledi: 

—■ da je denarna masa le 4,05-odstotno krita z zlatimi in konvertibilnimi 
devizami, 

— da odpade na slehernega prebivalca v poprečju le 6,4 $ zlatih in konver- 
tibilnih rezerv, 

— da pomeni povečanje denarne mase (govori se o 6,109 N din) padec 
zlatega in konvertibilnega kritja na komaj 3,5 fl/o denarne mase, 

— da je delež denarne mase v DBP že sedaj nesorazmerno visok, 
— da ni moč trditi, da je na jugoslovanskem trgu premalo denarne mase. 

in da je dokaj bolj sprejemljiva misel, da obstoječa denarna masa ni zadovoljivo 
aktivirana, 

— da pomeni predviđena nova emisija dvig deleža denarne ma.se v DBP 
na 45,4%, kar je precej nad »dopustno«« mejo industrijskih držav, hkrati pa 
tudi dokaj nad stopnjo, ki smo jo beležili pred gospodarsko reformo, 

— da pomeni nova emisija ponovno zmanjševanje feuipne moči in nov 
porast cen, 

prosim, da posredujete izvršnemu svetu naše skupščine naslednja vprašanja: 
1. Ali so govorice o ponovni emisiji (6 milijard N din) resnične? 
2. Kakšno je stališče izvršnega sveta do< predvidene emisije? 
3. Ali ni predvidena emisija v očitnem nasprotju s cilji gospodai"ske re- 

forme? 
4. Ali so izvršnemu svetu poznani načrti zveznega izvršnega sveta o dose- 

ganju konvertibilnosti v pogojih, ki bi nastali z novo emisijo? 
5. Kakšno stališče namerava zavzeti izvršni svet do nameravane emisije? 

Ivan Franko, 
poslanec republiškega zbora 

Prosim vas, da posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije na- 
slednje poslansko vprašanje. 

S spremembami zakona o kazenskem postopku (Ur. 1. SFRJ 23/67) so znatno 
razširjene pravice obdolženca. S tem je napravljen pomemben korak v humani- 
zaciji kazenskega postopka ter v razvijanju in utrjevanju socialistične zako- 
nitosti. Pri tem dobiva veliko večjo vlogo formalna obramba obdolženca, posebno 
v predhodnem in drugostopenjskem postopku. S' temi je obdolženec do organov 
kazenskega pregona v ugodnejšem položaju kot je pa bil poprej. 

Kljub temu pa tudi sedaj nista obdolženec in obramba v enakem položaju 
z organi kazenskega pregona zaradi tega, ker so slednji organi oblasti in jim 
je na voljo številen in kvalificiran aparat. Ta relativna neenakopravnost je 
sicer razumljiva in opravičljiva, ni pa opravičljivo dejstvo, da kljub spremembam 
v zakonu še niso dejansko zagotovljene obrambi vse tiste pravice in možnosti. 
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ki ji tudi gredo. Menim, da bi bilo potrebno sprejeti potrebne ukrepe, da. se 
zagotovijo'. 

V pripravah za glavino obravnavo in. v pritožbenem postopku je javnemu 
tožilcu vedno omogočen dostop do spisa, istega lahko vzame in,zadrži v svojih 
prostorih, kjer ga lahko s strokovnim aparatom nemoteno študira. V popolnoma 
drugačnem položaju pa je v tem pogledu zagovornik. Tudi njemu so sicer spisi 
dostopni, vendar jih lahko študira samo> v prostorih sodišča ter je že samo 
s tem omejen. Na mnogih sodiščih pa niso zagotovljeni zagovorniku niti najnuj- 
nejši materialni pogoji za uspešen in normalen študij spisov. Naj navedem 
primer ljubljanskega sodišča, kjer morajo zagovorniki proučevati spise in 
pripravljati obrambo celo na hodniku ali v tesnih pisarnah kazenskih oddelkov, 
kamor prihajajo vse ostale stranke in kjer ni minimalnih pogojev za nemoten 
študij spisa. Kolikor mi je znano, je podobna situacija tudi na mnogih drugih 
sodiščih v Sloveniji. 

Bilo bi nujno, da glede na razumljive objektivne težave, da se v sodiščih 
zagotovijo ustrezni prostori, v katerih bi lahko nemoteno študirali zbrano gra- 
divo ter pripravljali obrambo in kjer bi jim bili, ob ustrezni službi, vsi spisi 
vedno' dostopni. 

Brez dvoma ima odvetništvo v našem samoupravnem sistemu vedno po- 
membnejšo vlogo pri varovanju in uveljavljanju pravic občanov. To je bilo že 
večkrat povedano* in poudarjeno tudi o.b obisku delegacije odvetniške zbornice 
pri predsedniku izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 14. 6. 1967. Tedaj je 
bilo govora o perečih problemih odvetništva in je bila dana obljuba, da se 
bodo le-ti, v okviru možnosti, postopoma reševali. 

Glede na navedeno prosim za odgovor na naslednji vprašanji: 
1. Kakšne so možnosti in pogoji na sodiščih SR Slovenije za uspešno delo 

obrambe in odvetnikov v kazenskem postopku in kaj namerava izvršni svet 
storiti, da. se sedanje razmere izboljšajo? 

2. Kaj je izvršni svet storil in kaj namerava storiti za izboljšanje mate- 
rialnih pogojev dela odvetnikov, predvsem glede pomoči in zagotovitve pri- 
mernih prostorov ter glede razširitve mreže odvetnikov in za rešitev ostalih 
perečih vprašanj? 

Mirko Tratnik, 
poslanec gospodarskega zbora 

Prosim za odgovor na vprašanje, ali morajo gradbene gospodarske orga- 
nizacije, ki vgrajujejo izdelke, ki se priključujejo na instalacijsko mrežo pri 
občanih in civilno-pravnih osebah obračunavati republiški in občinski davek 
od prometa blaga na drobno. 

Po določbah 5. odstavka 9. člena zakona o tarifi zveznega prometnega 
davka (Ur. list SFRJ št. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67 in 18/67) in po 
določbah 4. odstavka 43. člena pravilnika o evidenci o prometu in o obraču- 
navanju in plačevanju akontacij davka od prometa blaga na drobno ter o 
uporabi davčnih stopenj in oprostitev (Ur. list SFRJ št. 13/67, 15/67 in 54/67 
— v nadaljnjem besedilu pravilnika) se smejo kupovati izdelki, ki se priklju- 
čujejo n,a instalacijsko mrežo, samo proti plačilu prometnega davka. Davek 
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obračunava in plačuje prodajalec ne glede na to, kdo je kupec — izvajalec del 
ali investitor. 

Vse te izdelke, ki so navedeni v 5. odstavku 9. člena zakona o tarifi zveznega 
prometnega davka in v 1. odstavku 43. člena pravilnika, kupujejo gradbene 
gospodarske 'organizacije in organizacije gradbene obrti oziroma z njimi izena- 
čene delovne organizacije, ki imajo v skladu z 41. in 44. členom pravilnika orga- 
niziran gradbeni obrat ali gradbeno delovno enoto samo proti plačilu zveznega 
prometnega davka po stopnji 12,5 %>, ker so po določbah 13. točke 23. člena 
temeljnega zakona o prometnem davku oproščene plačila republiškega in ob- 
činskega prometnega davka, ker jih kupujejo takoi, kot velja za. promet na 
debelo. 

Tako kupljene izdelke vgrajujejo gradbene gospodarske organizacije v grad- 
bene objekte in ne zaračunavajo republiškega in občinskega prometnega davka 
na te izdelke v primeru, ko jih gradijo v gradbenih objektih občanov, in sicer 
po analogiji določb 42. člena pravilnika, ki ne loči gradbenih objektov, na kate- 
rih se opravljajo posamezna gradbena dela. 

V zvezi s tem vprašanjem je prejela služba družbenega knjigovodstva, cen- 
trala v Ljubljani, od glavne centrale SDK v 1. točki dopisa K/l št. 1276/1 
odgovor, da mora gradbeno podjetje, ki vgrajuje iadelke, ki se priključujejo 
na instalacijsko' mrežo v gradbenih objektih občanov obvezno obračunati., poleg 
zveznega, še republiški in občinski prometni davek od prometa blaga na drobno, 
ker ta obveznost sledi iz 40., 43. in 46. člena pravilnika in iz 23. člena temeljnega 
zakona o prometnem davku. V primeru, ko se izdelki, ki so nabavljeni s plača- 
nim zveznim prometnim davkom vgrajujejo v gradbeni objekt občana ali civilno' 
pravne osebe, se mora obračunati še republiški in občinski prometni davek od 
prometa blaga na drobno na vrednost, ki se zaračunava kupcu. V nasprotju 
z zgoraj navedenim stališčem glavne centrale SDK pa zvezni sekretariat za 
finance v 2, odstavku pojasnila št. 4-431/1 z dne 25. 1. 1968 navaja, da uporaba 
gradbenega materiala, za katerega je bil prometni davek plačan, ker se ne šteje 
za reprodukcijski material v gradbeništvu, ni podvržena nadaljnji obveznosti 
obračunavanja in plačila tega prometnega davka, ker davčna Obveznost nastane 
v momentu nabave teh materialov, ne glede na to, če se uporabljajo za dela 
pri graditvi, rekonstrukciji in adaptaciji ali za investicijsko in redno vzdrže- 
vanje gradbenih objektov družbene ali privatne lastnine, tj. ne glede na to, kdo 
je investitor. V zadnjem stavku istega pojasnila je sicer1 navedeno, da je plačilo 
občinskega in republiškega prometnega davka urejeno z zadevnimi tarifami, 
vendar kot je znano tega vprašanja v SR Sloveniji ne ureja niti zakon o repu- 
bliškem davku od prometa blaga na drobno, niti občinske tarife. 

Pripomnil bi, da določbe 40., 43. in 46. člena pravilnika, ki jih navaja v 
svojem pojasnilu glavna centrala SDK, ne obravnavajo obveznosti zaračunavanja 
republiškega in občinskega prometnega davka. Poleg tega navedba, da se mora 
obračunati republiški in občinski prometni davek od prometa blaga na drobno 
na vrednost, ki se zaračunava kupcu, ne velja v toliko, ker fakturna vrednost 
vsebuje tudi nadomestilo' za opravljeno delo, od katerega se ne plača prometni 
davek, ker se v zvezi s prometnim davkom obravnava gradbeništvo kot pro- 
izvodnja. 

Smatram, da je vgrajevanje izdelkov, ki se priključujejo na instalacijsko 
mrežo, ena izmed gradbenih faz, pri kateri se uporabljajo ti izdelki in da se 
razlikuje od občasne prodaje teh izdelkov občanom in civilno pravnim osebam. 
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V primeru prodaje teh izdelkov brez vgraditve pa gradbene gospodarske orga- 
nizacije zaračunavajo občanom in civilno pravnim osebam' republiški in občinski 
prometni davek. 

Prosim, da mi pismeno odgovorite na uvodoma navedeno vprašanje. 

Egon Prinčić, 
poslanec gospodarskega zbora 

Takoj po sprejemu predpisov o vlaganju sredstev tujih oseb v domačo 
gospodarsko organizacijo je postalo jasno, da na področju poslovnega sodelo- 
vanja med domačimi podjetji in tujimi firmami ni pričakovati pomembnejših 
uspehov. Tudi majresnejše in za poslovno sodelovanje najbolj zainteresirane 
firme opozarjajo- na tri probleme, ki izvirajo iz sedanje zakonske ureditve in 
ki bi jih morali primerneje rešiti, kolikor želimo, da zaživi ideja skupnih 
vlaganj in poslovne kooperacije z inozemstvom. Gre za naslednja vprašanja: 

—- težave v transferu dobička, 
— dolžnost reinvestiranja dela dobička in 
■— omejitev deleža v skupini investiciji. 
Delovne organizacije, ki so zainteresirane za poslovno sodelovanje s tujimi 

firmami, so opozarjale na našteta vprašanja in pričakovale, da bo zvezna skup- 
ščina -upoštevala njihove pobude za spremembo oziroma dopolnitev predpisov o 
skupnih vlaganjih v smeri večje liberalizacije, prožnosti in konkurenčnosti. 

Zvezna skupščina pa je predpise o skupnih vlaganjih dopolnila le z zakonom 
o dopolnitvah zakona o davku na dobiček tujih oseb, ki vložijo sredstva v domačo 
gospodarsko organizacijo za skupno poslovanje (Ur. 1. SFRJ, št. 9-95/68). S tem 
zakonom je omogočeno, da se davek na dobiček, dosežen na območju gospo- 
darsko nezadostno razvitih republik in pokrajin, odstopa republiki ah pokrajini 
in 'da lahko le-te predpišejo še druge olajšave v obliki zmanjševanja davka na 
dobiček tujih oseb, ki vložijo- sredstva v domačo organizacijo. S tem je, mimo- 
grede povedano, dana teoretična možnost, da tuji kapital, investiran v neraz- 
vitih področjih, daje za skoraj 54®/o večji dobiček, kot na vseh ostalih pod- 
ročjih države. 

Z dopolnitvijo citiranega predpisa institucija poslovnega sodelovanja s tu- 
jimi firmami ni dosegla vsebinskih sprememb,. Prav tako je še vedno- ostala 
neizkoriščena možn-ost večje liberalizacije režima vlaganja tujih sredstev, ki jo 
dopušča drugi odstavek 67. člena prečiščenega besedila zakona o sredstvih gospo- 
darskih organizacij (Ur. 1. SFRJ, št. 10-113/68), čeprav obstajajo v Jugoslaviji 
po mojem mnenju poleg nerazvitih področij še druga področja ali dejavnosti, ki 
so v posebnem interesu gospodarstva ali družbe. 

Gre za proste carinske cone v lukah in pristaniščih, ki so zaradi koncen- 
tracije mednarodnih blagovnih tokov, geografskih in lokacijskih pogojev ter že 
priznanih institucionalnih in carinskih olajšav še posebno primerne za poslovno 
sodelovanje med domačimi organizacijami in tujimi firmami. Ker imajo lahko 
luke in pristanišča velik vpliv na gospodarski prostor gravitacijskega zaledja 
in ker se nahajajo na izrazitih tranzitnih točkah, ki so atraktivne tako za domače, 
kot tuje firme, bi bilo zelo koristno v prvi fazi priznati vsaj prostim carinskim 
conam status področij ali dejavnosti, v katerih vlada poseben interes za pošlov- 
no-finančno kooperacijo. 
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V zvezi s problemom poslovnega sodelovanja s tujimi firmami postavljam 
naslednja vprašanja: 

— zakaj je bilo z dopolnitvijo predpisov o vlaganju sredstev tujih oseb v 
domačo gospodarsko organizacijo rešeno le vprašanje davčnih olajšav, in še 
to le za gospodarsko nezadostno razvita področja in 

— ali namerava izvršni svet Skupščine SR Slovenije, v skladu s četrto 
alineo 6. točke II. poglavja resolucije o osnovah družbenoekonomskega razvoja 
SR Slovenije v letu 1968, zahtevati od zvezne skupščine izpopolnitev predpisov 
o vlaganju sredstev tujih oseb v domačo- gospodarsko- organizacijo v smeri večje 
liberalizacije sistema poslovnega sodelovanja s tujino ali pa vsaj zahtevati dolo- 
čene olajšave za skupna vlaganja v prostih carinskih conah? 

Anton Ladava, 
poslanec gospodarskega zbora 

Občasni odbor za gospodarsko- programiranje in finance ter občasni odbor 
za proizvodnjo, promet in poslovno- sodelovanje sta na skupni seji dne 27. 11. 1967 
obravnavala predlog finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije za. 
leto 1968. 

Med drugim je bil predmet obravnave tudi problem ceste Zaga—Učeja. o 
čemer sem že postavil poslansko vprašanje. 

Odbora sta ugotovila, da je nevzdržno, da pelje do mednarodnega bloka 
I. kategorije cesta IV. reda. Nujno je treba rešiti vprašanje prekategorizacije 
te ceste. 

Oba -odbora sta menila, da naj vprašanje prekategorizacije te ceste reši 
ustrezno republiški sekretariat po možnosti čimprej in da pri tem ne čaka na 
obravnavo kompleksne problematike v zvezi z gospodarjenjem s cestami. Na 
osnovi takega sklepa obeh odborov postavljam sekretariatu za gospodarstvo na- 
slednje vprašanje: 

Kaj je bilo dio sedaj napravljenega, da se cesta Žaga:—Učeja prekategorizira, 
kot sta sklenila omenjena odbora, in kdaj bo ustrezen predlog predložen pri- 
stojnemu zboru v obravnavo? 

Mirko Vrečko, 
poslanec prosv-etno-kulturnega zbora 

V zakonu o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobra- 
ževanja v SR Sloveniji (40. člen) je določeno, da TIS zagotavlja ustrezni del 
sredstev tudi za kritje prevoznih stroškov učencev osnovnih šol. V bistvu so- ta 
sredstva mišljena in tudi uporabljena kot nadomestilo za stroške prevoza z vsemi 
prevoznimi sredstvi. To velja samo za učence osnovnih šol, dočim to vprašanje ni 
urejeno za dijake srednjih in drugih šol. Znano je, da je za vse dijake srednjih 
šol in drugih šo-1 pri stroških prevoza na železnici uporabljena nižja cena od 
normalne potniške tarife. Sicer ne vem, iz katerih virov se pokriva ta razlika, 
domnevam pa, -da gredo vsaj deloma za komercialni popust ŽTP. Ob tej ugo- 
tovitvi je važno poudariti to, da morajo dijaki, ki za prevoz v šolo uporabljajo 
avtobus (ca. 50), plačevati polno potniško tarifo. Pri tem so prizadeti dijaki, 
ki stanujejo v že sieer pasivnejših področjih, kjer ni železniških zvez!. Zaradi 
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tiega se znatnemu številu nadarjenih otrok iz kmečkih in slabše situiranih de- 
lavskih družin otežkoča ali celo onemogoča nadaljevanje na srednjih in drugih 
šolah, kar povzroča -dobro znano socialno strukturo- na teh šolah, ki vsekakor ni 
ugodna in ni odraz dejanske strukture prebivalstva. 

V zvezi z navedenim postavljam naslednje poslansko vprašanje: 
Ali so v pripravi kakršnikoli predpisi ali zakonski predlogi, ki bi urejevali 

to problematiko, in ali se naj ta vprašanja rešujejo v pristojnosti republiških 
organov (kar se mi zdi normialno), ali pa bi naj to bilo v pristojnosti občinskih 
skupščin? 

Zdi se mi, da bi to problematiko morala reševati republika že zaradi enot- 
nosti potrebnih meril in zato, ker se te šole od letošnjega leta dalje pretežno 
financirajo iz enotnih republiških virov. Bilo bi potrebno, da se omenjena vpra- 
šanja rešijo vsaj do začetka naslednjega šolskega leta, če to ni mogoče že 
poprej. 

Mogoče bi bilo najpravičneje tako, da bi popust na avtobusih znašal toliko, 
kolikor znaša popust na železnici. 

Dr. Lev Premru, 
poslanec prosvetno-kultumega zbora 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob proračunski razpravi zagotav- 
ljal, da bodo z novim mehanizmom financiranja odpravljene najočitnejše ano- 
malije pri materialnem položaju šolstva. Republiška izobraževalna skupnost 
namreč v letošnjem letu razpolaga z 51,6 milijona dinarjev republiških sred- 
stev, ki jih bo dodeljevala temeljnimi izobraževalnim skupnostim na osnovi 
meril namensko kot posebna dopolnilna sredstva. 

V številnih razpravah na, sejah našega in tudi republiškega zbora pa je bilo 
opozorjeno, da materialni položaj šolstva ni ustrezno rešen, kar potrjujejo tudi 
dogodki v nekaterih občinah. 

Seja izvršnega odbora izobraževalne skupnosti SR Slovenije dne 5. aprila, 
postavlja dodeljevanje dopolnilnih sredstev v povsem novo luč. Izkazalo se je 
namreč, da je teh sredstev premalo- in jih ne bo mogoče razdeljevati po dovolj 
utemeljenih in za vse prizadete sprejemljivih merilih. Zato naj bi temeljne 
izobraževalne skupnosti začasno sprejemale dopolnilna sredstva na isti način, 
kot so lani občine dobivale republiško dotacijo. Izvršni odbor pa bo izdelal 
predlog, katere temeljne izobraževalne skupnosti naj bi bile deležne te repu- 
bliške pomoči. 

Ker zavlačevanje pri dodelitvi dopolnilnih sredstev temeljnim izobraže- 
valnim skupnostim neugodno vpliva na. vzgojno izobraževalno delo po šolah in 
povzroča tudi politične težave na terenu, sprašujem: 

— na osnovi kakšnih meril je bil ugotovljen primanjkljaj dopolnilnih sred- 
stev za temeljne izobraževalne skupnosti, kakšen krog zainteresiranih je bil z 
njimi seznanjen; 

— koliko znaša ta primanjkljaj in ali so pri tem upoštevane obveznosti 
občinskih skupščine do šolstva, katere jim nalaga spremenjeni zakon o izobra- 
ževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji; 

— po kakšnih začasnih merilih bo republiška izobraževalna skupnost izbrala 
tiste temeljne izobraževalne skupnosti, ki bodo deležne njene pomoči. 
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Bojan Volk, 
poslanec socialno-zdravstvenega zbora 

Med nalogami, ki jih je z »Okvirnim programom dela za obdobje do julija 
1968« sprejel socialno-zdravstveni zbor na seji dne 22. decembra 1967 so tudi 
tele, za katere se je zbor odločil, da jih bo obravnaval v prvem trimesečju 
1968: 

1. izvajanje zakona o pogojih za ustanovitev komunalne skupnosti social- 
nega zavarovanja delavcev, komunalne skupnosti socialnega zavarovanja kmetov 
in komunalnega zavoda za socialno zavarovanje; 

2. izvajanje zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji; 
3. sistem oblikovanja in delitve dohodka v zdravstvenih zavodih; 
4. organizacija medicine dela; 
5. kadrovski problemi in strokovno šolstvo na področju zdravstva; 
6. problematika travmatologije; 
7. izvajanje stališč skupščine o zdravljenju v naravnih zdraviliščih; 
8. zaposlovanje delovnih invalidov; 
9. sistemska ureditev socialnovairstvenega področja (1. faza); 

10. varstvo ostarelih oseb; 
11. usposabljanje telesno in duševno prizadetih otrok in mladine. 
Hkrati je na tej seji zbor sklenil, da bo obravnaval predlog zakona o kli- 

ničnem oentru, ko mu bo1 predlog zakona predložen. 
S tem v zvezi želim opozoriti, da je prvo trimesečje že mimo, ta del pro- 

grama zbora pa je ostal neizvršen, čeprav so bile zadolžitve zelo konkretne. 
Zakon o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji nas zavezuje, da 

sprejmemo1 zakon o kliničnem centru. Okoli tega zakona krožijo govorice, da 
sploh nimamo razčiščenih vprašanj o vlogi in statusu kliničnega centra, skratka, 
da sploh ne vemo, kaj je klinični center. 

Glede na določila poslovnika Skupščine SR Slovenije postavljam vam tova- 
riš predsednik in izvršnemu svetu tale vprašanja: 

1. zakaj zbor v prvem trimesečju ni obravnaval vprašanj, ki si jih je zastavil 
oziroma zakaj zbor ni bil seznanjen z oceno odborov ali je to gradivo »primerno 
za obravnavo na seji zbora, oziroma ali je z razpravo v odboru sklenjena obrav- 
nava problemov«. Če odbori teh vprašanj še niso obravnavali (ah ne vseh) zakaj 
jih niso? 

2. Kaj lahko izvršni svet pove v odgovor tem trditvam, zlasti pa pojasni, 
če to v tem trenutku že lahko, katera temeljna izhodišča bodo v novem zakonu 
o kliničnem centru? 

Prosim za odgovor po- prvem odstavku 25. člena poslovnika. 

Štefan Sreš, 
poslanec socialno-zđravstvenega zbora 

V soboto dne 11. 5. 1968 sem prvič zasledil v dnevniku »Delo« oglas firme 
»ROBERT KRUPS« Solingen — Nemčija, o nabiranju delovne sile za navedeno 
firmo. V navedenem oglasu me motijo predvsem naslednje postavke: 
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a) pogoj starosti 20 do 35 let; 
b) neodvisnost tistih žena in deklet, ki zaposlitev sprejmejo; 
c) neposredno nabiranje delovne sile po zastopniku tuje firme mimo za- 

vodov za zaposlovanje, kar pa je še huje, celo v hotelih. 
Navedeno objavo lahko ocenimo kot javno izpoved tuje firme, da naše 

nacionalne zakonodaje glede zaposlovanja ne priznava. Temeljni zakon o orga- 
nizaciji in financiranju zaposlovanja namreč precej podrobno določa pogoje in 
postopek pri zaposlovanju v tujini, tako za tujega delodajalca, kakor tudi za 
naše državljane, ki se želijo začasno zaposliti v tujini (36. a člen in 36. c člen). 

V tej zvezi prosim izvršni svet za odgovor: 
1. kdo je sklenil splošno pogodbo s firmo Robert Krups o zaposlitvi naših 

delavcev pri navedeni firmi; 
2. kakšni pogoji tujega delodajalca so bili s splošno pogodbo sprejeti (glede 

spola, starosti in neodvisnosti); 
3. kdo je izdal dovoljenje zastopniku tuje firme, da sami nabira delovno 

silo mimo zavoda za zaposlovanje v hotelih, če tega dovoljenja ni bilo, zakaj se 
mu ta dejavnost ni preprečila (v Mariboru je to svojo dejavnost opravljal, kar 
sem se osebno prepričal)? 

Tone Brumen, 
poslanec organizacijsko-političnega zbora 

Prosim, da posredujete republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo 
naslednje poslansko vprašanje: 

1. Kakšno stališče ima republiški sekretariat za prosveto in kulturo glede 
postopnega prehoda poklicnih šol od 3 na 4,5-mesečni izmenski pouk in kaj 
namerava ukreniti, da bi se to vprašanje uredilo enotno za vse poklicne šole, 
ki jih zadeva predmetnik za poklicno šolo, ki traja 3-krat po 18 tednov? 

2. Ali je postopno uvajanje 4,5-mesečne izmene v poklicnih šolah v skladu 
z 18. členoim zakona o srednjem šolstvu? 

Obrazložitev : 

Dne 18. junija 1967 je pedagoški svet SR Slovenije med drugim predpisal 
osnove predmetnika za poklicno šolo, ki traja 3-krat po 18 tednov. Te osnove 
učnih načrtov za družbeno jezikovno skupino bi morale poklicne šole v SR Slo- 
veniji uvesti v šolskem letu 1967/1968 v prvi razred, v naslednjih šolskih letih 
pa postopoma v 2. in 3. razred. 

Pri uvajanju teh osnov učnih načrtov pa je prišlo do deformacij. Nekatere 
šole so uvedle te osnove v vse tri razrede hkrati, druge samo v 1. razred, nekatere 
poklicne šole pa se sploh ne ozirajo na sklep pedagoškega sveta in še sedaj 
izobražujejo učence tudi v 1. razredih po starem učnem načrtu. 

Prav tako se širijo govorice, da postopno uvajanje 4,5-mesečne izmene v 
poklicnih šolah ni v skladu z 18. členom zakona o srednjem šolstvu. 
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POROČILO 

o obravnavi gradiva »Dosedanje izkušnje varstva ustavnosti v Sloveniji iln 
vprašanje njegove izpopolnitve« 

Odbor za org ani z aci j s k o-p o1 i t i čna vprašanja repu- 
bliškega zbora in odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov organizacijsko-političnega zbora sta 
na skupni seji dne 25. marca 1968 obravnavala gradivo o varstvu ustavnosti 
v Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslalo ustavno sodišče SR Slovenije. 

Odbora sta se strinjala z ugotovitvami gradiva, še posebej pa sta poudarila, 
da je pravna varnost pogoj za uspešen razvoj vsake družbe, kar velja še posebej 
za nas v pogojih, ko razvijamo samoupravni sistem in novo družbeno ureditev 
ter so zato pravni predpisi podvrženi naglim spremembam. 

Naša ustava je opredelila ustavno sodišče kot samostojen organ, ki mu je 
posebej naloženo, da čuva ustavnost in zakonitost. To dolžnost imajo tudi drugi 
državni organi in sodišča, vendar so ustavnemu sodstvu dane z ustavo in z zakoni 
še posebne pristojnosti, ki mu omogočajo uispešno izvrševanje te naloge. Pri 
tem ne gre le za izdajanje odločb, ampak tudi za spremljanje družbenih pojavov, 
ki so pomembni za uveljavljanje ustavnosti in zakonitosti. O tem sporoča ustavno 
sodišče svoja mnenja in predloge skupščini. Tako deluje ustavno sodišče kot 
aktiven dejavnik v mehanizmu skupščinskega sistema, ki sicer povsem samo- 
stojno odloča o zadevah, ki se tičejo ustavnosti in zakonitosti. 

Odbora sta ugotovila, da se je ustavno sodišče SR Slovenije učinkovito 
vključilo v naš družbeni sistem. Med občani si je pridobilo velik ugled. Vendar 
sta bila odbora mnenja, da bi bilo potrebno pri varstvu ustavnosti posvetiti več 
pozornosti nekaterim področjem. Sem spada predvsem presoja zakonitosti sploš- 
nih aktov. To vprašanje bi bilo v bodoče potrebno temeljito proučiti, ker je 
dosedaj še dokaj neurejeno. Odbora sta v celoti podprla stališče ustavnega 
sodišča, po katerem spadajo v presojo ustavnosti in zakonitosti tudi tako ime- 
novani politični akti (deklaracije, resolucije, priporočila), če iz njihove vsebine 
izhaja, da gre dejansko za predpis, ki mora biti v skladu z ustavo in zakoni. 

Člani odborov so tudi opozorili na problem, ki se pojavlja v praksa, ko 
imamo zakone, ki so usklajeni z ustavo, vendar jih delovne in druge 'organizacije, 
pa tudi občinske skupščine zavestno ne izvršujejo. Temu so dostikrat krive 
nesmotrno razdeljene pristojnosti med občinami ter republiko in zvezo, dostikrat 
pa tudi naglo razvijajoči se praksi neprilagojene določbe posameznih zakonov. 

Takšne, subjektivnim odločitvam prepuščene presoje o tem, ali naj se za- 
koni izvajajo ali ne, pri občanih vzbujajo občutek, da imamo sicer dobre zakone, 
ki pa jih v praksi ne uveljavljamo oziroma ne izvajamo. Takemu stanju često- 
krat pripomore tudi dejstvo, da imamo sorazmerno dosti institucij, na katere se 
lahko občani obračajo s prošnjami in pritožbami, mnogokrat utemeljenimi, ki 
pa jih te institucije ne morejo učinkovito rešiti, ker za to nimajo materialnih 
pogojev. 

Skladno z navedenimi ugotovitvami sta odbora opozorila na dejstvo, da je 
stopnja pravne varnosti dokaj nizka. Zato sta menila, da bi bilo potrebno teme- 
ljiteje analizirati izvajanje zakonitosti ter na podlagi takšnih ugotovitev ustrezno 
ukrepati. Prav tako so bili člani odborov mnenja, da bi bilo treba ob spreje- 
manju posameznih zakonov dosledneje uveljaviti že sprejeta načela, ki jih vse- 
buje poslovnik Skupščine SR Slovenije. Dosledno izvajanje določil tega poslov- 
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nika teir izpopolnitev metod dela skupščinskih teles bi lahko pripomoglo' k temu, 
da bi bili predlogi zakonov politično in strokovno temeljiteje pripravljeni ter bi 
bila jasneje opredeljena tudi predvidevanja glede posledic, ki jih novi zakoni 
prinašajo v prakso. 

Izražena so bila tudi, mnenja, da bi bilo treba ob sprejemanju posameznih 
zakonov, načela, na katerih zakoni temelje, bolj popularizirati in politično osve- 
tliti. Tako bi zakone približali občanom, jim vzbudili zavest, da je zakonska 
ureditev določenih področij potrebna in s tem povečali njihovo zaupanje v 
pravno varstvo. 

Odbora sta sodila, da je možno še poglobiti sodelovanje skupščine in ustav- 
nega sodišča med drugim tudi tako, da bi ustavno sodišče SR Slovenije obveščalo 
skupščino o problemih, ki se pojavljajo v zvezi z Ustavnostjo in zakonitostjo na 
posameznih področjih ter opozarjajo tudi na možne rešitve. 

Končno sta. odbora, poudarila potrebo-, da se skupščinski odbori, vsak na 
svojem področju še bolj zavzemajo za dosledno izvrševanje zveznih in repu- 
bliških zakonov in drugih aktov in ob spremljanju dela republiških upravnih 
organov predlagajo skupščini in izvršnemu svetu, da določita ukrepe za njihovo 
izvrševanje. 

Odbora predlagata republiškemu in organizaeijsko-političnemu zboru, da 
vzameta na znanje ugotovitve gradiva o varstvu ustavnosti, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije poslalo ustavno sodišče SR Slovenije ter skladno z njimi in z ugo- 
tovitvami tega poročila usmerjate delo svojih teles pri. obravnavi družbenih 
pojavov in pripravi zakonskih aktov. 

Št.: 022-1/68 
Ljubljana, dne 25. 3. 1968 

POROČILO 

o obravnavi dosedanjih izkušenj varstva ustavnosti v Sloveniji in vprašanj 
njegove izpopolnitve 

Zakon o d a. jno-pravna komisija. Skupščine SR Slove- 
nije je na svoji seji dne 25. marca 1968, na podlagi elaborata, ki ga je pred- 
ložilo ustavno sodišče SR Slovenije, razpravljala o dosedanjih izkušnjah varstva 
ustavnosti v Sloveniji in vprašanjih njegove izpopolnitve. 

V razpravi je bilo uvodoma ugotovljeno, da. je bila uvedba ustavnega sod- 
stva po ustavi iz leta 1963 velikega pomena za utrjevanje ustavnosti in zakoni- 
tosti, kar je dosedanje delovanje ustavnih sodišč tudi nedvomno potrdita. Ko- 
misija je menila, da se je stanje na tem področju sicer zboljšalo, vendar iz 
različnih vzrokov še vedno ni, zadovoljivo in bodo potrebna še resna prizadevanja, 

. za nadaljnje utrjevanje ustavnosti in zakonitosti. V tej zvezi je komisija prišla 
do naslednjih ugotovitev in stališč: 

I. 

Bo določbi 146. člena zvezne ustave in smiselno enaki določbi 211. člena 
ustave SR Slovenije je varovanje ustavnosti in zakonitosti dolžnost sodišč in 
drugih državnih organov, organov družbenega samoupravljanja in vsakogar, ki 
opravlja javne ali druge družbene funkcije. V skladu s tem načelom imajo- vsi 

u 
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navedeni organi določene nadzorne in druge pravice in dolžnosti tako v ustavi 
sami kot tudi v zakonih. Vendar ta splošna, skrb za varovanje ustavnosti in 
zakonitosti, ki naj bi jo izvajali navedeni; državni in drugi: organi, še ni prišla 
do ustreznega izraza. Td je na eni strani, razvidno iz podatkov, da republiški 
organi, razen vrhovnega sodišča,, praktično niso predlagali postopkov za oceno 
ustavnosti in zakonitosti, posameznih predpisov oziroma splošnih aktov in $o 
bili predlagatelji oziroma pobudniki tozadevnih postopkov skoraj izključno'le 
občinske skupščine irf delovne ter druge organizacije. Prav gotovo pa je, da so 
tudi republiški organi pri svojem delu često naleteli na razne predpise oziroma 
splošne akte, ki so z vidika ustavnosti, in zakonitosti vsaj dvomljivi. 

Ob tem se je izkazalo, da pristojni organi pomanjkljivo opravljajo svojo 
zakonito' obveznost, da, nadzorujejo' in zadržijo izvršitev protiustavnih ali proti- 
zakonitih predpisov ožjih diTižbeno^političnih skupnosti ter njihovih politično- 
izvršilnih in upravnih organov oziroma splošnih aktov samoupravnih organizacij 
ter nato sprožijo' postopek za, oceno ustavnosti in zakonitosti takega akta. Ob 
zanemarjanju te dolžnosti je očitno-, da je tako omogočeno, da se uveljavljajo in 
tudi izvajajo neustrezni oziroma nezakoniti splošni akti, kar ima lahko hude 
posledice tako za posameznika kot tudi za družbo. 

Cesto se ustavna dolžnost nadzorstva nad ustavnostjo in zakonitostjo oprav- 
lja zgolj formalno in neučinkovito. Za primer je bil v razpravi naveden postopek 
pri obravnavanju statutov delovnih organizacij glede na določbo tretjega, od- 
stavka 80. člena ustave SR Slovenije, pO' kateri je treba statut delovne organi- 
zacije pred dokončnim sprejemom predložiti v obravnavo občinski skupščini. 
Navedeno je bilo, da je bila obravnava teh statutov v občinskih skupščinah v 
mnogih primerih zgolj formalna in se je vse delo prepustilo komisijam ali celo 
posameznikom, pri čemer skupščina ni oblikovala določene politike do vprašanj, 
ki jih urejajo statuti, niti ni bilo potrebne vsebinske obravnave pomembnih 
statutarnih določil. 

Ob navedenih ugotovitvah je bila komisija mnenja, da bi morali vsi pri- 
stojni organi v republiki in v občinah okrepiti in dosledneje izvajati nadzorstvo 
nad ustavnostjo in zakonitostjo, vsak v okviru svojih pravic in dolžnosti po 
ustavi in zakonih. 

II. 

Uresničevanje ustavnosti in zakonitosti ovira med drugim dejstvo, da še niso 
rešeni nekateri osnovni problemi usklajevanja in stabilizacije našega ustavnega 
in pravnega sistema. 

Komisija je že v svojem dosedanjem delu večkrat ugotavljala, da naš pravni 
sistem ni dograjen. Na nekaterih področjih ostajajo pravne praznine oziroma 
posamezni predpisi zaostajajo za potrebami razvoja in niso adekvatno sledili 
spremembah v družbenoekonomskih odnosih. Tako, na primer, še nismo uspeli 
normirati novih civilno-pravnih odnosov ter se na tem področju uporabljajo 
še pravna pravila predvojnega prava, čeprav je očitno, da številna stara pravila 
ne morejo ustrezati socialističnim družbenim odnosom. Nadalje je v našem prav- 
nem sistemu ostalo neregulirano vprašanje odgovornosti ne le javnih funkcio- 
narjev, temveč tudi samoupravnih kolektivnih organov za njihove odločitve. 
Nasprotno pa je na nekaterih drugih področjih preveč podrobnih, včasih tudi 
med seboj neusklajenih in nepreglednih predpisov z množico drobnih sprememb 
in dopolnitev, ki preprečujejo smotrno in pravočasno reševanje posameznih vpra- 
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šanj v skladu s konkretnimi razmerami in potrebami ali pa so celo praktično 
neizvedljivi. 

Usklajevanje zakonov in drugih predpisov z ustavo v letih 1963 do 1965 
na mnogih področjih ni poseglo v vsebinsko urejanje odnosov v skladu z načeli 
nove ustave ter so bile, tudi zaradi kratkega roka, opravljene v glavnem le naj- 
nujnejše sistemske 'uskladitve ter formalni popravki in je preostalo stanje na 
posameznih pravnih področjih tako, da terja kompleksno revizijo, racionalizacijo 
in tudi' kodifikacijo obstoječe zakonodaje. Za to delo- pa. so potrebne temeljite 
priprave, študije in analize, za kar pa je treba več časa. 

Tudi usklajevanje republiške zakonodaje z ustavo ni bilo vsebinsko dovolj 
dognano ter v tem smislu ni dokončano. 

Zlasti zvezna zakonodaja je še preveč obsežna in po svoji vsebini često pri- 
haja v nasprotje z 'ustavnimi načeli o- delitvi zakonodajne funkcije med fede- 
racijo in republiko'; pri tem pa često neposredno ureja vprašanja, ki ne sadijo 
v zakonodajno pristojnost federacije ter tako zožuje normativne funkcije re- 
publik, pa tudi samoupravno normativno dejavnost občin in delovnih ter drugih 
samoupravnih organizacij. Tako stanje zvezne zakonodaje je zlasti očitno na 
področju temeljne, pa tudi splošne zakonodaje. 

Celoten pravni sistem, vključujoč zvezno in republiško zakonodajo, je torej 
še močno neurejen in preobsežen ter potreben temeljite revizije. To je naloga. 
ki je sicer že zastavljena, je pa dolgoročnega značaja in bo nedvomno, po mnenju 
komisije, velikega pomena za stabilizacijo in učvrstitev celotnega pravnega si- 
stema, kar bo neposredno pozitivno učinkovalo- na uresničevanje ustavnosti in 
zakonitosti. 

III. 

Na uresničevanje ustavnosti vplivajo negativno tudi nekatera pomembna 
materialna vprašanja, ki sistemsko niso urejena v duhu ustavnih načel. Tako ni 
ustrezno zagotovljen materialni položaj občine glede na njen ustavni značaj 
temeljne družbeno^politične skupnosti. V položaju, ko se občini nalagajo- številne 
dolžnosti, niso pa hkrati vselej zagotovljena tudi ustrezna: sredstva, prihaja tudi 
do tega, da se nekateri zakoni oziroma naloge, ki so- pomembne za uresničevanje 
ustave, v praksi ne izvajajo. Zaradi takega materialnega položaja občin, je prišlo 
tudi do razmeroma številnih in po svojem značaju dokaj težavnih ustavnih spo- 
rov v zvezi z republiškimi predpisi, o katerih so občine menile, da so jih upra- 
vičeno materialno prikrajšali oziroma obremenili. 

Taka- in podobna temeljna vprašanja je treba vsestransko in podrobno pro- 
učiti. in najti ustreznejše sistemske rešitve. 

Podobno- je v samem sistemu neustrezno urejeno vprašanje pokojninskega 
zavarovanja, ki povzroča družbeno-politične probleme in — po mišljenju ustav- 
nega sodišča SR Slovenije — nasprotuje temeljnim ustavnim načelom. V tej 
zvezi se je komisija strinjala s predlogom ustavnega sodišča, naj tudi Skupščina 
SR Slovenije ustrezno ukrepa, da bodo v novem sistemu pokojninskega zava- 
rovanja upoštevana načela in določila ustave. 

IV. 

Dejstvo, da je ustavno sodišče . SR Slovenije v vsem dosedanjem obdobju 
ugotovilo neskladnost z ustavo le pri nekaterih določbah dveh zakonov, čeprav 
je bilo v predlogih in pobudah ustavnemu sodišču napadenih 45 republiških 

31* 
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zakonov in drugih predpisov republiške skupščine (po podatkih na 2. strani 
elaborata ustavnega sodišča) — samo po sebi sicer ne daje povoda za zaskrb- 
ljenost, vendar je ne glede na to potrebno, da poskrbimo za maksimalno upo- 
števanje ustavnosti in zakonitosti pri aktih, ki jih skupščina sprejema. Čeprav 
ima zakonodaj no-pravna komisija po svoji funkciji pri tem nedvomno posebno 
vlogo in odgovornost, pa meni, da morajo za ustavnost in zakonitost pri zako- 
nodajnem delu prav tako skrbeti tudi vsi drugi činitelji, ki so udeleženi v zako- 
nodajnem procesu — predlagatelji posameznih predpisov, izvršni svet, telesa 
skupščine in vsi poslanci. 

Glede na prej omenjene probleme, nedograjenosti in pomanjkljivosti v 
obstoječem pravnem sistemu ter na sam značaj zakonodajnega dela v dobi, ko 
se ustavnost šele postopoma uresničuje — ni izključeno, da pride v pripravah 
zakonov do različnih stališč glede ustavnosti posameznih predlaganih rešitev. 
Ce postane posamezna določba predloga zakona ali drugega akta v tem pogledu 
dvomljiva, bi bilo treba sporno vprašanje podrobno in vsestransko proučiti ter 
pri tem sodelovati z ustreznimi pravnimi institucijami (pravni svet, pravna 
fakulteta, sekretariat izvršnega sveta za zakonodajo in drugi), z odločanjem pa 
počakati, dokler se vprašanje zanesljivo ne razčisti 

Na večjo ali manjšo zanesljivost v tem pogledu neposredno vpliva tudi sam 
zakonodajni postopek. Prav gotovo je večja nevarnost, da pride do neustreznih 
rešitev takrat, ko se akti sprejemajo po skrajšanem ah hitrem postopku. Zato 
meni komisija, da se je treba izogibati takih izjemnih postopkov in jih dovoliti 
res le v posebej utemeljenih primerih. 

V. 

Ustavno sodstvo je postavljeno v okvir skupščinskega sistema in nima zna- 
čaja klasičnega sodnega organa. Zato je še posebej pomembno njegovo povezo- 
vanje in vraščanje s skupščinskim sistemom. 

V tem pogledu je komisija zlasti podčrtala pomen funkcije ustavnega so- 
dišča, da spremlja pojave, ki so pomembni za uresničevanje ustavnosti in zako- 
nitosti ter v tej zvezi daje skupščini svoje predloge in mnenja. Dosedanje delo- 
vanje v tej smeri je bilo uspešno in je potrebno to obliko sodelovanja med 
ustavnim sodiščem in skupščino še nadalje razvijati. V tej zvezi so nekateri 
predlogi skupščini še vedno aktualni in bi bilo prav, da se ponovno preveri, 
kaj je bilo doseženo, na primer glede izvajanja ustavnih določb o nedopustnosti 
predpisov z učinkom za nazaj, o izvajanju ustavnih določb o enakopravnosti 
jezikov jugoslovanskih narodov in o rabi slovenščine v javnem poslovanju. 

V razpravi so bile izražene težnje po še aktivnejšem povezovanju ustavnega 
sodišča s skupščino. V tej zvezi je bila komisija mnenja, da vključevanje ustav- 
nega sodišča v neposredno razreševanje posameznih konkretnih vprašanj ob 
obravnavanju predloženih predpisov ne1 bi bilo združljivo z njegovo funkcijo, 
pač pa bi bilo koristno razvijati sodelovanje pri proučevanju pomembnih širših 
sistemskih vprašanj obstoječe ali bodoče pravne ureditve. Po določbah poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije se ustavno sodišče udeležuje sej zborov, komisij 
in odborov v Skupščini SR Slovenije, kadar se obravnavajo mnenja in predlogi 
ustavnega sodišča, lahko pa je povabljeno tudi na seje, na katerih se obrav- 
navajo druga vprašanja, ki so pomembna za uresničevanje ustavnosti in zako- 
nitosti. Pristojna skupščinska telesa naj bi poskrbela, da se bodo navedena dolo- 
čila poslovnika v praksi uresničevala. 
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VI. 

Glede vprašanj nadaljnje izpopolnitve ustavnega sodstva je bila komisija 
istega mnenja kot ga izraža ustavno sodišče v svojem elaboratu, namreč, da je 
potrebno spremembe pripraviti temeljito in podrobno razčistiti sporna vpra- 
šanja. Del teh predlogov že po svoji naravi sodi v ustavni okvir in so tako stvar 
komisij, ki se ukvarjajo z ustavnimi vprašanji. 

Komisija je upoštevajoč navedeno izhodišče ta vprašanja sieer obravnavala, 
vendar ne z namenom, da neposredno predlaga določene rešitve ah zavzema o 
njih dokončna stališča, temveč je o njih le izrazila nekatera mnenja. 

Komisija se je strinjala s predlogom, naj bi se sedanja delitev pristojnosti 
med ustavnim sodiščem Jugoslavije in republiškimi ustavnimi sodišči spremenila 
tako, da bi slednja ne odločala le o skladnosti predpisov in drugih splošnih 
aktov z republiško ustavo in republiškimi zakoni, temveč bi odločala tudi o 
skladnosti vseh predpisov, ki so jih izdale družbeno-politične skupnosti v repu- 
bliki in njihovi organi ter delovne in druge samoupravne organizacije (razen 
zakonov in drugih aktov republiške skupščine) tudi z ustavo SFRJ in zveznimi 
zakoni ter drugimi zveznimi predpisi. 

Utemeljen je predlog, da bi ustavno sodišče lahko v primeru, ko bi odlo- 
čilo, da republiški zakon ni v skladu z ustavo, hkrati tudi odločilo, da se do 
dokončne odločitve ne uporabljajo tiste določbe republiškega zakona, ki niso v 
skladu z ustavo. 

Skupščinske deklaracije, resolucije in priporočila imajo lahko vsebinsko 
dvojni značaj. Po eni strani izražajo določeno politiko, glede katere ustavno 
sodstvo ne bi moglo intervenirati, pO' drugi strani pa imajo lahko v posameznih 
delih določen normativni značaj oziroma učinek in je potrebno še proučiti, na 
kakšen način bi moglo ustavno sodišče intervenirati v takih primerih. Izven 
dvoma pa je, da tudi navedeni skupščinski akti, čeprav nimajo zakonskega zna- 
čaja, ne bi mogli biti v nasprotju z ustavo. 

Odločanje o posamičnih aktih naj bi se v celoti preneslo na redno sodstvo, 
zaradi česar naj bi se zagotovilo redno sodno varstvo še v tistih posameznih 
primerih, kjer morebiti to vprašanje še ni dokončno urejeno. Utavno sodišče tudi 
v teh primerih ne bi moglo presojati odločitev rednih sodišč in ne postati in- 
stanca, ker je redno sodstvo samo v sebi sistemsko zaključeno. Prav tako ne 
bi bilo v skladu z interesi pravne varnosti in pravnega reda, če bi postavljah 
institucije, ki bi imele možnost ponovno odločati o individualnih primerih, v 
katerih so bila že izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva v ustreznih 
postopkih. 

Vprašanje pravice sodnika ustavnega sodišča, da bi se njegovo ločeno mne- 
nje na njegovo zahtevo razglasilo in objavilo skupaj z odločbo, ki jo je sprejela 
večina, naj bi se obravnavalo z vidika, ali bi imela taka ureditev ustrezen pomen 
za krepitev sistema ustavnega sodstva. Po mnenju, izraženem v razpravi o temi 
vprašanju, to ne bi prispevalo h krepitvi sistema in zadostuje možnost, da se 
ločeno' mnenje vnese v zapisnik oziroma temu priloži. 

Vprašanje varstva volilnih pravic oziroma odločanje o sporih v volilnih 
zadevah ter o odgovornosti javnih funkcionarjev je ali pa bo urejeno z ustrez- 
nimi zakoni in je tudi komisija izrazila mnenje, naj bi o zadevah s tega pod- 
ročja odločalo redno sodstvo. 

Št.: 021-1/68 
Ljubljana, 29. 3. 1968 
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PREDLOG ODLOKA 

o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij za leto 1967 

Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in drugega 
odstavka 18. člena zakona o gospodarjenju in razpolaganju s skupnimi rezervami 
gospodarskih organizacij (Uradni list SRS, št. 4-19/66) je Skupščina Socialistične 
republike Slovenije na seji republiškega zbora dne 9. aprila 1968 in na seji 
gospodarskega zbora dne 23. aprila 1968 sprejela 

ODLOK 

o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij za leto 1967 

I. 

Potrdi se zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organi- 
zacij za leto 1967 s temle stanjem na dan 31. decembra 1967: 

1. skupna sredstva  114 277 282,84 din 
2. uporabljena sredstva   96 543 281,42 din 
3. ostanek sredstev  17 734 001,42 din 

Ostanek sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij se 
prenese kot njihov dohodek v leto 1968. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora sta na 
skupni seji dne 18. marca 1968 obravnavala zaključni račun republiških skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij za leto 1967, ki ga je predložil upravni odbor 
republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij v smislu določila drugega 
odstavka 18. člena zakona o gospodarjenju in razpolaganju s skupnimi rezervami 
gospodarskih organizaciji (Ur. 1. SRS, št. 4-19/66). 

Odbora se nista zadrževala pri obravnavanju posameznih posojil, ki so bila 
odobrena, raznim gospodarskim organizacijam za saniranje in kritje izgube. 
Razprava se je zato v večji meri usmerila v razna vprašanja v zvezi s politiko, 
ki naj jo vodijo skupne rezerve pri odobravanju posojil. Vsekakor so pozitivne 
odobritve sanacijskih posojil za preprečitev izgube v gospodarskih organizacijah, 
s čimer je v določeni metri tudi že nakazana smer nadaljnje politike usmerjanja 
siredstev — v preventivo in preprečevanje, manj pa v neposredno kritje izgub. 
Poleg prosilcev, katerim so bila sredstva odobrena, so navedeni tudi vsi tisti 
prosilci, katerih zahtevki so bili zavrnjeni. Za vsa odobrena posojila je v po- 



Priloge 487 

slovnem poročilu tudi kratka obrazložitev s karakterističnimi podatki, kot so 
znesek posojila, odplačilni in drugi pogoji, utemeljitev itd. O zavrnjenih zahtev- 
kih- ni podrobnejših podatkov. 

Sredstva, s katerimdi razpolagajo republiške skupne rezerve gospodarskih 
organizacij, so kar precejšnja in je zato zelo važno, za kaj in kako se name- 
njajo. Poudarjeno je bilo, da je obravnava zaključnega računa prilika, da se 
začne širša diskusija o vlogi sklada republiških skupnih rezerv. 

Na podlagi 6. člena, točke 1 zakona v letu 1967 niso bila odobrena nika- 
kršna sredstva za izplačilo minimalnih osebnih dohodkov, ker takega zahtevka 
ni bilo. Za kritje izgub je bilo odobrenih 4,86 milijona novih dinarjev, za sanacijo 
— preprečitev izgub pa je bilo odobrenih 18,9, skupaj torej 23,76 milijona 
dinarjev. 

Sredstva republiških skupnih rezerv predstavljajo- le del skupnih rezerv, 
in ker ni podatkov o razporeditvi občinskih skupnih rezerv, iz predloženega 
materiala ni mogoče dobiti kompleksne slike o razporeditvi vseh sredstev, ki 
se po zaključnih računih gospodarskih organizacij zbirajo v sklade skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij. 

V obeh zaključnih računih in poročilih je podana poraba, sredstev, niso pa 
podani kriteriji, na podlagi katerih je upravni odbor odobraval oziroma za- 
vračal zahtevke. Ob tem pa nastaja vprašanje, ah so bili doseženi optimalni 
rezultati in ob uveljavitvi kakšnih kriterijev za odobritev sredstev je možno 
doseči čim večji učinek. Gospodarske -organizacije, ki formirajo ta sredstva, so 
močno zainteresirane za to, kako se ta sredstva trošijo, ali gredo prvenstveno za 
kritje nastalih izgub, ali se uporabijo kot impulzi za oživitev gospodarske aktiv- 
nosti gospodarskih organizacij, da se na. ta način prepreči, da bi prišlo do izgube, 
ali pa se porabljajo oziroma naj se porabljajo tudi za razne investicije, na kar 
kažejo zahtevki nekaterih prosilcev. 

Izraženo je bilo mišljenje, naj se sredstva republiških skupnih rezerv na- 
menjajo predvsem za razne-sanacije, torej za namene, da se preprečijo izgube; 
ne pa za nove investicije, za katere bi morali sredstva zagotoviti iz drugih 
virov in pri čemer bi moral prevladovati predvsem poslovno-podjetniški interes. 
Iz republiških skupnih rezerv naj bi se torej financirale predvsem tako imeno- 
vane perspektivne sanacije. Odobritev kredita naj bi se vezala tudi na razne 
druge pogoje, kot npr. glede kadrov, kvalitete, cene, integriranja itd. 

Izraženi so bili močni dvomi, o tem, ali je pravilna politika sklada, skupnih 
rezerv, da financira investicije infrastrukturnega pomena ali bazičnega pomena, 
ki. imajo značaj v bistvu povsem novih investicijskih odločitev in ustvarjajo 
prejudice za nadaljnje investicijske napore drugih partnerjev, pa čeprav gre za 
dopolnilna sredstva skupnih rezerv. Ti pomisleki bazirajo predvsem na tem, da 
število gospodarskih organizacij, ki poslujejo na robu rentabilnosti oziroma z 
izgubo, neprestano raste, pri čemer ne gre samo za subjektivne slabosti, temveč 
tudi za taka podjetja, ki morajo obstati, ki imajo- perspektivo in zato upravičeno 
pričakujejo kredite iz sredstev skupnih rezerv, da bi ohranili delovna mesta, ki 
smo jih v dosedanji gospodarski izgradnji že ustvarili. 

Glede različnih pogojev, pod katerimi so bili odobreni sanacijski krediti, 
je bilo poudarjeno, da pač ne bi bilo ustrezno-, da bi se sredstva odobravala v 
vseh primerih pod enakimi pogoji, ker tudi problemi niso pri, vseh gospodarskih 
organizacijah enaki. 

Integracijski procesi v gospodarstvu so šele v povojih. Zelo verjetno bo že 
v bližnji prihodnosti prišlo tudi do zahtevkov po saniranju kake manj renta- 
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bilne gospodarske organizacije, da se bo potem, po saniranju, lahko kot enako- 
praven član vključila v neko integracijo. 

Akcije, ki jih financirajo republiške skupne rezerve, pogosto niiso izolirane 
akcije, ampak v tesni povezavi z akcijo, ki jo> istočasno- financirajo tudi ustrezne 
občinske skupne rezerve. V zvezi s tem pa je bilo posebej poudarjeno, da bi 
morale biti akcije republiških skupnih rezerv usklajene ne samo z občinskimi 
skupnimi rezervami, ampak tudi z raznimi bančnimi akcijami, Zato bi bilo 
treba za bodoče doseči še večjo koordinacijo republiških in občinskih skupnih 
rezerv ter bank. 

Razmerje priliva sredstev v republiške skupne rezerve in Občinske skupne 
rezerve bo ostalo tudi v letu 1968 približno enako, kot je bilo v letu 1967, čeprav 
so bile nekatere tendence za povečanje deleža republiških skupnih rezerv. Po- 
slanci. so- sodili', da je to prav, saj se ob taki, delitvi z občinskimi skupnimi 
rezervami marsikaj lahko reši, sicer pa bi bilo toliko več zahtevkov za sredstva 
iz republiških skupnih rezerv, kar bi prav gotovo povečalo- problematiko pra- 
vilnega in rnajsmotmejšega razporejanja sredstev. 

V upravnem odboru republiških skupnih rezerv, ki šteje 9 članov, je samo 
5 članov iz gospodarstva. Izraženo je bilo mišljenje, da bi morda kazalo- število 
predstavnikov gospodarstva povečati, saj gre za sredstva, formirana iz gospo- 
darstva in tudi namenjena za gospodarstvo. 

Splošno mišljenje članov odbora je tudi bilo, naj bi upravni odbor repu- 
bliških skupnih rezerv v bodoče še tesneje sodeloval tudi z gospodarsko zbornico 
SR Slovenije, sicer pa naj bi bila tudi javnost bolj spoznana z delom repu- 
bliških skupnih rezerv. 

Tu načeta razprava o politiki gospodarjenja s sredstvi skladov skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij pomeni v bistvu začetek k obsežnejši razpravi, 
ki je predvidena v okviru teme »Gospodarjenje s sredstvi skladov skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij«, ki jo pripravlja služba družbenega knjigovod- 
stva v sodelovanju z republiškimi skupnimi rezervami gospodarskih organizacij. 

Odbor za, družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora iin občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora sta pred- 
loženi zaključni račun soglasno sprejela in sklenila predlagati zboroma predlog 
odloka o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij za leto 1967. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je za svo- 
jega predstavnika, ki bo sodeloval pri delu skupščinskih teles, določil poslanca 
Mirana Cvenka, občasni odbor za gospodarsko programiranje in finance gospo- 
darskega zbora pa je določil za svojega predstavnika poslanca Staneta Pun- 
gerčarja. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. marca 1968 obravnavala zaključni račun republiških skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij za leto 1967, ki ga je Skupščini SR Slovenije v potrditev 
predložil upravni odbor navedenih skupnih rezerv. 

V skladu s svojo vlogo se komisija ni ukvarjala z materialnimi vprašanji 
porabe sredstev republiških skupnih rezerv ter njihove končne delitve po za- 
ključnem računu, temveč se je omejila predvsem na obravnavo predlaganega 
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odloka o potrditvi zaključnega računa z vidika njegove pravne skladnosti in 
redakcijske pravilnosti. 

Komisija je ugotovila, da je predlagani odlok utemeljen na določbi 18. člena 
zakona o gospodarjenju s skupnimi rezervami gospodarskih oragnizacij (Ur. 1. 
SRS, št. 4/66), ki določa, da upravni odbor skupnih rezerv gospodarskih orga- 
nizacij predloži zaključni račun za preteklo leto skupščini v potrditev najkasneje 
do 15. marca. 

V podrobni obravnavi besedila predlaganega odloka je komisija predlagala, 
da se besedilo II. točke spremeni tako, da se glasi: »Ta odlok začne veljati 
naslednji dan po objavi v ,Uradnem listu SRS'.« 

Sprememba je v bistvu redakcijskega značaja, je pa potrebna zaradi pre- 
ciznosti in večje skladnosti z določbo 215. člena ustave SR Slovenije, po kateri 
morajo biti zakoni, drugi predpisi in splošni akti objavljeni, preden začno 
veljati. Uveljavitev z dnem objave ne ustreza navedem ustavni določbi, poleg 
tega pa na dan objave uradni list niti ne more biti še dostavljen tistim, na 
katere se predpis nanaša oziroma, ki naj ga uporabijo. Poleg tega je ta spre- 
memba potrebna tudi zaradi enotne zakonodajne prakse, ki se uveljavlja v 
takih primerih. 

Št.: 400-21/68 
Ljubljana, 26. 3. 1968 

o potrditvi zaključnega računa dopolnilnih sredstev republiških skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij za leto 1967 

Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in drugega 
odstavka 11. člena zakona o gospodarjenju in razpolaganju z dopolnilnimi 
sredstvi skupnih rezerv gospodarskih organizacij (Uradni list SRS, št. 4-20/66) 
je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora dne 
9. aprila 1968 in na seji gospodarskega zbora dne 23. aprila 1968 sprejela 

o potrditvi zaključnega računa dopolnilnih sredstev republiških skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij za leto 1967 

Potrdi se zaključni račun dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij za leto 1967 s temle stanjem na dan 31. decembra 1967: 

PREDLOG ODLOKA 

ODLOK 

I. 

1. skupna sredstva . . 

2. uporabljena sredstva 

3. ostanek sredstev . . 

19 339 155,38 din 

15 065 777,00 din 

4 273 378,38 din 
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Ostanek dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih orga- 
nizacij se prenese kot njihov dohodek v leto 1968. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora sta na 
skupni seji 18. marca 1968 obravnavala zaključni račun dopolnilnih sredstev 
republiških skupnih rezerv gospodarskih oragnizacij za leto 1967, ki ga je pred- 
ložil upravni odbor republiških skupnih rezerv v smislu določila drugega od- 
stavka 11. člena zakona o gospodarjenju in razpolaganju z dopolnilnimi sredstvi 
skupnih rezerv gospodarskih orgazinacij (Ur. 1. SRS, št. 4-20/66). 

Z dopolnilnimi sredstvi republiških skupnih rezerv gospodari isti upravni 
odbor, ki gospodari s sredstvi republiških skupnih rezerv. Tako je bilo- tudi 
posojilo združenemu železniškemu transportnemu podjetju Ljubljana odobreno 
delno iz sredstev skupnih rezerv, delno pa iz dopolnilnih skupnih rezerv. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora sta pred- 
loženi zaključni račun soglasno sprejela in sklenila predlagati svojima zboroma 
predlog odloka o potrditvi zaključnega računa dopolnilnih sredstev skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij za leto 1967. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je za 
svojega predstavnika, ki bo sodeloval pri. delu skupščinskih teles, določil po- 
slanca Mirana Cvenka, občasni odbor za gospodarsko programiranje in finance 
gospodarskega zbora pa je določil za svojega predstavnika poslanca Staneta 
Pungerčarja. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. marca 1968 obravnavala zaključni račun dopolnilnih sredstev republiških 
skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1967, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil v potrditev upravni odbor republiških skupnih rezerv go- 
spodarskih organizacij. 

V skladu s svojo vlogo se komisija ni ukvarjala z materialnimi vprašanji 
porabe dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv ter njihove končne 
delitve po zaključnem računu, temveč se je omejila predvsem na obravnavo 
predlaganega odloka o potrditvi zaključnega računa z vidika njegove pravne 
skladnosti in redakcijske pravilnosti. 

Komisija je ugotovila, da je predlagani odlok pripravljen v skladu z do- 
ločbo 11. člena zakona o gospodarjenju in razpolaganju z dopolnilnimi sredstvi 
skupnih rezerv gospodarskih organizacij (Ur. 1. SRS, št. 4/66), po kateri zaključni 
račun dopolnilnih sredstev sprejme upravni odbor in ga predloži Skupščini SR 
Slovenije v potrditev, 
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V podrobni obravnavi besedila predlaganega odloka je komisija predlagala, 
da se besedilo II. točke spremeni tako, da se glasi: »Ta odlok začne veljati 
naslednji dan po objavi v ,Uradnem listu SRS'.« 

Sprememba je v bistvu redakcijskega značaja, je pa potrebna zaradi pre- 
ciznosti in večje skladnosti z določbo 215. člena ustave SR Slovenije, po kateri 
morajo biti zakoni, drugi predpisi in splošni akti objavljeni, preden začno 
veljati. Uveljavitev z dnem objave ne ustreza povsem navedeni ustavni določbi, 
zlasti še, ker na dan objave uradni list niti ne more biti še dostavljen tistim, 
na katere se predpis ali drug splošni akt nanaša oziroma, ki naj ga uporabijo. 
Poleg tega je ta sprememba potrebna tudi zaradi enotne zakonodajne prakse, 
ki se uveljavlja v takih primerih. 

Št.: 400-21/68 
Ljubljana, 26. 3. 1968 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1967 

Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije in 48. člena zakona o vodah 
(Uradni list SRS, št. 22/66) je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega 
zbora dne 9. aprila 1968 in na seji gospodarskega zbora dne 23. aprila sprejela 

ODLOK 

o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1967 

I. 

K zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1967, ki ga je 
sprejel upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije na svoji seji dne 14. 2. 1968, 
se daje soglasje. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve repu- 
bliškega zbora ter občasni odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega 
zbora sta na skupni seji dne 15. 3. 1968 razpravljala o zaključnem računu 
vodnega sklada SR Slovenije za leto 1967, ki ga je upravni odbor vodnega 
sklada sprejel dne 14. 2. 1968 in ga poslal skupščini v soglasje. 

Odbora ugotavljata: 
— dohodki vodnega sklada so v letu 1967 znašali 52 578 794,64 dinarja ali 

10% več kot je predvideval finančni načrt. Povečanje dohodkov gre v glavnem 
na račun uspešnejše izterjevalne službe in zaradi novih virov dohodkov, ki jih 
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finančni načrt ni predvideval (namenski zvezni akreditiv za regulacijo Kobilj- 
skega potoka in za raziskavo kvalitete voda reke Drave in Mure, vodni pri- 
spevek iz 1'% katastrskega dohodka, zamudne obresti); 

— izdatki vodnega sklada v letu 1967 so znašali 46 530 267,78 dinarja, kar 
je v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom 97'%, v primerjavi z ustvarje- 
nimi dohodki pa le 88,6 %. Relativno nizka potrošnja sredstev rezultira iz tega, 
ker vodni sklad plasira zbrana sredstva na podlagi pogodb po sprejetem fi- 
nančnem načrtu; 

— potrošnja sredstev za redno vzdrževanje vodno gospodarskih objektov 
in ža investicije v varstvene objekte je po namenu in objektih usklajena s 
sprejetim finančnim načrtom vodnega sklada SR Slovenije za leto 1967; 

— najnižja realizacija je bila dosežena pri investicijah za čistilne naprave. 
Vzrok za to je predvsem pomanjkanje lastnih sredstev investitorjev, ki so si 
na razpisu posojila v letu 1966 zagotovili sredstva za te namene. Neizkoriščena 
sredstva se prenašajo v leto 1968; 

— v letu 1967 niso bile zadovoljivo opravljene tudi študijsko-raziskovalne 
naloge, saj znaša realizacija le 58 %. Prevzemniki teh nalog niso v pogodbenih 
rokih izvršili prevzetih del. Tudi ta sredstva se prenašajo v leto 1968. 

Ker so bila sredstva vodnega sklada v letu 1967 uporabljena za namene, 
ki jih določa srednjeročni program vodnega sklada in sprejeti finančni načrt 
za leto 1967, odbora predlagata skupščini, da da v smislu 48. člena zakona o 
vodah soglasje k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1967. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. marca 1968 obravnavala zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za 
leto 1967 in finančni načrt za leto 1968. 

V skladu s svojo vlogo se komisija ni ukvarjala z materialnimi vprašanji 
porabe sredstev vodnega sklada v preteklem letu ter njihove končne delitve 
po zaključnem računu, niti z materialnimi vprašanji razdelitve oziroma na- 
membnosti sredstev sklada po finančnem načrtu za tekoče leto. Komisija se 
je v tej zvezi omejila predvsem na obravnavo predlaganih odlokov o soglasju 
k zaključnemu računu sklada za leto 1967 ter o potrditvi finančnega načrta 
sklada za leto 1968. 

V obravnavi je bilo ugotovljeno, da sta predlagana odloka pripravljena 
v skladu z določbami 45. in 48. člena zakona o vodah (Ur. 1. SRS, št. 22/66), 
po katerih Skupščina SR Slovenije daje soglasje k zaključnemu računu vod- 
nega sklada SR Slovenije oziroma potrjuje njegov finančni načrt. 

V podrobni obravnavi besedila obeh predlaganih odlokov je komisija pred- 
lagala, da se v obeh odlokih besedilo II. točke spremeni tako, da se glasi: 
»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS«. 

Sprememba je v bistvu redakcijskega značaja, potrebna pa je zaradi pre- 
ciznosti in večje skladnosti z določbo 215. člena ustave SR Slovenije, po kateri 
morajo biti zakoni, drugi predpisi in splošni akti objavljeni, preden začno 
veljati. Uveljavitev z dne objave ne ustreza povsem navedeni ustavni določbi. 
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zlasti še, ker na dan objave Uradni list niti ne more biti še dostavljen tistim, 
na katere se predpis ali drugi splošni akt nanaša oziroma, ki naj ga uporabijo. 
Poleg tega je predlagana sprememba potrebna tudi zaradi enotne zakonodajne 
prakse, ki se uveljavlja v takih primerih. 

Št.: 400-21/68 
Ljubljana, 27. 3. 1968 

PREDLOG ODLOKA 

o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968 

Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije in 45. člena zakona o vodah 
(Uradni list, št. 22/66) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji 
republiškega zbora dne 9. aprila 1968 in na seji gospodarskega zbora dne 
23. aprila 1968 sprejela 

ODLOK 

o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968 

I. 

Finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968, ki ga je sprejel 
upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije na seji 14. 2. 1968 in ki izkazuje 
dohodke v znesku 40 754 366,89 dinarjev in izdatke v enaki višini, se potrdi. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve republi- 
škega zbora ter občasni odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega 
zbora sta na skupni seji dne 15. 3. 1968 razpravljala o finančnem načrtu vode- 
nega sklada SR Slovenije, ki ga je upravni odbor sklada sprejel na svoji seji 
dne 14. 2. 1968 in ga predložil skupščini v potrditev. 

S finančnim načrtom je predvideno 40 754 366,89 dinarjev dohodkov in prav 
toliko izdatkov: 

— iz finančnega načrta vodnega sklada za leto 1968 je razvidno, da bo 
v letu 1968 na razpolago manj sredstev kot v letu 1967 kljub enakim instru- 
mentom zbiranja sredstev; 

— v letu 1968 je predvideno 32 000 000 dinarjev dohodkov vodnega pri- 
spevka, kar je 6 585 257,20 dinarjev ali 12,1 "°/a manj kot so znašali dohodki 
v letu 1967. Razlika gre delno na račun oprostitve prispevkov nekaterih za- 
vezancev (gostinstvo, vodovodi in ker v letu 1968 ni obveznosti iz preteklih let); 



494 Priloge 

— tudi dohodki od 1 % povečane stopnje prispevka iz osebnega dohodka 
kmetijske dejavnosti bodo nižji, ker se predvideva večja oprostitev plačevanja 
tega prispevka v smislu določb 1. in 3. točke drugega odstavka 87. člena te- 
meljnega zakona o vodah; 

— razdelitev sredstev je skoro enaka delitvi iz leta 1967. To kaže naslednji 
pregled: 

Vrsta izdatka 1967 1988 
•/o »/• 

Redno vzdrževanje varstvenih objektov  60,0 62,0 
Investicije varstvenih objektov  20,5 22,6 
Študije in raziskave  4,9 9,5 
Upravni stroški   2,1 2,1 

Relativno se torej povečujejo sredstva za vzdrževalna dela, za investicijske 
naložbe ter za študijsko raziskovalna dela. Sredstva predvidena za vzdrževalna 
dela in za investicije v varstvene objekte pa so v absolutnih zneskih nižja 
kot v letu 1967; 

— v podrobni obravnavi finančnega načrta za leto 1968 dajeta odbora 
upravnemu odboru vodnega sklada naslednje sugestije: 

1. v letu 1968 naj se bolj dosledno uveljavi načelo oddaje vseh investicij- 
skih del in večjih vzdrževalnih del na licitacijah, kjer naj se izberejo najugod- 
nejši ponudniki; 

2. sredstva predvidena za administracijo sklada naj ne služijo za poveče- 
vanje administrativnega aparata sklada, ojačiti pa je strokovne službe sklada, 
ki bodo sposobne z učinkovitim nadzorstvom ustvariti znatne prihranke pri. 
financiranju investicijskih del. 

Upravni odbor vodnega sklada naj skupaj s pristojnimi upravnimi organi 
prouči organizacijske oblike na področju vodnega gospodarstva in gospodar- 
jenja s sredstvi za vodno gospodarstvo ob upoštevanju racionalnosti, uspešnosti 
in operativnosti izvajanja del; 

3. kreditne pogodbe, ki jih je sklenil upravni odbor vodnega sklada z 
investitorji čistilnih naprav v letu 1966, naj se revidirajo in naj jih v primeru, 
da pogodbene stranke ne izpolnjujejo pogojev, razveljavi. Na ta način pridob- 
ljena sredstva naj se nameni za financiranje raziskovanja racionalnega sistema 
čiščenja onesnaženih voda; 

4. ker navedene sugestije deloma preraščajo okvir osnovne dejavnosti vod- 
nega sklada (vprašanje organizacije vodnega gospodarstva), bo potrebna v 
skupščini širša razprava o kompleksni problematiki vodnega gospodarstva. 

Odbora predlagata skupščini, da sprejme odlok o potrditvi finančnega pro- 
grama vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968 v višini 40 754 366,89 dinarjev 
dohodkov in prav toliko izdatkov. 
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PREDLOG ODLOKA 

o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967 

Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije in 2. člena zakona o spremembah 
zakona o cestnem skladu SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 30-310/65) je Skupščina 
SR Slovenije na seji republiškega zbora dne 9. aprila 1968 in na seji gospodar- 
skega zbora 23. aprila 1968 sprejela 

ODLOK 

o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967 

I. 

Potrdi se zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967 s 
temle stanjem na dan 31. decembra 1967: ^ 

1. skupna sredstva  140 244 154,91 

2. razporejena sredstva  137 303 268,99 

3. ostanek sredstev  2 940 885,92 

II. 

Ostanek sredstev v znesku 2 940 885,92 din se prenese kot dohodek sklada 
v leto 1968. 

III. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora je na seji dne 19. marca 
1968 obravnaval zaključni račun in poslovno poročilo cestnega sklada SR Slo- 
venije za leto 1967, katerega je sprejel upravni odbor sklada na svoji seji dne 
14. februarja 1968. 

Gospodarjenje cestnega sklada SR Slovenije v letu 1967 je odbor ugodno 
ocenil, ker je upravni odbor nadaljeval z vnašanjem ekonomskih kriterijev v 
gospodarjenje s cestami. Ne glede na to pa je v gospodarjenju s cestami v SR 
Sloveniji še mnogo odprtih vprašanj. V razpravi so bila poudarjena zlasti 
naslednja: 

1. razpoložljiva sredstva cestnega sklada SR Slovenije omogočajo za naše 
razmere zadovoljivo redno vzdrževanje glavnih ceit in postopno izvajanje del, 
ki so določena v programu o vzdrževanju in rekonstrukciji cest v obdobju 
1967—1970, ne omogočajo pa zadovoljivo redno vzdrževanje stranskih cest in 
tak način izvajanja vzdrževalnih del (kolobarjenje polaganja asfaltnih tepihov) 
na že asfaltiranih cestah, ki bi ustrezal sedanjemu prometu, prav tako pa tudi 
ne omogočajo hitrejše moderniziranje makadamskih vozišč. 
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Odbor se je posebej zadržal pri vprašanju, kako je mogoče pri razpolož- 
ljivih sredstvih doseči boljše učinke oziroma njihovo racionalno uporabo. O tem 
so bila izražena naslednja mnenja: 

— opredeliti bi bilo treba kriterije za redna vzdrževalna dela, ki jih iz- 
vajajo cestna podjetja v okviru pavšalnih zneskov. Tekoče vzdrževanje se .med 
posameznimi cestnimi podjetji glede na kvaliteto zelo razlikuje, podrobnejša 
opredelitev kriterijev pa bi omogočala enotnejše izvajanje cestnih del in sank- 
cioniranje slabega opravljanja vzdrževalnih del; 

— povečati bi bilo treba strokovni nadzor nad izvajanjem cestnih del s 
strani strokovne službe cestnega sklada SR Slovenije. Izražena je bila misel, 
da naj sklad za ta dela uporabi strokovnjake, ki sedaj delajo na projektiranju 
v okviru sklada; 

— izvajanje cestnih del bi bilo treba oddajati v večji meri prek licitacij, 
na katerih enakopravno sodelujejo tako cestna kot druga podjetja; 

— nadaljevati bi bilo treba z ukrepi za zavarovanje cest. Tako bi bilo 
treba striktno vztrajati na omejitvah osne obremenitve, zlasti v času odjuge. 

Posebno je bilo poudarjeno, da bi morali uveljaviti ukrepe, ki bi stimulirah 
prevoz težjih tovorov po železnici. V primerih, kjer pa železnica opušča določene 
proge pa bi bilo treba ustrezno usposobiti ceste za prevoz tovora, ki, se ga je 
prej prevažalo po železnici; 

— pri vzdrževanju asfaltiranih cest, na katerih je močan promet, bi morali 
uveljaviti namesto krpanja, polaganje asfaltnih tepihov, ki bi jih v nekaj 
letih zopet sistematično v celoti obnovili. Tak način vzdrževanja bi trenutno 
zahteval večja sredstva, bi pa zagotavljal dobro vozišče skozi nekaj let, na ka- 
terem ne bi bilo treba uveljaviti omejitve osne obremenitve pri vsaki od jugi; 

— razpoložljiva sredstva bi morali v bodoče nameniti predvsem za mo- 
dernizacijo in boljše vzdrževanje obstoječe cestne mreže in ne za večje rekon- 
strukcije in novogradnje. S tem bi preprečili propadanje cest in posredno znižali 
stroške vzdrževanja, hkrati pa bi z modernizacijo stranskih cest razbremenili 
glavne ceste in ustvarili pogoje za hitrejši razvoj turizma. 

2. Cestna dela se je v letu 1967 izvajalo na mnogih odsekih in objektih, 
tako da je bila značilna za ta dela velika razdrobljenost. Prav ta razdrobljenost 
pa je pogojevala neke vrste monopol cestnih podjetij pri izvajanju teh del, kar 
se delno odraža tudi v slabi kvaliteti teh del. Izraženo je bilo mnenje, da so 
cestna podjetja pri tako razdrobljenem izvajanju cestnih del cenejša od drugih 
podjetij, vprašanje pa je, če bi bilo tako tudi pri kompleksnejši rekonstrukciji 
cest na večjih odsekih. 

Razdrobljeno obnavljanje cest je v glavnem posledica slabega stanja cest 
v vsej Sloveniji, teženj, da se na vsakem območju nekaj obnovi in izboljša, 
delno pa tudi posledica participiranja lokalnih činiteljev pri kritju stroškov za 
obnavljanje cest. V bodoče bi bilo verjetno ustreznejše, če bi temeljita obno- 
vitvena dela koncentrirali na nekaj pomembnejših cest, ki so najbolj obre- 
menjene ali pa bi prispevale k razbremenitvi najbolj obremenjenih cest. Da bi 
lahko uveljavili tako politiko obnavljanja in moderniziranja cest, je odbor 
smatral, da je prav, da sklad že sedaj dela na sistematičnem sodobnem elek- 
tronskem evidentiranju obremenitve cest (število vozil, osi, osnega pritiska itd.) 
in na pripravi kriterjev za zbor cest, ki bodo imele prednost pri bodočih ob- 
novitvah in modernizacijah. Te kriterije za obnovitev in modernizacijo pa naj 
sklad čimprej predloži skupščini v odobritev. S tem naj bi se sklad že sedaj 
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vključil v priprave za nov srednjeročni program obnavljanja in modernizacije 
cestne mreže, ki bi veljal od leta 1970 naprej. 

3. Sredstva, ki so vsako leto na razpolago za vzdrževanje cest, sicer niso 
majhna, so pa vendar nezadostna za zadovoljivo in današnjemu prometu 
ustrezno vzdrževanje cest. Izraženo je bilo mnenje, da bi kazalo tudi v SR 
Sloveniji razpisati podobno posojilo kot je bilo razpisano v Bosni in Herce- 
govini za zagotovitev sredstev za ceste. Večja sredstva bi namreč omogočila 
povsem drugačen intenziven pristop k obnavljanju in moderniziranju cest, ki 
je v celoti, gledano s stališča izboljšanja cest in potrebnih sredstev, cenejše od 
sedanjega razdrobljenega, počasnega krpanja. Nadalje je bilo poudarjeno, da 
bi se v primeru posojila moralo tončo opredeliti, za katere ceste bodo sredstva 
namenjena, ker je to pogoj za vpis posojila, ki ga v razgovorih omenjajo občani. 

Pri novogradnjah cestnih povezav, ki so pomembne za vso Jugoslavijo, 
kot je npr. cestni križ, je treba doseči sodelovanje zveze pri financiranju. Prispe- 
vati bi morala zveza zanje vsaj del sredstev, kot je to primer pri gradnji takih 
ali manj pomembnih cestah v drugih republikah. 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da bi morala republika prispevati za urejanje 
cest, zlasti za novogradnje del sredstev. V republiškem proračunu bi bilo treba 
zato doseči tako prerazdelitev, da bi se za ceste namenilo vsaj sredstva od 
2010/0 prometnega davka od pogonskega goriva, ki ga odstopa zveza republiki. 

4. Nadaljevati bi bilo treba tudi z razreševanjem odnosov v zvezi z uprav- 
ljanjem s cestami v SR Sloveniji. To bi moralo priti posebej do izraza pri. 
razpravah o zakonu o javnih cestah, ki bo predložen v letošnjem letu. 

Izražena je bila misel, da bi se ločilo upravljanje z obstoječimi cestami in 
sredstvi za vzdrževanje od novogradenj, ki predstavljajo povsem drugačno 
problematiko. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da so bila razpoložljiva sredstva cestnega 
sklada SR Slovenije porabljena v letu 1967 v skladu >s finančnim, načrtom, za 
redno vzdrževanje cest, kritje tekočih potreb sklada in za dela v skladu s 
programom o vzdrževanju in rekonstrukciji cest v obdobju 1967—1970. Odbor 
§e je tudi strinjal z načinom reševanja problemov gospodarjenja s cestami, ki 
ga je upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije uveljavil v letu 1967. Odbor 
se je zato s predloženim zaključnim računom cestnega sklada SR Slovenije za 
leto 1967 in priloženim poslovnim poročilom strinjal in sklenil, da predloži re- 
publiškemu zboru Skupščine SR Slovenije odlok o potrditvi zaključnega računa 
cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967. 

Odbor za proizvodnjo in promet predlaga republiškemu zboru, da predla- 
gani odlok sprejme. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. marca 1968 obravnavala zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za 
leto 1967, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v potrditev upravni odbor 
navedenega sklada. 

V skladu s svojo vlogo se komisija ni ukvarjala z materialnimi Vprašanji 
porabe sredstev cestnega sklada ter njihove končne delitve po zaključnem 
računu, temveč se je omejila predvsem na obravnavo predlaganega odloka o 
potrditvi zaključnega računa sklada z vidika njegove pravne skladnosti in 
redakcijske pravilnosti. 

32 
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Komisija je ugotovila, da je predlagani odlok pripravljen v skladu z do- 
ločbo 8. člena zakona o cestnem skladu SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 8/65, 30/65 
in 12/67), po kateri upravni odbor sklada predloži zaključni račun Skupščini 
SR Slovenije v potrditev. 

V podrobni obravnavi besedila predlaganega odloka je komisija predlagala, 
da se besedilo III. točke spremeni tako, da se glasi: »Ta odlok začne veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem, listu SRS«. 

Sprememba je v bistvu redakcijskega značaja, potrebna pa je zaradi pre- 
ciznoisti in večje skladnosti z določbo 215. člena ustave SR Slovenije, po kateri 
morajo biti zakoni, drugi predpisi in splošni akti objavljeni, preden začno 
veljati. Uveljavitev z dnem objave ne ustreza povsem navedeni ustavni določbi, 
zlasti še, ker na dan objave Uradni list niti ne more biti še dostavljen tistim, 
na katere se predpis ali drug splošni akt nanaša oziroma, ki naj ga uporabijoy 
Poleg tega je predlagana sprememba potrebna tudi zaradi enotne zakonodajne 
prakse, ki se uveljavlja v takih primerih. 

St.: 400-21/68 
Ljubljana, 27. 3. 1968 

Občasni odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodar- 
skega zbora — poročilo z dne 23. 3. 1968, št. 400-21/68. 

PREDLOG SKLEPA IN PRIPOROČILA 

o ukrepih za nadaljnji razvoj turističnega gospodarstva v SR Sloveniji 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in na seji gospodar- 
skega zbora dne 23. 4. 1968 razpravljala o razvoju turizma v razdobju 
1963—1967, o njegovih problemih ter o izvajanju in o realizaciji »Osnovnih 
stališč in smernic Skupščine SR Slovenije za razvoj turizma v 7-letnem ob- 
dobju«, ki jih je sprejela v začetku leta 1964. Pri tem je 

ugotovila 

1. Značilnosti razvoja turističnega prometa 

Za razvoj turističnega prometa v SR Sloveniji v obdobju 1963—1967 so 
pomembne naslednje značilnosti: 

— spremembe v strukturi osebne in družbene potrošnje so povzročile ve- 
liko nazadovanje domačega stacionarnega turističnega prometa, močno pa se je 
povečal domači izletni turizem ter število potovanj naših državljanov v ino- 
zemstvo. 

Domači stacionarni turistični promet je zaradi ostrih predpisov socialnega 
zavarovanja najbolj izrazito nazadoval v zdraviliških turističnih krajih; 

— novonastali situaciji se ni ustrezno prilagodila turistična propaganda in 
informacijska služba. Prodaja za domači turizem ustreznih prenočitvenih zmog- 
ljivosti ni bila dovolj organizirana; 
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— inozemski stacionarni turistični promet je skokovito naraščal v poprečju 
hitreje kot v drugih evropskih državah, vendar počasneje kot v ostalih predelih 
Jugoslavije in je po obsegu prerastel domači stacionarni turistični promet. Ta 
hitra rast je bila zaradi neugodne mednarodne politične situacije, vojnih do- 
godkov in resecijskih pojavov v gospodarstvih posameznih držav v letu 1967 
deloma prekinjena; 

— hitreje kot inozemski stacionarni turistični promet pa se je razvijal 
inozemski izletni in tranzitni turizem. Slovenija se čedalje bolj razvija v turi- 
stično izletno gravitacijsko območje turistov iz držav, ki mejijo na Slovenijo 
ter gostov iz drugih zahodnih držav, ki preživljajo svoj dopust v Avstriji in 
Italiji. V tem okviru ima poseben pomen maloobmejni promet. 

To je povzročilo, da se je struktura inozemskega turističnega prometa 
v Sloveniji bistveno spremenila. Tuji izletni turizem je postal pomembni vir 
deviznega priliva. Ocenjuje se, da so devizni dohodki iz tega vira že lani dosegli 
devizne dohodke inozemskega stacionarnega turističneag prometa. Skupni de- 
vizni dohodki od inozemskega turizma so zaradi tega v SR Sloveniji relativno 
znatno višji kot na območju ostale Jugoslavije; 

— devizni dohodki inozemskega turizma v SR Sloveniji so v primerjavi 
z deviznimi dohodki posameznih gospodarskih panog na prvem mestu. To do- 
kazuje, da je turizem, zlasti inozemski, ena izmed pomembnejših panog našega 
gospodarstva in družbenega razvoja ter pomemben činitelj mednarodne delitve 
dela, ki z izvozom storitev relativno najučinkoviteje sodeluje pri izravnavanju 
naše plačilne bilance. 

2. Dosežki in problemi na področju turističnih materialnih osnov 
ter turistične izgradnje 

— Srednjeročni plan razvoja turizma se po obsegu vloženih sredstev reali- 
zira, vendar struktura prenočitvenih zmogljivosti ni v skladu s predvidevanji. 
Izgradnja hotelskih zmogljivosti ter zlasti infrastrukurnih objektov zaostaja. 
Razširila pa se je mreža manjših gostišč, prav tako pa se je pomembno pove- 
čalo število turističnih ležišč v zasebnih sobah ter razpoložljivih mest v cam- 
ping prostorih. 

— Urejene gorske poti in izpopolnjena mreža planinskih postojank po- 
stajajo vse pomembnejši činitelji razvoja domačega in v zadnjem, času tudi 
inozemskega turizma. Z izgradnjo večjega števila žičnic je uspelo vključiti v 
turistično gospodarstvo več visokogorskih točk. 

— Ovira za nadaljnji razvoj planinstva so zastarele in pomanjkljivo oprem- 
ljene planinske postojanke, zlasti v visokogorskem svetu, ki zaradi specifičnih 
pogojev gospodarjenja niso ekonomsko sposobne najemati investicijskih kre- 
ditov pod običajnimi pogoji, prav tako pa sedanji predpisi in bančno poslovna 
kreditna praksa ne omogočajo njihovo modernizacijo. 

Brez materialne pomoči družbe planinske postojanke ne bodo mogle nu- 
diti v bližnji prihodnosti storitev niti v sedanjem obsegu in kvaliteti. 

— Zaostaja modernizacija in dopolnitev obstoječih gostinskih zmogljivosti. 
To zaostajanje je najbolj kritično v zdraviliških krajih, ker se zastareli objekti 
in naprave ne morejo vključiti v inozemski turizem, oziroma konkurenco. Uspeš- 
nejšo' vključitev zdravilišč v turizem zavirajo tudi nerazčiščeni: odnosi z zdrav- 
stvom, toga ponudba, slaba propaganda in neenotno nastopanje na tržišču. Tako 
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stanje je povzročilo, da je močno paraliziran znaten del turističnih materialnih 
osnov Slovenije. Kriza v zdraviliškem turizmu povzroča tudi odliv strokovnih 
zdravstvenih kadrov. 

V kritičnem položaju je balneološki inštitut Slovenije, kar občutno zmanj- 
šuje možnosti znanstvenih raziskav, ki so neobhodno potrebne za obstoj in 
napredek zdraviliških krajev. 

— Po sprejemu temeljnega zakona in republiškega zakona o zasebnem, go- 
stinstvu se je število zasebnih gostišč močno povečalo1. Precejšen del zasebnih 
gostincev se usmerja v gostišča, ki ne zahtevajo večjih naložb (bifeji, pivnice, 
itd.) in so sposobne nuditi le gostinske storitve slabše vrste, prav tako pa ni 
povsod zadovoljiva kvalifikacijska usposobljenost zasebnih gostincev. 

Na usmeritev zasebnikov v zahtevnejše vrste gostinskih obratov zavirajo 
obstoječi predpisi v zaposlovanju tuje delovne sile in neurejena investicijska 
kreditna politika, ki ne stimulira vlaganja večjih lastnih bančnih sredstev v 
objekte, ki so za razvoj turizma potrebni. 

— Izgradnja komunalnih objekov ni ustrezno napredovala, čeprav bi moral 
biti po mednarodnih normah obseg vloženih sredstev v komunalne objekte v 
turističnih krajih do trikrat večji kot v neturističnih. Ustreznih kreditov za 
izgradnjo komunalnih objektov pri bankah praktično ni na voljo. 

Zaostajanje v izgradnji komunalnih objektov negativno vpliva na eksploa- 
tacijo obstoječih turističnih zmogljivosti in na formiranje cen, prav tako pa 
zavira nadaljnjo turistično izgradnjo. 

— Stanje cestnega omrežja v SR Sloveniji po> obsegu, kvaliteti in opremlje- 
nosti ne zadovoljuje več naraščajočega motoriziranega turističnega prometa. To 
velja predvsem za tranzitni in izletni turistični promet, ki se povečuje zlasti 
s sosednjimi pokrajinami Avstrije in Italije. 

Cestno omrežje bi bilo potrebno pospešeno modernizirati in izgrajevati v 
skladu z interesi turističnega prometa. 

— V financiranju republiške splošne politične propagande je bil z vklju- 
čitvijo sredstev vsega gospodarstva dosežen viden napredek, vendar rezultati 
še niso zadovoljivi, kajti stanje na domačem in še zlasti na tujih turističnih 
tržiščih, zahteva obsežnejše in kvalitetnejše turistično-propagandne akcije. 

Neurejeno pa je financiranje splošne in turistične propagande posameznih 
turističnih območij in krajev, ža kar bi bilo treba poiskati vire sredstev in način 
njihovega združevanja. 

Komercialna turistična propaganda se je okrepila, vendar še vedno ni dovolj 
učinkovita in premalo sledi spremembam in zahtevam turističnih tržišč. V 
komercialni turistični propagandi se še ni uveljavilo skupno nastopanje zainte- 
resiranih gostinskih, prevoznih in trgovskih organizacij ter potovalnih agencij. 

3. Gospodarski položaj gostinskih in turističnih delovnih organizacij, 
razširjena reprodukcija in integracijski procesi 

— Po gospodarski in družbeni reformi se je ekonomski položaj gostinskih 
gospodarskih organizacij zaradi splošnih tržnih gibanj, zlasti pa zaradi nara- 
ščanja posrednih obremenitev in večanja davčnih obveznosti poslabšal, kar je 
povzročilo, da se je delež gostinskih organizacij pri delitvi dohodka zmanjšal 
in s tem možnosti za razširjeno reprodukcijo v panogi sami. 
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— Vsakoletne spremembe družbenih obveznosti ter njihovo povečevanje 
in kot posledica tega spremembe v strukturi delitve dohodka, gostinskim gospo- 
darskim organizacijam ne dajejo trdnih osnov za trajnejšo in načrtnejšo po- 
slovno politiko, stabilno politiko cen in ustrezno orientacijo za programsko 
razširjeno reprodukcijo v lastnem podjetju ali pa v poslovnem sodelovanju, 
oziroma v integraciji z drugimi podjetji. 

— Težki pogoji za najemanje investicijskih kreditov, ki so jih nudile po- 
slovne banke za turistično izgradnjo, so bili zaradi takega stanja še težje 
sprejemljivi. Posledica tega je bila, da se gostinske delovne organizacije niso 
mogle v večji meri odločati za najemanje investicijskih posojil, ker bi jim 
neugodni investicijski krediti za daljšo dobo onemogočali rentabilno poslovanje. 
Tudi večje gospodarske organizacije, ki so investicijska posojila najemale, so se 
znašle v situaciji, ko za najemanje investicijskih posojil niso več kreditno spo- 
sobne. V takih pogojih so možnosti za razširjeno reprodukcijo v panogi močno 
zožene. 

Razširjeno reprodukcijo panoge in najemanje investicijskih kreditov zavira 
mimo tega; razdrobljenost gostinskih gospodarskih organizacij in s tem tudi 
njihovih skladov, zaradi česar te organizacije ne morejo nastopati kot. močan 
partner proti poslovnim bankam in kot ponudnik svojih storitev velikim inte- 
griranim potovalnim agencijam v tujini. 

— Značilno za to gospodarsko panogo pa je, da so tudi relativno velike 
gospodarske organizacije (hoteli) ostale na obrtniški organizaciji dela in poslo- 
vanja. Posledice takega načina gospodarjenja se kažejo v visokih režijskih 
stroških, ki zmanjšujejo akumulativno in konkurenčno sposobnost te panoge 
in v pomanjkanju sodobnih konceptov gospodarjenja. 

Hitrejše premike v smeri intenzivnega in sodobnejšega načina gospodarjenja 
zavirajo v mnogih primerih ozki lokalistični interesi, pa tudi subjektivni vplivi 
nekaterih vodilnih delavcev v posameznih delovnih organizacijah. 

— Integracijski procesi na področju gostinstva in nasploh v turističnem 
gospodarstvu so bili doslej redki. Prav tako je vključevanje drugih gospodarskih 
panog, ki bi morale biti zainteresirane za razvoj turizma zaradi razširitve pro- 
daje svojih proizvodov (dopolnilni trg), bodisi za direktno izgradnjo za turizem 
pomembnih objektov ali pa v okviru širših operacijskih in integracijskih pro- 
cesov, omejeno le na nekaj primerov. 

— Interes za tak način sodelovanja in povezovanja je pokazala deloma le 
trgovina ter posamezne turistične agencije in prometna podjetja, ki so razširila 
predmet svojega poslovanja tudi na gostinstvo ter na vključevanje in izgradnjo 
drugih turističnih objektov, medtem ko ostale panoge, zlasti industrija in kme- 
tijstvo, v glavnem še niso izkoristile možnosti razširitve prodaje svojih pro- 
izvodov in storitev na domačem trgu za tuja plačilna sredstva. 

Ovira za večja investicijska vlaganja drugih panog v izgradnjo turističnih 
objektov je predvsem nizka akumulativnost te panoge, pa tudi okolnost, da 
druge gospodarske panoge še niso v celoti spoznale ekonomske vrednosti de- 
viznih sredstev, pridobljenih z inozemskim turizmom. 

— Retencijska devizna kvota je pomemben instrument za večje vlaganje 
kapitala poslovnih bank v turistično gospodarstvo. Glede na strukturo inozem- 
skega turizma v Sloveniji pa ni dala pričakovanih rezultatov, ker v sedanjem 
sistemu ne pripada vsem tistim, ki ustvarjajo devizne dohodke iz turizma, prav 
tako pa je zaradi razdrobljenosti neučinkovita za angažiranje večjih bančnih 
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sredstev. Banke z dosedanjimi težkimi pogoji niso stimulirale združevanja de- 
viznih sredstev retencijske kvote. 

V pogledu zbiranja retencijske kvote so posebno prizadeta naravna zdra- 
vilišča, ki kot zavodi, za hotelske storitve, do nje nimajo pravice. 

4. Sistem turistične izgradnje 

■— Osnovna stališča in smernice Skupščine SR Slovenije za razvoj turizma 
v 7-letnem obdobju so začrtala smer razvoja turističnega gospodarstva v Slo- 
veniji. Načela tega akta glede smeri razvoja pa se v glavnem niso uveljavila, 
ker so odgovorni činitelji preveč čakali na napovedani skupni razvojni program 
turizma. Posledica tega je, da so se uveljavili le posamezni programi turističnih 
in drugih gospodarskih organizacij, kot rezultat podjetniškega programiranja, 

,ki niso bili vedno v skladu z načelom koncentrirane in kompleksne izgradnje 
turističnih centrov in z regionalnim razvojem. 

— Temu stanju so prilagodile tudi poslovne banke svojo kreditno politiko, 
zlasti zato, ker je v obravnavanem obdobju vplivala na odobritev investicijskih 
posojil predvsem soudeležba investitorjev. 

Tak način financiranja turistične izgradnje je povzročal disperzijo že tako 
skromnih investicijskih sredstev in zaviralno vplival na integracijske procese 
v tej panogi. 

— Analize sedanjega stanja kažejo, da bo potrebno čimprej sprejeti tak 
program razvoja turizma v Sloveniji, ki bo nakazal turistični razvoj posameznih 
regij in turističnih centrov ter določil odgovorne nosilce za njegovo izvajanje. 

— Za uresničitev takega programa razvoja turizma Slovenije, ki ga mora 
potrditi Skupščina SR Slovenije, je potrebno sodelovanje vseh prizadetih de- 
javnikov, tako bank, turističnih in drugih delovnih organizacij, občinskih skup- 
ščin ter družbenih organizacij, odločilno vlogo pa morajo odigrati usmerjevalna 
sredstva republike. 

Z namenom, da pospeši rešitev nakazanih problemov, je Skupščina SR Slo- 
venije na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije sprejela na seji republiškega 
zbora in gospodarskega zbora 

I. 

Sklep 

o ukrepih za nadaljnji razvoj turističnega gospodarstva v SR Sloveniji 

1. Izvršni svet 

a) zagotovi sredstva za izdelavo tretje faze študije »Možnosti razvoja tu- 
rizma v Sloveniji«, ki naj služi za izdelavo koncepta razvoja turizma v Sloveniji. 
Studija naj odgovori zlasti na vprašanja: 

1. mesto in vloga turizma v gospodarskem in družbenem razvoju Slovenije, 
2. katera območja in kraji v Sloveniji imajo najugodnejše pogoje za razvoj 

turističnega gospodarstva, 
3. nakaže regionalno usmeritev razvoja turizma, ki naj bo usklajena z 

načeli regionalnega prostorskega plana gospodarskega razvoja Slovenije. 
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b) razvija, dokler koncept gospodarskega in družbenega razvoja SR Slo- 
venije in koncept razvoja turizma še nista izdelana, turistično gospodarstvo v 
okviru »Osnovnih stališč in smernic Skupščine SR Slovenije za razvoj turizma v 
prihodnjem 7-letnem obdobju« iz leta 1964 in sprejetega srednjeročnega pro- 
grama. 

V ta namen za to prehodno obdobje: 
1. pripravi na osnovi razpoložljivega gradiva predlog, iz katerega bo raz- 

vidno, v katerih območjih in krajih so najugodnejši pogoji za razvoj stacio- 
narnega, izletnega in tranzitnega turizma in katere zvrsti turističnega prometa 
(zdraviliški, obmorski, zimsko-športni, lovni itd.) imajo primerjalne prednosti 
na posameznih območjih in s tem za turistične investicije, posebno vrednost; 

2. zagotovi vladanje republiških sredstev v infrastrukturne objekte in v 
ona turistična območja, kjer se s temi vlaganji zagotovi kompleksna turistična 
izgradnja turističnih krajev; 

3. pripravi predlog sistema formiranja dodatnih sredstev (sredstev bank, 
občin, delovnih organizacij itd.) za kreditiranje infrastrukturnih objektov v 
turističnih krajih, ker usmerjena sredstva republike ne morejo pokriti vseh 
potreb. 

c) Prouči zbiranje in uporabo retencijske kvote v turizmu in izdela predlog 
za zvezni izvršni svet za tak sistem, ki bo zagotavljal pravico do retencijske 
kvote vsem pridobitnikom deviznih sredstev iz turizma in ne bo vezan izključno 
na tuje prenočitve. 

č) Podvzame ukrepe za čimprejšnjo oživitev komiteja za turizem pri iz- 
vršnem svetu Skupščine SR Slovenije, ki naj postane v sodelovanju z vsemi 
prizadetimi organizacijami osrednji pobudnik izvajanja začrtane turistične po- 
litike v SR Sloveniji. 

d) Zagotovi z dolgoročnimi krediti in regresiranjem obrestne mere iz usmer- 
jenih republiških sredstev realizacijo programa Planinske zveze Slovenije za 
vzdrževanje, adaptacijo in modernizacijo visokogorskih planinskih postojank, 
oziroma s prizadetimi občinskimi skupščinami zagotovi financiranje tega pro- 
grama za tiste objekte, ki zaradi specifičnih pogojev ne prenesejo niti dolgo- 
ročnih kreditov. 

e) Sodeluje s sredstvi republiškega proračuna pri financiranju republiške 
splošne turistične propagande in dejavnosti Turistične zveze Slovenije z naj- 
manj takim deležem kot doslej. 

f) Se še nadalje zavzema pri zveznem izvršnem svetu, da se pospešeno 
uveljavijo bilateralni sporazumi o odpravi viz z vsemi državami, s katerimi to 
do sedaj še ni urejeno, prav tako pa tudi za sprostitev planinskega obmejnega 
prometa. 

g) Izdela predlog o financiranju modernizacije mednarodnih mejnih pre- 
hodov in ga predloži zveznim organom skupaj s predlogom za participacijo 
ustreznih zveznih sredstev pri reševanju tega perečega in za vso državo po- 
membnega problema in predlog za spremembo 61 e člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah temeljnega zakona o javnih cestah (Uradni list SFRJ, št. 7/67 v 
tem smislu, da se spremene merila razporejanja sredstev iz pristojbin, ki jih 
plačujejo tuja cestna motorna vozila. 

h) Izdela osnutek predloga za spremembo temeljnega zakona o prometnem 
davku, po katerem bi bile gostinske delovne organizacije in zasebni gostinci 
oproščeni plačila prometnega davka pri nabavi opreme in strojev za opravljanje 
gostinske dejavnosti ter ga posreduje zveznim organom. 
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i) Izdela osnutek predloga za spremembo temeljnega zakona o gostinski 
dejavnosti v tem smislu, da se pristojnost o zaposlovanju tuje delovne sile v 
zasebnem gostinstvu prenese na republike in ga posreduje zveznim organom. 

2. Republiški sekretariat za gospodarstvo 

a) izdela in izda pravilnik o minimalni tehnični ureditvi gostinskih obratov; 
b) pripravi skupaj z republiškim sekretariatom za finance predlog za spre- 

membo temeljnega zakona o komunalnih taksah v tem smislu, da se zagotovi 
uporaba turistične takse izključno za financiranje izboljšanja pogojev bivanja 
turistov (informacijska služba, prireditve, propaganda itd.) in za financiranje 
programov turističnih društev; 

c) analizira v sodelovanju z republiškim sekretariatom za finance vpliv 
sedanjega načina zajemanja davkov in vodenja finančne dokumentacije v za- 
sebnem gostinstvu in o svojih ugotovitvah poroča Skupščini SR Slovenije; 

č) izdela analizo ekonomskih efektov maloobmejnega prometa in njegov 
vpliv na gospodarstvo Slovenije ter pripravi dodatne predloge za še hitrejši 
razvoj te vrste turističnega prometa. 

3. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno politiko 

Poskrbi, da si bosta republiški zdravstveni center in republiška skupnost 
socialnega zavarovanja z dolgoročnimi pogodbami zagotovila v naravnih zdra- 
viliščih za bolnično zdravljenje le tiste zmogljivosti, ki jih komunalni zavodi 
za socialno zavarovanje lahko zakupijo z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 
Druge, na ta način sproščene zmogljivosti v zdraviliščih, pa naj se sproste za 
komercialni turizem. 

II. 

Priporočilo za nadaljnji razvoj turizma 

a) Občinskim skupščinam 

— da pri določanju obveznosti gospodarskim organizacijam in zasebnikom,, 
ki so udeleženi v turističnem prometu (občinski prometni davek) ter pri obli- 
kovanju politike cen proizvodom oziroma komunalnih storitev upoštevajo stanje 
na turističnih tržiščih in povečan konkurenčni pritisk sosednjih turističnih 
dežel in da prispevek za uporabo mestnega zemljišča ter druge komunalne takse 
usmerjajo v izgradnjo infrastrukturnih objektov, 

  da podpirajo razvoj zasebnega gostinstva, predvsem v primerih, ko gre 
za objekte, v katerih se lahko dosežejo kvalitetne gostinske in penzionske sto- 
ritve in ki predstavljajo dopolnilo za turistične storitve na določenem območju. 
Pri tem naj upoštevajo, da bo kvalifikacijska struktura zaposlenih delavcev v 
tem sektorju gostinstva podobna kvalifikacijskim zahtevam v družbenem sek- 
torju; 

— da v svojih proračunih in z združevanjem sredstev gospodarskih in dru- 
gih delovnih organizacij zagotovijo sredstva za financiranje splošne krajevne 
in regionalne turistične propagande ter za financiranje delovnih programov 
turističnih in planinskih društvenih organizacij. 



Priloge 50i> 

b) Gospodarski zbornici SR Slovenije 

— da ugotovi, katere delovne organizacije na področju turizma in gostinstva 
imajo pogoje za pospešeno razširjeno reprodukcijo na podlagi integracijskih pro- 
cesov. Na tej osnovi naj spodbuja integracijske procese in poslovno sodelovanje 
med gostinskimi in turističnimi delovnimi organizacijami ter drugimi, ki so 
posredno ali neposredno povezane z razvojem turizma, v cilju večje koncen- 
tracije kapitala, izboljšanja poslovnosti in zniževanja stroškov; 

— da z neposrednim povezovanjem svetov posameznih panog pripomore 
k še uspešnejši vključitvi trgovine, kmetijstva in drugih neposredno zainte- 
resiranih panog za pospeševanje turističnega prometa; 

— da dosledno izvede tak sistem zbiranja sredstev za financiranje repu- 
bliške splošne turistične propagande, ki bo zagotovil načrtno in dolgoročno pro- 
gramiranje propagandnih akcij, ter da bo višina teh sredstev ustrezala potrebam 
turističnega tržišča; 

— da republiški sklad za splošno turistično propagando pri gospodarski 
zbornici SR Slovenije dodeljuje v bodoče večja finančna sredstva za splošno 
turistično propagando na domačem turističnem trgu. 

c) Turističnim in gostinskim gospodarskim organizacijam in drugim delov- 
nim organizacijam, ki so povezane s turizmom 

— da vodijo tako poslovno politiko, ki bo pospeševala kooperacijske in inte- 
gracijske procese ter poslovno sodelovanje v panogi in z drugimi panogami, 
omogočala angažiranje večjih bančnih sredstev, načrtnejšo razširjeno reproduk- 
cijo in vključitev v mednarodni turizem; 

— da za izboljšanje organizacije dela, za uvajanje sodobnih tehnoloških 
postopkov v cilju zniževanja režijskih in materialnih stroškov — ki so v gostin- 
skih in turističnih gospodarskih organizacijah razmeroma visoki — posvete 
analitskemu in raziskovalnemu delu večjo pozornost. V ta namen naj zagotove 
potrebna sredstva; 

— da z vključevanjem večjega števila delavcev z ustrezno izobrazbo izbolj- 
šajo kvalifikacijsko strukturo zaposlenih; 

— da sodelujejo in materialno podpirajo turistične družbene organizacije 
pri organiziranju kulturnih, športni'h in drugih prireditev, namenjenih razve- 
drilu gostov; 

— da v naporih za pospeševanje turizma neposredno sodelujejo in uskla- 
jujejo svoje interese v okviru posameznih turističnih društev, regionalnih turi- 
stičnih zvez in Turistične zveze Slovenije; 

— da potovalne agencije in druge organizacije prilagajajo svoje programe 
potrebam domačega turizma, pri čemer naj upoštevajo tudi interese plačilne 
bilance; 

— da PTT podjetja v skladu z interesi razvoja turizma pospešeno moder- 
nizirajo svojo mrežo, zlasti na območju z večjim turističnim prometom, izbolj- 
šajo kvaliteto storitev in prilagode delovni čas potrebam turističnega povpra- 
ševanja. 

č) Poslovnim bankam 

— da usmerijo kreditna sredstva predvsem v gradnjo tistih turističnih 
objektov, ki so v skladu z načelom kompleksne turistične izgradnje turističnih 
centrov, oziroma, da vlagajo sredstva v tiste turistične kraje, kjer so infrastruk- 
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turni objekti že do določene stopnje zgrajeni ali pa so zagotovljena sredstva za 
te namene in da pri investicijskih odločitvah upoštevajo ugotovitve izvršnega 
sveta, katera območja oziroma kraji in vrste turizma imajo posebno vrednost; 

— da v financiranju turističnih objektov vključijo tudi potrebna sredstva 
za gradnjo infrastrukturnih in komunalnih objektov in naprav; 

— da proučijo možnosti razširjene reprodukcije v turizmu in prilagodijo 
kreditne pogoje dejanski sposobnosti turističnih in gostinskih gospodarskih 
organizacij, predvsem v pogledu obrestne mere, odplačilnih rokov, deviznega 
vračanja in uvedbe začasnega moratorija; 

— da pri mobilizaciji sredstev in kreditiranju turističnega gospodarstva 
tesno sodelujejo z vsemi dejavniki s tega področja in da še v večji meri s selek- 
tivno kreditno politiko podpirajo integracijske procese v tej panogi; 

— da v svoj kreditni mehanizem vključijo tudi kreditiranje izgradnje in 
obnove zasebnih gostišč. 

d) Republiškim skupnim rezervam gospodarskih organizacij 

— da na osnovi ekonomsko utemeljenih načrtov za sanacijo naravnih zdra- 
vilišč zagotovi sredstva iz republiškega sklada skupnih rezerv za tista zdravi- 
lišča, ki jih je možno hitro usposobiti za prodajo njihovih storitev na domačem 
in tujih turističnih tržiščih. 

e) Cestnemu skladu SR Slovenije 

— da v svojem finančnem načrtu upošteva, da se še nerazporejena sredstva 
od prometnega davka na gorivo uporabijo predvsem za tiste ceste, ki so po- 
membne za razvoj turizma. 

f) Turističnim družbenim organizacijam 

— da regionalne turistične zveze še nadalje izpopolnjujejo mrežo turističnih 
društev in s tem vključujejo občane v turistično družbeno dejavnost. Na tistih 
območjih, kjer regionalne (občinske in medobčinske) turistične zveze še niso 
organizirane, jih je treba ustanoviti, tako da bo vsa Slovenija smotrno povezana 
v zaključnih turističnih regijah; 

— da regionalne zveze in turistična društva, ki imajo redno zaposlene de- 
lavce, izboljšajo kvalifikacijsko strukturo zaposlenih; 

— da mobilizirajo vse objektivne in materialne sile za povečanje in izbolj- 
šanje turističnega prometa, pri čemer naj vključujejo vse gospodarske in nego- 
spodarske organizacije na svojih območjih, ki imajo kakršenkoli stik s tu- 
rizmom ; 

— da Turistična zveza Slovenije v sodelovanju z republiškim odborom sindi- 
katov, s Počitniško zvezo Slovenije in drugimi organizacijami, v katerih delovno 
področje spada domači turizem, pripravi kompleksno študijo o problemih do- 
mačega turizma ter izdela predloge za rešitev vprašanj, ki zavirajo njegov 
nadaljnji razvoj. V tej zvezi naj pripravi tudi predlog za organizacijo turistič- 
nega varčevanja, ki naj postane ena izmed osrednjih oblik za pospeševanje 
domačega turizma ter predloge za učinkovitejše izkoriščanje počitniških domov. 

g) Zvezi naravnih zdravilišč in zdraviliških krajev Slovenije 

— da pripravi operativne programe za sanacijo zdravilišč in zdraviliških 
turističnih krajev in da na osnovi teh določi ona zdravilišča in zdraviliške kraje, 
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ki jih je možno hitro usposobiti za prodajo storitev na domačem in tujih turi- 
stičnih tržiščih; 

— da zagotovi pogoje za enotno nastopanje naravnih zdravilišč in zdravi- 
liških krajev na tujih turističnih tržiščih ter po proučitvi tržnih pogojev formira 
ali pridobi eno od obstoječih potovalnih agencij, ki bi se specializirala za prodajo 
teh storitev; 

— da prouči možnosti za spremembo statusa naravnih zdravilišč v tem 
smislu, da postanejo gospodarske delovne organizacije. 

Št.: 332-1/68 
Ljubljana, 12. 4. 1968 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
18. 4. 1968 obravnavala predlog sklepa in priporočila za nadaljnji razvoj turizma 
od 12. 4. 1968. 

Uvodoma so bili nekateri člani komisije mnenja, da je predlagani akt pre- 
obširen; zlasti pa so za akt, ki naj bi bil tudi uradno objavljen, preveč podrobne 
in obsežne ugotovitve v prvem delu akta. Celoten akt ima po svojem obsegu, 
strukturi ter intencijah bolj značaj resolucije, ki se nanaša na problematiko 
celotnega področja turizma. Sklepi naj bi bili sicer precizni in kratki, brez 
obsežnih utemeljitev. Izražena pa so bila tudi nasprotna mnenja, namreč, da 
predlagani akt izhaja iz poglobljenega obravnavanja celotnega področja dolo- 
čene družbene dejavnosti in si je v konkretnem primeru težko predstavljati 
drugačen akt, ki bi bil po obsegu bistveno krajši. Po istem mnenju ima tudi 
obširen akt svoje prednosti, ker je lahko podrobnejši in konkretnejši; za tiste, 
ki jih akt interesira oziroma se jih neposredno tiče, pa sam obseg akta ni toliko 
pomemben, kot njegova konkretna vsebina. V tej zvezi je bilo izraženo še 
mnenje, da bi bilo morda za javnost primerneje in bolj učinkovito, če bi se 
ugotovitve objavile v dnevnem časopisju, v uradnem listu pa le besedilo sklepa 
in priporočila; kajti tudi pri zakonih se obrazložitev ne objavlja. 

Nadalje je bilo ugotovljeno, da bi izvedba predloženih sklepov v nekaterih 
primerih zahtevala finančna sredstva in sicer tako sredstva republiškega pro- 
računa, kot tudi sredstva, ki jih republika usmerja za gospodarske investicije. 
Komisija je bila mnenja, da bi zato morali predlagani akt obravnavati tudi 
pristojni odbori obeh zborov za družbeni plan in finance ter dati o tem svoje 
mnenje. Tak postopek smiselno nakazuje tudi določbe poslovnika Skupščine 
SR Slovenije (274. člen v zvezi s 316. členom). 

V podrobni obravnavi besedila predlaganega akta je komisija izrazila pri- 
pombe oziroma predlagala spremembe k naslednjim točkam sklepa oziroma 
priporočila: 

+ 

I. K sklepu 

— ki se nanaša na izvršni svet (1. točka): 
K točkam a), b/2, d) in e): 
Izvršnemu svetu je po obstoječi ustavni in pravni ureditvi naložena splošna 

skrb za izvrševanje zakonov, republiškega družbenega plana, republiškega pro- 
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računa in drugih aktov skupščine SR Slovenije ter splošne politike, ki jo določi 
skupščina. V zvezi s tem ima izvršni svet še posebno nalogo, da določa predloge 
republiškega družbenega plana, republiškega proračuna in sklepnega računa o 
izvršitvi republiškega proračuna; vse te akte po predlogu izvršnega sveta spre- 
jema skupščina. O razdelitvi proračunskih sredstev torej vsako leto odloči skup- 
ščina, izvršni svet pa v okviru sprejetega proračuna razpolaga z določenimi 
sredstvi za posebej odrejene namene. Prav tako skupščina daje v proračunu 
določena sredstva v posebne postavke, s katerimi razpolagajo republiški upravni 
organi. Tako je za leto 1968 določeno, da republiški sekretariat za gospodarstvo 
razpolaga s sredstvi na postavki »gospodarski posegi«. Iz pregleda razporeditve 
sredstev za gospodarske posege pa sledi, da je med temi predvideno za turistično 
dejavnost 968 000 dinarjev ter 1 300 000 dinarjev za regresiranje 2 %> obresti za 
turistične kredite. 

Glede na letošnjo delitev proračunskih sredstev, kot tudi na delitev v pri- 
hodnjem obdobju torej sklep ne more nalagati izvršnemu svetu obveznosti, ki 
niso skladne z njegovo funkcijo in jih tudi ta ne more zagotoviti. Pač pa bi 
lahko skupščina v tej zvezi eventualno sprejela sklep, da bo v prihodnjih letih 
npr. zagotovila v proračunu potrebna sredstva za izdelavo študije, ki se omenja 
v točki a) ter za republiško splošno turistično propagando in dejavnost turistične 
zveze Slovenije (točke e). Za tekoče leto pa bi v tej zvezi, če je to potrebno, lahko 
določila smernice republiškemu sekretariatu za gospodarstvo, kako naj uporabi 
sredstva, ki so v proračunu določena za turistično dejavnost. 

Tudi sredstva SR Slovenije za investicije v gospodarstvu neposredno 
usmerja skupščina z družbenim planom in zakonom. Namen in pogoje uporabe 
usmerjenih sredstev je skupščina konkretno določila z zakonom o usmeritvi 
sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966—1970 (Uradni 
list SRS, št. 4/67 s spremembo v Uradnem listu SRS št. 10/68). Po navedenem 
zakonu ta sredstva niso bila namenjena za financiranje vseh investicij v turizmu, 
temveč izrecno »za nakup opreme in za graditev objektov, s katerimi se pospe- 
šuje inozemski turizem«. Tudi uporaba usmerjenih sredstev za druge namene po 
tem zakonu je bila izrecno omejena za povsem konkretno določene investicije. 
Kredite v te namene odobrava splošna gospodarska banka ob pogojih, ki so 
določeni v zakonu. 

Če je potrebna še posebna podrobnejša usmeritev uporabe teh sredstev, naj 
bi to usmeritev neposredno dala skupščina, njeno stališče pa bi bilo obvezno za 
izvršni svet in druge organe, ki skrbijo za izvajanje politike in ukrepov skup- 
ščine. Taka podrobnejša določitev namena uporabe usmerjenih sredstev bi mo- 
rala biti skladna z usmeritvijo v citiranem zakonu; če pa se namerava spre- 
meniti oziroma razširiti namen uporabe teh sredstev, bi bilo predvsem potrebno 
spremeniti zakon. Ob tem je bila komisija mnenja, da predlagani sklep pod d) 
presega intencije obstoječega zakona (vzdrževanje, adaptacija in modernizacija 
visokogorskih planinskih postojank), z vidika skladnosti s sedanjo, določbo za- 
kona pa je vprašljivo tudi, če so v točki b/2 predvidena vlaganja v celotna 
turistična območja zaradi kompleksne turistične izgradnje skladna z intencijami 
obstoječega zakona. Po mnenju nekaterih članov komisije bi bilo tako tolma- 
čenje zakona le preširoko in bi bilo pravno zanesljiveje, če bi se v tem primeru 
ustrezno dopolnil zakon, zlasti še, če naj bi omogočil tudi financiranje vzdrže- 
vanja, adaptacije in modernizacije visokogorskih planinskih postojank. 
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Ob upoštevanju navedenih ugotovitev in stališč je bila komisija mnenja, 
da sklepi, ki se tičejo izvršnega sveta v točkah a), b/2, d) in e) v predloženem 
besedilu niso sprejemljivi. 

K točki Č): 
Ni jasno, kaj pomeni »oživitev komiteja za turizem«. Ce je mišljeno, da naj 

bi ta postal aktivnejši, bi bilo to možno le, če bi ta komite že obstojal. Tega 
komiteja pa dejansko še ni. Po zakonu o republiški upravi SR Slovenije (Uradni 
list SRS, št. 14/65) je možno komite ustanoviti za opravljanje nalog republiške 
uprave, ki imajo skupen pomen za dva ali več republiških upravnih organov. 
V tem primeru je to republiški upravni organ in bi ga zato morala ustanoviti 
skupščina in ne izvršni svet. 

Izvršni svet lahko ustanavlja odbore, komisije in druga delovna telesa ter 
strokovne svete. Če bi bil sprejet predlog, da se izvršnemu svetu naloži usta- 
novitev svojega organa za turizem, bi bilo treba sklep formulirati tako, da 
izvršni svet ustanovi svoj posebni organ za turizem — pri čemer ne bi moglo 
priti do ustanovitve komiteja v takem smislu, kot je predviden v zakonu o 
republiški upravi. 

—rki se nanaša na republiški sekretariat za gospo- 
darstvo 

K točki a): 
Po določbi 197. člena ustave SR Slovenije lahko republiški sekretarji izda- 

jajo pravilnike, odredbe in navodila za izvrševanje zakonov in predpisov izvrš- 
nega sveta, če so za to pooblaščeni z zakonom ali s predpisom izvršnega sveta. 
Sklep torej ne more naložiti izdajo izvršilnega predpisa, temveč bi republiškega 
sekretarja (ne sekretariat) za izdajo pravilnika lahko pooblastil le ustrezen za- 
kon. Temeljni zakon o gostinski dejavnosti (Uradni list SFRJ, št. 8/65) v prvem 
odstavku 4. člena sicer predvideva, da republiški predpis določa minimalne 
tehnične pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti — vendar je to le napotilo 
za republiški zakon, ne pa morda podlaga za izdajo pravilnika s strani pristoj- 
nega republiškega sekretarja. Konkretno pooblastilo v tej zvezi bi lahko vseboval 
le republiški zakon, ki bi urejal to področje. Republiški zakon o zasebni go- 
stinski dejavnosti ima sicer pooblastilo republiškemu sekretarju, vendar ne v 
tem smislu. 

K točki b): 
Po ustavnih načelih občina samostojno gospodari s svojimi sredstvi in jih 

v skladu s svojimi potrebami razporeja v svoj proračun in v svoje sklade, pri 
čemer mora s svojimi sredstvi v prvi vrsti zagotoviti izvrševanje svojih z 
ustavo in zakoni določenih temeljnih nalog (99. člen zvezne ustave in 91. člen 
ustave SR Slovenije). To načelo razvija tudi temeljni zakon o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti (Uradni list SFRJ, št. 31/64) z določbo, da druž- 
beno-politične skupnosti samostojno razpolagajo z dohodki, ki jim pripadajo po 
tem zakonu. Po navedenem zakonu so komunalne takse dohodek občine in ta z 
njimi samostojno razpolaga kot z drugimi taksami, prispevki in davki, ki so 
njen dohodek po tem zakonu. 

Zato bi bil predlog za spremembo temeljnega zakona o komunalnih taksah 
v tem smislu, da se občine omeji v samostojnem razpolaganju z delom njenih 
dohodkov, v nasprotju z navedenim ustavnim načelom in z obstoječo pravno 
ureditvijo. Predlog pa tudi sicer pravno-sistemsko ni sprejemljiv, ker bi morali 
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eventualno predhodno spremeniti sistemski temeljni zakon o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti in predlog zastaviti kvečjemu v tem smislu, da se 
turistične takse izločijo iz rednih dohodkov občine in obvezno formirajo iz njih 
posebni namenski skladi. Taka sprememba bi tudi sicer terjala niz sistemskih 
premikov in je uspeh take pobude zelo dvomljiv. 

Glede na to komisija predlaga, da se ta točka predlaganega sklepa črta. 
— ki se nanaša na republiški sekretariat za zdrav- 

stvo in socialno politiko 
Naloga, ki se nalaga republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno 

politiko, v predlagani obliki ni izvedljiva. V pošiljanju zavarovancev v zdravi- 
lišča odločajo komunalne skupnosti socialnega zavarovanja in jih republiški 
zdravstveni center ter republiška skupnost socialnega zavarovanja v tem smislu 
ne moreta zavezovati s svojimi dolgoročnimi pogodbami, niti ne moreta v nji- 
hovem imenu prevzemati podobnih obveznosti. 

V tej zvezi bi bilo primerneje sprejeti ustrezno priporočilo komunalnim 
skupnostim socialnega zavarovanja. 

II. K priporočilu 

a) občinskim skupščinam 
V zakonu o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (Uradni list SRS, 

št. 42/66) je izrecno določeno, da se smejo sredstva iz tega prispevka uporabljati 
samo za graditev in rekonstrukcijo komunalnih objektov in naprav kolektivne 
potrošnje; ti objekti in naprave so v zakonu tudi podrobno opredeljeni. Ko pri- 
poročilo usmerja prispevek za uporabo mestnega zemljišča v izgradnjo infra- 
strukturnih objektov, nastaja nevarnost, da bi se sredstva trošila za drugačne 
namene, kot pa jih je skupščina določila z omenjenim zakonom. Usmeritev 
teh sredstev na infrastrukturo bi bila zato sprejemljiva le v primeru, če bi bilo 
jasno povedano, da gre pri tem le za tiste infrastrukturne objekte, ki se sicer 
lahko gradijo iz prispevka za uporabo mestnega zemljišča po določbah zakona. 

e) cestnemu skladu SR Slovenije 
V razpravi je bilo opozorjeno, da se s priporočilom v tej točki daje smer- 

nica upravnemu odboru cestnega sklada, kako naj uporabi del sredstev, s kate- 
rimi razpolaga; hkrati pa se cestnemu skladu dajejo smernice tudi v predlogu 
sklepov o varnosti prometa na javnih cestah in sicer v tem smislu, da naj se 
sredstva uporabijo predvsem za povečanje varnosti prometa in za pospešeno 
rekonstrukcijo oziroma odpravo tako imenovanih črnih točk. Ob takih pred- 
logih, ki se javljajo hkrati v različnih dokumentih in v različnih smereh, bi bilo 
treba razpravljati kompleksno, jih uskladiti in pripraviti ustrezna skupščinska 
stališča oziroma smernice, ki naj bi bile realizirane v programu in finančnem 
načrtu cestnega sklada, h katerima daje skupščina soglasje. 

Komisija načelno sicer ne odklanja tega priporočila cestnemu skladu, vendar 
meni, da je treba opraviti predhodno usklajevanje tako, da skupščina ne bi spre- 
jemala neusklajenih parcialnih smernic v isti zadevi. 

Št.: 332-1/68 
Ljubljana, 19. 4. 1968 
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Odbor za trgovino, gostinstvo in turizem republiškega zbora in občasni 
odbor za trgovino, turizem in druge storitvene dejavnosti gospodarskega zbora 
sta na skupni seji, dne 14. 3. 1968 razpravljala o aktualnih problemih turizma in 
gostinstva v SR Sloveniji na osnovi gradiv, ki jih je pripravil republiški sekre- 
tariat za gospodarstvo v sodelovanju z zavodom SR Slovenije za plan, z gospo- 
darsko zbornico in Turistično zvezo in gradiva Planinske zveze Slovenije. 

V splošni razpravi o razvoju turizma in problemih, ki se na tem področju 
pojavljajo, sta odbora ugotavljala, da predložena gradiva realno prikazujejo 
sedanje stanje te panoge gospodarstva. Razprava je ponovno potrdila že večkrat 
izražene ugotovitve, da bi ta panoga gospodarstva glede na ugodne prirodne 
in druge pogoje lahko mnogo več prispevala k splošnemu gospodarskemu raz- 
voju, če bi dovolj vsestransko ocenili njeno družbeno rentabilnost in temu pri- 
merno z družbenimi napori vseh zainteresiranih ustvarili ugodnejše pogoje za 
njen nadaljnji razvoj. 

Podatki o deviznih dohodkih kažejo, da ima Slovenija razmeroma nizek 
blagovni izvoz, visok pa je delež neblagovnega deviznega priliva. Neblagovni 
devizni dohodki so leta 1967 znašali že približno 54 %> od vrednosti vsega izvoza, 
turistični promet pa je pri ustvarjanju teh dohodkov na prvem mestu (44 % 
neblagovnega deviznega priliva). To dokazuje, da je ekonomsko utemeljena 
ugotovitev, da je turizem pomembna perspektivna gospodarska panoga in da ga 
je temu primerno potrebno tudi razvijati in mu posvetiti skrb širše družbene 
skupnosti. Neutemeljene in ekonomsko neracionalne pa so tiste tendence, ki 
se v praksi večkrat uveljavljajo, da naj se turizem razvija le ob pogojih pod- 
jetniške rentabilnosti gostinskih gospodarskih organizacij. Taki pogledi in praksa 
turističnega gospodarstva ne bodo dvignili na višjo raven, turistične in gostin- 
ske organizacije bodo ostale še vedno na nizki obrtniški stopnji gospodarjenja 
in zahteve o uvajanju industrijskega načina proizvodnje in industrijske misel- 
nosti v turističnem gospodarstvu bodo ostale le na papirju. 

Ko sta odbora analizirala značilnosti razvoja turističnega prometa v letih 
1963—1967 sta ugotavljala, da so spremembe v strukturi osebne in družbene 
potrošnje po uveljavitvi gospodarske reforme povzročile nazadovanje domačega 
stacionarnega turističnega prometa, ki je najznačilnejše v zdraviliških turistič- 
nih krajih. Močno se je povečal domači izletni turizem in število potovanj na- 
ših državljanov v inozemstvo. Inozemski turistični promet je ugodno naraščal, 
pri čemer dobiva vise večji pomen in obseg inozemski izletni in tranzitni turi- 
zem. V letu 1967 je v rednem in maloobmejnem prometu vstopilo v Slovenijo 
več kot 28 milijonov tujcev. Po predhodnih ocenah za leto 1968 se bo to število 
še povečalo. Ti podatki kažejo, da postaja Slovenija v vse večji meri izletno 
gravitacijsko območje sosednjih dežel in da se je struktura inozemskega turi- 
stičnega prometa v Sloveniji bistveno spremenila. Tuji izletni turizem je postal 
pomemben vir deviznega priliva. Ocenjuje se, da SO' devizni dohodki iz tega 
vira že lani dosegli devizne dohodke inozemskega stacionarnega turističnega 
prometa. Skupni devizni dohodki od inozemskega turizma so zaradi tega v 
SR Sloveniji relativno znatno višji kot na območju ostale Jugoslavije. Slovenija 
je v letu 1967 ustvarila 55 milijonov 648 000 dolarjev dohodkov od inozemr 
skega turizma. 

Nove smeri v turističnem prometu so povzročile vrsto problemov, ki jih 
družba, gospodarstvo in banke, še posebej pa turistično gospodarstvo niso naj- 
uspešneje reševale. Posledica tega je, da je ta panoga relativno zaostala za 
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zahtevami turističnega trga in ni bila sposobna vedno nuditi kvalitetnih in 
sodobnih turističnih uslug. 

Odbora sta opozorila zlasti na naslednja odprta vprašanja: 
— osnovna stališča in smernice Skupščine SR Slovenije za razvoj turizma 

v 7-letnem obdobju iz leta 1964 se glede smeri razvoja turizma v glavnem niso 
uveljavila, ker so odgovorni činitelji preveč čakali na napovedani skupni razvoj 
in program turizma. Posledica tega je, da so se uveljavili le posamezni pro- 
grami turističnih in drugih gospodarskih organizacij, kot rezultat podjetniškega 
programiranja, ki niso bili vedno v skladu z načelom koncentrirane in kom- 
pleksne izgradnje turističnih centrov in z regionalnim razvojem. Analize seda- 
njega stanja kažejo, da bo potrebno čimprej sprejeti tak program razvoja 
turizma v Sloveniji, ki bo nakazal turistični razvoj posameznih regij in turi- 
stičnih centrov. Za uresničitev tega programa pa se bodo morali zavzeti vsi 
prizadeti dejavniki tako banke, turistične in druge delovne organizacije, občin- 
ske skupščine ter družbene organizacije, odločilno vlogo pa bodo morala imeti 
usmerjevalna sredstva republike. 

— Integracijski in kooperacijski procesi ter primeri poslovnega sodelovanja 
na področju gostinstva in v turističnem gospodarstvu, so redki. Posledice in- 
dividualnega, često v lokalne meje zaprtega gospodarjenja, niso pozitivne. Go- 
stinske in turistične organizacije niso sposobne nastopati pri poslovnih bankah 
kot močan kreditno sposoben in interesanten komitent; ne morejo se uveljaviti 
kot enakovreden ponudnik svojih storitev velikim integriranim potovalnim 
agencijam; razdrobljenost gostinskih gospodarskih organizacij in s tem njihovih 
skladov zavira razširjeno reprodukcijo v panogi s pomočjo najemanja investicij- 
skih kreditov; tak način gospodarjenja onemogoča pospešeno racionalizacijo 
in modernizacijo panoge. 

— Vključevanje in sodelovanje drugih gospodarskih panog s turističnim 
gospodarstvom je omejeno le na nekaj primerov. Ni še v popolnosti dozorelo 
spoznanje, da ima izvoz blaga oziroma uslug prek turizma vrsto prednosti 
pred direktnim blagovnim izvozom. Tako je potrebno pri izvozu blaga doseči 
čim večjo konkurenčnost na tujem trgu, kadar pa isto blago prodamo na 
domačem trgu tujemu gostu za devize, pa je konkurenčni boj omejen na raven 
domače storilnosti in doma razpoložljive kvalitete. Še več, blago slabše kvali- 
tete, ki ga sploh ne bi mogli izvoziti, prodamo doma direktno ali indirektno 
za devize in za višjo ceno kot bi ga na tujem. Tudi za uvoženo blago, ki ga 
porabimo v turizmu, je to najugodnejša oblika reeksporta. V turizmu kupec 
išče blago, v blagovnem izvozu se mora prodajalec boriti za odjemalca. Poleg 
vsega pa doseže blago v gostinstvu zaradi dodatne obdelave višjo vrednost. 

— Spremenjena struktura inozemskega turizma v korist izletniškega in 
tranzitnega turističnega prometa dokazuje, da so sedanji predpisi o priznavanju 
retencijske kvote zastareli in neustrezni, saj do nje nimajo pravice vsi tisti, ki 
ustvarjajo devizne dohodke iz turizma. To povzroča, da retencijska kvota v 
Sloveniji ni dala pričakovanih rezultatov, prav tako pa je bila zaradi razdrob- 
ljenosti na mnogoštevilne gostinske organizacije neučinkovita za angažiranje 
večjih bančnih sredstev. 

— Hitrejši in bolj skladen razvoj turističnega prometa zavira zlasti slaba 
opremljenost turističnih krajev z infrastrukturnimi in komunalnimi objekti in 
napravami. Zaostajanje v gradnji teh objektov negativno vpliva na izkoriščanje 
obstoječih turističnih zmogljivosti. Brez ustreznega sistema zbiranja sredstev 
za te namene in urejenega kreditiranja teh problemov ne ibo mogoče rešiti. 



Priloge 513 

— Slaba propustnost in kvaliteta naših cest lahko bistveno vpliva na 
zmanjšanje, zlasti izletnega turizma. Kolikor ne bomo kmalu rešili problema 
cestnega prometa, bomo izgubili precejšen vir deviznih dohodkov, ki nam jih 
dajeta izletniški in stacionarni inozemski turizem. Tuji turisti, ki prihajajo 
iz ostalih predelov Evrope k sredozemskim obalam, bodo krenili po drugih 
cestah in tako obšli ne le turistično področje Slovenije, temveč tudi Jugoslavije. 

— Strožji kriteriji glede zdravljenja v naravnih zdraviliščih so prizadeli 
zlasti zdravilišča in zdraviliške kraje. Novi pogoji gospodarjenja se v zdravi- 
liščih še niso povsem uveljavili, med drugim tudi zato ne, ker še niso razčiščena 
razmerja med zdravilišči in plačniki zdravstvenih uslug. S tem v zvezi odbora 
zagovarjata stališče, da naj se ti odnosi urede na osnovi dolgoročnih pogodb, 
po katerih naj bi bili komunalni zavodi s socialnim zavarovanjem dolžni pla- 
čevati tiste kapacitete, ki jih zakupijo, ostale kapacitete pa naj služijo za 
potrebe komercialnega turizma, S pomočjo sredstev sklada skupnih rezerv naj 
se pospeši sanacija tistih zdravilišč, ki jih je možno hitro usposobiti za prodajo 
njihovih storitev na domačem in tujih trgih. • 

— Odbora sta proučevala tudi problematiko razširjene reprodukcije in 
s tem, v zvezi vlogo in naloge poslovnih bank na področju turizma, financira- 
nje obnove in modernizacije visokogorskih postojank, turistične propagande, 
zasebnega gostinstva, turističnih društev, davčne politike, prometnega davka 
in turistične takse, modernizacije mejnih prehodov, maloobmejnega prometa itd. 

Pestra in bogata problematika tega področja in pomen, ki ga ima turizem 
za gospodarski razvoj Slovenije, sta narekovala odboru, da je sklenil, da naj 
posebna delovna skupina pripravi predlog ugotovitev, sklepov in priporočil 
o ukrepih za nadaljnji razvoj turističnega gospodarstva v SR Sloveniji, o kate- 
rem naj razpravlja skupščina in do njega zavzame svoje stališče. 

Na seji dne 11. 4. 1968 sta odbora razpravljala o predlogu sklepa in pri- 
poročila o ukrepih za nadaljnji razvoj turističnega gospodarstva- v Sloveniji, 
ga osvojila in ga predlagala republiškemu in gospodarskemu zboru v obravt- 
navo in sklepanje. 

St.: 332-1/68 
Ljubljana, 15. 4. 1968 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
16. maja 1968 obravnavala predlog sklepov in priporočil o ukrepih za nadaljnji 
razvoj turističnega gospodarstva v SR Sloveniji, ki ga je predložila skupna 
komisija republiškega in gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Ker je zakonodajno-pravna komisija že na svoji seji dne 18. aprila 1968 
obravnavala prvotno besedilo predloga sklepov z dne 12. 4. 1968 in takrat dala 
obsežne pripombe ter predloge, je na seji predvsem ugotavljala, če so njene 
pripombe in predlogi v novem besedilu upoštevani. V tej zvezi je bilo ugotov- 
ljeno, da so v predloženem novem besedilu upoštevane tako načelne kot tudi 
vse podrobne pripombe oziroma predlogi komisije z dne 18. 4. 1968. 

Komisiji je bil sicer predložen osnutek novega besedila od 9. 5. 1968 ter 
je predstavnik predlagatelja na sami seji obrazložil še vse spremembe, ki so 
bile kasneje vnesene v že pripravljeni končni predlog besedila. V obravnavi 
je bilo glede na osnutek sklepov in priporočil predlaganih nekaj manjših re- 
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dakcijskih sprememb, ki so bile nato že na seji sami vnesene v pripravljeno 
končno besedilo predloga z dne 15. 5. 1968. 

Glede na vse predhodne obravnave ter navedeno usklajevanje besedila 
komisija h končnemu besedilu z dne 15. 5. 1968 nima načelnih pripomb niti 
podrobnih predlogov za spremembe oziroma dopolnitve. 

Št.: 332-1/68 
Ljubljana, 17. 5. 1968 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o raziskovalni dejavnosti 

Razlogi za izdajo zakona 

Sedaj veljavni republiški zakon o znanstvenih zavodih (Uradni list LRS, 
št. 3-9/58 in Uradni list SRS, št. 11-121/65) je zakon še iz obdobja pred 
uveljavitvijo ustave iz leta 1963 in je bil z ustavo le formalno usklajen leta 
1965 v postopku usklajevanja republiških zakonov z ustavo. Omejuje se le na 
urejanje organizacijskih vprašanj znanstvenih zavodov, kar je le ena izmed 
organizacijskih oblik raziskovalne dejavnosti. Med tem pa je še po uskladitvi 
republiškega zakona o znanstvenih zavodih izšel zvezni splošni zakon o organi- 
zaciji znanstvene dejavnosti (Uradni list SFRJ, št. 16-322/65), ki se ne omejuje 
samo na organizacijo znanstvenih oz. raziskovalnih zavodov, ampak širše za- 
jema področje raziskovalnih dejavnosti. 

Glede na takšno stanje republiške zakonodaje je Skupščina SR Slovenije 
sprejela sklepe za nadaljnji razvoj znanstvenega, aplikativnega, raziskovalnega 
in razvojnega dela v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 18-141/67), s katerim 
je naročila pfistojnim republiškim organom, da naj skrbe za uresničenje stališč 
v teh sklepih in začno s pripravami za spremembo republiških zakonov s pod- 
ročja raziskovalnih dejavnosti. 

V okviru omenjenih priprav za spremembo republiškega zakona s področja 
raziskovalnih dejavnosti in zaradi konkretizacije stališč v skupščinskih sklepih 
je izvršni svet Skupščine SR Slovenije dal v javno razpravo teze za republiški 
zakon s področja raziskovalnih dejavnosti. V tej diskusiji so sodelovale šte- 
vilne organizacije, med njimi zlasti SAZU, Univerza v Ljubljani, SZDL, Go- 
spodarska zbornica SRS, ZROS, razni visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi 
in razvojne enote v gospodarskih organizacijah. 

Iz prikazanega stanja republiške zakonodaje, iz skupščinskih sklepov in 
iz razprave o tezah za republiški zakon o raziskovalnih dejavnosti se je po- 
kazalo, da sedanje stanje ne ustreza in da zlasti ne omogoča učinkovite reali- 
zacije družbene politike na področju raziskovalnih dejavnosti ob udeležbi raz- 
iskovalcev. Prav tako se je pokazalo, da zadovoljive ureditve vseh odprtih 
vprašanj na tem področju ni mogoče doseči samo s spremembami in dopolni- 
tvami sedaj veljavnega zakona o znanstvenih zavodih, ampak je potrebno spre- 
jeti nov republiški zakon O' raziskovalni dejavnosti. To predpostavlja tudi že 
omenjeni zvezni splošni zakon o organizaciji znanstvene dejavnosti, po katerem 
sta sprejeli nove republiške zakone že dve republiki (SR Makedonija in SR 
Bosna in Hercegovina), dve republiki pa pripravljata nov republiški zakon 
(SR Srbija in SR Hrvatska). 
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Načela, na katerih naj temelji zakon 

1. Raziskovalno delo je eden od temeljev materialnega in kulturnega na- 
predka in je zato predmet posebne skrbi družbe. Programiranje, organizacija 
in financiranje raziskovalnega dela, skratka politika na področju raziskoval- 
nega dela je nujno sestavni del splošne družbene politike. 

2. Znanstveno, aplikativno raziskovalno in razvojno delo predstavljajo ce- 
lovit kompleks raziskovalnega dela, se medsebojno prepletajo in jih ni mogoče 
ločeno obravnavati. Temu ustrezno naj bi zakon obravnaval celotno področje 
raziskovalnega dela v naši republiki, omogoči naj se sodelovanje raziskovalcev 
iz celotne raziskovalne sfere pri družbenem odločanju in napredku raziskoval- 
nega dela. Posebnost nalog in položaja nekaterih institucij je možno upoštevati 
tudi v okviru enotne organizacije in enotne raziskovalne politike. 

3. Raziskovalno delo je treba čim, bolj povezovati s celotnim družbenim 
delom in ga obravnavati kot njegov sestavni del in kot bistveni dejavnik za 
napredek na vseh področjih družbene dejavnosti. 

4. Zagotoviti je treba samoupravno sodelovanje raziskovalcev pri družbe- 
nem odločanju glede nalog in napredka raziskovalnega dela. Zagotoviti je po- 
trebno raziskovalcem, da sodelujejo pri. urejanju kateregakoli vprašanja na 
področju raziskovalnega dela pri nas. Nujno pa je — če naj bodo odločitve na 
področju raziskovalnega dela del družbene politike — udeležba ne le razisko- 
valcev, temveč tudi celotne družbene skupnosti in še posebej gospodarstva pri 
opredeljevanju raziskovalnih nalog in razporejanju splošnih družbenih sredstev 
v te namene. 

5. Družba globalno usmerja in financira fundamentalne raziskave, poleg 
tega pa s sofinanciranjem, omogoča, usmerja in spodbuja tudi aplikativne in 
razvojne raziskave, ki imajo širši družbeni pomen. Nosilec interesa in finan- 
ciranja aplikativnega in zlasti razvojnega raziskovalnega dela so> gospodarske 
organizacije in njihova združenja oziroma drugi interesenti. 

Za financiranje raziskovalnega dela iz splošnih družbenih sredstev naj se 
zagotovi stabilen vir bodisi iz proračuna bodisi iz izvirnih dohodkov. Iskati 
je treba možnosti za materialno spodbujanje uporabnikov raziskav za večje 
in koristne naložbe v raziskave. Proučiti je potrebno tudi možnosti, da bi 
sredstva, pridobljena s praktično aplikacijo raziskovalnih izsledkov, lahko po- 
stajala vir za financiranje raziskovalnega, dela. Splošna družbena sredstva za 
to dejavnost kaže dosledneje strniti na enem mestu. 

6. Pedagoško delo za vzgojo visokih strokovnjakov in znanstvenih kadrov 
mora biti povezano z znanstvenim delom. Pri tem se naj visoko šolstvo opira 
ne le na lastni, ampak na celotni raziskovalni potencial. Fundamentalne raz^- 
iskave imajo poseben pomen za vzgojo znanstvenega naraščaja. Družba je za- 
interesirana, da omogoča rast vrhunskih znanstvenih kadrov tudi na področjih, 
za katera ni možno ali ni smotrno razvijati znanstveno raziskovalno delo 
pri nas. 

7. Zagotavljati je potrebno, da bo raziskovalno delo odprto in da se bo 
vse bolj povezovalo ne le na področju republike, ampak tudi izven nacionalnih 
in državnih okvirov. Raziskovalno delo mora biti javno ter izpostavljeno' stro- 
kovni kritiki in preverjanju v praksi. Zagotoviti je potrebno čim bolj smotrno 
in učinkovito sodelovanje in medsebojno vplivanje med raziskovanjem ter go- 
spodarskimi in drugimi družbenimi dejavniki, ki imajo bodisi neposreden in- 
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teres za razvoj raziskovalnega dela bodisi družbeno odgovornost pri progra- 
miranju in usklajevanju raziskovalnega dela. 

8. V skladu z navedenimi stališči naj bi se z zakonom ustanovila republi- 
ška samoupravna organizacija, raziskovalcev (raziskovalna skupnost Slovenije) 
kot samostojni organizem ali pri enem od središč znanstveno raziskovalnega 
dela. Temeljila naj bi na sekcijah, organiziranih po znanstvenih področjih, imela 
pa naj bi ustrezne organe (skupščina, predsednik, generalni sekretar). S skladom 
republiških sredstev za raziskovalno delo pa naj bi samostojno upravljal druž- 
beno sestavljen upravni odbor kot sinteza interesov raziskovalcev in družbe 
kot celote. 

Za razvoj gospodarskih in drugih družbenih dejavnosti so potrebni dolgo- 
ročni načrti razvoja, kar je naloga strokovnjakov na teh področjih in razisko- 
valnih organizacij, pri tem delu naj sodelujejo Gospodarska zbornica, poslovna 
združenja in strokovna društva. 

Mehanizem financiranja raziskovanj naj bo postavljen tako, da bo za- 
gotovil kar najbolj racionalno uporabo teh sredstev. 

9. Zakon naj na podlagi izkušenj smotrneje uredi tudi organizacijo samo- 
upravljanja v raziskovalnih organizacijah, odnose znotraj te dejavnosti in od- 
nose navzven z uporabniki raziskav in z ustanovitelji. 

Ob tem, ko naj zakon o raziskovalni dejavnosti urejuje odnose na celotnem 
področju raziskovalnega dela, je potrebno s posebnim zakonom urejati orga- 
nizacijo in naloge Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

10. Zakon bi poleg vsebine, izhajajoče iz navedenih načel, moral obrav- 
navati tudi problematiko organizacije informacijsko dokumentacijske službe, 
registracije in verifikacije raziskovalnih organizacij in ostala vprašanja, ki 
izhajajo iz Sklepov Skupščine SR Slovenije in dosedanje razprave, ki so takega 
značaja, da zahtevajo normativno ureditev. 

Ocena finančnih posledic 

Z zakonom se ne uvaja financiranje kakega novega področja, ki bi že 
doslej ne spadalo med finančne obveznosti republike. Določal bo principe in 
vire financiranja, Skupščina SRS pa bi glede na svojo splošno politiko in ma- 
terialne možnosti določala višino družbenih sredstev za raziskovalno dejavnost. 
Organizacija in delo samoupravnega in upravnega mehanizma naj bi bila racio- 
nalna, da ne bi zahtevala bistveno večjih sredstev kot doslej. To naj se finan- 
cira iz splošnih družbenih sredstev, ki jih republika namenja za financiranje 
raziskovalnih dejavnosti. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
5. aprila 1968 obravnavala predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V obravnavi je bilo ugotovljeno, da je obstoječa pravna ureditev področja 
raziskovalne dejavnosti pomanjkljiva ter ne ustreza sodobnim potrebam, zlasti 
pa ni skladna z velikim družbenim pomenom te dejavnosti. Obstoječi republiški 
zakon o znanstvenih zavodih, ki je bil izdan leta 1958 in bil leta 1965 le for- 
malno usklajen z ustavo, se namreč omejuje le na organizacijska vprašanja 
znanstvenih zavodov in ne rešuje nobenih drugih sistemskih vprašanj pravne 
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ureditve tega področja. Kasnejši zvezni splošni zakon o organizaciji znanstvene 
dejavnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 16/65) sicer obravnava poleg organizacijskih še 
nekatera splošna vprašanja družbenega značaja znanstvene dejavnosti ter sta- 
tusa znanstvenih delavcev, vendar ne predstavlja celovite sistemske podlage 
za ureditev tega področja. Republiški zakon, ki naj bi poleg ostalega realiziral 
in dopolnil republiško ureditev tudi glede načelnih določb zveznega zakona, 
doslej še ni bil sprejet, pač pa je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega 
zbora in_ prosvetno-kulturnega zbora dne 20. aprila 1967 sprejela sklepe za 
nadaljnji razvoj znanstvenega, aplikativnega, raziskovalnega in razvojnega dela 
v SR Sloveniji, pri tem pa naročila republiškim organom, da začno pripravljati 
spremembe oziroma nove zakonske predpise na tem področju. V takratnih in 
kasnejših razpravah se je pokazalo, da zadovoljive ureditve na tem področju 
ne bi bilo mogoče opraviti samo s spremembami in dopolnitvami obstoječega 
zakona o znanstvenih zavodih, temveč je potrebno sprejeti nov, po svojem 
značaju sistemski republiški zakon o raziskovalni dejavnosti. 

Po navedenih uvodnih ugotovitvah je bila komisija mnenja, da je predlog 
za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti utemeljen ter je predlagani zakon 
potreben. 

Pri razpravljanju o posameznih izhodiščih oziroma načelih, na katerih naj 
temelji bodoči zakon, je komisija upoštevala tudi sklepe za nadaljnji razvoj 
znanstvenega, aplikativnega, raziskovalnega in razvojnega dela v SR Sloveniji. 
Ugotovila je, da navedeni sklepi vsebujejo stališča o vseh pomembnejših vpra- 
šanjih s tega področja, katerega sicer kompleksno obravnavajo. Nekatera sta- 
lišča, izražena v sklepih, pa niso vsebovana tudi v načelih za predlagani zakon, 
deloma pa so močno posplošena (npr. glede programiranja, financiranja in 
organizacije raziskovalnega dela). Pri tem je komisija upoštevala, da o pred- 
loženih izhodiščih zakona širša razprava še ni zaključena in da bodo konkret- 
nejše rešitve na podlagi vseh razprav med drugim tudi pokazale utemeljenost 
vseh navedenih stališč — pri čemer obstoja možnost, da pridejo v osnutek 
zakona tudi rešitve, ki ne bi bile povsem skladne s sklepi od aprila 1967, če 
bi se to izkazalo kot utemeljeno. Ker stališča, vsebovana v navedenih skup- 
ščinskih sklepih, smiselno sodijo v prvo fazo priprave zakona in v tem pogledu 
predstavljajo določeno obveznost in orientacijo za kasnejše zakonske rešitve, bi 
bilo treba eventualna odstopanja ustrezno obrazložiti in utemeljiti. 

Nadalje je bilo v razpravi postavljeno vprašanje skladnosti načel za bodoči 
republiški zakon z zveznim splošnim, zakonom o organiziranju znanstvenih de- 
javnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 16/65). V tej zvezi je bilo ugotovljeno, da so pred- 
lagana načela glede organiziranja raziskovalne dejavnosti postavljena še zelo 
na splošno in ne posegajo v konkretne oblike in odnose, ki jih postavlja zvezni 
zakon; po drugi strani pa je bilo tudi ugotovljeno, da splošne določbe zveznega 
zakona ne ovirajo republike, da bi ta ne mogla vzpostaviti njej najbolj ustre- 
zajoče organizacije raziskovalne dejavnosti. 

V sklepih za nadaljnji razvoj znanstvenega, aplikativnega, raziskovalnega 
in razvojnega dela v SR Sloveniji se v III. poglavju, ki govori o organizaciji, 
raziskovalnega dela, opredeljuje v tej zvezi tudi vloga slovenske akademije 
znanosti in umetnosti ter univerze, v končnem sklepu pa je naloženo pristoj- 
nim republiškim organom, da pripravijo za sprejem v letu 1967 zakone o slo- 
venski akademiji znanosti in umetnosti, o raziskovalni dejavnosti in o viso- 
kem šolstvu. 2e iz tega izhaja, da se v raziskovalnem delu navedene institucije 
povezujejo in dopolnjujejo, pa bi bilo zato smotrno, da se ustrezni zakoni pri- 
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pravljajo istočasno in da se vsi trije zakonski predlogi povezano obravnavajo. 
Kolikor tega ne bi bilo mogoče uresničiti, naj bi predlagani zakon o razsko- 
valni dejavnosti kot sistemski zakon za to področje urejal skupna splošna 
vprašanja raziskovalne dejavnosti tako, da bi vseboval tudi ustrezna splošna 
izhodišča za ustrezno ureditev raziskovalnega dela v posebnih zakonih o visokem 
šolstvu in o slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Po mnenju komisije se 
predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti usmerja na slednjo rešitev, 
kar posredno izhaja iz besedila 6. in 9. točke načel, na katerih naj bi temeljil 
predlagani zakon o raziskovalni dejavnosti. 

Po vseh navedenih ugotovitvah in stališčih je bila komisija mnenja, da je 
predlog za izdajo zakona sprejemljiv kot osnova za pripravo osnutka zakona 
o raziskovalni dejavnosti. 

Št.: 63-16/68 
Ljubljana, 9. 4. 1968 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov prosvetno-kulturnega 
zbora je skupno s skupino poslancev prosvetno-kulturnega zbora za raziskovalno 
delo in visoko šolstvo na seji dne 26. marca 1968 obravnaval predlog za izdajo 
zakona o raziskovalni dejavnosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je skupina poslancev za raziskovalno delo 
in visoko šolstvo že ob obravnavi načel prvotnega predloga za izdajo zakona, 
ki ga je kasneje izvršni svet umaknil, zavzela nekatera stališča, ki jih sedanji 
predlog za izdajo zakona upošteva. 

Člani odbora in skupine poslancev so se strinjali s predlogom za izdajo 
zakona o raziskovalni dejavnosti. Ugotovili so, da načela, ki jih vsebuje predlog, 
slone na izhodiščih, ki jih je skupščina nakazala v svojih sklepih za nadaljnji 
razvoj znanstvenega, aplikativnega znanstvenega in razvojnega dela v SR Slo- 
veniji, predvsem pa na sedaj ugotovljenem interesu za organiziranim in siste- 
matičnim raziskovalnim delom. Zakon naj bi podrobneje urejeval tista vpra- 
šanja, ki zadevajo razvrstitev raziskovalnih organizacij, njihovo ustanavljanje, 
registracijo in upravljanje kot tudi organizacijo programiranja in financiranja 
raziskovanja in financiranje raziskovalnega dela v republiki. 

Posebno pozornost so v razpravi posvetili oblikovanju samoupravne organi- 
zacije raziskovalcev, s katero se naj ustvari primeren mehanizem tako> za ne- 
posreden vpliv koristnikov, ki nujno prehaja v širši družbeni vpliv na razisko- 
valno delo, kot za vpliv raziskovalnih organizacij na družbeno programiranje 
in financiranje raziskovalne dejavnosti. Samoupravna skupnost raziskovalcev 
naj bi delovala kot samostojni organizem, ki temelji na neposredni programski 
iniciativi in strokovni odgovornosti sekcij po strokah; to bi omogočilo učinko- 
vitejše programiranje razvoja posameznih strok ter usklajevanje kapacitet in 
delovnih programov. 

v Samoupravna organizacija raziskovalcev bo nujno morala upoštevati pri- 
stojnosti samoupravnih organov, ki že delujejo znotraj raziskovalnih organi- 
zacij. Bilo pa je opozorjeno, da so ponekod samoupravni odnosi preveč me- 
hanično preneseni v raziskovalne organizacije, čeprav imajo drugačen značaj 
dela. Zato bo treba poiskati za delovanje samoupravnih mehanizmov v razisko- 
valnih organizacijah najbolj primerne rešitve. 
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Znanstvcno-raziskovalno delo se na univerzi ne razvij a tako intenzivno, 
kakor bi želeli glede na vlogo, ki naj bi jo univerza imela na tem. področju. 
Zato naj zakon o visokem šolstvu ob zakonu o raziskovalnem delu smotrneje 
uredi tudi organizacijo raziskovalnega dela na univerzi in visokih šolah kot 
integralnega dela visokošolskega izobraževanja. 

V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, kako naj smotrneje poskrbeti 
za razvoj vrhunskih znanstvenih kadrov za znanstvena področja, za katera v 
republiki nimamo posebnih organizacijskih enot. Republika naj bi s štipendi- 
jami podpirala njihov razvoj, vendar se pri tem ne bi smela zapirati v ozke 
nacionalne okvire. Ob tem je bil izražen dvom o tem, kako naj bo družba za- 
interesirana za vrhunske znanstvenike na področjih, za katera ni možno ali 
pa ni smotrno razvijati znanstveno-raziskovalnega dela, razen če jih lahko 
vključi v širše znanstvene projekte mednarodnega pomena. 

Čim hitreje je treba pristopiti k strokovnim razpravam in pohtičnim od- 
ločitvam za nam ustreznejši smotrni in sodobni sistem informacijsko-dokumen- 
tacijske službe, ki bi racionalno povezoval vse naše kapacitete in jih usmerjal 
v najnujnejšo in najpotrebnejšo informacijsko dejavnost, upoštevajoč pri tem 
finančna sredstva neposrednih koristnikov. 

V okviru načel, na katerih naj temelji zakon, je racionalnost raziskoval- 
nega dela omenjena le pri peti točki, ki zadeva financiranje raziskovalne de- 
javnosti. Ker je vidik racionalnosti potrebno upoštevati tudi pri oblikovanju 
organizacije raziskovalne dejavnosti, je bilo predloženo, da se za 6. točko pred- 
loženih načel uvrsti nova, točka, katere besedilo se glasi: 

»Znanstveno-raziskovalno' delo je treba organizirati tako, da bo zagotov- 
ljeno kar najbolj racionalno delo. Zato je treba pospeševati koncentracijo raz- 
iskovalne dejavnosti in organizirati delo tako, da se doseže smotrno sodelovanje 
raziskovalcev.«. 

Nadalje je bilo v razpravi predloženo, da se dopolni besedilo 4. točke načel 
tako, da se v zadnjem stavku za besedo »gospodarstva« vstavi besedilo »in 
drugih družbenih dejavnosti«, v besedilo 10. točke pa se za »dokumentacijske 
službe« vstavi beseda »izumiteljstva«. 

Ob koncu razprave so člani odbora priporočili predlagatelju, da zakonske 
predpise za področje visokega šolstva, znanstveno-raziskovalnega dela in SAZU 
pripravi in Skupščini SR Slovenije predloži istočasno. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Leva Premruja. 

Št.: 63-16/68 
Ljubljana, 4. 4. 1968 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 26. marca 
1968 obravnaval predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Odbor je že ob obravnavi načel prvotnega predloga za izdajo zakona, ki 
ga je kasneje izvršni svet umaknil, zavzel nekatera stališča, ki jih sedanji pred- 
log za izdajo zakona upošteva. 

Odbor je ugotovil, da je predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti 
umesten iz formalnih in vsebinskih razlogov. Vsebinski razlogi za izdajo zakona 
so v dejstvu, da stanje na področju raziskovalnega dela, zlasti glede financira- 
nja, organizacije in programiranja ter glede učinkovitosti tega dela ne ustreza 
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potrebam tako za znanstveno-raziskovalno delo zainteresiranih organizacij in 
organov kot tudi samih raziskovalnih zavodov. 

Znanstveno, aplikativno-raziskovalno in razvojno delo se kljub različ- 
nostim po namenih, rezultatih in uporabnikih medsebojno prepletajo in pred- 
stavljajo celovit kompleks znanstveno-raziskovalnega dela. Glede na to je smo- 
trno, da zakon ureja celotno področje znanstveno-raziskovalnega dela. 

Odbor se je strinjal z načeli, na katerih naj temelji zakon in meni, da bo 
mogoče z njihovo uveljavitvijo in uresničevanjem vzpostaviti pogoje za sklad- 
nejši, in učinkovitejši razvoj znanstveno-raziskovalnega dela na Slovenskem. 
Daje pa k načelom določene pripombe v smislu njihove izpopolnitve in jasnejše 
opredelitve. 

Republiška družbena skupnost z lastnimi sredstvi financira pretežni del 
osnovnih raziskav, ker jih ni mogoče organizarati na podlagi podjetniških načel, 
izsledke teh raziskav ne uporabljajo samo nekateri, marveč vsa družbena skup- 
nost in pomenijo prispevek k zakladnici znanosti. Te raziskave se ne opravljajo 
za konkretne operativne potrebe gospodarstva in družbenih služb, vendar ne 
ločeno oziroma mimo osnovnega razvoja družbe. V zvezi s slednjim je bilo 
opozorjeno, da je tudi obseg osnovnih raziskav omejen, in jih ni mogoče oprav- 
ljati povsem samoniklo tudi zaradi omejenih materialnih možnosti družbe. 
Pri nas tudi ne bi mogli vzgajati vrhunskih znanstvenikov za vsa strokovna 
področja, zlasti za tista, na katerih ni možno ali pa ni smotrno razvijati znan- 
stveno-raziskovalno delo. 

Aplikativno raziskovalno in razvojno delo sta neposredni dejavnik pro- 
izvodnje oziroma dejavnosti organizacij in organov na področju gospodarstva 
in družbenih služb in sestavni del njihove ekonomske in razvojne politike, ki 
neposredno zagotavljata njihov materialni in kulturni napredek. Zato ti dve 
področji raziskovalnega dela nista samostojni samoupravni področji in nosilci 
njunega financiranja, programiranja in organizacije niso posebni družbeni 
organi za znanost, temveč organi organizacij, ki so odgovorni za redno oprav- 
ljanje temeljne dejavnosti. Dosledna razčlenitev tega načela pomeni: 

1. Da so viri za financiranje aplikativno-raziskovalnega in razvojnega dela 
na vseh področjih gospodarstva in družbenih služb lastna sredstva za to raz- 
iskovalno delo zainteresiranih delovnih organizacij in organov. S splošnimi 
družbenimi sredstvi se financirajo raziskave, ki so v interesu republike, pa jih 
drugi ne morejo prevzeti zaradi njihovih posebnosti, predvsem zaradi tega, 
ker se ne morejo odvijati na podlagi delovanja tržnih zakonitosti in sofinanci- 
rajo raziskave za spodbujanje razvoja perspektivnih področij gospodarstva. 
Z nadaljnjim sproščanjem in uveljavljanjem tržnih zakonitosti pa bi bilo po- 
trebno sofinanciranje slednjih raziskav postopno opuščati, ker bo zanje naraščal 
interes neposrednih uporabnikov. 

2. Da se organizira aplikativno raziskovalno in razvojno delo v okviru 
delovnih organizacij in organov, zlasti višje organiziranih kot del njihovih 
funkcionalnih opravil; v posebnih ekonomskih samostojnih zavodih, ki jim 
pomeni raziskovalno delo temeljno poslovno dejavnost, pa samo zaradi potrebe 
po družbeni delitvi dela. Pri tem pa ne more imeti noben zavod vnaprej posebnih 
pravic. Njihov vpliv na razvoj posameznih področij in na usmeritev znanstveno- 
raziskovalnega dela se oblikuje zlasti na podlagi kakovosti njihovega dela in 
ugleda, ki ga imajo v družbi. 

3. Da aplikativno raziskovalnega in razvojnega dela ni mogoče samostojno 
programirati, temveč le tesno povezano in v neposredni odvisnosti od konkret- 
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nih programov razvoja proizvodnje dn dejavnosti posameznih delovnih organi- 
zacij in organov, njihovih asociacij oziroma širših strokovnih področij. 

Uresničevanje takšnega načina financiranja, organiziranja in programiranja 
aplikativno raziskovalnega in razvojnega dela je pot, ki omogoča na eni strani 
njun odmik od posrednega proračunskega sistema financiranja, kjer to ni po- 
trebno, na drugi strani pa njuno optimalno povezanost z neposredno zaintere- 
siranimi, kar je zahteva 3. načela predloga za izdajo zakona, opravljanje nalog, 
ki bodo zrasle neposredno iz potreb posameznih področij. To bo hkrati pospešilo 
odpravljanje stihije v raziskovalnem delu in nastajanje ter razvoj raziskovalnih 
zavodov skladno s potrebami in možnostmi posameznih področij. 

V luči navedenih ugotovitev je vprašanje, če bi mogla postati sredstva, 
pridobljena s praktično aplikacijo raziskovalnih izsledkov, vir za financiranje 
tega raziskovalnega dela. 

Kljub različnim nosilcem financiranja, programiranja in organizacije znan- 
stveno-raziskovalnega dela je po mnenju odbora mogoče zagotoviti, da se znan- 
stveno-raziskovalno delo opravlja koordinirano in enotno usmerja, zlasti tisto, 
ki je financirano ah sofinancirano s splošnimi družbenimi sredstvi. Registrirati 
je treba vse začete, zlasti pa vse opravljene raziskave in njihove aplikacije ter 
na primeren način omogočiti, da bodo dostopne strokovni javnosti. 

Odbor je posvetil posebno pozornost oblikovanju predvidene skupnosti 
samih raziskovalcev in njenih sekcij. Ugotovil je, da nanje ne bi mogli prenesti 
pravice odločanja o financiranju, programiranju in o organizaciji aplikativno 
raziskovalnega in razvojnega dela, ker bi to pomenilo odstop od zahteve, da 
mora biti znanstveno-raziskovalno delo vključeno v področja, katerih naloge 
pomaga reševati. V zvezi s to ugotovitvijo je bilo postavljeno vprašanje, v čem 
naj bi se odražal samoupravni značaj skupnosti raziskovalcev, ker se njihova 
yloga omejuje v glavnem na razpravljanje in svetovanje. Ti odnosi po mnenju 
odbora še niso povsem razčiščeni in naj nadaljnja razprava pokaže, kakšna 
organizacija skupnosti in katere njene pristojnosti so potrebne oziroma opra- 
vičene, da bo prek nje zagotovljen večji vpliv najuglednejših znanstvenikov 
s posameznih področij na urejanje kateregakoli vprašanja znanstveno-razisko- 
valnega dela in posredno tudi na razvoj posameznih strokovnih področji in celo 
delovnih organizacij. Skupnosti raziskovalcev in njenim sekcijam bi bilo treba 
omogočiti tudi vpliv na oblikovanje raziskovalnih programov znotraj razisko- 
valnih zavodov in na usklajevanje njihovih kapacitet, upoštevajoč pri tem pri- 
stojnosti samoupravnih organov, ki že delujejo v raziskovalnih zavodih. 

Odbor meni, da ne bi bilo smotrno skupnost raziskovalcev organizacijsko 
vezati na univerzo ali SAZU. 

Glede načina financiranja in sofinanciranja znanstvenih nalog s splošnimi 
družbenimi sredstvi je bilo opozorjeno na naslednje: Nekatere naloge ne morejo 
biti vezane na koledarsko leto, kot je proračun oziroma sklad Borisa Kidriča, 
ker je njihova narava takšna, da zahteva nepretrgano financiranje celo več let. 
Da bodo raziskave na nalogah potekale nemoteno, je treba oblikovati poslovanje 
sklada tako, da bo imel sklad značaj trajnega, vira sredstev. To bi bilo možno 
doseči s tem, da sklad ne bi prekomerno zavezoval bodočih sredstev, moral 
bi ši ustvariti rezervo sredstev za pokritje izdatkov morebitnih prekoračitev in 
za financiranje izjemnih nalog, dotok sredstev v sklad pa ne bi smel biti pod- 
vržen večjim nihanjem. 

Kolikor je potrebno z zakonom urediti vprašanja, ki zadevajo SAZU, naj 
se to stori s posebnim zakonom, o SAZU. 



522 Priloge 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme sklep, s katerim sprejema 
predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti. 

Za poročevalca na seji je odbor določil poslanca Ceneta Matičiča. 

Št: 63-16/68 
Ljubljana, 5. 4. 1968 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o varstvu žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega 
materiala 

Zahteva za pravno ureditev socialnega in zdravstvenega varstva žrtev faši- 
stičnega nasilja, civilnih žrtev vojne in vojnega materiala je bila postavljena 
na dnevni red predstavniških, državnih in drugih organov že kmalu po vojni 
in večkrat v določenih časovnih presledkih. Včasih so bili, kot ostala socialno 
varstvena problematika omenjeni le kot vsebinsko, materialno in pravno po- 
manjkljivo urejeno področje socialno varstvene dejavnosti, drugič pa so izsto- 
pali kot akutni družbeno-politični problemi. 

Pri prizadevanjih za pravno ureditev varstva omenjenih kategorij je treba 
omeniti, da gre predvsem, za prizadevanja za razširitev že obstoječih pravnih 
predpisov, ki se nanašajo na žrtve fašističnega terorja, tudi na ostali dve kate- 
goriji, to je civilne žrtve vojne in žrtve vojnega materiala ter vsebinsko izpo- 
polnitev dosedanjih predpisov o varstvu žrtev fašističnega terorja, glede na 
njihovo minimalno učinkovitost. 

Vse dosedanje varstvo omenjenih kategorij se omejuje skoraj zgolj na kla- 
sične oblike varstva težko ogroženih oseb, to je na skromne denarne pomoči. 
Temu so prizadeti nasprotovali in vztrajali, da se jih ne enači s klasičnim 
socialno-varstvenimi kategorijami prebivalstva, ki potrebujejo pomoč, ker niso 
sposobne skrbeti zase in za svoje pravice zaradi v normalnih življenjskih oko- 
liščinah nastalih motenj (mladost, starost, bolezen itd.), ker so motnje v nji- 
hovem (žrtve fašističnega terorja, civilne žrtve vojne, žrtve vojnega materiala) 
življenju in delu nastale zaradi posledic vojnih grozot, v času, ko je šlo za vse- 
ljudski upor zoper sovražnika, oziroma zaradi vojnega materiala, ki je ostal 
kot priča teh grozot na mestih, dostopnih otrokom in odraslim. Prav iz teh 
vzrokov so z najrazličnejšimi oblikami dejavnosti terjali od družbe, da jim 
prizna status vojnih invalidov ter reši njihov problem po zakonu o vojaških 
vojnih invalidih in predpisih o socialnem zavarovanju. Take pravice so terjali 
tudi zaradi tega, ker so to vprašanje približno tako urejali tudi v sosednjih 
(Avstrija, Italija) in drugih evropskih deželah. 

1. Število in problemi posameznih kategorij 

V vsem času razprav in prizadevanj okoli reševanja problematike žrtev 
fašističnega terorja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala so bile 
izoblikovane definicije za vsako kategorijo posebej. 

Žrtev fašističnega nasilja je oseba, ki je utrpela okvaro organizma zaradi 
rane, poškodbe ali bolezni kot posledice sovražnega dejanja okupatorja ali 
njegovih pomagačev ali je na posledicah takih dejanj umrla. 
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Civilna žrtev vojne je nevojaška oseba, ki je med vojno zaradi vojnih do- 
godkov utrpela okvaro organizma zaradi rane ali poškodbe. 

Žrtev vojaškega materiala je nevojaška oseba, ki je utrpela okvaro orga- 
nizma zaradi rane ali poškodbe, povzročene po zapuščenem vojaškem materialu. 

Kot je razvidno iz definicij, gre za osebe, ki so brez lastne krivde zaradi 
vojne oz. vojnih dogodkov prišle do zmanjšanja ali popolne nesposobnosti za 
delo oz. samostojno delo in življenje. Prav zaradi tega so vse te osebe opredeljene 
kot žrtve vojne ter so take tudi vsebinsko in terminološko opredeljena kate- 
gorija. 

Točno število vseh takih žrtev vojne v Sloveniji ni bilo zbrano. Po orien- 
tacijskih podatkih, ki so jih zbirale občinske skupščine, jih je v Sloveniji od 
1800 do 2000. Gre predvsem za invalidne osebe, ki so bile v kakršnikoli socialni 
potrebi, da so občinske skupščine zaznale njihovo poškodbo in položaj, v kate- 
rem. se nahajajo, medtem ko prizadetih oseb, ki imajo normalno urejeno 
življenje, v tej številki ni. Pri tem je omeniti, da na vsa dosedanja zaprosila 
(1960, 1965/66) nikoli niso odgovorile vse občinske skupščine in da so bili od- 
govori, vedno precej pomanjkljivi, ker občinske skupščine ne obravnavajo teh 
oseb (razen žrtev fašističnega terorja) kot posebno kategorijo, temveč jim nudijo 
pomoč kot ostalim osebam potrebnih materialne ali drugačne pomoči. Pri 
vseh anketiranih skoraj polovica občinskih skupščin ni mogla posredovati točnih 
podatkov. 

a) Žrtve fašističnega nasilja 

Obseg in oblike varstva žrtev fašističnega nasilja so bile pravno urejene 
skupno z ostalimi problemi borcev NOV z odlokom nacionalnega komiteja 
osvoboditve Jugoslavije o podeljevanju začasne denarne podpore nepreskrblje- 
nim rodbinam borcev NOV in POJ ter padlih borcev NOV in POJ, invalidom 
NOV in njihovim rodbinam, kakor tudi rodbinam žrtev fašističnega terorja že v 
letu 1945 (Ur. 1. DFJ, št. 3/45). V tem odloku so pod pojmom rodbine žrtev faši- 
stičnega terorja bile omenjene družine usmrčenih po okupatorju in njihovih po- 
magačih, interniranih, odvedenih na prisilno delo in podobno. Pravico do podpore 
so imele le rodbine in osebe, ki se niso mogle preživljati iz osebnega dela in 
premoženja oz. tiste, katerih dohodek ni presegal najvišjega zneska podpore, 
ki je bila za žrtev fašističnega nasilja 5000 din. Osebe in rodbine, ki so imele 
nižji znesek podpore kot je bilo odrejeno po odloku, so prejemale razliko med 
dohodkom in podporo. Poleg omenjene vsote je vsak otrok do 18. leta starosti 
prejemal 400 din. Odlok je tudi predvideval, da »federalne enote prilagodijo 
višino podpore kupni moči denarja, ki je v prometu na njihovem področju.« 
Sredstva za financiranje podpirancev so bila dodeljevana iz zveze. Ta odlok 
je bil odpravljen z uredbo o razveljavitvi odloka v letu 1952 (Ur. 1. FLRJ, 
št. 58/52). Člen 2 omenjene uredbe je določil, da imajo žrtve fašističnega terorja 
in družine žrtev fašističnega terorja pravico do stalne državne podpore, katere 
obseg in pogoje določijo ljudske republike š svojimi predpisi. Na osnovi tega 
pooblastila je SR Slovenija v letu 1953 izdala uredbo o podeljevanju denarnih 
podpor žrtvam fašističnega nasilja in njihovim družinam (Ur. 1. LRS, št. 11/53), 
v kateri je bila odrejena pravica do državne podpore in višina mesečne podpore 
(od 2500 do 5000 din). Na določanje višine osebne in družinske podpore je vpli- 
valo premoženjsko stanje prosilca in družinskih članov, ki so živeli v skupnem 
gospodinjstvu ter prosilčeva delovna sposobnost. Za pravilno izvrševanje uredbe 
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je svet za zdravstveno in socialno politiko LRS izdal dva navodila za izvrše- 
vanje uredbe o podeljevanju denarnih podpor žrtvam fašističnega nasilja in 
njihovim družinam (Ur. 1. LRS, št. 17/53 in št. 42/58). 

Omenjeno uredbo pa je bilo na osnovi 161. člena zvezne ustave iz leta 1963 
potrebno spremeniti v zakon. Ob usklajevanju pravnih predpisov z ustavo so 
bile postavljene dileme o nadaljnji ureditvi področja predvsem zaradi števila 
upravičencev in ostalih kategorij žrtev vojne ter postavljene zahteve po kom- 
pleksnejši ureditvi. Kljub temu je bilo sprejeto stališče, da se zaenkrat uredba 
uskladi z ustavo, naknadno pa se problem temeljito obdela. Zakon o dtužbeno- 
denarni pomoči žrtvam fašističnega naselja in njihovim družinam ni razširil 
ne pravic ne kroga upravičencev, temveč je v skladu s spremembami organi- 
zacije družbeno-političnih skupnosti prenesel pravico ugotavljanja pogojev, do- 
ločanje višine podpore ter tudi zagotavljanje sredstev na občinske skupščine 
(za razliko od uredbe, v kateri so te naloge opravljali mestni in okrajni ljudski 
odbori). 

Iz opisanega poteka pravnega odrejanja pravic in obsega zaščite ter višine 
podpor je razvidno, da je ta kategorija prebivalstva sčasoma zgubljala na po- 
membnosti in kvaliteti zaščite, od enačenja z borci in invalidi NOV do enačenja 
z ostalimi socialno-varstvenimi kategorijami, ki so potrebne družbeno-denarne 
pomoči. To dovolj zgovorno priča tudi dejstvo, da je v letu 1945 pdpora znašala 
do 5000 S din, v letu 1954 je poprečna podpora predstavljala 26,6 % poprečnih 
osebnih dohodkov, medtem ko je v letu 1966 poprečna podpora bila le še 9,2% 
poprečnih osebnih dohodkov. Poleg tega pa so od leta 1960 poprečne podpore 
žrtev fašističnega nasilja že nižje kot splošne socialne podpore (glej tabela 1). 

Število žrtev fašističnega nasilja iz leta v leto zelo hitro upada. Uredba 
izvršnega sveta iz leta 1953 (Ur. 1. LRS, št. 11/53) je namreč zaprla rok prijav 
in kot upravičence razglasila le osebe, ki so to pravico uveljavile pred 3. 12. 1952. 
Tako je bilo leta 1952 v Sloveniji 1727 registriranih žrtev fašističnega nasilja, 
medtem pa jih je v letu 1966 le-še 364 (glej tabelo I), kar pomeni, da je njihov 
letni upad ca. za 10—15 % 

b) Civilne žrtve vojne in žrtve vojnega materiala 

Kot je že iz prejšnje razlage razvidno, gre za osebe, katere občinske skup- 
ščine ne obravnavajo kot posebne kategorije, temveč ob ostalih osebah potrebnih 
kakršnekoli družbene pomoči. Orientacijska številka je okrog 1500—1800 oseb. 
pri katerih so stopnja in vrsta poškodbe ter življenjski pogoji različni (gre 
za popolnoma slepe, za delno okvaro vida, amputacijo okončin, težje druge 
telesne poškodbe itd.) osebe, ki živijo same, v družinski skupnosti, s tujo 
pomočjo ali brez nje itd. 

Točni podatki obstojijo le o slepih žrtvah, ki jih je po popisu Zveze slepih 
143 (od skupno registriranih v SR Sloveniji 1678). Po zaslugi Zveze slepih in 
zaradi izredne aktivnosti njenih članov je problematika te skupine tudi naj- 
bolje obdelana. Iz zbranih podatkov zveze je razvidno, da je med slepimi 109 
oseb zaposlenih, 14 upokojenih in 17 drugače angažiranih (gospodinje, doma 
itd.), 92 oseb živi v družinski skupnosti, 79 je poročenih, 64 ima otroke, poprečni 
dohodki zaposlenih znašajo 384,15 ND, brez kakršnihkoli dohodkov je 17 oseb, 
dodatek za tujo pomoč dobiva 89 oseb itd. 

Vsi ti podatki pričajo, da si Zveza slepih zelo prizadeva za reševanje pro- 
blemov svojih članov in s tem so nedvomno povezana vsa povojna prizadevanja 
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za ureditev pravnega statusa njihovih članov. Njihova osnovna zahteva je, da 
se slepim žrtvam vojne in vojnega materiala prizna status vojaških vojnih 
invalidov in s tem tudi pravice, ki izvirajo iz tega naslova. V zadnjem času pa 
vztraja Zveza slepih, da se pravice slepih uredijo posebej, ločeno od ostalih 
kategorij (žrtev fašističnega terorja in civilnih žrtev vojne) z utemeljitvijo, da 
zaradi izostanka osnovnih pokazateljev v ostalih kategorijah ni možno odlašati 
rešitve vsaj tiste kategorije, ki je zelo natančno dokumentirala podatke o svojih 
članih. To svojo zahtevo so postavili tudi na VI. redni skupščini Zveze slepih 
Slovenije, dne 16. 12. 1967. Redni skupščini pa je 37 slepih poslalo obvestilo, 
da bodo v primeru nadaljnjega odlašanja ureditve problema svoje pravice 
terjali zbrani pred Skupščino SR Slovenije. 

Poleg slepih žrtev vojne in vojnega materiala so glede na poškodbe tudi 
druge vrste žrtev, ki imajo drugačne vrste poškodb (amputacije ekstremitet, 
delna slepota ali kombinacija ene in druge vrste okvar in drugih telesnih po- 
škodb), o katerih pa ni natančnih pokazateljev niti o vrstah okvar niti o stopnji 
oz. teži poškodb. Teh je predvidoma, če izvzamemo popisane slepe osebe, med 
1500—1700 oseb. Če pogledamo dobljene podatke v letu 1965/66, lahko o številu 
in obsegu varstva uporabimo naslednje podatke in razlago, pripravljeno pri 
obdelavi podatkov: 

Civilnih žrtev vojne je 1194, evidentiranih je le 504, socialnih podpor je 
deležnih 227. 285 oseb ne uživa nikakršnega varstva, čeprav so do> tega upra- 
vičeni. 61 oseb ima pogoje za rehabilitacijo, to je za usposobitev za pridobitno 
delo. Vzroki, zaradi katerih se ne morejo rehabilitirati, so pomanjkanje denar- 
nih sredstev in pomanjkljivi zakonski predpisi. 

Žrtev vojnega materiala je 645. Evidentiranih je le 351, 88 je deležnih 
socialnih podpor v višini od 2000 do 29 000 dinarjev. Zanje letno izplačajo skupaj 
okrog 8 milijonov dinarjev. 57 oseb ne uživa nikakega varstva, čeprav bi ga 
morale, 48 oseb bi se lahko rehabilitiralo, pa za to ni možnosti iz zgoraj ome- 
njenih razlogov. 

Vzroki pomanjkljivega varstva so: 
— omejena proračunska sredstva občinskih skupščin, namenjena socialni 

pomoči, 
— zakonski predpis, ki bi ščitil pravice teh oseb, 
— nezadostno razumevanje delovnih organizacij pri zaposlovanju tistih, ki 

bi se lahko zaposlili. 
Ta skupina ni organizirana in nima svojih predstavnikov. 
Po posameznih podatkih občinskih skupščin živijo nekatere težje žrtve 

vojne v izredno težkih življenjskih pogojih, brez kakršnih koli možnosti organi- 
zacije najnujnejše tuje pomoči oz. najnujnejših pripomočkov za uporabo pri 
gibanju, vzdrževanju higiene, organizacij prehrane, da ne govorimo o koriščenju 
najosnovnejših kulturnih pripomočkov (radio, televizija itd.), kar naj bi jih 
povezalo z vsakdanjim življenjem. 

c) Žrtve vojne in vojnega materiala na Primorskem 

Žrtve vojne in žrtve vojnega materiala na Primorskem obravnavamo v 
predmetni problematiki ločeno, ker gre za specifično skupino prebivalstva 
Primorske. Gre za žrtve iz I. svetovne vojne, katerim je bilo pod Italijo pri- 
znano svojstvo civilnih vojnih invalidov ter so iz tega naslova prejemali inva- 
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lidnino, ki je bila nekoliko manjša od invalidnine vojaških vojnih invalidov. 
Tudi ostala zaščita je bila izenačena z vojaškimi vojnimi invalidi. Po priklju- 
čitvi Primorske k Jugoslavij 1947. leta so to pravico izgubili, ker pri nas ta 
kategorija prebivalstva ni bila pravno posebej tretirana. Zaradi izgube pravic 
so v začetku nastopali posamično s prošnjami in pritožbami, leta 1953 pa se je 
za njihove pravice potegovalo neregistrirano in neuradno ustanovljeno »Zastop- 
stvo civilnih vojnih invalidov za Slovensko Primorje« s sedežem v Novi Gorici. 
To zastopstvo je navajalo podatek, da zastopa 1000 žrtev s Primorske. Ome- 
njeno število je bilo nerealno, ker se je na poziv za dodelitev pomoči v letu 
1954/55 oglasilo ca. 300 oseb, od katerih je pomoč sprejelo 182 oseb. Za ostale 
je bilo ugotovljeno, da imajo neznatne okvare, da so bili sodelavci okupatorja, 
da imajo dobre življenjske pogoje itd. Višina pomoči v tem času je znašala 
od 6000 do 7000 din. Pozneje je število iz leta v leto hitro padalo (zaradi umi- 
ranja) tako, da je leta 1964 prejemalo pomoč le še 27 žrtev. Kljub omejevanju 
te številke pa je treba opozoriti, da je prav na Primorskem tudi med in po 
II. svetovni vojni postalo veliko ljudi žrtev vojne in vojnega materiala. 

Vsa prizadevanja za dosego pravic teh žrtev vojne so ostala neuspešna, 
ker so stališča vseh forumov, ki so se s temi problemi srečevali (od zveznih orga- 
nov navzdol) izražala tendenco, da samo te skupine ne kaže izjemno obravnavati 
— ločeno od ostalih žrtev, temveč naj se jih rešuje kot ostale žrtve vojne s 
poudarjeno zahtevo, da izdatno zaščito zagotovijo občinske skupščine. Tak način 
reševanja je bil uresničevan, vendar z minimalno učinkovitostjo, kot pri vseh 
ostalih žrtvah vojne na področju Slovenije. V letu 1966 so sprejemali družbeno 
pomoč, ki je v poprečju dosegala le 8800 din (najmanjše 3400, najvišje 17 800 
din), s čimer niso mogli biti zagotovljeni osnovni življenjski pogoji težje pri- 
zadetih žrtev. 

2. Nekateri ukrepi v zvezi z reševanjem žrtev vojne v Sloveniji 

Nenehen pritisk organizacij, skupin in posameznikov, kot tudi ugotavljanja 
služb o resnično težkem položaju te kategorije prebivalstva, so pobudila nešteto 
ukrepov, upravno pravnih postopkov, priprav, poročil in analiz, dajanja kon- 
kretnih predlogov itd. Večina teh ukrepov se je do leta 1960 omejevala na obve- 
zovanje okrajev in občinskih skupščin za boljše varstvo žrtev, na ukrepanja 
v zvezi s posamičnimi primeri itd. Leta 1960 so pričele prve priprave za sistem- 
sko ureditev področja s tem, da je svet za socialno varstvo nekajkrat razpravljal 
o problematiki in možnih predlogih za njeno reševanje. Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije je bil predložen predlog, da se področje pravno uredi s tem, 
da se opredeli najnižji znesek stalne denarne pomoči, da se tem osebam zago- 
tovi zdravstveno varstvo in da se odredi kategorije žrtev, v katere se vključi 
vse osebe, pri katerih je invalidnost najmanj 50-odstotna itd. Prvi predlog je 
vseboval tudi več oblik zaščite povzetih po zakonu o VVI, vendar so jih zakono- 
dajni organi zavrnili kot izključno pravico zveze (rehabilitacijo, otroški dodatek 
itd.). Poleg tega je sekretariat za zakonodajo opozoril na dotedanja odklonilna 
stališča zveze in republike do posebne pravne ureditve tega področja in na 
pomembnost uveljavljanja komunalnega sistema, pri čemer nikakor ne bi bilo 
primerno, da se z republiškim predpisom širijo pravice nove kategorije oseb. 
V tem primeru bi morala republika zagotoviti tudi sredstva oziroma vsaj tisti 
del sredstev, ki bi presegal dosedanjo višino izdanih sredstev v te namene. 
Predlagali so le sprejem priporočila. 
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Dne 25. 5. 1961 je o informaciji s predlogom za pravno ureditev (»Problema- 
tika družbene pomoči žrtvam fašističnega nasilja, civilnim žrtvam in žrtvam 
vojnega materiala«) razpravljal na 166. seji odbor za splošna in upravna vpra- 
šanja, ki je sprejel sklep, da svet za socialno varstvo pripravi priporočilo o izva- 
janju družbene denarne pomoči v komuni. Priporočilo je bilo dostavljeno okraj- 
nim ljudskim odborom 25. 10. 1961 s prošnjo, da bi priporočilo obravnavali tudi 
občinski ljudski odbori. 

Izvršni svet in Skupščina SR Slovenije nista posebej sprejela priporočila, 
ker je odbor za splošna in upravna vprašanja na 181. seji dne 7. 9. 1961 sklenil, 
da se »obravnava priporočila odloži in pripravi splošna resolucija o politiki 
komune na področju socialnega varstva«. 

Drugi konkreten predlog za pravno ureditev je bil predložen 1965. leta ob 
usklajevanju z ustavo. Predlog je definiral kategorije ter predlagal kot najnižjo 
pomoč 10 000 din, ki naj jo sprejemajo vse tri vrste žrtev, kot tudi družinski člani 
umrlih osebnih žrtev, ki so nezmožne za pridobivanje in nimajo zadosti sredstev 
za preživljanje. O predlogu je razpravljal odbor izvršnega sveta za splošna in 
upravna vprašanja dne 10. 3. 1965 in izrazil mnenje, da bi kazalo zaenkrat le 
uskladiti z ustavo dosedanje določilo o pomoči žrtvam fašističnega nasilja, zaradi 
česar je bil predlog zakona umaknjen. Glavni vzrok so bili pomanjkljivi pokaza- 
telji glede obsega problema, kot tudi kratko časovno obdobje za natančnejšo 
obdelavo problema. 

Poleg tega so tekom leta 1966 in 1967 zvezni organi tudi postavljali ta pro- 
blem na dnevni red in smo pričakovali tudi njihovih odločitev. Razprave v zvezi 
še vedno niso zaključene in so v teku pred odbori zvezne skupščine. Odklonilno 
stališče, da bi problem slepih parcialno reševali in da bi to kategorijo reševali 
z razširitvijo zakona o VVI oziroma z novim zveznim zakonom, je sprejel dosedaj 
le zvezni svet za zdravstvo in socialno politiko dne 8. decembra 1967 na svoji 
4. seji. 

Problem pravne ureditve tega področja je bil ponovno sprožen leta 1967 
v okviru informacije o sistemu družbene skrbi za borce NOV in ob neposredni 
zahtevi Zveze slepih SR Slovenije za ureditev tega problema pri posameznih 
funkcionarjih izvršnega sveta in Skupščine v drugi polovici leta 1967. O infor- 
maciji in predlogih Zveze slepih so razpravljali naslednji odbori Skupščine SR 
Slovenije in sprejeli stališča: 

»Začasni odbor socialno-zdravstvenega zbora za rehabilitacijo invalidov je 
na seji dne 11. oktobra 1967 razpravljal o problematiki slepih oseb, ki so izgubile 
vid z vojnim eksplozivom. 

V razpravi je bilo najprej sproženo vprašanje, ali kaže ločeno reševati pro- 
blem slepih civilnih žrtev vojne, ali pa bi bilo treba kompleksno zajeti vse kate- 
gorije invalidov civilnih žrtev vojne in vojnega materiala. 

Odbor je bil soglasno mnenja, da je treba, ker imamo zbrane točne podatke 
o slepih civilnih žrtvah vojne, slepota pa je najtežja vrsta invalidnosti, čimprej 
rešiti status teh oseb. Zato naj ureditev položaja slepih pomeni prvi korak k 
reševanju problemov vseh civilnih invalidov. 

Odbor je podprl predlog, naj bi zakon o vojaških vojnih invalidih dopolnili 
tako, da bi tudi slepe civilne žrtve vojne uživale enake pravice kot vojaški vojni 
invalidi. 

Kolikor problem ne bo rešen z zveznim predpisom (ob event. prenosu inva- 
lidske zakonodaje v pristojnost republik), ga je treba rešiti v okviru republike. 
Ni namreč opravičila, da 20 let po vojni ni rešen problem, ki zahteva razmeroma 



528 Priloge 

skromna finančna sredstva. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno var- 
stvo naj zbere potrebno dokumentacijo in pripravi ustrezne rešitve.« 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko je dne 6. 12. 1967 razpravljal o 
»Poročilu o sistemu družbene skrbi za borce NOV« ter je v zvezi s problemom 
sistemske ureditve civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala sklenil, da 
je poleg problematike slepih žrtev treba obenem posvetiti več skrbi tudi žrtvam 
fašističnga terorja, predvsem tistim, ki so zaradi poškodb v internacijah ali za- 
radi posledic te in drugih oblik sovražnega nasilja postali invalidi, kot tudi 
drugim žrtvam vojne, katerim težka invalidnost onemogoča skrb za lastno osebo. 
Vse kategorije je treba obravnavati enotno, ker gre za enake oziroma podobne 
izvore poškodb. 

3. Predlog za izdajo zakona 

Dolgoletno obravnavanje opisane problematike dokazuje, da gre za težak 
pereč problem v okviru socialno varstvenega področja, gre za skupino prebival- 
stva, ki je brez lastne krivde postala žrtev vojne oziroma žrtev kolektivnega 
nasilja okupatorja in njegovih pomagačev, ki po tolikih povojnih letih še vedno 
ne uživa adekvatno družbeno zaščito in niso redki posamezniki, ki živijo v izred- 
no težkih socialnih in življenjskih pogojih. Tak položaj te skupine prebivalstva 
je gotovo povzročilo dejstvo, da vsa povojna leta ni bil do konca jasno opredeljen 
njihov status, zaradi česar je prihajalo tudi do neadekvatnih zahtev, katerih 
rešitev se je prav zaradi nerazčiščenih stališč odlagala. Zaradi tega menimo, 
da je nujno potrebno dokončno 

1. oprediliti status teh oseb in ga pravno definirati ter 
2. odrediti obseg pravic, ki naj jih uživajo. 
Kot osnovna dilema se postavlja vprašanje ali gre za kategorijo, ki jo je 

možno enačiti z vojaškimi vojnimi invalidi ali za kategorijo, ki jo je treba obrav- 
navati kot socialno varstveno kategorijo, vendar s posebnim pravnim statusom. 

Glede na definicijo za pravno opredelitev VVI, da gre za »jugoslovanskega 
državljana, ki so pri opravljanju dolžnosti ali kakšne druge dolžnosti za vojaške 
cilje ali za cilje državne varnosti v vojni zadobili rane, poškodbe ali bolezen . . .« 
(Ur. 1. SFRJ, št. 49/1965 — zakon o vojaških vojnih invalidih), ni mogoče popol- 
noma enotiti obeh kategorij. Zato je prav, da žrtve vojne ne glede na ev. enako 
ali skoraj enako zaščito kot so jo deležni VVI, to skupino prebivalstva pravno 
opredelimo kot socialno varstveno kategorijo, potrebno posebne družbene za- 
ščite, ki ji z zakonom odredimo pravice. 

Menimo, da bi v prvi fazi pravnega urejanja morali posebej pravno zašči- 
titi vsaj osebe, katerih poškodba je_ tako huda, da se jih lahko obravnava kot 
100%> invalide, t. j. tiste osebe, ki so invalidi I. kategorije po predpisih invalid- 
skega varstva (v to kategorijo so vključeni tudi vsi slepi), oz. osebe, ki niso 
same sposobne skrbeti zase in za svoje pravice. 

Da bi preverili število teh oseb v Sloveniji, smo zaprosili občinske skup- 
ščine za obvestilo. Odgovorilo je 45 občin. Na tej osnovi predvidevamo, da je 
okoli 310 oseb 100°/o invalidov. Ce bi se pri tem zmotili tudi za 25 °/o, šte- 
vilo teh ne bi preseglo 400 oseb. Menim, da bi bilo prav, da bi skrb za te osebe 
prevzela republika. 

Število oseb z lažjimi stopnjami poškodb, na osnovi podatkov občinskih 
skupščin, ni mogoče predvideti. Da bi dobili pravilne podatke, bi morali izvesti 
popis in preveriti stopnjo invalidnosti. To bi bilo možno organizirati le na osno- 
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vi sklepa izvršnega sveta in Skupščine SR Slovenije; akcija bi zahtevala tudi 
določena sredstva. 

Obseg pravic, ki naj bi jih uživale žrtve vojne, bi lahko reševali na naslednje 
načine: 

1. varianta 

Predlaga jo Zveza slepih in pomeni popolnoma enak obseg pravic kot jo 
uživajo VVI, bi imele žrtve vojne (100 °/o invalidi) 

— invalidske prejemke (invalidnine, dodatek za tujo pomoč in nego, orto- 
pedski dodatek in invalidski dodatek), 

— zdravstveno varstvo, 
— rehabilitacijo, 
— zaposlitev in posebnega varstva na delovnem mestu, 
— posebnih ugodnosti pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in inva- 

lidskega zavarovanja, 
— brezplačne ali znižane vožnje in 
— pogrebnine ter posmrtnice. 
Invalidnina znaša 762 ND in za tujo pomoč 490 ND, ortopedski dodatek 

182,35 ND ter invalidski dodatek 267 ND mesečno. 
Kolikor kaka oseba po tem predlogu ima pravico in varstvo po kakem dru- 

gem pravnem predpisu, uveljavlja pravice in varstvo po tistem predpisu, ki je 
zanjo ugodnejši. 

Ce bi se odločili le za varstvo slepih (143 oseb), bi bilo potrebno zagotoviti 
3 203 120 ND letno, če bi zaščitili vse 100 °/o invalide (310 oseb) pa 7 092 630 ND 
letno. 

2. varianta 

Pravico in varstvo imajo žrtve fašističnega nasilja (ki jim ta pravica pripada 
po sedaj veljavnem zakonu o družbeni denarni pomoči žrtvam fašističnega na- 
silja in njihovim družinam — Ur. 1. SRS št. 11/65), civilne žrtve vojne in žrtve 
vojnega materiala, ki so invalidi I. kategorije, in sicer pod sledečimi pogoji in 
v obsegu: 

1. osnovna pomoč v znesku 
2. dodatek na tujo pomoč in nego ... v znesku 
3. družinski dodatek za družinske člane, 

ki jih je dolžan vzdrževati in so dela 
nezmožni v znesku 

4. zdravstveno varstvo na enak način in 
v enakem obsegu kot to določa zakon 
o uvedbi zdravstvenega zavarovanja 
za določene skupine oseb (Ur. 1. SRS, 
št. 5/63) 

5. rehabilitacija (osebe do 40. leta sta- 
rosti) 

Ostale kategorije, ki niso upoštevane v gornjem predlogu, prejemajo de- 
narno pomoč v obsegu in višini, kakor to določi občinska skupščina. 

Za tako obliko varstva bi potrebovali letno 4 082 700 N din. 
34 

500 N din mesečno 
400 N din mesečno 

100 N din mesečno 
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3. varianta 

Po tej varianti gredo pravice in varstvo istim skupinam kot po 2. varianti, 
vendar z upoštevanjem invalidnosti do vključno 60 %>. 

Pravice bi bile sledeče: 

I. kategorija (100% invalidnost): 
— osnovna pomoč mesečno  
— dodatek za tujo pomoč in nego mesečno  
— družinski dodatek po članu družine  

II. kategorija (90 in 80% invalidnost): 
— osnovna pomoč mesečno  
— družinski dodatek po članu družine  

III. kategorija (70 in 60% invalidnost): 
— osnovna pomoč mesečno  
— družinski dodatek po članu družine  
  zdravstveno varstvo na enak način in v enakem obsegu 

kot to določa zakon o uvedbi zdravstvenega zavarovanja 
za določene skupine oseb (Ur. 1. LRS, št. 5/63) 

— vse osebe do 40. leta starosti imajo pravico do rehabili- 
tacije. 

Ostalim kategorijam teh skupin zagotavlja družbeno pomoč občinska skup- 
ščina po svojih predpisih. 

Za tako zaščito bi morali zagotoviti letno 13 741 000 N din. 

4. varianta 
Pravica in varstvo gre istim osnovnim skupinam kot po 1., 2. in 3. varianti, 

vendar pod sledečimi pogoji: 
— da so nesposobne za pridobivanje, 
— da nimajo potrebnih sredstev za preživljanje, 
  da nimajo sorodnikov, ki so jih dolžni preživljati oziroma če jih imajo, 

pa le-ti niso zmožni izpolnjevati dolžnosti preživljanja. 
Nesposobni za pridobivanje so tudi: 
— otroci do dopolnjenih 15 let starosti ali če se šolajo do konca roka, pred- 

pisanega za redno šolanje, vendar najdalj do dopolnjenega 26. leta starosti, 
oziroma če so nesposobni za pridobivanje pod pogojem, da je nesposobnost 
nastopila pred dopolnjenim 15. oziroma 26. letom starosti; 

— ženska, starejša od 55 let, mlajša, če ima otroka izpod 7 let ali starejše 
otroke, ki so nesposobni za pridobivanje ali več otrok izpod 15 let, s katerimi živi 
v skupnem gospodinjstvu; 

— moški starejši od 65 let. 
Pravice so sledeče: 
1. osnovna pomoč, in v primeru upravičenosti dodatek na tujo pomoč 
2. dodatek na družinske člane 
3. zdravstveno varstvo 
4. rehabilitacija (za osebe do 40. leta) 

500 N din 
400 N din 
100 N din 

375 N din 
75 N din 

250 N din 
50 N din 
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Višina osnovne pomoči je odvisna od premoženjskega stanja, tj. osebnega 
dohodka iz kmetijske dejavnosti, druge dejavnosti (obrtne in intelektualne sto- 
ritve) ter rednih dohodkov iz delovnega razmerja. 

1. Osnovna pomoč znaša 500 N din mesečno, dodatek za tujo pomoč in nego 
400 N din mesečno ter družinski dodatek 100 N din mesečno, če nima upravičenec 
premoženja in kakršnihkoli osebnih dohodkov oziroma oseb, ki so ga po zakonu 
dolžne preživljati. 

2. Osnovna pomoč znaša 375 N din mesečno, dodatek za tujo pomoč in nego 
400 N din mesečno, dodatek za družinske člane po 75 N din mesečno, če ima 
upravičenec in člani njegove družine, ki so z njim v skupnem gospodinjstvu na 
družinskega člana več kot 300 N din letnih dohodkov iz kmetijstva oziroma 
drugih dohodkov ne več kot 200 N din mesečno. 

3. Osnovna pomoč znaša 250 N din mesečno, dodatek na tujo pomoč in nego 
400 N din mesečno, dodatek za družinske člane pa po 50 N din mesečno, če ima 
upravičenec in člani njegove družine, ki so z njim v skupnem gospodinjstvu na 
družinskega člana več kot 600 N din letno iz kmetijske dejavnosti oziroma dru- 
gih dohodkov ne več kot 400 N din mesečno. 

Zdravstveno varstvo bi pripadalo po tej varianti v obsegu, kot to določa 
zakon o uvedbi zdravstvenega zavarovanja za določene skupine oseb. 

Za tako možnost varstva bi morali zagotoviti letno 4 788 000 N din. 
Prva, druga in tretja varianta ustrezajo načelom varstva VVI, po katerih 

dobi predvideno pomoč vsaka oseba, ki dokaže invalidnost (pri 1. in 2. varianti 
100 % invalidnost, pri 3. varianti pa od 50 % invalidnosti navzgor) ne glede na 
njen socialni in materialni položaj (zaposlitev, urejeni socialni in materialni 
življenjski pogoji itd.). S temi možnostmi se te osebe postavi bolj med kategorije 
invalidnih oseb Slovenije, katerim avtomatično teče pravica v nekaki obliki 
redne invalidnine oziroma rente. 

4. varianta ne opredeljuje teh oseb kot vojaških vojnih invalidov, temveč 
veže pravico pomoči na materialni položaj in možnosti oskrbe in nege, ki jo ima 
prizadeta oseba. 

Značilnost 1. variante je v tem, da obsega popolnoma enake pravice, kot 
jih uživajo VVI, medtem ko 2. varianta predvideva nižjo denarno vsoto pomoči 
(v primerjavi z VVI znižano za 25 :0/o) ter manjši obseg pravic. 

Prvi dve varianti obsegata le varstvo lOOVo invalidov, medtem ko 3. in 4. 
varianta razširita ta krog tudi na druge stopnje invalidnosti s to razliko, da pri 
3. varianti žrtvam avtomatično pripada pomoč, pri 4. varianti pa pomoč pripada 
le tistim žrtvam, ki so je resnično potrebne. 

Poleg obdelanih variant varstva obstajajo tudi druge možnosti za ureditev 
varstva. Lahko bi opredelili minimalno višino dohodkov, ki naj jo uživajo te 
osebe s tem, da tiste, ki so popolnoma pridobitno nesposobne, dobivajo celoten 
minimum, tiste pa, ki so v delovnem razmerju, pa le razliko med minimalno 
osnovo in osebnim dohodkom. Pomisleki, ki govorijo proti taki obliki, pa so 
predvsem v tem, da obstoji nevarnost, da bi zaposlene osebe zapuščale delovna 
mesta, ker bi odrejeno višino sprejemale, če delajo ali ne. To pa ni v skladu 
s principi rehabilitacije in angažiranja vsakega posameznika pri družbeno 
ustvarjalnem delu. 

Možne pa so tudi drugačne kombinacije med že obdelanimi variantami. 
Iz vsega opisanega lahko povzamemo, da se je treba zavzeti za pravno ure- 

ditev materialnega položaja žrtev vojne. Glede na dolgoletna odklanjanja zveze, 
da bi opredelila novo kategorijo invalidov, menimo, da je treba p r o - 

34* 
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blem reševati z republiškim predpisom, kar je v skladu 
z 12. alineo 123. člena in zadnjo alineo 127. člena ustave SR 
Slovenije. 46. člen ustave SR Slovenije pa določa, da »družbeno-politične 
skupnosti, zlasti občine ter delovne in druge samoupravne organizacije skrbijo 
za delovnega človeka in njegovo družino z organiziranjem ustreznih služb.« V 
četrtem odstavku istega člena pa navaja: »Občanom, ki niso sposobni za delo 
in nimajo za preživljanje potrebnih sredstev, zagotavlja družbena skupnost 
pomoč.« 

Čeprav je v tem členu poudarek na občinah ter delovnih in drugih organi- 
zacijah, je nujno, da žrtve vojne uredimo z republiškim predpisom ter tako 
poenotimo varstvo teh oseb v celotni republiki. Zato predlagamo, da se odobri 
priprava republiškega zakona. 

Kot je razvidno iz predlaganih variant za ureditev varstva teh oseb, bi bilo 
letno potrebno zagotoviti glede na odločitev v obsegu varstva in kategorij po- 
trebno zagotoviti od 3 203 000 N din do 13 741 000 N din. Pri opisanih višinah 
je treba upoštevati, da določeno število oseb že sprejema družbeno denarno 
pomoč. Odločiti bi se bilo treba: ali vsa sredstva zagotovi republika ali osnovno 
skrb za to kategorijo obdržijo občinske skupščine, republika pa ob delitvi do- 
hodka upošteva število in težo prizadetosti žrtev ter tako omogoči zahtevano 
izvajanje varstva žrtev vojne. 

Na koncu je treba še omeniti, da naj bi zakon obsegal vse tri kategorije 
žrtev: žrtve fašističnega nasilja, civilne žrtve vojne in žrtve vojnega materiala, 
s čimer bi prenehal veljati sedanji zakon o družbeni pomoči ZFN (Ur. 1. SRS, 
11/65). Odprava tega zakona pa ne bi pomenila odpiranja novih možnosti pri- 
javljanja ŽFN, kar je bilo onemogočeno že 31. 12. 1952. 

Kolikor bo predlog za izdajo zakona sprejet, bo republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo takoj pristopil k izdelavi osnutka zakona. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
7. marca 1968 obravnavala predlog za izdajo zakona o varstvu žrtev fašističnega 
nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala. 

Komisija je ugotovila, da ni ovir za predlagani republiški zakon. Po določbi 
120. člena zvezne ustave bi lahko federacija na tem področju izdala splošni 
zakon, v katerem bi določila le splošna načela za urejanje odnosov, ki imajo 
na tem področju pomen za temeljno enotnost družbenega in političnega sistema. 
Republika v tem primeru izda svoj zakon v skladu z načeli splošnega zakona; 
če pa zveznega zakona ni, izda republika svoj zakon povsem samostojno. Doslej 
tak zvezni zakon še ni bil izdan, niti ni izgledov, da bi federacija nameravala na 
tem področju intervenirati s svojim zakonom. Za pripravo in sprejem repu- 
bliškega zakona torej z zakonodaj no-pravnega vidika ni ovir. 

Po mnenju komisije je predlagani zakon potreben, ker status in tudi ma- 
terialni položaj žrtev vojne ni pravno urejen. Delno je v tem pogledu urejen 
le položaj žrtev fašističnega terorja, vendar ta ureditev več ne ustreza — medtem 
ko pravni status civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala sploh ni urejen. 
Zlasti zadnji dve kategoriji se v praksi izenačujeta z ostalimi socialno ogrože- 
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nimi osebami in nekateri tako prejemajo skromno denarno pomoč glede na 
možnosti in razumevanje posameznih občin. Značilno je, da ob takem stanju 
doslej tudi ni bilo mogoče zanesljivo ugotoviti števila prizadetih oseb oziroma 
žrtev vojne na območju republike. 

Načela, na katerih naj temelji bodoči zakon, so po mnenju komisije spre- 
jemljiva. Ker so konkretne rešitve v tej zvezi povsem v pristojnosti republike, 
z vidika pravne skladnosti ni ovir za sprejem katerekoli od predvidenih va- 
riantnih rešitev. V tej zvezi je bila komisija mnenja, da bi pri urejanju položaja 
žrtev vojne morali predvsem upoštevati možnosti za rehabilitacijo, za zapo- 
slovanje in za ureditev splošnega zdravstvenega varstva prizadetih oseb. 

Pri urejanju položaja vseh treh kategorij žrtev vojne naj bi veljalo načelo 
kompleksnega urejanja, pri čemer pa naj bi bile pravice posameznih skupin 
diferencirane. Pri določanju pravic žrtev vojne naj bi se upoštevali naslednji 
elementi: 

— stopnja invalidnosti; 
— preostala delovna sposobnost z možnostjo rehabilitacije ter 
— materialni položaj. 
S kombinacijo navedenih elementov bi prišlo do ustrezne in pravične uvr- 

stitve žrtev vojne v posamezne skupine. Upoštevanje materialnega položaja bi 
morda odpadlo le pri najtežji skupini, v katero bi bili uvrščeni 100 % invalidi. 

Komisija je razpravljala tudi o vprašanju vloge občine in republike na tem 
področju. Prevladalo je mnenje, da osnovne skrbi za žrtve vojne ni bi bilo 
mogoče ločiti od občine kot temeljne družbeno-politične skupnosti. Le v občinah 
bi bilo mogoče uspešno izvajati evidentiranje prizadetih žrtev vojne, konkretno 
ugotavljati razmere, v katerih živijo, materialne in druge pogoje ter konkre- 
tizirati ukrepe za rehabilitacijo. Na ravni republike bi se morda lahko osre- 
dotočila konkretna skrb le za najtežje kategorije žrtev vojne. To pa ne bi smelo 
pomeniti, da se republika odveže materialnih odgovornosti na tem področju in 
da bi pretežno finančno breme nosile občine. Vprašanje financiranja je treba 
proučiti in reševati posebej. Način financiranja teh nalog in ostala splošna 
sistemska vprašanja na tem področju naj bi se enotno uredila z republiškim 
zakonom. 

Št.: 55-3/68 
Ljubljana, 13. 3. 1968 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora in začasni odbor 
za rehabilitacijo invalidov socialno-zdravstvenega zbora sta na več sejah obrav- 
navala predlog za izdajo zakona o varstvu žrtev fašističnega nasilja, civilnih 
žrtev vojne in žrtev vojnega materiala, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. 

Začasni odbor socialno-zdravstvenega zbora za rehabilitacijo invalidov je 
na seji dne 11. oktobra 1967 razpravljal o problematiki slepih civilnih žrtev 
vojne na osnovi gradiva, ki ga je predložila komisija za reševanje problemov 
slepih civilnih žrtev vojne pri RO ZZS. Po predlogu komisije naj bi se slepim 
civilnim žrtvam vojne priznale enake pravice kot vojaškim vojnim invalidom 
I. kategorije. Odbor je podprl predlog komisije, naj bi zakon o vojaških vojnih 
invalidih dopolnili tako, da bi tudi slepe civilne žrtve vojne uživale enake 
pravice kot vojaški vojni invalidi. V razpravi je bilo sproženo vprašanje, ali 
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kaže ločeno reševati le problem slepih civilnih žrtev vojne, ali naj velja načelo 
kompleksnega urejanja vseh kategorij žrtev vojne in vojnega materiala. Odbor 
je bil soglasno mnenja, da je treba čimprej rešiti status in pravice slepih civilnih 
žrtev vojne, ker je slepota najtežja vrsta invalidnosti in ker obstaja točna doku- 
mentacija o tej kategoriji prizadetih oseb. Po mnenju odbora je treba ta problem 
rešiti v okviru republike, kolikor ne bo rešen z zveznim predpisom. 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko je na seji dne 6. 12. 1967 ob obrav- 
navi problematike borcev NOV in vojaških vojnih invalidov opozoril tudi na 
probleme žrtev fašističnega nasilja in ostalih žrtev vojne in na njihovo čim- 
prejšnjo zakonsko ureditev. 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je v mesecu febru- 
arju predložil skupščini predlog za izdajo republiškega zakona o varstvu žrtev 
fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala. O tem pred- 
logu je začasni odbor razpravljal dne 6. marca t. 1. in se strinjal s predlagateljem, 
da se uredi varstvo vseh treh omenjenih kategorij, ne pa le varstvo slepih ci- 
vilnih žrtev vojne in s tem odstopil od svojega prvotnega stališča. Odbor za 
zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora pa je o tem predlogu raz- 
pravljal dne 15. marca 1968. 

Odbora sta podprla predlog za izdajo republiškega zakona o varstvu žrtev 
fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala. Poudarila 
sta, da z zakonsko ureditvijo že močno kasnimo, ker status in tudi materialni 
položaj žrtev vojne, ni pravno urejen; delno je urejen le položaj žrtev fašistič- 
nega nasilja, vendar ta ureditev več ne ustreza. Odbora sta bila soglasna, da 
je treba z zakonom urediti varstvo vseh treh omenjenih kategorij, ne pa par- 
cialno le varstvo slepih civilnih žrtev vojne. 

Osnovna dilema je bila, ali naj z zakonom zajamemo vse prizadete ome- 
njene osebe, ne glede na stopnjo invalidnosti, ali pa zaenkrat samo invalide 
I. kategorije, postopoma pa tudi ostale invalide. Opozorjeno je bilo, če bi zajeli 
le invalide I. kategorije kot to predvideva 1. in 2. varianta predloga za izdajo 
zakona, potem bi bili nekateri drugi invalidi močno prizadeti in to predvsem 
tisti, ki niso zaposleni in katerih gmotno stanje je dokaj težko. Prevladalo je 
stališče, da se krog upravičencev, ki naj bi jih zakon zajel, ne bi smel omejiti le 
na invalide I. kategorije, marveč tudi invalide z nižjo stopnjo invalidnosti. 

Posebna pozornost je bila v obeh odborih posvečena obsegu varstva žrtev 
vojne. Predstavniki komisije za reševanje problema slepih civilnih žrtev vojne 
pri republiškem odboru Zveze slepih Slovenije so se zavzemali za 1. varianto, 
ki jo vsebuje predlog za izdajo zakona, po kateri bi bilo varstvo žrtev vojne 
— 100°/o invalidov izenačeno z varstvom vojaških vojnih invalidov, oziroma 
so bili mnenja, da bi morali obseg pravic približati obsegu pravic, ki jih uživajo 
vojaški vojni invalidi. Predstavniki omenjene komisije so se tudi strinjali, da se 
z zakonom uredi varstvo vseh treh kategorij, ne pa le varstvo slepih civilnih 
žrtev vojne, vendar samo pod pogojem, da s tem ne bi zavlačevali rešitve pro- 
blema slepih civilnih žrtev vojne. 

Odbora se nista strinjala z nobeno od predloženih variant glede obsega 
varstva. Menila sta, da je treba pri določanju pravic žrtev vojne upoštevati 
naslednje elemente: stopnjo invalidnosti, preostalo delovno sposobnost z mož- 
nostjo rehabilitacije in materialni položaj. Poudarjeno je bilo, da ni sprejemljiva 
rešitev (IV. varianta), da bi pravico do varstva imeli le tisti invalidi, ki so 
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nesposobni za pridobivanje, nimajo potrebnih sredstev za življenje oziroma ni- 
majo sorodnikov, ki so jih dolžni preživljati. 

Po mnenju obeh odborov bi bilo treba pri zagotovitvi varstva dati poudarka 
rehabilitaciji in zaposlitvi. Poudarila sta, da je za odločitev o obsegu varstva 
bistvenega pomena točna evidenca o številu prizadetih žrtev vojne, o njihovem 
materialnem položaju, o številu zaposlenih, o številu rehabilitiranih, o številu 
družinskih članov invalidov, o tem koliko število teh invalidov bi potrebovalo 
dodatek za nego in tujo pomoč itd. Nadalje sta odbora poudarila, da bi pri do- 
ločanju obsega varstva morali izhajati iz materialnih zmogljivosti družbe in 
potreb. Na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo, pa ni mogoče ugotoviti realnih potreb, ker ti 
podatki ne ustrezajo dejanskemu stanju. Točni podatki obstajajo le glede 
slepih civilnih žrtev vojne. 

Odbora sta iz vrst članov imenovala posebno komisijo z nalogo, da izdela 
načela, na katerih naj bi temeljil republiški zakon o varstvu žrtev fašističnega 
nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala. 

Na seji komisije dne 29. marca, ki ji je prisostvoval tudi podpredsednik 
zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, je bilo poudarjeno, da 
bi bilo odločanje o načelih mnogo lažje, če bi razpolagali s točnimi podatki o 
žrtvah vojne, kot sta že predhodno ugotovila odbora. Udeleženci razprave so 
menili, da je treba zagotoviti boljšo evidenco in predlagali, naj bi republiški 
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo izvedel popis žrtev vojne. Izraženo 
je bilo tudi mnenje, naj bi izvedli uradni popis, ki pa ni bilo deležno podpore. 

Posebno pozornost je komisija posvetila krogu upravičencev. O tem, ali naj 
bi z zakonom zajeli vse invalide ne glede na stopnjo invalidnosti, so bila mnenja 
deljena. Po mnenju večine naj bi bili do varstva upravičeni le nad 60°/» invalidi. 
Nekateri so menili, da bi v sedanjih pogojih zagotovili varstvo le invalidov 
I. kategorije, postopoma pa tudi invalidom z nižjo stopnjo invalidnosti. Končno 
je bilo sprejeto stališče, naj bi se varstvo zagotovilo le invalidom I. kategorije 
z varianto tudi nad 60% invalidom. Opozorjeno je bilo, da bi morali med žrtve 
fašističnega nasilja uvrstiti tudi invalidne otroke, glede katerih je ugotovljeno, 
da je njihova invalidnost posledica okoliščin, v katerih je živela njihova mati v 
okupatorskih taboriščih oziroma zaporih. 

Po mnenju udeležencev naj bi varstvo obsegalo pravico do: rehabilitacije, 
zdravstvenega varstva, ortopedskih pripomočkov, osnovne denarne pomoči, do- 
datka za tujo pomoč in nego in dodatka za družinske člane. Poudarek je treba 
dati rehabilitaciji kot pri varstvu delovnih invalidov, pri čemer je treba upo- 
števati, da je končni smoter in cilj rehabilitacije zaposlitev invalida. V tej zvezi 
je bilo opozorjeno, da so v sedanjih pogojih možnosti za rehabilitacijo in za 
zaposlitev omejene in da je zato vprašljivo, ali bo ta oblika varstva učinkovita. 

Pri določanju obsega pravic je treba upoštevati stopnjo invalidnosti, pre- 
ostalo delovno sposobnost invalida oziroma njegovega družinskega člana in ma- 
terialni položaj invalida oziroma njegovega družinskega člana. Le invalidi I. ka- 
tegorije naj bi imeli pravico do osnovne denarne pomoči, ne glede na njihov 
materialni položaj. 

O načelih, na katerih naj bi temeljil republiški zakon, ki jih je pripravila 
komisija, sta odbora razpravljala na skupni seji dne 11. 4. 1968. Odbora sta bila 
seznanjena s predlogom organizacije in izvedbe popisa žrtev vojne in predlogom 
javnega poziva za priglasitev žrtev vojne, ki ju je pripravil republiški sekre- 
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tariat za zdravstvo in socialno varstvo. Odbora sta ugotovila, da bi lahko točno 
evidenco o teh žrtvah dobili v najboljšem primeru šele ob koncu leta. Upošte- 
vajoč, da imamo dokaj točne podatke le za invalide I. kategorije (310), pred- 
vsem pa za slepe civilne žrtve vojne, sta odbora soglasno sprejela stališče, da bi 
v sedanjih pogojih zagotovili varstvo le invalidom I.-kategorije, postopoma pa 
tudi nad 60°/o invalidom. 

Po mnenju odborov ne bi bilo več vzdržno zavlačevati z rešitvijo problema 
slepih civilnih žrtev vojne in drugih invalidov I. kategorije samo zato, ker ne 
razpolagamo z zadovoljivimi podatki za druge invalide — žrtve vojne. Odbora 
pa sta poudarila, da s tako rešitvijo še ni dokončno rešen problem vseh žrtev 
vojne in da naj republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo izvede 
popis žrtev vojne, po metodi, ki naj jo določi v sodelovanju z občinskimi skup- 
ščinami. Problem drugih žrtev vojne bi bilo treba rešiti najkasneje v roku 
enega leta. 

Glede varstva obsega pravic sta se odbora strinjala s stališčem komisije. 
Prav tako sta se tudi strinjala s stališčem komisije, da se sredstva za kritje 
pravic invalidom I. kategorije — žrtev vojne zagotovijo v republiškem pro- 
računu. 

Odbora sta bila mnenja, da bi bilo treba predlog zakona sprejeti še pred 
skupščinskimi počitnicami. Zato naj republiški sekretariat za zdravstvo in so- 
cialno varstvo pripravi omenjeni zakonski predlog do konca meseca maja 
tega leta. 

Na podlagi vsestranske in temeljite razprave o problematiki žrtev vojne, 
sta odbora določila načela, na katerih naj temelji zakon o varstvu žrtev faši- 
stičnega nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala. 

Odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta ta načela. 
Odbor za zdravstvo in socialno politiko je določil za svojega poročevalca na 

seji republiškega zbora poslanko Slavko Perger, začasni odbor za rehabilitacijo 
invalidov pa je določil za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora po- 
slanca Srečka Rota. 

3t.: 55-3/68 
Ljubljana, 11. 4. 1968 

PREDLOG SKLEPOV 

o varnosti prometa na javnih cestah v Socialistični republiki Sloveniji 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je na podlagi 151. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora dne 23. aprila 1968 
in na seji organizacijsko-političnega zbora dne 27. maja 1968 obravnavala stanje 
prometa v Socialistični republiki Sloveniji in 

ugotovila : 

Promet na javnih cestah v Socialistični republiki Sloveniji stalno narašča, 
ceste pa po svoji izvedbi in urejenosti temu niso v zadostni meri prilagojene. 
To terja poleg ukrepov za usposabljanje cest za večji in hitrejši promet tudi 
poostrene ukrepe za zagotovitev varnosti predvsem z večjo disciplino udele- 
žencev v prometu. Skladno s tem niso potrebne le dopolnitve in izpopolnitve 
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določb temeljnega zakona o varnosti prometa in izdaja republiškega zakona o 
varnosti prometa na cestah, ampak je potrebno nadaljevati tudi z drugimi, pred- 
vsem preventivnimi in vzgojnimi ukrepi. 

Dosedanja prizadevanja komisije za vzgojo in varnost v cestnem prometu 
pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve ter podobnih komisij, ki delajo 
v občinah, so bila uspešna. Vendar še niso bile izkoriščene vse možnosti infor- 
miranja in vzgoje udeležencev prometa na cestah. K vzgoji predvsem voznikov 
pa je pripomogla tudi društvena dejavnost organizacij avto-moto zveze Slo- 
venije. 

Splošna skrb postaj milice za varnost prometa in specializirana dejavnost 
prometne milice zahtevajo tudi večje število delavcev milice, njihovo strokovno 
usposobljenost in sodobno tehnično opremo. 

Zaradi velikega števila kršilcev prometno-varnostnih predpisov so sodišča 
in organi za kaznovanje prekrškov dostikrat v zaostanku pri reševanju zadev 
s tega področja. To ne vpliva vzgojno na kršitelje predpisov s področja varnosti 
prometa na cestah. 

Glede na te ugotovitve je Skupščina Socialistične republike Slovenije 

sklenila : 

1. Republiški sekretariat za notranje zadeve naj v sodelovanju z drugimi 
organi in organizacijami ter z občinskimi komisijami za vzgojo in varnost pro- 
meta razvije poleg uveljavljenih še nove oblike vzgoje in varstva v prometu. 
Zlasti pa naj pripravi poseben kodeks prometne etike, gradivo in metode za 
širšo prometno vzgojo predvsem prek tiska, radia in televizije ter drugih 
sredstev javnega obveščanja ter pripravi program in metodiko prometne vzgoje 
predšolske mladine. 

2. Republiški sekretariat za notranje zadeve naj v sodelovanju s komisijo 
za vzgojo in varnost v cestnem prometu in z avto-moto zvezo Slovenije prouči 
vprašanja osnovnega in dopolnilnega usposabljanja voznikov motornih vozil in 
drugih dejavnosti za zagotavljanje varnosti prometa, ki jih opravlja ta organi- 
zacija. Pri tem naj posveti posebno pozornost usposabljanju voznikov in vseh 
udeležencev v prometu za nuđenje posebne prve pomoči pri prometnih nesrečah. 

3. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo naj poskrbi za ustrezno 
dopolnitev učnega programa prometne vzgoje v osnovnih šolah, za strokovno 
izpopolnitev predavateljev prometne vzgoje in za izpopolnitev učnih pripo- 
močkov za prometno vzgojo. Omenjeni sekretariat naj tudi prouči možnost 
redne prometne vzgoje v šolah druge stopnje ter poskrbi za pripravo metodike 
in ustreznega programa prometne vzgoje na pedagoških šolah. 

4. Republiški sekretariat za notranje zadeve naj skrbi za tako strokovno 
usposobljenost in tehnično opremljenost milice, da bo ta lahko učinkovito oprav- 
ljala svoje naloge ne le glede nadzorstva, ampak predvsem glede urejanja 
prometa v novih pogojih. 

5. Republiški prometni inšpektorat in republiški inšpektorat dela naj v so- 
delovanju z občinskimi inšpekcijskimi organi zagotovijo, da bodo delovne orga- 
nizacije s področja prometa na javnih cestah dosledno organizirale in izvajale 
stalno nadzorstvo nad tem, da se izvršujejo predpisani ukrepi in da so izpolnjeni 
pogoji, od katerih je odvisna varnost cestnega prometa. 

6. Cestni sklad Socialistične republike Slovenije naj zagotovi, da bodo 
organi in organizacije, ki gospodarijo in upravljajo s cestami, dosledno skrbeli 
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za njihovo urejenost in opremljenost, tako da bo promet čimbolj varen. Pospe- 
šeno pa naj se izvede v programu cestnega sklada SR Slovenije predvidena 
rekonstrukcija oziroma odprava tako imenovanih črnih točk. 

7. Republiški sekretariat za gospodarstvo in republiški sekretariat za no- 
tranje zadeve naj proučita, katere ceste v Socialistični republiki Sloveniji naj 
bi bile rezervirane izključno za promet z motornimi vozili in izdelata ustrezen 
predlog, v katerem bo proučena sočasna ureditev sporednih prometnih površin 
ob glavnih cestah za počasni promet. 

8. Republiški sekretariat za notranje zadeve naj zagotovi enotnost kriterijev 
izpitov za voznike motornih vozil v vseh območjih republike ter skrbi za do- 
sledno izvajanje ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja. 

9. Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo naj spodbudi pravo- 
sodne organe in znanstvene institucije k strokovni obravnavi kaznovanja pro- 
metnih prekrškov in deliktov, ki bi lahko v veliki meri pripomogla k temu, da 
bi se dosegali smotri kaznovanja na tem področju. 

10. Pristojni odbori republiškega in organizacijsko-političnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije bodo v sodelovanju z izvršnim svetom stalno spremljali 
izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti prometa na cestah in spodbujali 
vzgojno in drugo preventivno delovanje za večjo varnost udeležencev prometa. 

Št.: 34-34/68 
Ljubljana, 23. 4. 1968 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 
18. aprila 1968 obravnavala predlog sklepov o varnosti prometa na javnih 
cestah v SR Sloveniji z dne 17. 4. 1968. 

Glede na to, da se je v zadnjem času že večkrat zgodilo, da je komisija 
dobila predloge sklepov šele na sami seji, je bilo v razpravi omenjeno, da tak 
način dela onemogoča tako potrebno kvaliteto dela komisije, kakor tudi pravo- 
časno seznanjanje poslancev s stališči komisije in da je zato s takim načinom 
dela treba dokončno prenehati. 

V načelni razpravi o predloženih sklepih je bilo poudarjeno, da je med temi 
sklepi tudi nekaj takih, ki nalagajo republiškim upravnim organom naloge, ki 
so jim naložene že z zakoni in z drugimi predpisi in ki predstavljajo včasih celo 
temeljno dejavnost teh organov. V zvezi s tem je bilo izraženo mnenje, da 
utegne tako ponovno nalaganje istih nalog zgolj slabiti odgovornost za izvajanje 
predpisov, ki so iste naloge že prej naložili, in da bi se mu bilo zato dobro 
izogibati. Drugih načelnih pripomb komisija ni imela. 

V tretjem odstavku ugotovitev (1. stran) je bila predlagana sprememba 
redakcijske narave, v skladu s katero naj bi se tekst glasil takole: »Splošna 
skrb postaj milice za varnost prometa in specializirana dejavnost prometne 
milice . . .« 

Zadnji odstavek ugotovitev (prvi odstavek na 2. strani predloga sklepov) 
naj bi se po predlogu komisije črtal. V njem se omenja »neusklajenost glede 
stopenj (pravilno: vrst) in višin kazni, ki jih izrekajo sodišča in organi za kazno- 
vanje prekrškov«, kar pa je po mnenju komisije lahko tudi ali v celoti izraz 
individualizacije kazni in različne kaznovalne politike na raznih območjih, kar 
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je lahko povsem pravilno. Po mnenju komisije ne bi bilo prav, da bi skupščina 
brez poglobljene razprave in dokumentiranih ter argumentiranih ugotovitev 
(npr. ob obravnavanju poročila vrhovnega sodišča SR Slovenije) izražala kritiko 
na račun delovanja sodišč, zlasti še, če bi se taka kritika lahko tolmačila celo 
kot zavzemanje za načela kaznovalne politike, ki bi bila v nasprotju z načeli, 
določenimi v zakonu. 

Pri 1. točki predloga sklepov je bila predlagana sprememba redakcijske na- 
rave: namesto izraza »prometni etični kodeks« naj bi se uporabil izraz »kodeks 
prometne etike«. 

Pri 5. točki predloga sklepov je treba naziv »republiška inšpekcija dela« 
popraviti v naziv »republiški inšpektorat dela«, kakor se ta organ uradno 
imenuje. 

Pri 6. točki predloga sklepov je bilo v razpravi opozorjeno, da se s tem daje 
smernica upravnemu odboru cestnega sklada, kako naj uporabi del sredstev, 
s katerimi razpolaga; hkrati pa se cestnemu skladu dajejo smernice tudi v 
predlogu priporočila za nadaljnji razvoj turizma in sicer v tem smislu, da naj se 
razpoložljiva sredstva uporabijo predvsem za tiste ceste, ki so pomembne za 
razvoj turizma. Ob takih predlogih, ki se javljajo hkrati v različnih dokumentih 
in v različnih smereh, bi bilo treba razpravljati kompleksno, jih uskladiti in pri- 
praviti ustrezna skupščinska stališča oziroma smernice, ki naj bi bile realizirane 
v programu in finančnem načrtu cestnega sklada, h katerima daje skupščina 
soglasje. Komisija načelno sicer ne odklanja smernice cestnemu skladu, vendar 
meni, da je treba opraviti predhodno usklajevanje tako, da skupščina ne bi 
sprejemala neusklajenih parcialnih smernic v isti zadevi. Ob tem je bilo opo- 
zorjeno tudi na to, da je v predlogu sklepov o varnosti prometa na javnih cestah 
omenjena smernica cestnemu skladu del teh sklepov, čeprav se po 242. členu 
poslovnika Skupščine SR Slovenije lahko s sklepi nalagajo obveznosti le izvrš- 
nemu svetu in republiškim upravnim organom. V predlogu sklepov in priporočil 
za nadaljnji razvoj turizma so smernice cestnemu skladu dane v obliki pripo- 
ročila, kar je vsekakor pravilneje. 

Pri 8. točki predloga sklepov je bil izražen pomislek, da ne bi formulacija, 
po kateri naj republiški sekretariat za notranje zadeve »skrbi za doslednejše in 
enotno izvajanje ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja«, vzbujala nespora- 
zumov v tem smislu, da je bil s tem mišljen tudi sodni ali upravno-kazenski 
ukrep odvzema vozniškega dovoljenja. Zato bi bilo koristno, če bi bilo iz bese- 
dila jasneje razvidno, da je tu mišljen samo preventivni odvzem vozniškega 
dovoljenja, ki ga izvrši miličnik. 

Pri 9. točki predloga sklepov komisija iz istih razlogov kot že pri zadnjem 
odstavku ugotovitev (prvi odstavek na 2. strani predloga sklepov) predlaga, naj 
se besedilo: »naj pripomore k večji usklajenosti in zagotavljanju smotrov kazno- 
vanja na tem področju« črta in naj se namesto njega vnese npr. besedilo: »bi 
lahko v veliki meri pripomogla k temu, da bi se dosegali smotri kaznovanja 
na tem področju.« 

Pri 10. točki predloga sklepov predlaga komisija dve spremembi redakcijske 
narave: v četrti vrsti naj se črtajo besede »v Socialistični republiki Sloveniji«, 
v zadnji vrsti pa besedi »v občinah«. 

Št.: 34-34/68 
Ljubljana, 19. 4. 1968 
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov organizacijsko-poli- 
tičnega zbora — poročilo z dne 14. 5. 1968, št. 34-34/68. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o varnosti prometa na cestah v SR Sloveniji 

Razlogi za izdajo zakona 

I. Temeljni zakon o varnosti prometa na javnih cestah (Ur. 1. SFRJ, št. 14/65 
— v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon) predpisuje ukrepe za varno odvijanje 
prometa v obsegu, ki je po ustavi določen za temeljno zakonodajo. Določena 
vprašanja so urejena tudi dokončno, druga vprašanja pa so bolj načelne narave. 
Zato ima zvezni zakon mnogo pooblastil za podzakonske predpise, ki jih mora 
izdati zvezni sekretar za notranje zadeve, vrsta vprašanj pa je prepuščena 
republiški zakonodaji. 

Nekateri zvezni podzakonski predpisi so že izdani. Imamo odredbo o 
splošni omejitvi hitrosti za nekatere kategorije motornih vozil, pravilnik o regi- 
straciji motornih in priklopnih vozil, pravilnik o vozniških dovoljenjih, pravilnik 
o tablicah za zaznamovanje motornih vozil, na katerih se kandidati učijo za 
voznike in pravilnik o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozniki 
motornih vozil. 

Ni še zveznih podzakonskih predpisov o prometnih znakih, o tehničnih po- 
gojih, katerim morajo ustrezati motorna in priklopna vozila, kadar so> v pro- 
metu na cestah, o prevozu nevarnih snovi, o prometu na cestah ter o natanč- 
nejših pogojih za dek> voznikov in o- načinu vodenja evidence o delovnem času 
ter delovnih pogojih zaposlenih voznikov težjih motornih vozil. 

Zaradi nekaterih pomanjkljivosti v zveznem zakonu, ki so se pokazale med 
njegovim izvajanjem, je v teku postopek za spremembo in dopolnitev zveznega 
zakona. Zvezni sekretariat za notranje zadeve je osnutek novele že predložil 
zveznemu izvršnemu svetu. Pri pripravljanju gradiva za republiški zakon bo 
torej potrebno upoštevati spremembe, ki jih bo prinesel zakon o spremembah 
in dopolnitvah temeljnega zakona o varnosti prometa na javnih cestah. 

Republiška podzakonska predpisa, ki sta bila izdana na podlagi pooblastila 
v zveznem zakonu, sta odredba o registracijskih območjih in odredba o omejitvi 
tovornega prometa ob določenih dneh v letni turistični sezoni. 

II. Izdajo republiškega zakona narekujejo izrecna pooblastila v zveznem 
zakonu, deloma pa tudi potreba, da se zakonsko predpišejo ukrepi, ki so bili 
doslej že predpisani v nekaterih republiških odredbah (npr. v odredbi o cestnem 
prometu v LR Sloveniji, odredbi o cestah, ki so v LR Sloveniji prvenstveno 
namenjene za promet z motornimi vozili, v odredbi o motornih vozilih, ki imajo 
prednost v cestnem prometu ter v odlokih občinskih skupščin), Navedene repu- 
bliške odredbe in ustrezne določbe občinskih odlokov so z zveznim zakonom 
razveljavljene, so pa take narave, da jih je treba znova predpisati in sankcio- 
nirati. Te ukrepe, ki nimajo izrecnega pooblastila v zveznem zakonu, lahko 
predpiše republiški zakon na podlagi splošnega ustavnega pooblastila v četrtem 
odstavku 119. člena ZU, ker zvezni zakon o takih ukrepih ne govori, niso pa 
v nasprotju z načeli prometne discipline, izražene v zveznem zakonu. So pa 
odprta še nekatera vprašanja, ki jih je moč rešiti z republiško zakonodajo na 
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podlagi omenjenega splošnega ustavnega pooblastila, iz istega razloga, ker jih 
zvezni zakon ne obravnava. 

Izdaja republiškega zakona o varnosti prometa na javnih cestah oziroma 
priprava predloga tega zakona je v programu predvidenih zakonov in ostalih 
aktov republiškega zbora. Ob sprejetju te naloge je bilo ugotovljeno, da pod- 
ročje varnosti prometa na cestah še ni enotno urejen, zaradi česar je potrebno 
izdelati predpis, ki bo v celoti zajel in uredil vso problematiko ter tako omo- 
gočil enotno izvajanje vseh predpisov s tega področja. Čimprejšnja izdaja 
republiškega zakona o varnosti prometa na cestah je bila tudi predmet obrav- 
nave in sklepa organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki je 
na svoji seji dne 21. junija 1965 razpravljal o prometni varnosti v republiki. 
Pri tem je bila takrat poudarjena nujnost, da pristojni organi čimprej pripra^- 
vijo gradivo za izdajo republiških predpisov s področja prometne varnosti. 

Finančne posledice zakona 

Kot je že ugotovljeno, bo republiški zakon praviloma le zaokrožil sistem 
preventivnih ukrepov za varnost cestnega prometa, ki je določen z zveznimi 
predpisi. Republiški zakon bo urejal le dopolnilne ukrepe na področju prometne 
discipline. Za izvajanje določb zveznih predpisov s področja prometne discipline 
je že ustanovljen in organiziran upravni aparat, ki bo po izdaji republiškega 
zakona zadolžen že z izvajanjem tega zakona. Zato izvajanje republiškega za- 
kona ne bo imelo novih finančnih obremenitev za republiški proračun oziroma 
za občinske proračune. Svetom za varnost prometa in prometno vzgojo, ki naj 
bi se ustanovili v občinah, pa bodo morale občine zagotoviti potrebna sredstva, 
da se usposobijo za naloge na področju prometne preventive in vzgoje. 

Kontrola cestnega prometa je v pristojnosti postaj milice (s splošnim in 
posebnim delovnim področjem). Izdatki za. kontrolo nad prometno varnostjo na 
cestah so vprašanje republike, ki financira redno dejavnost milice tudi v občini 
na podlagi posebej določene sistemizacije. Tako predlagani preventivni ukrepi 
nimajo za posledico povečanega upravnega aparata (operativnega in admini- 
strativnega) v občinah niti v republiškem sekretariatu za notranje zadeve. 

Republiški zakon pa bo prinesel občanom in organizacijam določene obre- 
menitve, ki bodo združene z realizacijo nekaterih ukrepov. Ukrepi, ki imajo 
za posledico tudi finančne izdatke so: poseben znak (rumena utripajoča luč) za 
vozila, ki se uporabljajo za delo na cesti; svetlobna telesa in registrska tablica 
za avtomobilska priklopna vozila, pri katerih največja dovoljena teža ne presega 
750 kg; odbojna stekla rumene barve na stapalkah koles in odbojna stekla na 
vprežnem vozu ali delovnem stroju, ki ga vleče traktor. Prva dva ukrepa se 
v SR Sloveniji že izvajata, zato ne bosta pomenila za posameznike in organi- 
zacije kakšne resnične nove obveznosti. Tudi druga dva ukrepa se delno že 
izvajata, ker ju je rodila živa praksa. 

Načela, na katerih naj temelji zakon 

I. Republiški preventivni ukrepi na področju varnosti cestnega prometa 
naj zagotovijo pogoje za neoviran in varen cestni promet ter preprečijo pro- 
metne nesreče in druge nevarnosti v cestnem prometu. Tako je podlaga repu- 
bliškega zakona prizadevanje, da dopolnimo režim prometne discipline, ki je 
predpisan z zveznim zakonom in s predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona. 
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Nenehen porast števila motornih vozil na javnih cestah narekuje norma- 
tivno ureditev preventivnih ukrepov na različnih področjih prometne discipline, 
ki jo zvezni predpisi podrobneje ne urejajo. Tako bo predmet republiške zako- 
nodaje naloga, da dopolni predpise glede voznikov motornih in vprežnih vozil, 
kolesarjev, pešcev, vodenja živine na cestah in da uredi še druga vprašanja 
s področja udeležbe v javnem cestnem prometu. 

II. Za izpeljavo osnovnega načela naj bi republiški zakon v mejah pooblastil 
zveznega zakona in splošnega ustavnega pooblastila uredil določena vprašanja. 
Z republiškim zakonom bo potrebno urediti zlasti tele zadeve: 

— določiti organe, ki bodo pooblaščeni omejiti hitrost vožnje ob določenih 
dneh, ko je promet na cestah izredno močan; 

— nakazati ukrepe, ki jih lahko normirajo občinske skupščine za varnost 
lokalnega prometa; 

— predpisati ukrepe za vožnjo oseb na tovornih motornih in priklopnih 
vozilih; 

—■ predpisati opremo in ukrepe za promet koles in koles s pomožnim mo- 
torjem; 

— predpisati ukrepe za promet vprežnih vozil in gonjenje ter vodenje živine 
po cestah; 

— predpisati ukrepe za vožnjo traktorjev s priklopnim vprežnim vozom ali 
delovnim strojem; 

— predpisati dopolnilne ukrepe za promet pešcev; 
— prepovedati promet pešcev in nekaterih počasnih motornih vozil na 

cestah, ki so rezervirane za motorna vozila; 
— določiti posebne svetlobne znake za vozila, ki se uporabljajo za delo 

na cesti in natančneje določiti, kdaj imajo vozila s prednostjo prednost v 
prometu; 

—• natančneje določiti, kaj se šteje za poskusno vožnjo; določiti pristojnost 
in postopek za izdajanje dovoljenj za poskusno vožnjo ter predpisati preventivne 
ukrepe za tako vožnjo; 

— predpisati ukrepe za vleko poškodovanih motornih vozil in prepovedati 
vleko poškodovanih motornih koles brez prikolice; 

— določiti pristojnost za izdajanje dovoljenj za športne in druge prireditve 
na cesti ter predpisati pogoje, pod katerimi se lahko tako dovoljenje izda ah 
pa pooblasti republiškega sekretarja za notranje zadeve, da predpiše te pogoje 
s podzakonskim predpisom,; 

— razmejiti pristojnost med republiškim sekretariatom za notranje zadeve 
in občinskimi upravnimi organi, pristojnimi za notranje zadeve za izdajanje 
odločb o postavitvi, premestitvi ali odstranitvi prometnega znaka, če znak na 
cesti manjka ali je nepravilno postavljen ali nepotreben, ter določiti, kdo lahko 
postavlja ob cesti napise, slike in druge označbe, s katerimi se udeleženci 
v prometu opozarjajo na nevarnost ali spodbujajo k večji previdnosti; 

— določiti pogoje, pod katerimi se lahko izdajajo vozniška dovoljenja za 
vožnjo avtobusov in trolejbusov v mestnem prometu; 

— določiti pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je lahko nek kraj sedež 
izpitne komisije in da se v takem kraju lahko opravljajo vozniški izpiti; 

— predpisati minimalno šolsko izobrazbo in vozniški staž za člane izpitnih 
komisij; 

— določiti, kdo plača stroške za vozniški izpit in kateri izdatki se štejejo 
za te stroške; 
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  določiti, da odloča o ustanovitvi izpitnih komisij in o imenovanju nji- 
hovih članov republiški sekretar za notranje zadeve; 

— pooblastiti republiškega sekretarja za notranje zadeve, da predpiše po- 
drobnejše določbe o programu in načinu opravljanja vozniškega izpita; 

— predpisati ukrepe za učenje kandidatov za voznika motornih vozil; 
— pooblastiti republiškega sekretarja za notranje zadeve, da lahko prepove 

poučevanje kandidatov za voznika motornih vozil v praktični vožnji na cestah 
I. in II. reda, če to zahteva varnost prometa ali njegovo nemoteno odvijanje; 

— določiti pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni zavod, da lahko 
opravlja analizo krvi zaradi ugotavljanja alkoholiziranosti; 

— pooblastiti republiškega sekretarja za zdravstveno in socialno varstvo, 
da določi zdravstvene zavode, ki bodo opravljali analizo krvi in predpiše način 
in postopek pri odvzemanju in analizi krvi; 

— določiti, da ima alkoskop določeno dokazno vrednost; 
— predpisati svetlobno opremo in registrsko tablico s številko vlečnega 

vozila za avtomobilska priklopna vozila, pri katerih največja dovoljena teža ne 
presega 750 kg (tako priklopno vozilo ni zavezano registraciji); 

— določiti pogoje, pod katerimi se lahko izda gospodarski oragnizaciji po- 
oblastilo za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil; 

— določiti, da izdaja pooblastila za opravljanje tehničnih pregledov repu- 
bliški sekretar za notranje zadeve; 

— pooblastiti republiškega sekretarja za notranje zadeve, da predpiše na- 
čin opravljanja tehničnega pregleda in vodenja razvida o pregledanih vozilih; 

— razmejiti pristojnost med republiškim sekretariatom za notranje zadeve 
in ustreznimi občinskimi upravnimi organi glede predpisovanja posebnih ukre- 
pov za varnost prometa (predpisovanja začasnih posebnih omejitev); 

—■ določiti možnost in namen ustanovitve svetov za varnost prometa in 
prometno vzgojo v republiki in občinah ter predpisati, kdo imenuje člane teh 
svetov in kako se zagotovijo sredstva za delo teh svetov; 

— določiti namen in način trošenja sredstev od plačanih denarnih kazni 
za prekrške v cestnem prometu; 

— predpisati prekrške in kazni za kršitve republiškega zakona in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov; 

— pooblastiti republiškega sekretarja za notranje zadeve, da predpiše pre- 
krške in kazni za kršitev predpisov, ki jih bo izdal na podlagi pooblastila 
v zakonu; 

— razveljaviti republiške odredbe o cestnem prometu in predpise drugih 
organov v republiki, kolikor so v nasprotju z zakonom. 

Vprašanja, ki jih zvezni zakon prepušča republiki, bi se morala praviloma 
v celoti urediti z republiškim zakonom. Med temi vprašanji so pa nekatera 
take narave, da jih ni mogoče urediti z zakonom, ker bi zakon postal preobširen, 
ampak bo moral zakon pooblastiti republiški organ, da izda podzakonski pred- 
pis, Natančnejši program in način opravljanja izpita za voznike motornih vozil 
(drugi odstavek 113. člena zveznega zakona) bi moral na podlagi pooblastila 
v republiškem zakonu predpisati republiški sekretar za notranje zadeve. 

Zdravstvene zavode, ki bodo pooblaščeni za analizo krvi in ugotavljanje 
alkoholiziranosti ter postopek za opravljanje teh analiz, bi moral določiti repu- 
bliški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo v soglasju z republiškim sekre- 
tarjem za notranje zadeve. Pooblastila, ki naj bi jih imel republiški sekretar 
za notranje zadeve, so nakazana že v prejšnjem odstavku. 
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Izhodišča za republiški zakon o varnosti prometa 
na cestah 

I. Hitrost 

Republiški zakon naj bi zagotovil republiškemu sekretarju za notranje za- 
deve možnost, da omeji v mejah pooblastila v drugem odstavku 31. člena zvez- 
nega zakona hitrost vožnje za vsa vozila ali za posamezna vozila na cestah I. 
in II. reda, če se da utemeljeno pričakovati, da bo v določenem času promet 
na cestah izredno močan. Tukaj gre za splošno omejitev hitrosti za posamezne 
vrste vozil ali za vsa vozila, omejitev pa je vezana samo na določene dni (npr. 
nedelja, praznik ali dan pred njim) ali za določen časovni presledek. 

II. Lokalni promet 

Na področju lokalnega prometa je vrsta zadev, ki bi jih morale občinske 
skupščine normativno urediti. Zato so potrebna v republiškem zakonu še neka- 
tera pooblastila, ki jih je mogoče s stališča odnosa republiškega do zveznega 
zakona opravičiti na podlagi četrtega odstavka 119. člena ZU. 

Tako bi bilo potrebno urediti še naslednje zadeve: omejitev hitrosti vožnje 
skozi naselja; določitev glavnih in vzporednih ulic; določitev enosmernih ulic; 
prepoved prometa v posameznih ulicah za vsa vozila ali za posamezne vrste 
vozil; določitev parkirnih prostorov: določitev postaj za vozila javnega cestnega 
prometa; ureditev hoje pešcev in prometa s kolesi in vprežnimi vozili; postav- 
ljanje zaščitnih ograj ob pločnikih, kjer so pešci posebno ogroženi; gonjenje 
in vodenje živine v naseljih; določitev cest, na katerih je dovoljeno v zimskem 
času sankanje in določitev območja, na katerem se šteje prevoz potnikov v 
javnem cestnem prometu za mestni in primestni promet. 

III. Prevoz potnikov v avtobusih 

Po drugem odstavku 52. člena zveznega zakona naj bi uredil republiški 
predpis, pod katerimi pogoji se sme voziti v avtobusih in trolejbusih v javnem 
prometu več potnikov, kot je v vozilu vdelanih sedežev. Gre za realizacijo izjeme 
od načela, da še smejo voziti z motornim vozilom ljudje samo, če so v njem 
posebej vdelani sedeži oziroma, da se sme voziti le toliko ljudi, kolikor je 
sedežev. 

V avtobusih v medkrajevnem prometu naj bi bilo dovoljeno prevažati toliko 
potnikov, kolikor je v vozilu vdelanih sedežev. V avtobusih in trolejbusih mest- 
nega prometa pa naj bi bilo pod določenimi pogoji (držaji), dovoljeno prevažati 
potnike tudi stoje. Površina za stoječe mesto naj bi znašala najmanj 0,15 m-. 

IV. Vožnja oseb na tovornih motornih in priklopnih vozilih 

Prepovedan naj bi bil prevoz oseb na tovornjakih, ki imajo avtomatično 
napravo za razkladanje. Prav tako naj bi bil prepovedan prevoz oseb na pri- 
klopnih vozilih, ki jih vleče traktor. V obeh primerih pa bi morale biti izvzete 
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osebe, ki so potrebne za nakladanje in razkladanje. V smislu prvega odstavka 
53. člena zveznega zakona je torej na takih vozilih lahko največ po pet oseb. 

Druga tovorna vozila lahko vozijo osebe, če so poprej posebej tehnično 
pregledana, če je ugotovljeno, da so tehnično brezhibna, če so za tak prevoz 
posebej opremljena (zato bo treba z zakonom predpisati vrsto drobnih var- 
nostnih ukrepov) in če imajo posebno dovoljenje pristojnega občinskega uprav- 
nega organa. 

V republiškem zakonu bo .torej potrebno predpisati za realizacijo teh načel 
vrsto varnostnih ukrepov, kot npr. omejitev števila oseb, število mora biti 
določeno v potnem nalogu ali v dovoljenju za prevoz (največ 70% dovoljene 
nosilnosti), izvršitev določenih ukrepov za varno vožnjo in posebej poprejšnji 
tehnični pregled. 

V. Oprema in promet koles, koles s pomožnim motorjem 
in motornih triciklov 

Poleg ukrepov, ki jih ima za te vrste vozil (ki so izredno številna in zaradi 
svoje konstrukcije za varnost cestnega prometa problematična) zvezni zakon 
(61. člen), je potrebno v mejah pooblastil določiti z republiškim zakonom neka- 
tere dodatne ukrepe, ki se nanašajo na opremo in oznamenilo teh vozil (brez- 
hibne zavore, zvonec, refleksno steklo rumene barve na pedalih in podobno). 

Tricikli in motorni tricikli bi morali imeti na obeh straneh refleksna stekla, 
če je vozilo širše od 80 cm. 

Potrebno bo tudi urediti vprašanje, ali je dovoljeno voziti na kolesu ali 
kolesu s pomožnim motorjem poleg voznika še drugo osebo. Menimo, da je treba 
za odrasle osebe to načelno prepovedati, izjemoma pa bi smel voznik, ki je do- 
polnil 14 let starosti, voziti na kolesu ali na kolesu s pomožnim motorjem otroka, 
ki še ni dopolnil 8 let starosti, če je na okvirju pred voznikom pomožni sedež, 
na prednjih vilicah pa sta nameščeni stopalki za noge. 

VI. Vprežna vozila 

Praksa je pokazala, da je potrebno predpisati glede vprežnih vozil vrsto 
ukrepov, ki jih ne ureja zvezni zakon, so pa za zagotovitev varnosti cestnega 
prometa absolutno potrebni. Taki ukrepi naj bi bili: tovor na vprežnem vozilu 
mora biti varno naložen; vprežnemu vozilu je lahko priklopljen samo en voz; 
vozilo mora biti brezhibno in imeti dobro delujočo zavoro; vozniki, ki vozijo 
drug za drugim, morajo voziti v medsebojni razdalji najmanj 100 metrov; voz- 
nik vprežnega vozila mora voditi živino, ki vleče vozilo tako, da drži za vajeti 
ali gre poleg nje ali pred njo; voznik vprežnega vozila, ki namerava zapeljati 
s poljske poti, dvorišča in podobno na cesto ali čez cesto, se mora prej pre- 
pričati, če to lahko stori, ne da bi oviral ali ogrožal druge udeležence v prometu; 
vprežno vozilo lahko vodi v prometu na cesti oseba, ki je dopolnila 12 let sta- 
rosti in je za to opravilo telesno in duševno sposobna; priklopljen vprežni voz 
mora imeti na zadnji strani primerno odbojno steklo ali luči. 

34 
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VII. Kmetijski traktorji s priklopnim vozilom ali delovnim strojem 

V zadnjem času se pojavljajo na cestah kmetijski traktorji, ki vlečejo na- 
vaden vprežni voz ali delovni stroj. Računati moramo z dejstvom, da bo takih 
prometnih situacij čedalje več, ker je nabava kmetijskih traktorjev sproščena. 

Med varnostnimi ukrepi za tako prometno situacijo bi morali zahtevati, 
naj ima priklopljen vprežni voz ali delovni stroj na zadnji strani odbojna stekla 
ali luč, ker je zadnja svetlobna signalizacija traktorja kot vlečnega vozila zaradi 
priklopljenega voza in naloženega tovora ali delovnega stroja v celoti zakrita. 

VIII. Vodenje in gonjenje živine po cesti 

Z zveznim zakonom je prepovedana hoja živine na avtomobilski cesti (prvi 
odstavek 72. člena) in gonjenje živine po cesti, ki je rezervirana samo za mo- 
torna vozila (drugi odstavek 74. člena). 

Promet živine nđ drugih cestah naj bi uredil republiški zakon z določenimi 
ukrepi, kot so: ponoči je gonjenje živine prepovedano; ponoči je možno voditi 
živino, če gre vodič z lučjo ob njeni levi strani; živino je treba voditi ali goniti po 
skrajni desni strani ceste; živina se sme voditi ali goniti še tudi tako, da s tem 
ne ovira ali ogroža prometa; živino sme voditi ali goniti le oseba, ki je že stara 
12 let in zdravstveno sposobna za tako opravilo. 

V republiškem zakonu bi se moralo zagotoviti republiškemu sekretarju za 
notranje zadeve na podlagi 156. člena zveznega zakona pooblastilo, da lahko 
v soglasju z republiškim sekretarjem za gospodarstvo prepove promet z vprež- 
nimi vozili ter vodenje in gonjenje živine po cestah ali delih cest I. in II. reda 
ob določenih dneh ali za določena časovna obdobja, če je to potrebno za varnost 
prometa. Podobno pooblastilo ima republiška odredba o cestnem prometu v LR 
Sloveniji (Ur. 1. LRS, št. 31/55). Potrebno bi bilo, da se tako pooblastilo zagotovi 
še naprej, ker bo ta odredba razveljavljena. 

IX. Pešci 

Režim, ki je predpisan v 64. in 66. členu zveznega zakona za pešce, je po- 
trebno dopolniti še z nekaterimi dodatnimi ukrepi, ki se tičejo prečkanja ceste, 
kjer ni označenega prehoda za pešce, prenašanje predmetov, ki presegajo nor- 
malno velikost in z ukrepi, ki se tičejo prepovedi igranja na cesti ali v njeni 
bližini. 

X. Promet na cesti, ki je rezervirana za motorna vozila 

Na podlagi pooblastila v tretjem odstavku 74. člena zveznega zakona bi bilo 
potrebno prepovedati na cestah, ki so rezervirana za promet motornih vozil, 
promet pešcev in motornih vozil, ki ne morejo razviti hitrosti, večje od 40 km 
na uro. Na taki cesti naj bi bilo prepovedano tudi zavijanje v levo. S temi dopol- 
njenimi ukrepi, bi se vpeljal za to kategorijo cest režim, ki je predpisan za avto- 
mobilsko cesto. 

Dokler ne bodo določene ceste, ki naj bi bile rezervirane samo za motorna 
vozila, bi veljal opisani prometni režim za dosedanje avtomobilske ceste v naši 
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republiki (Škofljica—Bregana, Naklo—Ljubelj in Podtabor—Črnivec), ki so po 
odloku ZIS o določitvi javnih cest I. reda (Ur. 1. SFRJ, št. 21/65) določene kot 
ceste I. reda. 

XI. Vozila s prednostjo in vozila, ki se uporabljajo za delo na cesti 

V 79. členu zveznega zakona so izčrpno naštete kategorije vozil s prednostjo 
(vozila prve pomoči, gasilske službe, organov za notranje zadeve in vojaške 
policije), ki smejo uporabljati posebna svetlobna in zvočna znamenja, kadar 
se taka vozila uporabljajo za službo. 

Ni mogoče trditi, da je npr. gasilsko vozilo na uradni vožnji, kot jo ima 
v mislih 79. člen zveznega zakona, kadar se vrača s požarišča ali kadar se tako 
vozilo pelje v servisno delavnico. Ker so v praksi glede uradne vožnje problemi, 
naj bi republiški zakon izrecno določil, da smejo vozila s prednostjo uporabljati 
posebna zvočna in svetlobna znamenja le tedaj, kadar so na nujni službeni 
vožnji (ko se pelje npr. reševalno vozilo na kraj nesreče oziroma ko odvaža 
ponesrečence v bolnišnico). 

Razen tega bi morala biti kvalifikacija vozila s prednostjo izrecno ugotov- 
ljena v prometnem dovoljenju. V ta namen naj bi se v prometnem dovoljenju 
takega vozila vpisala pripomba »vozilo s prednostjo«. 

Oba predlagana ukrepa naj bi preprečila zlorabe, ker se uporabljajo po- 
sebna zvočna znamenja tudi takrat, ko vožnja ni več nujna in ker imajo naprave 
za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov tudi vozila, ki ne spadajo v 
kategorijo vozil s prednostjo. 

V kategorijo vozil s prednostjo moramo uvrstiti tudi vozila, ki opravljajo 
določena dela na cesti (posipanje, popravljanje električnega voda, oranje snega, 
pomoč-informacije in podobno). Tudi tem vozilom mora zakon priznati posebne 
pravice in jim dovoliti posebne označbe in naprave za dajanje posebnih sve- 
tlobnih in zvočnih znakov. V praksi se uveljavlja za taka vozila rumena barva 
in rumena utripajoča luč. 

XII. Poskusna vožnja 

Zvezni zakon govori v 80. členu o vožnji, pri kateri je potrebno preizkusiti 
lastnost in sposobnost predelanega oziroma izdelanega motornega vozila. Taka 
vožnja zahteva določene odstope od prometnih predpisov. 

V zveznem zakonu ni določen organ, ki naj bi bil pristojen za dovolitev 
poskusne vožnje, zato mora določiti ta organ republiški predpis. V tem primeru 
ne gre za izdajanje razločevalnih tablic z označbo »preizkušnja«. To vprašanje 
je rešeno z zveznim pravilnikom o registraciji motornih vozil. 

V republiškem zakonu naj bi bil določen republiški sekretariat za notranje 
zadeve za dovoljenje poskusnih voženj na cestah, ki so rezervirane za motorna' 
vozila (na cestah I. in II. reda) ter drugih cestah, kolikor presega relacija po- 
skusne vožnje občinsko mejo. Na drugih cestah naj bi dovoljeval poskusno 
vožnjo ustrezni občinski upravni organ. 

Pristojni upravni organ mora na podlagi zahteve za izdajo dovoljenja ugo- 
toviti dejansko stanje: in oceniti utemeljenost zahteve. Ce bi pomenila poskusna 
vožnja omejitev pravic drugih udeležencev v prometu ali občutno škodo za 
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cesto, bi lahko organ odklonil izdajo dovoljenja. Kadar bi bilo posredi vprašanje 
integritete ceste in njenih naprav, bi moral pristojni organ dobiti poprej mnenje 
organizacije, ki skrbi za vzdrževanje prizadete ceste. 

XIII. Vleka vozil 

Ukrepi glede vleke vozil, ki so predpisani v zveznem zakonu, so pomanj- 
kljivi. 2e sedaj uporabljamo na podlagi določb republiške odredbe vrsto do- 
datnih ukrepov, ki se ravnajo po tem, ali ima poškodovano vozilo v redu krmilni 
mehanizem, zavore in luči. Če te naprave niso prizadete, se poškodovano vozilo 
lahko vleče z vlečnim drogom, v določenih primerih celo z vlečno vrvjo. Vozilo, 
ki ima poškodovane prej omenjene naprave, sme vleči le motorno vozilo, ki 
je v ta namen posebej prirejeno. 

Potrebno bo predpisati še druge ukrepe (poškodovanega motornega kolesa 
brez prikolice ni dovoljeno vleči; vlečno vozilo mora voziti v koloteku vozila, 
ki ga vleče; hitrost vozila, ki vleče poškodovano vozilo, ne sme presegati 40 km 
na uro; vlečna vrv mora biti najmanj 5 metrov dolga itd.). 

XIV. Športne in druge prireditve na cesti 

V 93. in 95. členu zveznega zakona je športna in druga prireditev na cesti 
(vozišče, pločnik, steza za pešce itd.), vezana na posebno dovoljenje. Republika 
mora določiti s svojim predpisom organ, ki naj bi bil pristojen za izdajanje 
takih dovoljenj, ker zvezni zakon ne rešuje pristojnosti organov v republiki. 

Tako naj bi republiški sekretariat za notranje zadeve bil pristojen za pri- 
reditve na cestah I. in II. reda in za ceste, ki potekajo na območju več občin. 
Za uporabo cest III. in IV. reda, kolikor ni za tako cesto pristojen republiški 
sekretariat za notranje zadeve, naj bi dajal do vol j en j a,ustrezni občinski upravni 
organ. 

Republiški zakon mora predpisati tudi pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da 
se lahko dovoli prireditev na cesti. Vprašanje je, ali naj jih predpiše zakon 
sam ali pa pooblasti republiškega sekretarja za notranje zadeve, da predpiše s 
pravilnikom postopek za izdajanje dovoljenj in obrazec dovoljenja. 

XV. Prometni znaki 

Z republiškim zakonom je treba določiti organ, ki je pristojen naložiti z 
odločbo, da se postavi prometni znak, premesti oziroma odstrani, če znak 
manjka, je nepravilno postavljen ali nepotreben (drugi odstavek 98. člena in 
prvi odstavek 104. člena zveznega zakona). Prav tako je treba določiti organ, 
ki lahko postavlja ob javnih cestah deske, napise, slike in druge označbe, s 
katerimi se udeleženci v prometu na posameznih mestih ali delih javne ceste 
opozarjajo na nevarnosti ali spodbujajo k večji previdnosti. 

Tako odločbo naj bi izdajal za prometni znak na cesti I. in II. reda repu- 
bliški sekretariat za notranje zadeve, za prometni znak na cesti III. in IV. reda 
ter na cesti v naselju pa ustrezni občinski upravni organ. 

Napise, slike in druge označbe pa naj bi postavljal republiški sekretariat za 
notranje zadeve, v naseljih pa ustrezni občinski upravni organ. 
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XVI. Pravica voziti motorna vozila 

Zvezni zakon (111. člen) daje republiki možnost, da spregleda osebam, ki 
naj postanejo vozniki avtobusov in trolejbusov na Stalnih linijah javnega mest- 
nega prometa, starost in vozniški staž. Nekatere organizacije predlagajo, da se 
spregleda le vozniški staž. Po drugi strani pa naj bi se za take osebe predpisal 
poseben tečaj. Tak tečaj bi bila dolžna organizirati gospodarska organizacija, 
ki opravlja prevoz potnikov v mestnem prometu. 

XVII. Izpitne komisije za vozniški izpit 

Kandidata je mogoče preizkusiti v praktični vožnji le v kraju, ki ima ure- 
jeno cestno signalizacijo, prometno urejena križišča in v katerem je močan 
cestni promet, sicer izpit ne doseže svojega namena. 

Upoštevati je treba tudi dejstvo, da v vseh krajih, kjer so sedeži občinskih 
skupščin, ni na razpolago kvalificiranih izpraševalcev. Ali so v določenem kraju 
podani prej omenjeni pogoji, lahko ocenjuje le organ izven občine. 

Tako naj bi bil pristojen republiški sekretariat za notranje zadeve za dolo- 
čitev sedeža izpitnih komisij za voznike motornih vozil, imenovanje izpitnih 
komisij in določitev njihovega delovnega področja. Izpitna komisija naj bi bila 
imenovana za območje ene ali več občin. 

Doslej formalno pravno ni rešeno vprašanje, kdo trpi stroške vozniškega 
izpita. To zadevo mora zakon izrecno rešiti tako, da trpi stroške kandidat. Prav 
tako je treba z zakonom določiti, kateri izdatki se štejejo za stroške vozniškega 
izpita. 

Z zakonom naj bo predpisano, da je izpraševalec za vozniški izpit lahko le 
oseba, ki ima šolsko izobrazbo druge stopnje in je voznik motornega vozila 
ustrezne kategorije ter ima primeren vozniški staž. 

XVIII. Program in način opravljanja vozniškega izpita 

Program vozniškega izpita v obsegu, kot ga predpisuje prvi odstavek 113. 
člena zveznega zakona, ž republiškim zakonom ni mogoče predpisati. Gre za 
vrsto vprašanj, ki se lahko uredijo le s podzakonskim predpisom. Zato naj ima 
republiški sekretar za notranje zadeve pooblastilo, da predpiše program in način 
opravljanja vozniškega izpita. 

XIX. Proučevanje kandidatov za voznike motornih vozil 

V zveznem zakonu (114. in 115. člen) pogrešamo določene ukrepe za varnost 
prometa pri proučevanju kandidatov za voznike motornih vozil. 

Republiški zakon bi moral pooblastiti republiški sekretariat za notranje za- 
deve, da lahko prepove proučevanje praktične vožnje na cestah ali delih cest 
I. in II. reda ob določenih dneh ali urah, če to zahteva varnost prometa. V 
naseljih naj bi bila taka pravica zagotovljena ustreznemu občinskemu uprav- 
nemu organu. V vozilu, ki se uporablja za pouk praktične vožnje in mora biti 
kot tako označeno s posebnim znakom, smejo biti poleg učitelja praktične vožnje 
le osebe, ki so kandidati za voznike motornih vozil. Motorno vozilo, ki je name- 
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njeno za pouk praktične vožnje, sme imeti poseben znak, ki izpričuje njegov 
šolski karakter, le v času, dokler se uporablja dejansko za pouk. 

Pooblastilo za prepoved poučevanja praktične vožnje na določenih cestah 
je dano v 156. členu zveznega zakona. 

XX. Kontrola alkoholiziranosti voznikov 

Po 134. členu zveznega zakona mora republiški predpis določiti, kateri 
zdravstveni zavodi so pooblaščeni za analizo krvi in ugotavljanja alkoholizira- 
nosti, kot tudi, po kakšnem postopku se opravljajo te analize. 

Analizo krvi lahko opravlja zdravstveni zavod, ki ima ustrezno tehnično 
opremo in strokovni kader. Zavode, ki lahko v SR Sloveniji opravljajo kontrolo 
alkoholiziranosti, naj določi republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo 
v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje zadeve. 

Stroški za sredstva, ki jih je porabil delavec organa za notranje zadeve na 
mestu samem zaradi ugotavljanja alkoholiziranosti in stroški za odvzem ter 
analizo krvi oziroma analizo urina, naj se štejejo za stroške postopka. 

XXI, Odvzem vozniškega dovoljenja na mestu samem oziroma prepoved 
nadaljevanja vožnje 

Zaradi pravilnega izvajanja 123. člena zveznega zakona bi bilo potrebno 
v republiškem zakonu izrecno ugotoviti, da imajo sredstva, ki jih uporablja 
milica za ugotavljanje alkoholiziranosti (alkoskop) na mestu samem, določeno 
dokazno vrednost. Če se da vpliv alkohola na voznika neposredno ugotoviti iz 
voznikovega ravnanja in razpoloženja ter drugih okoliščin, ki kažejo na njegovo 
osebnost in če pokaže zlasti naprava za ugotavljanje alkohola v izdihanem 
zraku, da je voznik vozil ali poskušal voziti pod vplivom alkohola, naj bi bila 
taka dejstva dokaz, da voznik zaradi vpliva alkohola ne sme nadaljevati vožnje. 

XXII. Oprema avtomobilskih priklopnih vozil, katerih največja 
dovoljena teža ne presega 750 kg 

Po zveznem zakonu niso zavezana registraciji avtomobilska priklopna vozila, 
katerih največja dovoljena teža ne presega 750 kg. Tako priklopno vozilo po- 
gosto zakriva svetlobna telesa in registrsko tablico vlečnega vozila. 

Predpiše naj se dolžnost, da morajo imeti taki avtomobilski priklopniki na 
svoji zadnji strani vsa svetlobna telesa, kot jih ima vlečno vozilo in registrsko 
tablico z isto registrsko številko, 

V praksi se ta ukrep že izvaja. 

XXIII. Tehnični pregled motornih in priklopnih vozil 

Zvezni zakon (153. in 155. člen) predpisuje dolžnost, da morajo biti mo- 
torna in priklopna vozila redno tehnično pregledana, določa čas (enkrat na 
leto) pregleda ter predpisuje način evidentiranja. Druga vprašanja, ki se nana- 
šajo na tehnični pregled, so samo nakazana. 
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Na podlagi pooblastila iz četrtega odstavka 153. člena zveznega zakona je 
potrebno urediti vrsto vprašanj, kot so: kateri organ ali organizacija opravlja 
tehnični pregled; kakšne pogoje naj izpolnjuje gospodarska organizacija, da jo 
lahko republiški organ za notranje zadeve pooblasti za opravljanje tehničnih 
pregledov; organ za notranje zadeve mora imeti zakonsko pooblastilo, da lahko 
prepusti opravljanje tehničnih pregledov gospodarskim organizacijam; zakonsko 
je potrebno urediti vprašanje stroškov za tehnični pregled. 

XXIV. Posebni ukrepi za varnost prometa 

Iz 156. člena zveznega zakona ne izhaja, kateri organ za notranje zadeve 
lahko odredi iz razlogov javnega reda in miru omejitev ali ustavitev prometa 
na določeni cesti ali delu ceste. 

Z republiškim zakonom moramo razmejiti pristojnosti glede na to, da 
imamo ceste I., II., III. in IV. reda. Za ceste III. in IV. reda in za ceste v na- 
seljih naj bi bil pristojen ustrezen občinski upravni organ, za ceste I. in II. reda 
pa republiški sekretariat za notranje zadeve. 

XXV. Uporaba sredstev, ki izvirajo iz denarnih kazni 
za prometne prekrške 

V 177. členu zveznega zakona (temeljnega zakona o varnosti prometa na 
javnih cestah) je rečeno, da pripadajo republiki denarne kazni za prekrške 
v cestnem prometu. Zvezni zakon ima v smislih denarne kazne za prekrške, 
ki so izrečeni po zveznih predpisih. Denarne kazni za prometne prekrške so 
predpisane tudi v republiških predpisih, zlasti pa bodo predpisane v novem 
republiškem zakonu o varnosti prometa. Tako ima republika dohodek iz naslova 
denarnih kazni za prometne prekrške po zveznih in republiških predpisih. 

Po drugem odstavku 177. člena zveznega zakona mora republiški zakon 
določiti namen in način trošenja sredstev od plačanih denarnih kazni. 

Glede na. izvor teh sredstev bi bilo opravičljivo, da se izterjane denarne 
kazni, uporabijo kot dopolnilna sredstva za razvijanje prometne varnosti. Možno 
je, da republiški predpis določi, da so denarne kazni dohodek republiškega pro- 
računa, možno pa je tudi, da se ta sredstva nalagajo v poseben sklad za pro- 
metno varstvo. Ce bi se ustanovil poseben sklad, bi bilo mogoče načrtno 
financirati iz sredstev tega sklada po določenem ključu različne potrebe na pod- 
ročju prometnega varstva (republiško komisijo za varnost in vzgojo v cestnem 
prometu; občinske komisije za varnost in vzgojo v cestnem prometu; institucijo 
AMZ »pomoč — informacije«; raziskovalne naloge, ki jih opravlja na področju 
prometne varnosti zavod za zdravstveno in tehnično varnost v Ljubljani ter 
končno prometno milico z nabavljanjem in vzdrževanjem določene tehnične 
opreme). 

XXVI. Svet za varnost in vzgojo v cestnem prometu 

V republiškem zakonu bi bilo potrebno določiti organizacijska načela za 
ustanovitev in delo republiškega sveta in občinskih svetov za varnost prometa. 

Delovno področje sveta naj bi obsegalo obravnavanje perečih vprašanj 
s področja prometne varnosti na javnih cestah, dajanje mnenj, predlogov in 
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priporočil, obravnavanje osnutkov predpisov, ki jih pripravljajo organi, dajanje 
pobude za spremembo predpisov, organiziranja prometno-vzgojnih akcij ter 
popularizacijo prometne discipline z vsemi možnimi sredstvi javnega obveščanja. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
7. marca 1968 obravnavala predlog za izdajo zakona o varnosti prometa na 
cestah v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil republiški 
sekretar za notranje zadeve. 

Komisija je ugotovila, da je predlog za izdajo zakona utemeljen in da je 
zakon o varnosti prometa na cestah v SR Sloveniji potrebno pripraviti ter 
sprejeti. Temeljni zakon o varnosti prometa na javnih cestah (Ur. 1. SFRJ, 
št. 14/65) vsebuje številna pooblastila, ki naj se. realizira j o z republiškim pred- 
pisom, poleg tega pa je izkazana potreba, da se z republiškim zakonom uredijo 
še nekatera druga podrobna vprašanja, ki jih zvezni zakon ne obravnava. 
Razmejitev zakonodajne funkcije med federacijo in republikami omogoča tako 
rešitev glede na določbo četrtega odstavka 119. člena zvezne ustave, po kateri 
na področjih, na katerih izdaja federacija temeljne zakone, urejajo republike 
tiste odnose, ki niso urejeni z zveznim zakonom. Glede na to za republiški zakon 
na tem področju z zakonodajno-pravnega vidika ni ovir. 

Med obravnavo o skladnosti koncepta bodočega republiškega zakona z do- 
ločbami zveznega temeljnega zakona je bilo ugotovljeno, da je obstoječi temeljni 
zakon zelo podroben in se po vsebini in strukturi močno približuje temeljnemu 
zakonu, zlasti še, ker s posameznimi pooblastili izrecno prepušča republikam 
urejanje posameznih podrobnih in med seboj nepovezanih vprašanj. Ob te- 
meljnem zakonu, ki naj ureja le temeljne odnose, ki imajo pomen z:a enotnost 
gospodarskega oziroma političnega sistema, imajo namreč republike že po 
ustavi pravico urejati vsa ostala vprašanja brez posebnih pooblastil in so ta 
povsem nepotrebna. 

Ne glede na tako ali drugačno strukturo zveznega zakona pa gre po 
mnenju komisije pri pravnem urejanju tega področja za zelo občutljiva vpra- 
šanja prometne varnosti in ob tem za zagotovitev nujno potrebne enotnosti, 
pri čemer bi bilo treba konkreten obseg te enotne ureditve v zveznem in repu- 
bliškem merilu še podrobno in vsestransko proučiti. Prav tako pa bo treba 
s tega vidika hkrati oceniti vlogo občin oziroma njihove normativne funkcije 
na tem področju. Predstavnik predlagatelja je v tej zvezi pojasnil, da se v 
pristojnih zveznih organih pripravlja predlog za spremembe zveznega temelj- 
nega zakona, vendar obseg teh sprememb še ni znan. Glede na to je bila 
komisija mnenja, da vprašanja skladnosti predloga za izdajo zakona s pravnim 
sistemom ne more še ocenjevati z vidika pričakovanih sprememb zveznega 
zakona, temveč le z upoštevanjem obstoječe pravne ureditve. V tem pogledu je 
bilo ugotovljeno, da načela za bodoči republiški zakon niso v nasprotju z ob- 
stoječo pravno ureditvijo. Ce bo med nadaljnjimi pripravami republiškega 
zakona prišlo do sprememb zveznega temeljnega zakona, bo seveda potrebno 
te spremembe ustrezno upoštevati v predvideni republiški zakonski ureditvi. 

V razpravi o posameznih načelih, na katerih naj zakon temelji, komisija 
ni imela konkretnih pripomb. Glede nakazane možnosti različnih rešitev vpra- 
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šanja uporabe sredstev, ki izvirajo iz denarnih kazni za prometne prekrške, je 
v komisiji prevladalo stališče, naj bi bila ta sredstva dohodek republiškega 
proračuna. V tej zvezi je bila izražena bojazen, da bi neposredno dotekanje 
denarnih kazni za potrebe prometnega varstva oziroma ustreznih služb na tem 
področju lahko škodljivo vplivalo na kaznovalno politiko pri prometnih pre- 
krških. 

Glede predvidene ustanovitve svetov za varnost in vzgojo v cestnem pro- 
metu v republiki in v občinah je bila komisija mnenja, da bi zakon lahko 
neposredno postavil republiški svet, svete v občinah pa bi mogel predvideti 
neobvezno. Le če bi bila varnost prometa na cestah z zakonom opredeljena 
kot zadeva splošnega pomena za republiko, bi bilo možno z republiškim za- 
konom določiti tudi organizacijo ustreznih organov v občini. 

Št.: 34-57/68 
Ljubljana, 13. 3. 1968 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora je na seji 
dne 7. marca 1968 obravnaval predlog za izdajo zakona o varnosti prometa 
na cestah v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil republiški 
sekretar za notranje zadeve. 

V načelni obravnavi je odbor razpravljal tudi o ugotovitvi informacije 
o stanju prometa v SR Sloveniji, ki jo je predložila komisija za vzgojo in 
varnost v cestnem prometu pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve. 
Odbor se je z ugotovitvami informacije strinjal in ugotovil, da je predlog za 
izdajo zakona o varnosti prometa na cestah v SR Sloveniji utemeljen in da 
je treba skladno s pooblastili temeljnega zakona o varnosti prometa na javnih 
cestah izdati republiški zakon, ki urejuje varnost prometa na cestah v SR Slo- 
veniji v podrobnostih. 

Člani odbora so še posebej poudarili, da je prometna situacija v republiki 
zelo pereča, ker promet stalno narašča, ceste pa tehnično in drugače povsem 
ne ustrezajo in bi bila prav zaradi tega potrebna večja prometna disciplina, 
ki jo je potrebno zagotoviti tako z vzgojnimi kot z represivnimi ukrepi. Na 
podlagi navedenih stališč in ugotovitev je odbor sodil, da sd predložena na- 
čela, na katerih naj temelji republiški zakon o varnosti prometa na cestah, 
smotrna. Strinjal se je tudi z oceno predlagatelja glede finančnih posledic 
zakona, pri tem pa je poudaril, da je za varnost prometa na cestah potrebno, 
tako v delovnih organizacijah kot v družbeno-političnih skupnostih več sredstev, 
ne glede na to, da sama izdaja republiškega zakona ne zahteva posebnih 
izdatkov, ker se z njegovimi določili ne ustanavljajo nove službe ali obveznosti. 

Izhodišča za republiški zakon o varnosti prometa je odbor obravnaval po 
poglavjih in se je z njimi strinjal. Posebne pripombe pa je imel glede: 

— prevoza potnikov v avtobusih, kjer je sodil, da je treba striktno uve- 
ljaviti načelo, da sme voziti avtobus le toliko potnikov, kolikor je sedežev, 
predlagana površina za stoječa mesta v avtobusih in trolejbusih mestnega 
prometa pa naj se ponovno prouči, ker je 0,15 mz očitno premajhna; 

— opreme koles, kjer je sodil, da bi bilo v kazenskih določbah osnutka 
zakona možno predvideti tudi kazni za prodajalce koles, ki ne bi bila oprem- 
ljena z določeno opremo, kot jo predvideva republiški zakon; 
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— vprežnih vozil, kjer je sodil, da je treba natančneje proučiti zahtevo, 
da morajo voziti vprežna vozila v medsebojni razdalji najmanj 100 m, kar 
bi bilo v naseljenih krajih ter na cestah III. in IV. reda težko izvedljivo, ter 
glede tega, da naj bi zakon dovoljeval k vprežnemu vozilu priklop samo še 
enega enoosnega vozila; 

— vozil s prednostjo, kjer je predlagal, da naj predlagatelj v osnutku 
zakona predvidi tudi možnost in dogovorjene znake za uporabo zvočnih in 
vidnih signalov, ki jih lahko pooblaščeno uporabljajo vozila, ki nimajo pred- 
nosti, pa vozijo ponesrečence, ali sodelujejo v kakšni drugi reševalni akciji 
(požar); 

— uporabo sredstev, ki izvirajo iz denarnih kazni za prometne prekrške, 
odbor ni zavzel dokončnih stališč in je predlagal, naj predlagatelj v osnutku 
izdela variantni predlog tako, da so denarne kazni dohodek republiškega pro- 
računa oziroma, da se nalagajo v poseben sklad za prometno varstvo; 

— svetov za varnost in vzgojo v cestnem prometu, kjer je sodil, naj bodo 
to organi družbeno-političnih skupnosti, to je izvršnega sveta oziroma skupščin 
občin in ne republiškega sekretariata za notranje zadeve oziroma občinskih 
organov za notranje zadeve. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme sklep o izdaji zakona o 
varnosti prometa na cestah v SR Sloveniji ter naroči republiškemu sekretarju 
za notranje zadeve, da izdela osnutek zakona skladno z navedenimi načeli in 
upoštevajoč v razpravi na odboru in na zboru predlagane dopolnitve. Skupno 
z osnutkom zakona naj republiški sekretariat za notranje zadeve pripravi tudi 
osnutke podzakonskih aktov, ki urejajo tista vprašanja varnosti prometa, ki 
jih ni mogoče urediti z zakonom. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Mirka Remca. 

Št.: 34-57/68 
Ljubljana, 21. 3. 1968 

PREDLOG SKLEPOV 

o požarnem varstvu v Socialistični republiki Sloveniji 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je na podlagi 151. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora dne 28. maja 1968 
in na seji organizacijsko-političnega zbora dne 27. maja 1968 obravnavala 
stanje požarnega varstva in gasilstva v Socialistični republiki Sloveniji in 

ugotovila : 

V Socialistični republiki Sloveniji je sorazmerno dobro razvita protipožarna 
služba z bogato tradicijo prostovoljnega gasilstva, ki pa se v zadnjem obdobju 
zaradi neurejenega financiranja ne more zadostno prilagajati novim potrebam. 

V Gasilski zvezi Slovenije so vključene vse organizacije in oblike gasilstva. 
Republiški in občinski organi opravljajo predvsem zadeve upravnega nadzora 
nad izvrševanjem požarno-varnostnih ukrepov. Pri izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije pa je tudi komisija za zadeve požarnega varstva kot koordina- 
cijski organ. 



Priloge 555 

Zakon o požarnem varstvu in načrti razvoja gasilstva v SR Sloveniji ter 
načrti požarnega varstva v občinah in posameznih regijah, ki bodo izdelani 
na podlagi tega zakona, bodo predvidoma uredili številna organizacijska vpra- 
šanja ter vprašanja strokovnega izobraževanja gasilcev, medsebojnih odnosov 
med posameznimi vrstami gasilskih služb in odnosov gasilskih služb nasproti 
upravnim organom. Z njimi pa bo potrebno urediti tudi vprašanja požarno- 
varnostne inšpekcije, ki je sedaj nezadostno in neučinkovito organizirana. 

Dokaj pogostim požarom v proizvodnih objektih je krivo predvsem nestro- 
kovno ravnanje s sredstvi, ki lahko povzroče požar in zanemarjanje preven- 
tivnih ukrepov na vseh področjih od gradnje do uporabe teh objektov. To 
opozarja na pomanjkljivo protipožarno vzgojo in zavest najširšega kroga 
delovnih ljudi glede hudih posledic, ki jih lahko neznanje ali nepazljivost glede 
požarnega varstva povzročijo kadarkoli in kjerkoli. Tehničnim ukrepom za 
preprečevanje požarov in ukrepov za vzgojo svojih delavcev delovne organi- 
zacije ne posvečajo dovolj pozornosti, kar se kaže tudi v pomanjkljivih samo- 
upravnih aktih teh organizacij. 

Za uspešno izvajanje preventivnega požarno varstvenega nadzora pa pri- 
manjkujejo tudi številni tehnični predpisi od gradbenih norm do pogojev pro- 
meta, hrambe in uporabe vnetljivih snovi v industriji in zasebni rabi, katerih 
izdaja je v pristojnosti bodisi zveznih bodisi republiških organov. 

Financiranje gasilske službe ni zadovoljivo urejeno tako glede poklicnih 
enot, ki so organizirane v zavodih oziroma pri posameznih delovnih organi- 
zacijah, predvsem pa glede prostovoljnih gasilskih enot. Osnutek sprememb in 
dopolnitev dosedanjega temeljnega zakona o požarnem varstvu, ki naj bi postal 
splošni zakon, v svojih določilih ne predvideva do sedaj uveljavljenega finan- 
ciranja požarnega varstva tudi iz dela premij požarnega zavarovanja pri zava- 
rovalnicah, niti ne daje pooblastil republikam, da bi tako ali drugačno obliko 
financiranja lahko uvedle na svojem območju. Neurejeno pa je tudi financiranje 
poklicnih gasilskih enot iz tako imenovane lastne dejavnosti, ki iz podjetniških 
interesov vodi v zanemarjanje temeljne dejavnosti poklicnih gasilskih enot. Pri 
financiranju gasilske službe iz proračuna se v številnih primerih ne upošteva, 
da je to javna služba, ne glede na to, ali jo opravljajo poklicne ali prosto- 
voljne enote. 

Zaradi neurejenega statusa poklicnih gasilskih enot in zaradi materialnega 
položaja teh enot se njihova kadrovska struktura, glede na strokovno in fizično 
usposobljenost delavcev, izboljšuje zelo počasi. Pri tem prihaja celo do odliva 
dobrega kadra v druge poklice, kar zelo zmanjšuje mobilnost teh enot. 

Glede na te ugotovitve je Skupščina Socialistične republike Slovenije 

sklenila : 

1. Republiški sekretariat za notranje zadeve naj skupno z Gasilsko zvezo 
Slovenije poskrbi za dosledno uresničitev pred leti sprejetega sklepa o zdru- 
žitvi prostovoljnega, industrijskega in poklicnega gasilstva v enotno gasilsko 
organizacijo v občini, mestu in republiki. Skladno z občinskimi in regionalnimi 
načrti požarnega varstva naj se organizira usklajeno strokovno usposabljanje 
gasilcev. Navedeni organi in organizacije naj ob upoštevanju razvoja različnih 
tehnologij ter možnosti za požare, ki jih povzročajo kemična in druga vnetljiva 
sredstva, proučijo možnosti šolanja vodilnega kadra in visoko kvalificiranega 
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kadra gasilskih enot. Poskrbe naj tudi za program in oblike preventivne vzgoje 
širokega kroga občanov za varstvo pred požari. 

2. Republiški sekretariat za notranje zadeve in republiški sekretariat za 
gospodarstvo naj uveljavita učinkovito inšpekcijo s področja požarnega varstva 
in preventive ter zagotovita večjo strokovno in organizacijsko povezanost te 
inšpekcije z inšpekcijskimi službami v občinah. Oba sekretariata naj tudi izde- 
lata predloge za sprejem republiških predpisov s področja tehničnih norm 
o požarnem varstvu v gradbeništvu, v prometu, hrambi in uporabi gorljivih 
snovi in dasta obenem pobudo ter predloge za izdajo predpisov, ki bodo urejali 
navedena vprašanja iz pristojnosti federacije. 

3. Republiški sekretariat za notranje zadeve naj v sodelovanju z Gasilsko 
zvezo Slovenije prouči, ali je stranska dejavnost nekaterih poklicnih enot ga- 
silstva v škodo osnovni dejavnosti in naj predlaga ukrepe, s katerimi se lahko 
zagotovi nemoteno izvrševanje osnovne dejavnosti ob sočasni zagotovitvi mate- 
rialnih pogojev teh enot. Hkrati naj prouči, kakšni ukrepi so potrebni, da bodo 
regionalni požarnovarnostni centri služili namenu, za katerega so bili zgrajeni 
in opremljeni. 

4. Republiški sekretariat za delo in komisija izvršnega sveta za zadeve 
požarnega varstva naj proučita položaj delavcev v poklicnih gasilskih enotah 
in skladno s tem tudi vprašanje beneficiranja delovnega staža. 

5. Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije naj prouči po- 
ložaj in vlogo svoje komisije za zadeve požarnega varstva. 

6. Pristojni odbori republiškega in organizacijsko-političnega zbora Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije bodo v sodelovanju z izvršnim svetom 
stalno spremljali stanje požarnega varstva in predlagali ukrepe na tem področju. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije pa je glede financiranja gasil- 
ske službe sprejela naslednje 

stališče: 

Da se zagotovi delno financiranje požarnega varstva iz določenega odstotka 
premij zavarovanja proti požarom pri zavarovalnicah in iz drugih virov, je 
treba doseči, da zvezni zakon to določi ali pa prepusti ustrezno ureditev tega 
vprašanja republiki. 

Št.: 22-9/68 
Ljubljana, 24. 4. 1968 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

predloga sklepa o požarnem varstvu v Socialistični republiki Sloveniji 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora in odbora 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov organizacij sko-političnega zbora 
sta na skupni seji dne 23. 5. 1968 obravnavala pripombe in predloge za spre- 
membe ter dopolnitve predloga sklepov o požarnem varstvu v Socialistični 
republiki Sloveniji, ki jih je predlagal k predlogu sklepov izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Spremembe in dopolnitve k ugotovitvam so naslednje: 
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Na prvi strani se prvi in drugi stavek drugega odstavka spremenita tako, 
da se glasita: 

»Gasilska zveza Slovenije združuje vse organizacije in oblike gasilstva. 
Republiški in občinski organi opravljajo upravne zadeve in nadzorujejo izvr- 
ševanje požarnovarnostnih ukrepov.« 

Drugi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Urediti pa bo potrebno tudi vprašanja požarnovarnostne inšpekcije, ki 

je sedaj nezadostno in neučinkovito organizirana.« 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se v celoti glasi: 
»V proizvodnih objektih so nestrokovno ravnanje s sredstvi, ki lahko po- 

vzroče požar in zanemarjanje preventivnih ukrepov vzrok dokaj pogostih 
požarov. Temu so krivi pomanjkljiva splošna protipožarna vzgoja in zavest 
najširšega kroga delovnih ljudi glede hudih posledic, ki jih lahko neznanje ali 
nepazljivost glede požarnega varstva povzročijo kadarkoli in kjerkoli. Delovne 
organizacije pa tudi ne posvečajo dovolj pozornosti tehničnim ukrepom za 
preprečevanje požarov in vzgoji svojih delavcev, kar se kaže tudi v pomanj- 
kljivih samoupravnih aktih teh organizacij.« 

V petem odstavku ugotovitev (na začetku druge strani besedila) se črta 
besedilo »katerih izdaja je v pristojnosti bodisi zveznih bodisi republiških 
organov« in za besedama »zasebni rabi« postavi namesto vejice pika. 

Besedilo šestega odstavka se dopolni in spremeni tako, da se glasi: 
»Financiranje gasilske službe, predvsem pa prostovoljnih gasilskih enot, 

ni zadovoljivo urejeno. Osnutek sprememb in dopolnitev dosedanjega temelj- 
nega zakona o požarnem varstvu, ki naj bi postal splošni zakon, v svojih dolo- 
čilih ne predvideva do sedaj uveljavljenega financiranja požarnega varstva tudi 
iz dela premij požarnega zavarovanja pri zavarovalnicah, niti ne daje pooblastil 
republikam, da bi tako ali drugačno obliko financiranja lahko uvedle na svojem 
območju. Neurejeno pa je tudi financiranje poklicnih gasilskih enot iz tako 
imenovane lastne dejavnosti, ki iz podjetniških interesov lahko vodi v zanemar- 
janje njihove temeljne dejavnosti. Pri financiranju gasilske službe iz proračuna 
se v številnih primerih ne upošteva, da je to javna služba, ne glede na to, 
ali jo opravljajo poklicne ali prostovoljne enote.« 

Sedmi odstavek se dopolni tako, da se v prvi vrsti doda za besedo »statusa« 
beseda »delavcev«. 

Zaključni odstavek ugotovitev se dopolni tako, da se glasi: 
»Glede na te ugotovitve in z namenom, da se pripravijo ustrezni predpisi, 

je Skupščina Socialistične republike Slovenije 

sklenila :« 

K besedilu sklepov pa predlaga izvršni svet naslednje spremembe in do- 
polnitve : 

V sklepu pod zaporedno številko 1 se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški sekretariat za notranje zadeve naj skupno z Gasilsko zvezo 

Slovenije skrbi za dosledno uresničitev strokovne in operativne enotnosti pro- 
stovoljnega, industrijskega in poklicnega gasilstva.« 
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V sklepu pod zaporedno številko 2 se drugi stavek spremeni tako, da 
se glasi: 

»Oba sekretariata naj tudi izdelata predloge za sprejem predpisov s pod- 
ročja tehničnih norm o požarnem varstvu v gradbeništvu ter v prometu, hrambi 
in uporabi gorljivih snovi.« 

V sklepu pod zaporedno številko 3 se drugi stavek dopolni tako, da se glasi: 
»Hkrati naj prouči, kakšni nadaljnji ukrepi so potrebni, da bodo regionalni 

požarnovarstveni centri služili namenu, za katerega so bili zgrajeni in oprem- 
ljeni.« 

Stališče glede financiranja požarnega varstva se spremeni in dopolni tako, 
da se glasi: 

»Financiranje požarnega varstva kot javne službe za učinkovito prepre- 
čevanje požarnih škod naj poleg financiranja iz sredstev družbeno-političnih 
skupnosti prvenstveno sloni na medsebojnem sodelovanju zainteresiranih orga- 
nov in organizacij, zlasti požarne službe in zavarovalnice. Z ustrezno spremembo 
zveznih zakonov pa je treba omogočiti republikam, da zagotovijo za požarno 
varnost tudi sredstva iz obdavčitve zavarovalnih premij.« 

Odbora se z navedenimi spremembami in dopolnitvami strinjata iz nasled- 
njih razlogov: 

Vse spremembe in dopolnitve besedila ugotovitev so redakcijskega značaja 
oziroma jasneje ugotavljajo stanje in temeljne probleme požarnega varstva 
v SR Sloveniji. 

Sklep pod zaporedno številko 1 v spremenjeni obliki zagotavlja, uresni- 
čitev strokovne in operativne enotnosti prostovoljnega, industrijskega in poklic- 
nega gasilstva, kar je bistveno za uspešno požarno varstvo. V prvotnem bese- 
dilu je ta sklep nalagal dolžnost republiškemu sekretariatu za notranje zadeve, 
da poskrbi za organizacijsko enotnost vseh oblik gasilstva, kar pa presega 
njegove pristojnosti. 

Spremembe in dopolnitve sklepov pod številko 2 in 3 so redakcijskega 
značaja. 

Spremenjeno besedilo stališča skupščine glede financiranja požarnega 
varstva prvič jasneje določa usmeritev za zakonsko ureditev tega vprašanja 
z republiškim predpisom. Drugič pa poudarja ta sprememba, da mora imeti 
republika v bodoči zvezni zakonodaji na tem področju zagotovljena zadostna 
pooblastila, da lahko uredi financiranje požarnega varstva na svojem območju 
tudi iz sredstev obdavčitve zavarovalnih premij. 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja in odbor za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov predlagata republiškemu in organizacijsko-poli- 
tičnemu zboru, da sprejmeta sklepe o požarnem varstvu v Socialistični republiki 
Sloveniji s predlaganimi spremembami in dopolnitvami. 

Št.: 22-9/68 
Ljubljana, 23. 5. 1968 
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PREDLOG MNENJA 

gospodarskega zbora 

Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenje je na 49. seji dne 27. marca 1968 
obravnaval predlog za izdajo zakona o požarnem varstvu, ki ga je predložil 
Skupščini SR Slovenije republiški sekretariat za notranje zadeve. Zbor je 
obenem obravnaval tudi informacijo o požarni varnosti in gasilstvu v Sloveniji. 
Ustrezno 89. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije daje gospodarski zbor 
republiškemu zboru in organizacijsko-političnemu zboru, ki sta za ta vprašanja 
pristojna zboru, naslednje 

mnenje : 

Izdaja republiškega kot tudi zveznega temeljnega zakona o požarnem 
varstvu je potrebna, saj povzročajo požari veliko gospodarsko škodo. Zato se 
moramo z ustreznimi preventivnimi ukrepi truditi, da zmanjšamo požare na 
minimum, obenem pa je treba vzpostaviti tudi ustrezno gasilsko službo, ki bo 
sposobna tudi večji požar učinkovito pogasiti. 

Zbor sodi, da je treba financiranje gasilske službe enkrat za vselej rešiti 
in naj rešitev tega vprašanja ne bo odvisna samo od najrazličnejših lokalnih 
načinov reševanja tega vprašanja, ampak naj se dosedanje, splošno uveljavljene 
pozitivne oblike uveljavijo že v zveznem temeljnem zakonu. Zato je nujno, da 
se v zvezni temeljni zakon vnese določilo o odvajanju določenega dela vpla- 
čanih zavarovalnih premij za financiranje gasilske službe. To sofinanciranje 
gasilske službe s strani zavarovalnic je že obstoječa praksa, ki ji zavarovalnice 
ne nasprotujejo, saj se zavedajo, kolikšne koristi jim prinaša učinkovita gasilska 
služba. Razen tega pa je prispevek za sofinanciranje gasilske službe itak že 
vkalkuliran v zavarovalne premije. 

Z zveznim zakonom naj se določi enoten odstotek od zavarovalne premije, 
ki ga morajo zavarovalnice obvezno prispevati za preventivno dejavnost, to 
je za razvoj in modernizacijo gasilske službe. Enoten odstotek je potreben 
zaradi enotnosti kalkuliranja premij po vsej državi in zaradi enotnega pri- 
spevka za gasilsko službo, saj mora biti ta razvita ustrezno obsegu in stopnji 
nevarnosti, kar pa je zopet sorazmerno zavarovalnim premijam. 

Glede drugih virov za financiranje gasilske službe je treba najti tudi 
ustrezna sredstva v republiških in občinskih merilih. Sedanja praksa, ki se je 
marsikje uveljavila, da je gasilska služba zavod, ki v določeni meri skrbi tudi za 
samofinanciranje, pogosto ni najbolj na mestu. Osnovna naloga gasilske službe 
je skrb za protipožarno varnost, ne pa tudi iskanje virov za samofinanciranje. 
Ta način zbiranja sredstev je lahko le dopolnitev, ne pa pogoj za nadaljnji obstoj 
gasilske službe. 

Ze na podlagi predpisov morajo gospodarske organizacije imeti ustrezno 
organizirano tudi gasilsko službo. Obenem pa imamo v Sloveniji zelo razvito 
tudi mrežo prostovoljnih gasilskih društev z dolgoletno tradicijo. V republiškem 
zakonu o protipožarnem varstvu naj bi našli primerno mesto tudi omenjeni 
organizacijski obliki protipožarnega varstva. Vsekakor pa je treba po mnenju 
zbora prostovoljna gasilska društva še naprej podpirati in jim tudi pomagati, 
predvsem pri nabavi ustrezne opreme. 
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V bodoči ureditvi protipožarnega varstva mora najti svoje mesto tudi ustrez- 
na oblika vzgoje prebivalstva v protipožarnem varstvu. 

Tej najširši obliki protipožarnega varstva bi morali v bodoče posvetiti več 
pozornosti, saj je to tudi ena najcenejših, pa tudi zelo učinkovitih oblik v borbi 
proti požarom. 

Št.: 22-11/68 
Ljubljana, 27. 3. 1968 

POROČILA 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je na seji dne 12. aprila in 9. maja t. 1. obravnaval požarno varstvo 
v SR Sloveniji in določil predlog sklepov o požarnem varstvu v SR Sloveniji. 
Predlog sklepov je bil pripravljen po razpravi predstavnikov republiškega sekre- 
tariata za notranje zadeve, Gasilske zveze Slovenije, odbora za samoupravljanje 
in notranjo politiko izvršnega sveta, odbora za organizacijsko-politična vpraša- 
nja republiškega zbora ter odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
organizacijsko-političnega zbora. Gasilska zveza Slovenije je poleg tega dala še 
pismene pripombe, ki so bile pri pripravi sklepov upoštevane. 

Predlagatelji so izhajali iz ugotovitev in stališč, ki so bila navedena v infor- 
maciji o požarnem varstvu v SR Sloveniji, kakor tudi v razpravi na seji orga- 
nizacijsko-političnega, republiškega in gospodarskega zbora. Predlog sklepov 
zato nalaga pristojnim organom oziroma organizacijam naloge, z izvršitvijo ka- 
terih naj se odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti in nedoslednosti tako v or- 
ganizaciji in financiranju gasilstva kot tudi v njegovem funkcioniranju. Predlog 
sklepov tudi nakazuje slabosti, ki jih je treba odstraniti in ukrepe, ki jih morajo 
pristojni organi podvzeti, da se področje požarnega varstva usposobi za ukre- 
panje ob vse pogostejših in večjih požarih. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlaga, da se v pred- 
log sklepov vnese nova 6. točka, ki se glasi : »Izvršni svet, republiški sekretariat 
za notranje zadeve, republiški sekretariat za gospodarstvo, republiški sekre- 
tariat za delo in Gasilska zveza Slovenije naj sočasno z osnutkom zakona o po- 
žarnem varstvu predložijo poročilo o izvajanju teh sklepov.« 

Dosedanja 6. točka naj postane 7. točka. 
Odbor meni, da je ta dopolnitev potrebna, ker nosilce nalog zavezuje, 

da v določenem času prično z izpolnjevanjem v sklepih določenih nalog ter isto- 
časno zagotavlja, da bodo ob razpravljanju o osnutku zakona o požarnem var- 
stvu izneseni tudi problemi, ki jih je treba rešiti mimo zakona. 

Odbor predlaga, da organizacijsko-politični zbor predlog sklepov o požarnem 
varstvu v SR Sloveniji sprejme s predlagano dopolnitvijo. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Franca Svetelja. 

Št,: 22-9/68 
Ljubljana, 10. 5. 1968 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
23. 5. 1968, št. 22-9/68 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o požarnem varstvu 

Razlogi za izdajo zakona 

I. Načela za organizacijo in delo na področju požarnega varstva predpisuje 
temeljni zakon o varstvu pred požarom (Uradni list FLRJ, št. 18/56), ki je bil 
usklajen z ustavo z zakonom o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona 
o varstvu pred požarom (Uradni list SFRJ, št. 10/65). Že v postopku za uskla- 
ditev tega zakona z ustavo se je ugotovilo, da novela ne bo rešila problematike 
preventivnega in represivnega požarnega varstva v skladu z družbenoekonom- 
skim in političnim razvojem, marveč je za to potreben nov zakon. Zato je zvezni 
sekretariat za notranje zadeve že junija 1965 pripravil predosnutek novega te- 
meljnega zakona o varstvu pred požarom, ki je po večkratnih spremembah in 
dopolnitvah še danes v fazi predosnutka. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov organizacij sko-poli- 
tičnega zbora in odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije sta na svoji seji dne 5. 1. 1968 obravnavala poslednji 
predosnutek zveznega zakona ter sprejela obširne načelne in individualne pri- 
pombe. Pri tej priliki je bilo sklenjeno, naj se še pred sprejetjem zveznega za- 
kona pripravi gradivo za republiški zakon o požarnem varstvu. Odbora sta skle- 
nila, da bosta predlog temeljnega zakona o varstvu pred požarom obravnavala 
skupaj s predlogom za sprejem republiškega zakona o požarnem varstvu. Orga- 
nizacijsko-politični zbor naj bi sprejel stališča, ki bodo služila zakonski ureditvi 
gasilstva tako v Sloveniji kot tudi v zvezi. 

. Ta okoliščina je povod, da predlaga republiški sekretariat za notranje zadeve 
izdajo republiškega zakona o požarnem varstvu že sedaj, ko še niso dokončno 
utrjena načela in stališča glede nekaterih vprašanj, ki jih mora rešiti zvezni 
zakon. Pri vsem tem niti ni odločeno, ali naj ima zvezni zakon značaj temeljnega 
ali splošnega zakona. 

II. Glede na dileme okrog nekaterih načelnih vprašanj zveznega zakona, so 
razlogi, ki narekujejo izdajo republiškega zakona. Na podlagi pooblastila v te- 
meljnem zakonu o varstvu pred požarom iz leta 1956 je Skupščina SR Slovenije 
sprejela zakon o gasilskih društvih (Uradni list LRS, št. 22/59) in ga uskladila 
z ustavo z zakonom o spremembah zakona o gasilskih društvih iz leta 1965 (Urad- 
ni list SRS, št. 11/65). Ta zakon obravnava pretežno le organizacijska vprašanja 
prostovoljnih gasilskih organizacij. S sprejetjem temeljnega zakona o društvih 
in izdajo njegovih podzakonskih predpisov je prenehala potreba po posebnem 
zakonu o gasilskih društvih, ker so načela o ustanavljanju društev, ki se morajo 
uporabljati tudi za gasilske organizacije, predpisana v zveznem zakonu, notranjo 
organizacijo pa si društva in zveze predpisujejo same na podlagi društvene sa- 
mouprave s statuti in pravili. Republiški zakon o gasilskih društvih je pretežno 
razveljavljen. 

Predosnutek zveznega zakona vsebuje v svoji poslednji fazi le splošna na- 
čela za izgradnjo sistema preventivnih predpisov, za organizacijo preventivne in 
represivne požarnovarnostne službe s posebnim ozirom na inšpekcijsko službo, 
ki naj zagotovi realizacijo in spoštovanje predpisanih preventivnih ukrepov 
za varnost pred požarom. Pri podrobni izvedbi teh načel bo moral republiški 
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zakon rešiti vrsto vprašanj, deloma takih, ki jih danes rešuje veljavni temeljni 
zakon enotno za vso državo, ki pa niso sprejeta v predosnutek novega zakona, 
deloma pa tudi nova, ki jih je možno urediti na podlagi splošnega ustavnega 
pooblastila, izraženega v četrtem odstavku 119. člena ZU, njihovo rešitev pa 
zahtevajo intenzivnejša skrb za varnost premoženja in zdravja ljudi, razlogi 
poglabljanja samoupravnih odnosov ter prizadevanje, da se vključijo vsi razpo- 
ložljivi dejavniki v sistem sodobnega požarnega varstva. 

Zavedati pa se moramo, da ostane v pristojnosti zveznih organov skoraj 
pretežno predpisovanje preventivnih ukrepov za objekte v gospodarstvu, na 
področju urbanističnega urejevanja, za varstvo gozdov in za varnost zgradb pred 
požarom, v katerih se zbira večje število ljudi. . 

Po takem bo domena republiške zakonodaje v glavnem organizacija gasilske 
(represivne) službe, ureditev strokovnega izobraževanja gasilcev, medsebojnih 
odnosov med posameznimi vrstami gasilskih služb (poklicnimi in prostovoljnimi 
enotami, ki so lahko organizirane po teritorialnem načrtu ali vezane na delovno 
organizacijo oziroma zavod), ureditev odnosov gasilskih služb nasproti upravnim 
organom, zlasti pa ureditev vprašanja financiranja prostovoljnih gasilskih orga- 
nizacij, ki ga predosnutek zveznega zakona ne rešuje. Pomembno mesto na pod- 
ročju požarnega varstva pripada požarni inšpekciji, ki ima v veljavnih pred- 
pisih le skromne zametke in zahteva jasno in učinkovito normativno ureditev. 
Predosnutek zveznega zakona ima le načelne smernice o organizaciji požarne 
inšpekcijske službe. Tako bo potrebno posvetiti posebno pozornost tudi izgrad- 
nji te nove inšpekcijske službe, od katere dejavnosti je odvisna v marsičem pra- 
vilna in pravočasna realizacija predpisanih preventivnih ukrepov za preprečitev 
in odstranitev požarne nevarnosti. 

Poleg teh osrednjih vprašanj novega republiškega zakona bo treba s števil- 
nimi določbami rešiti notranja organizacijska vprašanja gasilske službe ter 
posvetiti posebno pozornost vprašanju sodobne tehnične opreme, ki mora biti 
na voljo gasilski službi, da je kos v pogojih nenehnega industrijskega razvoja 
obvladati nevarnosti pred požarom, ki se pojavljajo v novih oblikah delovnih 
in tehnoloških procesov. 

Načela, na katerih naj temelji zakon 

Izhodišča za ureditev vprašanj, ki sodijo v področje republiške protipožarne 
zakonodaje, naj bi bila določena načela, ki izhajajo deloma že iz predosnutka 
zveznega zakona, deloma pa naj bi prišla do izraza v republiškem zakonu. Taka 
izhodišča so: 

1. načelo načrtne in nepretrgane realizacije ukrepov za varnost pred po- 
žarom; 

2. načelo univerzalnosti; 
3. načelo odgovornosti za izvedbo predpisanih ukrepov; 
4. načelo kontrole nad izvajanjem predpisanih ukrepov; 
5. načelo sodelovanja organov in operativnih enot požarnega varstva z 

varstvom pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami ter s civilno zaščito; 
6. načelo strokovne enotnosti poklicnega in prostovoljnega gasilstva. 
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Ad 1) 

To načelo naj izraža občinski načrt požarnega varstva ter ustrezni načrti 
delovnih organizacij, ki morajo biti usklajeni z občinskim načrtom kot temeljem 
požarnovarnostnega planiranja. 

Zadeve, ki morajo biti urejene v občinskem načrtu, so nakazane v pred- 
osnutku zveznega zakona. Gre predvsem za dejavnike, ki naj uresničujejo pre- 
ventivne ukrepe, gasijo in rešujejo dobrine, ki jih ogroža požar, za materialna 
sredstva, ki morajo biti zagotovljena za učinkovito delo gasilske službe, za orga- 
nizacijo propagandno-vzgojnih ukrepov in drugih ukrepov, ki naj zagotovijo 
racionalno uporabo razpoložljivih človeških sil in materialnih sredstev za pre- 
prečitev in odstranitev požarne nevarnosti. 

Sestavni del občinskega načrta požarnega varstva je med navedenimi in 
drugimi ukrepi tudi porazdelitev razpoložljivih gasilskih enot na določene opera- 
tivne sektorje, na katerih izvajajo gasilske in reševalne akcije določene skupine 
gasilskih enot (poklicne in prostovoljne) ob udeležbi občanov, kadar je tudi to 
potrebno. V tem primeru ne gre za ustanavljanje novih gasilskih organizacij, 
temveč za sestavo operativnih enot in določitev območij, na katerih take opera- 
tivne enote delujejo. 

V okviru takega načrta operativnih območij posameznih gasilskih enot 
lahko govorimo o občinskih in medobčinskih gasilskih enotah, o pomožnih gasil- 
skih enotah ter o gasilski samozaščiti. Gre torej v bistvu le za grupacije poklic- 
nih in prostovoljnih gasilskih enot ter za organizacijo aktivne udeležbe občanov 
pri gašenju in reševanju, ki niso člani gasilskih enot. 

Operativno pokrivanje terena se lahko uredi tudi z republiškim načrtom, 
kolikor bo sprejeto načelo, da ima tudi republika svoj načrt požarnega varstva. 

Načrt operativnih območij naj bi bil tudi podlaga za določitev materialnih 
sredstev, ki jih morajo zagotoviti gasilskim enotam, ustanovljenim po terito- 
rialnem načelu, občine in zavarovalnice. 

Ad 2) 

Varstvo življenja ljudi in premoženja pred požarom kot naloga, ki je 
splošnega družbenega pomena za republiko, nalaga dolžnost, da skrbijo za izva- 
janje predpisanih ukrepov družbeno-politične skupnosti (občine in republika), 
delovne in druge organizacije ter občani sami. Vsi navedeni dejavniki naj bodo 
vključeni v sistem za uresničevanje preventivnih ukrepov za varnost pred po- 
žarom ter za gašenje in reševanje oziroma za pomoč in sodelovanje pri tem delu. 

Ad 3) 

Vprašanje odgovornosti mora zakon rešiti v skladu z današnjo stopnjo druž- 
benega razvoja in v duhu samoupravljanja v tem smislu, da mora delovna orga- 
nizacija imeti oziroma sprejeti samoupravni akt o požarnem varstvu ter v tem 
aktu konkretizirati osebe, ki so odgovorne za izvršitev predpisanih ukrepov 
v okviru organizacije kot celote ali v okviru obrata oziroma delovne enote. 
V 13. členu veljavnega temeljnega zakona o varstvu pred požarom je rečeno, da 
je odgovoren za izvajanje ukrepov proti požaru lastnik objekta oziroma organ, 
ki upravlja objekt, v delovnih in drugih organizacijah pa direktor, v obratih in 
samostojnih poslovnih enotah delovne ali druge organizacije pa vodja obrata 
oziroma enote. V objektih, v katerih so uradni prostori državnih organov, je 
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za izvajanje predpisanih ukrepov proti požaru odgovoren delavec, ki mu je 
zaupana skrb za objekt. Ker take določbe predosnutek novega zveznega zakona 
nima, bodo v navedeni določbi izražena načela nujno morala dopolniti vprašanja 
odgovornosti za izvedbo predpisanih preventivnih ukrepov. 

Ad 4) 

Kontrolo nad izvajanjem predpisanih ukrepov naj bi opravljale poleg orga- 
nov državne uprave (požarne inšpekcije) tudi komisije v delovnih organizacijah 
in na terenu. Na področju protipožarne preventive igrajo pomembno vlogo proti- 
požarni pregledi. Za take preglede je s predosnutkom zveznega zakona predvi- 
dena požarna inšpekcija. Le-ta pa vseh objektov sama ne more pregledati. Zaradi 
tega so potrebne komisije občanov ter predstavnikov službe požarnega varstva 
(požarne inšpekcije) in delovnih organizacij. Take komisije naj bi bile organi- 
zirane na teritorialnem načelu (za preglede stanovanjskih objektov v občini) 
in po načelu industrijsko-zavodske preventive (v delovni organizaciji za preglede 
njenih objektov in naprav). Zaradi posebnega varstva proizvajalnih sredstev 
v družbeni lasti, ki so izrazito izpostavljena požarni nevarnosti, bi morala 
imeti vsaka delovna organizacija svojo protipožarno komisijo. 

Ad 5) 

Zakon mora dati poudarek tudi ozki povezanosti organov in enot požarnega 
varstva z enotami in organi, ki jim je zaupana organizacija varstva pred ele- 
mentarnimi in drugimi hudimi nesrečami. Prav tako naj bi bilo zagotovljeno 
sodelovanje požarnega varstva s civilno zaščito. Navedeni ustanovi morata imeti 
poleg drugih nalog tudi organizirano službo gašenja in reševanja. V ta namen 
se lahko poslužujeta obstoječe protipožarne ali gasilske službe, potrebno je le 
določiti medsebojna razmerja ter tesno sodelovanje. 

Ad 6) 

Strokovno enotnost poklicnega in prostovoljnega gasilstva, ki sta sicer po 
svoji notranji organizaciji različno urejeni, narekujejo zlasti okoliščine, da imata 
skupen cilj, ki ga lahko zasledujeta na podlagi iste strokovne usposobljenosti 
in da ni razlik oziroma bi ne smelo biti razlik v njuni tehnični opremljenosti. 
Te okoliščine narekujejo določeno strokovno-organizacijsko povezavo, katere 
zunanji izraz naj bi bili enotno predstavništvo obeh vrst gasilske službe, skupni 
napori in prizadevanja za strokovno vzgajanje in izobraževanje gasilcev, enotna 
organizacijska načela za uresničevanje preventivnih ukrepov, za katere so pri- 
stojne gasilske enote, skrb za popularizacijo preventivnih ukrepov med prebi- 
valstvom, ter enotni normativi za skupne nastope pri gašenju in reševanju. Taka 
enotnost, pojmovana na podlagi navedenih kriterijev, rodi seveda določene od- 
nose med obema vrstama gasilske službe ter odnose nasproti organom družbeno- 
politične skupnosti. 

Za podrobno izpeljavo navedenih načel bi moral republiški zakon v merah 
pooblastil zveznega zakona in splošnega ustavnega pooblastila urediti zlasti tale 
vprašanja, ki naj bi bila hkrati z načeli tudi izhodišče za izdelavo ter za repu- 
bliški zakon o požarnem varstvu: 

1. varstvo pred požarom je zadeva splošnega družbenega pomena za repu- 
bliko. Gašenje požarov in reševanje ljudi ter premoženja, ki ga ogrožata požar 
ali elementarna nesreča, je javna služba; 
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2. nosilci obveznosti s področja požarnega varstva so občine in republika, 
delovne in druge organizacije ter občani, ki so sposobni za gašenje in reševanje, 
kolikor niso kot člani vključeni v prostovoljne gasilske enote; 

3. zakon mora določiti organe, ki imajo pravico odrediti mobilizacijo pre- 
voznih sredstev in orodja delovnih organizacij in mobilizacijo občanov, sposob- 
nih za gašenje in reševanje ter najpotrebnejših sredstev za gašenje in reševanje, 
ki so njihova last, če nastane požar ali huda elementarna nesreča tolikšnega 
obsega, da za gašenje ali reševanje ne zadoščajo gasilske enote in njihova teh- 
nična sredstva; 

4. osnovni in glavni instrument za načrtovanje ukrepov na področju požar- 
nega varstva je občinski načrt požarnega varstva. Načrt mora imeti vsaka ob- 
čina. Načrt sprejme občinska skupščina in ima veljavo odloka; načrt požarnega 
varstva mora imeti vsaka delovna organizacija, pa tudi druge organizacije in 
državni organi, ki imajo premoženje, ki je lahko ogroženo pred požarom; 

5. občina skrbi po svojih organih in organizacijah, ki so po občinskem na- 
črtu požarnega varstva nosilci posameznih obveznosti, za organizacijo in izvedbo 
ukrepov, potrebnih, da se zagotovi požarna varnost; 

6. zadeve s področja požarnega varstva, ki pomenijo izvrševanje zakonov in 
drugih predpisov v obliki upravnega postopka in materialnih upravnih dejanj 
(upravne zadeve) opravljajo upravni organi, ki jih določa zakon (organizacijski 
predpisi o notranjih zadevah ter odloki občinskih skupščin). Teh zadev ne mo- 
rejo opravljati organizacije poklicnega ali prostovoljnega gasilstva, dokler je 
vodenje upravnega postopka po zakonu o splošnem upravnem postopku (ki je 
zvezni zakon) v pristojnosti upravnih organov in dokler zvezni zakon teh zadev 
ne prenese v pristojnost navedenih organizacij (zavodov za požarno varnost ali 
prostovoljnih gasilskih društev oziroma njihovih zvez); 

7. načelo kontrole nad izvajanjem preventivnih ukrepov zahteva dobro in 
vsestransko organizirano kontrolno službo, ki naj jo izvršujejo organi požarne 
inšpekcije (državna uprava) in terenske ter industrijsko-zavodske požarne ko- 
misije. V terenskih požarnih komisijah sodelujejo občani. 

Požarna inšpekcija je lahko organizirana v obliki medobčinskega sodelo- 
vanja. 

Pri urejanju vprašanja požarne inšpekcije pa je potrebno upoštevati sklepe, 
ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije glede organizacije enotne inšpekcijske 
službe v SR Sloveniji, v katero bi morala biti vključena glede na svoj namen, 
naloge in metodo dela tudi požarna inšpekcija. 

Požarne komisije v delovnih organizacijah in na terenu naj imajo določena 
pooblastila. Na ta način bi bila uvedena poleg požarne inšpekcije še dopol- 
nilna ali pomožna kontrolna služba. V SR Sloveniji so podobne komisije že ob- 
stajale. V novejšem času se znova ustanavljajo, nimajo pa pravnega pokritja; 

8. državna kontrola naj obsega kontrolo investicijsko-tehnične dokumen- 
tacije investicijskih objektov, ocenjevanje lokacij za take objekte in tehnični 
pregled zgrajenih objektov v tem smislu, ali so upoštevani požarnovarnostni 
predpisi in splošno veljavni normativi. Pri vseh teh aktih obvezno sodeluje pred- 
stavnik upravnega organa, ki je pristojen za zadeve požarnega varstva; 

9. zagotovljena mora biti možnost državne kontrole nad proizvodnjo, uvo- 
zom in dajanjem v promet izdelkov gasilske opreme, gasilskega orodja in gasil- 
nih sredstev; 
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10. zakon mora rešiti vprašanje odgovornosti za izvedbo predpisanih pre- 
ventivnih ukrepov. To vprašanje je pomembno za oceno kazenske odgovornosti 
in odgovornosti za prekrške. Sankcije za prekrške predvideva predosnutek 
zveznega zakona. 

Oseba, ki je v objektih družbene lasti neposredno odgovorna za izvršitev 
ukrepov, mora biti določena z aktom delovne ali druge organizacije, v drugih 
objektih' pa naj bi bil odgovoren lastnik, v določenih primerih uporabnik ob- 
jekta; 

11. gasilsko službo sestavljajo poklicne in prostovoljne gasilske enote. Po- 
klicne gasilske enote so v Sloveniji organizirane kot zavodi za požarno varnost 
po načelih družbenega samoupravljanja. Prostovoljne gasilske enote so inte- 
gralni del gasilskih društev, organiziranih po društvenem pravu; 

12. gasilsko službo (gašenje in reševanje ter določene ukrepe s področja pre- 
ventive) opravljajo kadri, ki imajo potrebno usposobljenost. Tak pogoj velja za 
teritorialne in industrijsko-zavodske gasilske enote, ne glede na to, ali so orga- 
nizirane kot poklicna ali prostovoljna gasilska služba; 

13. povezava poklicnih in prostovoljnih gasilkih enot naj se gradi na področ- 
jih, ki so skupna obema oblikama gasilske službe. Potrebno je zagotoviti mož- 
nost enotnega predstavništva gasilske službe, določiti pogoje za skupno stro- 
kovno izobraževanje in izpopolnjevanje gasilcev, predpisati enotna načela za 
organiziranje in realizacijo preventivnih ukrepov, popularizacijo teh ukiepov 
med prebivalstvom ter urediti druga vprašanja, ki izvirajo iz prizadevanj za 
uresničitev skupnih ciljev; 

14. predpisati je potrebno povezavo organov, pristojnih za zadeve požar- 
nega varstva in tehničnih enot požarnega varstva (gasilske službe) z varstvom 
pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami ter s civilno zaščito. V ta na- 
men je potrebno določiti odnose obeh vrst gasilstva nasproti štabom za elemen- 
tarne nesreče in nasproti organom civilne zaščite v mirnem in vojnem stanju. 
Gasilske enote so za eno kot drugo ustanovo pomemben dejavnik za uresničenje 
nalog iz pristojnosti teh ustanov. Sodelovanje gasilske službe s tema ustanovama 
še ni urejeno; 

15. potrebne so določbe, s katerimi naj se zagotovi stalna operativna pri- 
pravljenost gasilskih služb. V ta namen bo potrebno predpisati splošna načela 
za notranjo organizacijo in delo gasilskih enot in njihovo minimalno tehnično 
opremo. Potrebno bo določiti normative za spravljanje in tekoče vzdrževanje 
gasilske opreme in orodja, ki mora biti vsak čas v uporabnem stanju, 

16. o vprašanju uniforme poklicnih gasilcev predosnutek zveznega zakona 
nima določb. To vprašanje spada v republiško zakonodajo. Vprašanje uniforme 
prostovoljnega gasilstva naj bi uredil statut republiške gasilske zveze, kolikor to 
vprašanje ni pridržano Gasilski zvezi Jugoslavije. V enem kot drugem primeru 
bo potrebno stremeti za tem, da bo uniforma gasilcev enotna; 

17. gasilske enote, organizirane po teritorialnem načelu (poklicne in prosto- 
voljne) naj financirajo občine in zavarovalnice, ki morajo zagotoviti sredstva 
za njihovo redno dejavnost in za investicije, pri čemer bi bilo upoštevati le 
tiste gasilske enote, ki so potrebne za požarno varnost terena in so kot take dolo- 
čene v občinskem načrtu požarnega varstva. 

Občine nosijo sredstva za kritje stroškov gašenja ter za povračilo škode, ki 
jo utrpi gasilska enota iz občinskega načrta požarnega varstva, kadar gasi na 
izrecno zahtevo zunaj svojega delovnega območja. 
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Industrijsko-zavodske gasilske enote financirajo delovne organizacije, v 
sestavi katerih so take enote; 

18. zakon mora predpisati pooblastila, ki jih morajo imeti vodje gašenja 
ali reševanja, da lahko uspešno gasijo oziroma lokalizirajo požar. 

Gre za pravice, s katerimi posega vodja gašenja v interesno sferb delovnih 
organizacij in posameznikov (evakuacija oseb in predmetov iz sosednjih ob- 
jektov, ki jih ogroža požar; rušenje takih objektov, če širjenja požara drugače 
ni mogoče preprečiti; prekinitev električnega toka ali plina; zasega vodnjakov 
ali vodovoda in drugo); 

19. naporno in življenju ter zdravju nevarno delo gasilcev zahteva, da zakon 
opredeli njihov status, na podlagi katerega je možno urediti poklicnim gasilcem 
delovni čas, predpisati dolžnost strokovnega izpopolnjevanja, kondicijske vaje, 
določiti beneficiran staž in rešiti druga vprašanja, ki izvirajo iz njihovega delov- 
nega razmerja. Pri prostovoljnih gasilcih so povezane z vprašanjem njihovega 
statusa pravice do povračila za izgubljeni zaslužek, pri gasilcih, ki niso v delov- 
nem razmerju pa poleg povračila izgubljenega zaslužka tudi pravico do dajatev 
iz bolezenskega in invalidskega zavarovanja; 

20. glede na različne pobude bo potrebno izčrpno proučiti vprašanje, ali in 
kakšen kolegijski organ ter v čigavem sestavu naj bi usmerjeval, instruiral, nad- 
zoroval in koordiniral delo upravnega sektorja (upravnih organov, pristojnih 
za zadeve požarnega varstva, požarne inšpekcije in požarnih komisij) in opera- 
tivnega sektorja (poklicnega in prostovoljnega gasilstva ter njihovih organizacij) 
požarnega varstva v občini in v republiki. 

Svet občinske skupščine, pristojen za notranje zadeve, obravnava posamezna 
vprašanja s tega področja v okviru svoje politične izvršilne funkcije in s sta- 
lišča, da je požarno varstvo notranja zadeva. 

Komisija SR Slovenije za zadeve požarnega varstva kot republiški upravni 
organ v mejah pristojnosti, določenih z uredbo o ustanovitvi, komisija LR Slove- 
nije za zadeve požarnega varstva (Uradni list LRS, št. 26/60) nima koordinacijske 
funkcije in ji tudi sicer manjkajo pooblastila, ki jih imajo samostojni republiški 
upravni organi v mejah svojega področja nasproti občinskim upravnim organom 
in organizacijam. 

V obstoječem pravnem sistemu občinska ali republiška gasilska zveza kot 
organizacija družbenega prava ne more izvajati usmerjevalne, usklajevalne, in- 
štrukčijske in nadzorstvene funkcije nad upravnimi in strokovnimi vejami pre- 
ventivnega in represivnega požarnega varstva. 

Po določbah zveznih in republiških zakonov o organizaciji zvezne in repu- 
bliške uprave ter po organizacijskih zakonih o notranjih zadevah bi moral oprav- 
ljati navedene naloge v občini upravni organ, ki ga določi občinska skupščina za 
opravljanje notranjih zadev, v republiki pa republiški sekretariat za notranje za- 
deve. 

Finančne posledice zakona 

I. Pri iskanju virov financiranja gasilske službe, ki jih mora določiti repu- 
bliški zakon, ni mogoče prezreti sedanjega sistema financiranja. 

Poklicne gasilske enote financira ustanovitelj. Teritorialno poklicno gasilsko 
enoto financira občina (tudi, če je gasilska enota organizirana kot finančno sa- 
mostojni zavod po načelih družbenega upravljanja). Industrijsko-zavodske ga- 
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silske enote financirajo delovne organizacije. Teritorialne poklicne gasilske enote 
dobivajo pretežni del materialnih sredstev iz občinskega proračuna. Dopolnilni 
viri njihovega financiranja so prispevki zavarovalnic, pogodbeno določene od- 
škodnine gospodarskih organizacij za opravljene storitve na področju organi- 
ziranja preventive v objektih teh organizacij ter dohodki iz lastne proizvodne 
dejavnosti, ki jo opravljajo poklicne gasilske enote (zavodi za požarno varnost). 

Občine zagotavljajo sredstva za osebne dohodke poklicnih gasilcev ter sred- 
stva za materialne potrebe (investicijsko izgradnjo tehnične opreme in izgradnjo 
ter vzdrževanje gasilskih domov). 

Pri financiranju prostovoljnega gasilstva gre pretežno za vprašanje kritja 
materialnih potreb (nabava in vzdrževanje gasilskega orodja in opreme, vzdrže- 
vanje gasilskega doma, izdatki za administracijo in izdatki za opravljene ga- 
silske akcije). Vprašanje kritja osebnih dohodkov prostovoljnih gasilcev ni 
aktualno, izvzemši pri kombiniranih prostovoljnih gasilskih enotah, ki imajo 
nekaj plačanih aktivnih gasilcev (navadno enega ali dva). 

Sredstva za kritje izdatkov dobivajo prostovoljna gasilska društva od občin. 
Določen, vendar nepomemben finančni vir prostovoljnega gasilstva predstavljajo 
članarina, čisti dohodek gasilskih prireditev ter prostovoljni prispevki delovnih 
organizacij in občanov. 

Zavarovalnice nakazujejo občinam na podlagi 45. člena temeljnega zakona 
o varstvu pred požarom 4 %» od premij za požarno zavarovanje, pobranih na 
območju občine. Nekatere občine imajo gasilske sklade, v katere se stekajo 
sredstva, ki jih dajejo občine same in zavarovalnice. 

Občine ne morejo financirati potreb vseh gasilskih društev na svojem ob- 
močju v enaki meri. Izdatnejše finančne pomoči so deležna le gasilska društva, 
katerih gasilske enote so v operativnem smislu pomembne za določeno območje 
občine. 

Opisani način financiranja poklicnega in prostovoljnega gasilstva ima svojo 
pravno podlago v 42. in 45. členu temeljnega zakona o varstvu pred požarom. 
Teh določb predosnutek zveznega zakona nima. 

Občinske gasilske zveze dobivajo materialna sredstva neposredno iz ob- 
činskih proračunov, v občinah, ki so ustanovile gasilski sklad, pa iz tega sklada. 
Republika financira iz svojega proračuna republiško gasilsko zvezo. 

II. Predosnutek zveznega zakona ne predvideva prispevka zavarovalnic niti 
drugih virov financiranja, ampak določa, da financira gasilsko organizacijo 
ustanovitelj. Taka določba ni uporabna za prostovoljne gasilske organizacije, ki 
se ustanavljajo po društvenem pravu na podlagi prostovoljnega združevanja 
fizičnih oseb in materialnih sredstev za dosego določenega cilja (v danem pri- 
meru za opravljanje naloge, ki ima družbeni pomen). Vprašljivo je ali bodo ob- 
čani v celoti financirali materialne potrebe prostovoljnih gasilskih enot, zato 
bo potrebno zagotoviti v ta namen tudi določena družbena sredstva. 

Sredstva, ki so dotekala od požarnih zavarovalnih premij, so znašala v SR 
Sloveniji 330 milijonov S din. Ta sredstva so bila uporabljena za poklicno in 
prostovoljno gasilstvo, deloma pa tudi za preventivno službo. 

Ce odpade v bodoče ta vir financiranja obeh vrst gasilstva, morajo občine 
v celoti prevzeti to družbeno obveznost, sicer se poruši obstoječi sistem vzdrže- 
vanja gasilskih enot. Predvsem so prizadete prostovoljne gasilske enote, za ka- 
tere ni izgledov nadaljnjega obstoja, če se ne najdejo nadomestni viri financi- 
ranja. 
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III. Republiški zakon bo moral določiti vire financiranja in zagotoviti druž- 
bena sredstva, ki omogočajo nemoten obstoj in delo gasilskih enot. Povoljna 
rešitev bi bila, če se obdrži dosedanji način financiranja gasilske službe. So tudi 
druge možnosti, glede katerih pa je vprašljivo ali so primerne in ustrezne (do- 
ločen odstotek iz investicijske gradnje, iz bruto produkta, ustvarjenega v občini, 
denarne kazni za kršitve predpisov o požarnem varstvu in podobno). Podoba je, 
da je najbolj realno in opravičljivo, če zavarovalnice prispevajo k materialnim 
izdatkom za obe vrsti gasilske službe, občine pa zagotovijo sredstva za redno 
dejavnost (osebne dohodke in materialne potrebe) poklicnih gasilskih enot na 
dosedanji način, ki je preizkušen. 

IV. Izdatki za teritorialno prostovoljno gasilstvo v SR Sloveniji so znašali 
v letu 1967 630 milijonov S din. Zavarovalnice so k tej vsoti prispevale 320 mili- 
jonov S din, občine pa 310 milijonov S din. 

Izdatki za poklicno gasilstvo so znašali 836 milijonov S din. K tej vsoti so 
prispevale zavarovalnice 88 milijonov S din, občine iz svojih proračunov 473 mi- 
lijonov S din, zavodi za požarno varnost oziroma poklicne teritorialne gasilske 
enote pa iz naslova lastne proizvodne dejavnosti 275 milijonov S din. 

Približno taki izdatki bodo združeni z organizacijo poklicnega in prostovolj- 
nega gasilstva, ki naj bi jo predpisal republiški zakon. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 7. 
marca 1968 obravnavala predlog za izdajo zakona o požarnem varstvu, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil republiški sekretariat za notranje zadeve, 

Komisija je uvodoma ugotovila, da je področje varstva pred požari urejeno 
s temeljnim zakonom o varstvu pred požarom (Ur. 1. SFRJ, št. 18/56 in 10/65) 
ter z republiškim zakonom o gasilskih društvih (Ur. 1. SRS, št. 22/59 in 11/65). 
Hkrati je bilo ugotovljeno, da se v zveznih organih pripravljajo ponovne in ob- 
sežne spremembe zveznega temeljnega zakona. Po podatkih republiškega sekre- 
tariata za notranje zadeve so priprave za spremembo zveznega zakona še vedno 
v fazi predosnutka; po zadnji znani verziji naj bi zvezni zakon povsem spre- 
menil svoj značaj in postal vsebinsko in oblikovno splošni zakon, ki bi pre- 
puščal republiški zakonodaji znatno širše možnosti avtonomnega urejanja tega 
področja kot obstoječi temeljni zakon. Predlog za izdajo republiškega za- 
kona izhaja že iz izhodišč, ki bi sicer ustrezala zadnji verziji predosnutka zvez- 
nega zakona, niso pa usklajena z obstoječim temeljnim zakonom. Glede na to 
komisija predloga za izdajo republiškega zakona ni ocenjevala z vidika sklad- 
nosti s pravno ureditvijo ter je v tej zvezi menila, da bo potrebno celotni kon- 
cept predvidenega zakona in načela, ki naj jih zakon vsebuje, ponovno podrobno 
obravnavati, ko bo pripravljen predlog za spremembe zveznega temeljnega za- 
kona ter ko bo ta dokončno sprejet. Fazam priprav za spremembe zveznega za- 
kona bo treba prilagoditi tudi posamezne faze priprav republiškega zakona. 

Sicer se je komisija načelno strinjala z utemeljitvijo predlagatelja, da je 
nova zakonska ureditev tega področja potrebna tako v federaciji kot v republiki; 
pri tem pa bo seveda potrebno skladno urejati odnos med zvezo in republiško 
zakonodajno pristojnostjo na tem" področju. Sočasno pripravljanje konceptov 
nove zakonske ureditve v zvezi in republiki ter tekoče spremljanje teh priprav 
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v zveznem merilu v tem primeru tudi omogoča pravočasno oblikovanje stališč 
o tem, kaj naj se na tem področju uredi z zveznim in kaj z republiškim zako- 
nom. Glede na ta vidik pripravljanja nove zakonske ureditve se je komisija na- 
čelno strinjala s predlogom za izdajo zakona, pa tudi z njegovimi izhodišči — 
ni pa mogla posameznih načel in predvidenih rešitev ocenjevati z vidika sklad- 
nosti s pravno ureditvijo, ker je ta v procesu spreminjanja in bo do skladnosti 
v tem primeru lahko prišlo šele v kasnejših fazah priprave zakonskega 
predloga. 

Št.: 22-11/68 
Ljubljana. 14. 3. 1968 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora je na seji 
dne 7. marca 1968 obravnaval predlog za izdajo zakona o požarnem varstvu, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil republiški sekretar za notranje zadeve. 

Odbor je v načelni razpravi obravnaval predlog za izdajo zakona skupno 
z informacijo o požarni varnosti in gasilstvu v SR Sloveniji, ki so jo sestavili 
Gasilska zveza Slovenije, republiški sekretariat za notranje zadeve in komisija 
izvršnega sveta za zadeve požarnega varstva. Istočasno je obravnaval tudi načrt 
razvoja gasilstva v SR Sloveniji. V tej razpravi je bilo ugotovljeno, da imamo v 
Sloveniji sorazmerno visoko razvito gasilsko službo in bogato tradicijo prosto- 
voljnega gasilstva, da pa je treba urediti številna organizacijska vprašanja, ter 
vprašanja strokovnega izobraževanja gasilcev, medsebojnih odnosov med posa- 
meznimi vrstami gasilskih služb, odnosov gasilskih služb nasproti upravnim 
organom, vprašanje inšpekcije ter predvsem vprašanja finaticiranja zlasti pro- 
stovoljnih gasilskih organizacij. 

Področje varstva pred požari je dosedaj bilo urejeno s temeljnim zakonom 
o varstvu pred požarom ter z republiškim zakonom o gasilskih društvih. Zvezna 
skupščina pa je pred kratkim že razpravljala o predlogu za izdajo zakona o po- 
žarnem varstvu, h kateremu so odbor za organizacijsko-politična vprašanja in 
organizacijsko-politični zbor poslali svoja mnenja in pripombe. 

Odbor meni, da je treba pripraviti republiške predpise o požarnem varstvu 
ne glede na to, da še niso sprejeti novi tovrstni zvezni predpisi. Skladno s tem 
se je odbor strinjal z razlogi za izdajo republiškega zakona. 

Predložena načela, na katerih naj temelji republiški zakon o požarnem 
varstvu, je odbor obravnaval po poglavjih in se je z njimi strinjal. Istočasno 
pa daje k njim še naslednje pripombe: 

-— kljub temu, da je občinski načrt požarnega varstva temeljni dokument 
in podlaga za varnostne ukrepe proti požarom, naj republiški zakon predvidi 
tudi izdelavo regionalnih načrtov požarnega varstva, ki naj bodo povezani z 
načrti o varstvu pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami, prav tako naj 
bo z zakonom določen organ, ki bo pristojen za usklajevanje občinskih načrtov; 

— glede požarne inšpekcije naj zakon razmeji službo preventive od službe 
upravnega nadzora glede izvajanja protipožarnih normativov; 

— glede financiranja gasilske službe naj se prouče konkretne možnosti in 
pripravljenost zavarovalnic na območju SR Slovenije, da še nadalje sodelujejo 
pri financiranju gasilske službe, ne glede na to, da po spremembah zveznih pred- 
pisov to niso več dolžne. 
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Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme sklep o izdaji republiškega 
zakona o požarnem varstvu in naroči republiškemu sekretarju za notranje za- 
deve, da izdela osnutek zakona skladno s predloženimi načeli, pri čemer naj 
upošteva mnenja in stališča odbora. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Bogdana Snabla. 

St.: 22-11/68 
Ljubljana, 21. 3. 1968 

POROČILO 

o gibanju zalog v gospodarstvu 

Občasni odbor za proizvodnjo in poslovnosodelo va- 
nje gospodarskega zbora je na svoji 9. seji dne 21. 3. 1968 obravna- 
val gibanje zalog v gospodarstvu. 

Analiza o gibanju zalog v gospodarstvu je dober prikaz obstoječega stanja 
zalog v gospodarstvu, ki so se tekom leta 1967 povečale za 202 milijardi starih 
dinarjev, od katerih odpade okoli 57 % na povečanje zalog v industriji. 

Povečanje zalog v letu 1967 je pomenilo obenem povečanje vezave obratnih 
sredstev, zaradi česar je postalo veliko več podjetij nelikvidnih in so tako zaradi 
slabega plačevanja kupcev postala nelikvidna tudi mnoga, sicer dobra podjetja. 
Povečanje zalog je povzročilo vezavo novih sredstev gospodarskih organizacij, 
s čimer so se zmanjšale možnosti za modernizacijo, ker pač ni bilo likvidnih 
sredstev. Tako so torej povečane zaloge povzročile tudi določen zastoj v moder- 
nizaciji naše industrije. 

Na višino zalog še vedno v dokajšnji meri vpliva tudi psihološki moment, 
ki je pač odraz nezaupanja v stabilnost našega gospodarstva. Da je to neza- 
upanje tudi utemeljeno, kažejo posledice uvedbe novega zunanjetrgovinskega 
režima v letošnjem januarju, ko so nepričakovano bili na boljšem vsi tisti, ki 
so si v nasprotju s splošnimi priporočili nabavili material na zalogo, torej ne 
glede na razna priporočila in splošno težnjo za znižanjem zalog. 

Velike zaloge so v določeni meri tudi odraz, da ne obvladamo tistega dela 
gospodarskega sistema, ki se nanaša na stabilnost. 

Tudi intervencijski uvoz ni predstavljal intervencije na tržišču v smeri sta- 
bilizacije in normalizacije, ampak je pomenil predvsem bogatenje tistih, ki so 
trgovali z blagom na podlagi intervencijskega uvoza. 

Na zaloge v dokajšnji meri vpliva tudi zunanjetrgovinski režim, ki je iz- 
redno nestabilen, menjava se pogosto in bistveno in tako gospodarske organi- 
zacije prav prisiljuje, da so oprezne in v danem momentu skušajo optimalno 
izkoristiti ugodnosti, in to ne glede na posledice v daljšem terminu. 

Odbor sicer glede vprašanja zalog ni sprejel nikakih konkretnejših zaključ- 
kov oziroma predlogov, vendar je sodil, da je naraščanje zalog v gospodarstvu 
tako pomembno, da naj o tem razpravlja tudi gospodarski zbor. 

Odbor je določil za poročevalca na zboru poslanca Mirka Tratnika. 

St.: 330-20/68 
Ljubljana, 22. 3. 1968 
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POROČILO 

k zaključnemu računu in poročilu o delu za leto 1967 in k finančnemu načrtu 
za leto 1968 izobraževalne skupnosti SR Slovenije 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov in odbor za prosveto in 
kulturo republiškega zbora sta na skupni seji dne 10. aprila 1968 
obravnavala zaključni račun in poročilo o delu za leto 1967 in finančni načrt 
za leto 1968 izobraževalne skupnosti SR Slovenije, ki jih je Skupščini SR Slo- 
venije poslala v obravnavo izobraževalna skupnost SR Slovenije. 

Odbor k zaključnemu računu za leto 1967, finančnemu načrtu za leto 1968 
in k delu izobraževalne skupnosti SR Slovenije v preteklem letu ni imel 
pripomb. 

Večji del razprave so člani odbora posvetili delitvi dopolnilnih sredstev 
temeljnim izobraževalnim skupnostim, sofinanciranju strokovnih šol in merilom, 
po katerih bo izobraževalna skupnost ta sredstva delila. 

Odbor je ugotovil, da je bilo v vseh predhodnih razpravah in izračunih o 
sredstvih za potrebe šolstva v SR Sloveniji za leto 1968 zagotovljeno, da bo 
sredstev nekoliko več kot lani in sicer za toliko, za kolikor se bodo povečala 
splošna proračunska sredstva. Poslanci so opozorili, da je na nekaterih območjih 
sredstev za šolstvo celo manj kot v preteklem letu in da zato doslej še ni bilo 
mogoče izboljšati osebnih dohodkov učiteljev. Problem financiranja šolstva se 
v tem obdobju še zlasti zaostruje, ker nekatere občinske skupščine, računajoč 
na sredstva republiške izobraževalne skupnosti, predpisujejo nižje stopnje pri- 
spevkov in s tem zagotavljajo celo manj sredstev kot prejšnja leta. Takšen 
odnos občin do izpolnjevanja z ustavo naloženih dolžnosti do šolstva je tudi 
posledica dosedanjega neustreznega sistema dotiranja občin. Ce bi republiška 
izobraževalna skupnost dodeljevala temeljnim izobraževalnim skupnostim do- 
polnilna sredstva po enakem ključu, kot je republika prej dotirala občine, bi v 
novih delitvenih razmerjih prišle nekatere, doslej nedotirane občine v slabši 
položaj kot tiste, ki bodo prejele dopolnilna sredstva. Odbor meni, da takšen 
način dotiranja, ki sproti poraja nove probleme, katere je treba parcialno reše- 
vati, ni podlaga za stabilno sistemsko financiranje šolstva. 

Takšno stanje povzroča, da imajo na nekaterih območjih učitelji prenizke 
osebne dohodke in da jih prejemajo z zamudo, kar povzroča težke politične 
probleme. Nerešeno vprašanje materialne osnove šolstva je prevladalo nad 
vzgojno-izobraževalnimi problemi, kar je imelo za posledico ne le znižanje kako- 
vosti pouka, temveč tudi večje možnosti za vplive idejno nasprotnih dejavnikov 
na mladino. 

Poslanci so menili, da sedanji položaj daje vtis, da je izvajanje družbene 
politike na področju šolstva premalo učinkovito oziroma da nekateri dejavniki 
nalog ne rešujejo dovolj zavzeto. 

V teh razmerah je tudi težko ocenjevati kakovost vzgojno-izobraževalnega 
dela posameznih učiteljev in ni mogoče uveljavljati ustreznega nagrajevanja po 
delu, ker bi uresničitev tega načela zahtevala znatno večja sredstva. 

V zvezi s financiranjem dejavnosti srednjega šolstva je bilo v razpravi pred- 
loženo, naj bi izobraževalna skupnost SR Slovenije sredstva, zbrana iz 0,62 B/» 
prispevka iz osebnega dohodka, uporabila za sofinanciranje srednjega šolstva v 
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celoti, vključno s šolami pri gospodarskih organizacijah. Ker prispevek plačujejo 
vsi občani v delovnem razmerju in ker vse srednje šole izobražujejo kadre tudi 
za potrebe gospodarstva, se sedanji način razdeljevanja dopolnilnih sredstev le 
srednjim strokovnim šolam ne zdi dovolj utemeljen. Izvajanje takega stališča 
neopravičeno obremenjuje tista območja, kjer strokovno šolstvo zaradi objek- 
tivnih razlogov ni razvito in se zato njihovi prispevki iz osebnega dohodka pre- 
livajo drugam; ob tem pa so temeljne izobraževalne skupnosti teh občin prisi- 
ljene dodatno obremenjevati gospodarstvo s prispevki za potrebe lastnih splošno 
izobraževalnih srednjih šol. Republiška izobraževalna skupnost bi morala pri 
dodeljevanju sredstev za srednje šole upoštevati tudi večje stroške temeljnih 
izobraževalnih skupnosti za šolanje dijakov, ki obiskujejo srednje šole izven 
svojega kraja. 

Celotno problematiko v zvezi s financiranjem in sofinanciranjem šolstva 
bo odbor ponovno obravnaval, ko bo republiška izobraževalna skupnost pred- 
ložila Skupščini SR Slovenije v soglasje merila in pogoje za dodeljevanje po- 
sebnih dopolnilnih sredstev. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Leopolda 
Kej žar ja. 

St.: 400-36/68 
Ljubljana, dne 15. 4 1968 

UGOTOVITVE IN STALISCA 

s področja zaposlenosti in zaposlovanja 

I 

Pod vplivom ukrepov gospodarske reforme je postalo očitno, kako je zapo- 
slenost in zaposlovanje funkcionalno povezano z gospodarstvom in njegovimi 
problemi. Zato politike zaposlovanja ni mogoče niti formulirati niti voditi mimo 
splošne ekonomske politike. Dosedanje izkušnje dokazujejo, da je mogoče pro- 
bleme zaposlovanja reševati uspešno samo s prizadevanji za dosledno realizacijo 
smotrov reforme. 

Problemi zaposlovanja so neločljivo povezani s problemi gospodarske rasti 
in gospodarskega razvoja. Zaradi tega je njihovo reševanje povezano z dosled- 
nejšim in hitrejšim izvajanjem ekonomskih ukrepov, na katere opozarja tudi 
resolucija o osnovah družbenoekonomskega razvoja v letu 1968, ki stremijo za 
tem, da bi pospešili gospodarski razvoj, premagali razdrobljeno gospodarstvo, 
obvladali razne pojave takšne porabe že itak nizke akumulacije, ki ni sposobna 
podpreti tega gospodarskega razvoja in ustvariti pogoje za nove zaposlitve. To 
pa med drugim pomeni, da se bodo po eni strani problemi zaposlovanja lahko 
še zaostrili, reševali pa samo sorazmerno z uveljavljanjem osnov družbenega in 
gospodarskega razvoja v duhu reforme. 

Pod vplivom ukrepov gospodarske reforme je že doslej prišlo na področju 
zaposlenosti in zaposlovanja do nekaterih pomembnih sprememb: 

— zaustavljene so tendence ekstenzivnega zaposlovanja; 
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— uveljavljajo se procesi zmanjševanja in produktivnejšega zaposlovanja 
prej kumuliranih presežkov delovne sile; 

— začenja prevladovati večje ekonomiziranje z živim delom; 
— spreminja se odnos do strokovnega kadra ter kažejo prizadevanja za 

zboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih; 
— povečuje se stabilnost delovne sile, ki se kaže v znatno zmanjšani fluk- 

tuaciji; 
— vzpostavljajo se boljši odnosi med zaposlenostjo in zaposlovanjem ter 

proizvodnjo in produktivnostjo dela. 
Te pozitivne spremembe pa spremlja zaostritev nekaterih problemov na 

področju zaposlovanja. Ti se kažejo zlasti v spremenjenih možnostih za produk- 
tivno zaposlovanje naravnega prirastka aktivnega prebivalstva in v premajhni 
prostorski in poklicni mobilnosti delovne sile itd. Večina teh problemov ima svoj 
izvor v obdobju pred reformo, ko je gospodarstvo vključevalo delovno silo v 
obsegu, ki je bil znatno iznad stvarnih potreb. Bolj umirjena gospodarska rast 
v obdobju po reformi ter zahtevnejši pogoji gospodarjenja vplivajo na diferen- 
ciacijo delovnih organizacij po njihovi poslovni sposobnosti in po njihovi po- 
slovni uspešnosti. To seveda zaostruje ekonomsko-politične vidike zaposlovanja. 

Dolgoročna in konkretna politika zaposlovanja mora potemtakem izhajati 
iz osnov gospodarskega in družbenega razvoja, ker spada v okvir širšega raz- 
vojnega koncepta kot ena od komponent ekonomske politike. Pri tem je treba 
upoštevati tako ekonomski kot družbeno-politični pomen zaposlenosti in zapo- 
slovanja. Pri določanju razvojne politike in pri reševanju tekočih družbeno- 
ekonomskih problemov je torej treba obravnavati tudi faktor zaposlenosti hkrati 
z ostalimi faktorji gospodarjenja. To velja upoštevati tako pri sprejemanju ge- 
neralnih odločitev o gospodarskem in družbenem razvoju sploh kot pri razvoju 
posameznih področij in pri oceni izpolnitve družbenega plana razvoja do leta 
1970. Pri ustvarjanju optimalnih pogojev gospodarske rasti namreč ni mogoče 
zanemariti problemov zaposlenosti in zaposlovanja. 

V opisanih družbenoekonomskih okvirih pa se kažejo zlasti tele možnosti 
za reševanje problemov zaposlovanja: 

— Investicijska politika naj bo takšna, da se vlaganja usmerjajo predvsem 
v gospodarske panoge in delovne organizacije, kjer obstojajo ekonomski pogoji 
za optimalno izkoriščanje proizvodnih kapacitet na dolgoročni osnovi z zago- 
tovljenim plasmajem in širokimi izvoznimi možnostmi; s tem se bodo ustvarjali 
hkrati pogoji za novo in boljšo produktivno zaposlovanje. 

— S poživitvijo gospodarstva in zlasti proizvodnje se tesno povezuje razvoj 
vseh tistih oblik in metod organizacije dela, ki naj pripomorejo k optimalni 
izrabi vseh vrst kapacitet in novim zaposlitvenim možnostim v zvezi s pove- 
čanjem proizvodnje. Sem spada uvajanje dela v več izmenah v delovnih orga- 
nizacijah, ki so se uspešno prilagodile novim zahtevam gospodarjenja in kjer 
takšno delo prispeva k večji poslovni uspešnosti. Pozornost zaslužijo tudi ukrepi, 
ki naj preprečujejo pojave skrajševanja obratovalnega delovnega časa pri pre- 
hodu na 42-urni delovni teden, saj bi takšni pojavi povzročili slabše izkoriščanje 
kapacitet. 

— Z ukrepi kreditne in davčne politike ter drugimi ekonomsko-političnimi 
ukrepi naj se podpira razvoj terciarnega sektorja in razvoj osebnega dela z 
osebnimi delovnimi sredstvi; na teh dveh področjih je še mnogo neizkoriščenih 
možnosti za ekonomična vlaganja in za nove zaposlitve. 
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—- Sklepe o ukrepih za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja, 
ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije, je treba izvajati tako, da se uvajajo 
sistemi izobraževanja ter razvijajo oblike, strukturne in kapacitete izobraže- 
valnih institucij v skladu z zahtevami gospodarskega in družbenega napredka; 
hitro se razvijajoča delitev dela zahteva vzgojo takšnih poklicnih profilov, ki so 
sposobni prilagajati se spremenjeni delitvi dela. 

— Organi upravljanja delovnih organizacij morajo zaradi optimalne izrabe 
živega dela in sredstev za delo voditi takšno politiko kadrovanja, ki ji je stro- 
kovnost, tj. znanje in delovna sposobnost temeljno merilo pri zaposlovanju in 
pri razporejanju na delo; pri tem je potrebna pomoč družbeno-političnih orga- 
nizacij, da bo mogoče obvladati odpor zoper tako politiko, ki prihaja iz vrst 
neustreznih kvalifikacijskih struktur. To je pa še posebej pomembno pri politiki 
kadrovanja vodilnih kadrov, kar mora spodbuditi večjo notranjo mobilnost 
zaposlenih in takšno zaposlovanje delovnih organizacij, ki bo lahko odpravilo 
pojave zaprtosti in togosti kvalifikacijskih struktur. 

— Prestrukturacija med gospodarskimi panogami in znotraj panog samih ter 
produktivno zaposlovanje presežkov zaposlene delovne sile terja večjo pro- 
storsko in profesionalno mobilnost delovne sile; k temu morajo prispevati vsi 
družbeni dejavniki, ki oblikujejo politiko zaposlovanja in ki skrbijo za njeno 
realizacijo. 

— Zaposlovanje v tujini je značilen pojav za sodobne mednacionalne in 
meddržavne ekonomske odnose in odraz sodobnih migracijskih gibanj; pri 
izrabi možnosti takega zaposlovanja pa je treba računati z vrsto posebnih po- 
javov in problemov, ki terjajo ustrezno pozornost in zlasti stalno ter razvito 
skrb za naše delavce, zaposlene v tujini. 

Glede na načelo, da je oblikovanje politike zaposlovanja in skrb za njeno 
realizacijo tudi naloga družbeno-političnih skupnosti, so zlasti občinske skup- 
ščine kot organi temeljnih družbeno-političnih skupnosti poklicane, da sprem- 
ljajo in obravnavajo zaposlitvene možnosti, sodelujejo pri ustvarjanju organi- 
zacijskih in drugih pogojev, da se te možnosti optimalno izkoristijo oziroma 
ustvarjajo nove ter da se med seboj sporazumevajo, kako naj bi na širših regio- 
nalnih območjih učinkoviteje reševali probleme zaposlovanja. 

II 

Poleg reševanja problemov zaposlovanja z družbenoekonomskih vidikov 
je treba zavzeti stališča zlasti do teh vprašanj: 

1. Glede na vprašanje, po kakšnih merilih naj bi delovne organizacije zapo- 
slovale nove delavce, velja ugotoviti, da se z medsebojnimi sporazumi med 
zavodi za zaposlovanje ter neposredno zaintereseranimi delovnimi organizaci- 
jami zagotavlja tak potek zaposlovanja, ki je v skladu z ekonomskimi, strokov- 
nimi in tudi s socialnimi vidiki. 

Torej niso potrebni posebni predpisi o teh merilih, temveč je treba razvijati 
nakazan način reševanja tega problema. 

2. Organizirano in strokovno vodeno ter izpeljano pripravništvo ima pomen 
za zaposlovanje, za zboljšanje poklicnih struktur v delovnih organizacijah in za 
notranjo mobilnost; vsaka delovna organizacija namreč, ki resno računa s po- 
trebami svojega razvoja in napredka svoje dejavnosti, bo s pripravništvom kot 
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obliko funkcionalnega izpopolnjevanja stalno skrbela za svoj strokovni naraščaj 
in za tak kadrovski sestav, kakršen ustreza zahtevam napredka. 

Za ureditev pripravništva je zlasti potrebno: 
■— da v delovnih organizacijah to metodo uredijo v svojih splošnih aktih 

in ustvarijo organizacijske in kadrovske pogoje za ustrezen potek pripravni- 
štva; 

— da občinske skupščine nadzirajo, kako delovne organizacije uvajajo pri- 
pravništvo ; 

— da pristojni republiški organi spremljajo potek pripravništva in njegovo 
ureditev ter pripravijo ukrepe za njegov nadaljnji razvoj. 

3. Glede na mnoga pereča vprašanja, ki zadevajo učence v gospodarstvu, je 
potrebno zlasti: 

— določiti, za katere poklice se je potrebno vzgajati v poklicnih šolah, v 
katere se lahko vpisujejo le otroci s končano osnovno šolo, za katere poklice pa 
je primerno proučevanje po posebnih oblikah in metodah strokovnega izobra- 
ževanja, po katerih bi se lahko usposabljali tudi otroci z nedokončano osem- 
letko ; 

— s predpisi urediti status učencev v gospodarstvu, ki se usposabljajo za 
posamezne poklice. 

To uredijo republiška izobraževalna skupnost, gospodarska zbornica SR 
Slovenije, republiški sekretariat za prosveto in kulturo in republiški sekretariat 
za delo, ki pripravijo prvi predlog za izdajo predpisov do konca junija 1968. 

4. Da bi se odprle nove zaposlitvene možnosti, je treba izkoristiti ugodnosti 
za določanje trajanja delovnega časa, ki jih izrecno omenja temeljni zakon o 
delovnih razmerjih. Ta namreč v svojem 41. členu določa, da ima delavec pra- 
vico delati tudi krajši delovni čas na tistih delovnih mestih, za katera je delovna 
skupnost v splošnem aktu predvidela ali takšno potrebo ali takšno možnost. V 
ta namen naj bi: 

— občinske skupščine priporočile delovnim organizacijam, da proučijo, kje 
in pri katerih delih so možnosti za zaposlitev s takšnim delom; 

— delovne organizacije tako prilagodile organizacijo dela, da bi bila možna 
visoko produktivna zaposlitev tudi s krajšim delovnim časom. 

5. Poseben pojav, ki vpliva tudi na zaposlitvene možnosti, so razne zapo- 
slitve izven rednega delovnega razmerja, tako imenovanega »honorarnega« in 
»dopolnilnega« dela ter dela na podlagi posebne obligacijske pogodbe in zapo- 
slitev upokojencev. Teh pojavov ni mogoče odpravljati na administrativne na- 
čine, temveč je treba v delovnih organizacijah analitično ugotavljati, ali gre 
za stvarne in utemeljene potrebe ali pa za neracionalno organizacijo in delitev 
dela in pa raznih oblik bolj ali manj samovoljnega zaposlovanja mimo določb 
v samoupravnih aktih. 

6. Glede na nastale razmere na področju zaposlovanja postaja aktualno 
vprašanje, kakšen naj bo sistem varstva brezposelnih, kajti sedanji sistem je 
značilen za obdobje, ko je prevladovalo ekstenzivno zaposlovanje in je bilo 
latentno pomanjkanje delovne sile. 

Zato je treba kritično oceniti veljavno ureditev varstva brezposelnih in 
predlagati rešitve za novo ureditev varstva oseb, ki iščejo zaposlitev in oseb, 
ki se jim lahko prizna status brezposelnih s socialno-ekonomskega vidika, dokler 
niso izpolnjeni ukrepi, ki jim omogočajo zaposlitev; treba je torej sprejeti me- 
rila, po katerih bo možno določiti, koga je šteti za brezposelnega, ki naj bo de- 
ležen posebne družbene skrbi. 
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Nosilci naloge so republiški sekretariat za delo, republiški zavod za zapo- 
slovanje in inštitut za javno upravo in delovna razmerja, ki naj pripravijo 
predloge za spremembo zveznih predpisov, da bi bilo to področje urejeno že v 
letu 1969. 

7. Z naraščajočimi problemi in zahtevami na področju zaposlovanja in zapo- 
slenosti postajajo aktualna tudi nekatera vprašanja organizacije in delovanja 
službe za zaposlovanje. Med temi so zlasti: 

— Presoditi je treba primernost in vlogo skupnosti za zaposlovanje kot 
samoupravnih teles, ki naj bi bile nosilke in usmerjevalke izvajanja politike 
zaposlovanja, po katerih naj se služba za zaposlovanje uveljavi in razvije kot 
dejavnost neposredno zainteresiranih delovnih organizacij. 

Informacijo in stališča o tem bo do konca septembra 1968 pripravil repu- 
bliški sekretariat za delo in pravni svet izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

•— Na podlagi sporazumov razviti tvorno sodelovanje med zavodi za zapo- 
slovanje, delovnimi organizacijami ter zainteresiranimi družbenimi dejavniki, 
kar naj omogoči potek zaposlovanja, ki bo upošteval sodobne metode izbiranja, 
usposabljanja in uvajanja novih delavcev. 

— Razviti v zavodih strokovne metode dela, kot jih zahtevajo posamezne 
dejavnosti, ki jih opravljajo zavodi; v ta namen je treba organizirati delo zavoda 
tako, da bo z uporabo enotnih strokovnih postopkov in metod dela ter s pozna- 
vanjem kadrovske situacije na območju, zagotovljeno čimboljše opravljanje 
dejavnosti. Za izdelavo in uporabo enotnih postopkov skrbi republiški zavod za 
zaposlovanje SR Slovenije. 

— Zaradi vedno večjih in zahtevnejših nalog morajo zavodi za zaposlovanje 
dosledno realizirati republiške normative o izobrazbeni strukturi v zavodih za- 
poslenih delavcev, kakor so določeni v sklepu o določitvi minimalnih pogojev 
glede vrst strokovnjakov, ki jih morajo ti zavodi imeti in h kateremu je dal 
svoje soglasje tudi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

St. 10-1/68 
Ljubljana, 20. 5. 1968 

POROČILA 

Odbor za delo in socialno zavarovanje republiškega zbora in občasni odbor 
za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora sta na skupnih sejah dne 
22. decembra 1967 in 26. februarja 1968 razpravljala o aktualnih problemih 
zaposlenosti in zaposlovanja ter o predlogih za njihovo reševanje. Odbora sta 
obravnavala ta vprašanja na osnovi gradiv in analiz, ki so jih Skupščini SR 
Slovenije predložil: republiški sekretariat za delo, republiška skupnost in repu- 
bliški zavod za zaposlovanje, sekretariat sekcije za probleme zaposlovanja in 
kadrovske politike pri republiški konferenci SZDL Slovenije in komisija za 
gospodarstvo in gospodarski sistem pri republiškem svetu Zveze sindikatov 
Slovenije. 

V razpravi o problematiki zaposlenosti in zaposlovanja sta odbora ugotovila, 
da je pod vplivom gospodarske reforme tudi na področju zaposlovanja prišlo 
do nekaterih pozitivnih sprememb, zaustavljene so tendence ekstenzivnega za- 
poslovanja, očitni so procesi zmanjševanja in bolj produktivnega zaposlovanja 
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prej kumuliranih presežkov delovne sile, delovne organizacije mnogo bolj eko- 
nomično zaposlujejo razpoložljivo delovno silo in tako vplivajo na večjo produk- 
tivnost, nestrokovni in neproduktivni delovni sili se delovni prostor vse bolj 
zožuje, dosežena je večja stabilnost zaposlenih, kar se kaže v zmanjšanju fluk- 
tuacij itd. Reforma je torej vplivala na to, da se med zaposlenostjo in zaposlo- 
vanjem ter proizvodnjo in produktivnostjo dela vzpostavljajo ugodnejši odnosi, 
kar se odraža v povečanem vplivu produktivnosti dela na rast družbenega 
proizvoda. 

Te pozitivne spremembe pa spremlja zaostritev nekaterih problemov zapo- 
slovanja. Le-ti se kažejo zlasti v manjših možnostih za zaposlitev naravnega 
prirastka prebivalstva in v porastu števila brezposelnih. Ti problemi izvirajo 
tudi iz obdobja pred reformo, ko je gospodarstvo zaradi ekstenzivnega zaposlo- 
vanja vključevalo delovno silo nad dejanskimi potrebami na račun slabe pro- 
duktivnosti in neustrezne organizacije dela. Počasnejša gospodarska rast v ob- 
dobju po reformi ter zaostreni pogoji gospodarjenja, katerim se podjetja še niso 
dovolj prilagodila, dodatno zaostruje probleme zaposlovanja. 

V splošni razpravi je bilo poudarjeno, da je stopnja zaposlovanja in zapo- 
slenosti predvsem odraz dinamike gospodarskega razvoja. Zaposlovanje je od- 
visno in tesno povezano s politiko in intenzivnostjo gospodarjenja. Dolgoročen 
koncept razvoja gospodarstva bo zato moral določiti tudi možnosti zaposlovanja, 
saj je prav od dolgoročnega programa razvoja odvisno, kakšno in koliko delovne 
sile bomo rabili oziroma jo bo možno zaposliti v naslednjem obdobju. Projekcija 
gospodarskega razvoja bo zato predstavljala najboljšo osnovo za uspešno vo- 
denje ekonomsko in družbeno utemeljene politike zaposlovanja. 

Odbora sta menila, da problemov zaposlovanja ni mogoče več obravnavati 
in reševati ločeno od ostalih gospodarskih gibanj, zato je pri določanju razvojne 
politike in pri reševanju tekočih družbenoekonomskih problemov potrebno že 
sedaj zaposlenost obravnavati v tesni povezavi z ostalimi činitelji gospodar- 
jenja. Politiko zaposlovanja je v sedanjem obdobju oblikovati in usmeriti tako, 
da se zagotovi zaposlitev predvsem mladim strokovnim kadrom in da se v čim- 
več jem obsegu omogoči zaposlitev naravnega prirastka aktivnega prebivalstva. 
Pri tem pa je še nadalje upoštevati zahteve po porastu produktivnosti dela, 
boljšem izkoriščanju razpoložljivih kapacitet, zniževanju proizvodnih stroškov 
in krepitvi konkurenčne' moči gospodarstva na domačem in tujem tržišču. 

Odbora sta poudarila zlasti, da je le porast akumulativnosti delovnih orga- 
nizacij realna osnova za nove investicijske naložbe, ki odpirajo možnosti za 
razširitev gospodarske aktivnosti in omogočajo večjo zaposlenost. 

Odbora sta ugotovila, da se v obdobju uresničevanja načel gospodarske re- 
forme, ko so na področju zaposlovanja začeli prevladovati ekonomski vplivi in 
ko postaja zaposlovanje sestavni del ekonomske politike, kaže tudi večja aktiv- 
nost vseh družbenih činiteljev, v raziskavah in ocenah možnosti za zaposlovanje 
in v spoznavanju problemov, ki spremljajo naraščanje brezposelnosti. Povečana 
družbena aktivnost nosilcev zaposlovanja vse bolj zamenjuje ozke in enostranske 
pristope k urejanju vprašanj v zvezi z zaposlenostjo in zaposlovanjem. 

Pri obravnavi zaposlitvenih možnosti v naslednjem obdobju sta odbora 
ugotovila, da se je število brezposelnih povečalo. Pri tem pa je bilo istočasno 
poudarjeno, da smo imeli določeno, sicer manjšo, brezposelnost tudi takrat, ko 
je bilo v gospodarstvu veliko povpraševanje po delovni sili. Tudi za to eksten- 
zivno obdobje je bilo namreč značilno, da je nekvalificirana, zlasti pa ženska 
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delovna sila zaradi manjše krajevne mobilnosti in neustrezne strokovne uspo- 
sobljenosti težje dobila zaposlitev. V obdobju po reformi pa se ta problem še 
bolj zaostruje zaradi vedno večjega ekonomiziranja z živim delom, ki povzroča 
postopno sproščati odvečne delovne sile. Problemi brezposelnosti pa se zaostru- 
jejo tudi zaradi vstopanja močnejših povojnih generacij v delovni kontingent, 
delno pa tudi zaradi neustreznega šolanja kadrov, ki zato težje dobe zaposlitev. 

V razpravi odbora nista prišla do povsem enotnega mnenja in stališča o 
tem, do kakšne stopnje je brezposelnost že postala družbeno-političen problem. 
Močno je bilo prisotno mnenje, da je povečana brezposelnost prinesla tudi do- 
ločene pozitivne elemente v gospodarjenje delovnih kolektivov. Tu je omeniti 
predvsem večjo stabilizacijo zaposlenih. Fluktuacija delovne sile, ki je še pred 
nekaj leti ovirala prizadevanja za dvig produktivnosti, se je v tem obdobju 
znatno zmanjšala. Zato se zaposleni v veliko večji meri zavzemajo za reševanje 
problemov proizvodnje in vidijo v tem zanesljivejšo pot do izboljšanja svojega 
materialnega položaja kot pa v enostavnem iskanju boljšega zaslužka v drugih 
trenutno uspešnejših delovnih organizacijah. 

Odbora sta bila mnenja, da je že začete pozitivne premike na področju zapo- 
slovanja, ki kažejo, da delovna sila postaja važen sestavni del gospodarjenja 
in da pri zaposlovanju vse bolj prevladujejo strokovni kriteriji, treba še nadalje 
razvijati. Zato je s širšimi družbenimi vplivi zagotoviti, da bo strokovnost postala 
osnovno merilo pri zaposlovanju tudi v tistih delovnih organizacijah, kjer se 
zaradi pomanjkljivega znanja in strokovne usposobljenosti vodstvenih kadrov 
ti procesi prepočasi uveljavljajo. To načelo naj kot izhodiščno načelo kadrovske 
politike zagotovi ustrezno razmestitev strokovnih kadrov na posamezna delovna 
mesta v skladu z njihovim znanjem in sposobnostmi. Pri vodilnih kadrih pa je 
posebno pri reelekcijah potrebno upoštevati, da imajo le-ti poleg ustrezne 
strokovne izobrazbe še organizacijske in druge sposobnosti, ki so potrebne za 
uspešno opravljanje ključnih organizacijskih in vodstvenih del v delovnih or- 
ganizacijah. 

V okviru tega prioritetnega merila naj bi družbeno angažirana kadrovska 
politika zaposlovanja upoštevala tudi ekonomsko-socialne pogoje. Določitev in 
oblikovanje teh ekonomsko-socialnih kriterijev in meril bi morala postati pred- 
vsem stvar širše presoje in dogovora vseh gospodarskih in družbeno-političnih 
činiteljev, ki se morajo angažirati na politiki zaposlovanja v okviru regionalne 
skupnosti. Konkretna kadrovska politika delovnih organizacij pa naj bo izvajalec 
takšnega širšega družbenega dogovora. 

Odbora sta menila, da trenutno obstajajo določene težave pri zaposlovanju 
mladih strokovnih kadrov. Pri tem nista mogla mimo ugotovitve, da vrsta in ka- 
kovost strokovnih kadrov, ki jih dajejo izobraževalne institucije, nista dovolj 
usklajena z dejanskimi potrebami delovnih organizacij. Odnos nekaterih gospo- 
darskih organizacij do sprejemanja teh kadrov tudi ni zadovoljiv. Le-ta je delno 
rezultat sedanjega obsega in tempa gospodarske rasti, delno pa tudi rezultat 
prizadevanj nekaterih delovnih organizacij, da tudi potrebe po strokovnih kadrih 
pokrijejo z obstoječimi presežki nestrokovne delovne sile. Zaprtost delovnih 
organizacij do novih kadrov ni odraz objektivnih potreb in možnosti, temveč 
odraz subjektivnih slabosti kadrovske politike. 

V razpravi so bila pozitivno ocenjena sedanja prizadevanja, da se čimprej 
izvrši racionalizacija šolske mreže. Šolsko mrežo je bolj prilagoditi potrebam 
gospodarstva in zagotoviti sistem izobraževanja širših profilov kadrov, ki bo 
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podlaga za usposobitev v večje število poklicev. Sedanja struktura brezposelnih 
kaže, da kadrov določenih kvalifikacij primanjkuje, drugih pa je že preveč oz. 
so neustrezno usposobljeni. V tej zvezi je bilo izrečeno tudi mnenje, da je sedanje 
nesorazmerje med strokovnimi kadri in potrebami gospodarstva delno odraz 
tudi tega, ker smo se preveč prilagajali trenutnim potrebam gospodarstva po 
kadrih in lokalnim možnostim izobraževanja, nismo pa ocenjevali teh potreb na 
daljše časovno razdobje in iz vidikov potreb širšega gospodarskega prostora. 

V razpravi o ustreznosti sedanjega načina izobraževanja vajencev ni bilo 
enotnih stališč in predlogov, kako naj se to vprašanje uredi. Zato je bilo pred- 
lagano, da se to posebej prouči in da naj pri tem sodelujejo zlasti republiški 
sekretariat za delo, republiški sekretariat za prosveto in kulturo, gospodarska 
zbornica SR Slovenije in Zveza sindikatov Slovenije. 

Odbora sta pozitivno ocenila uvedbo pripravništva kot stalne oblike in me- 
tode strokovnega uvajanja mladih kadrov v proizvodnjo in kot obliko stalnega 
obnavljanja in izboljševanja kadrovskega sestava v delovnih organizacijah. Pri 
tem sta poudarila, da z uvedbo pripravništva ne bi smeli reševati le trenutne 
probleme brezposelnosti. Odbora sta ugotovila, da pripravništvo ni nova oblika 
kadrovanja, ker je bila že do sedaj uvedena skoro v vseh večjih delovnih ko- 
lektivih. Seveda pa bo uvedba statusa pripravništva pripomogla k izpopolnitvi 
izobrazbene in poklicne sestave tudi v takih delovnih organizacijah, ki dosedaj 
niso uporabljale te oblike izbora in vključevanja kadrov. Pravilna izvedba pri- 
pravništva bo predvsem zahtevala boljše programiranje praktičnega usposab- 
ljanja pripravnikov med pripravniško dobo, kajti tudi v delovnih organizacijah, 
kjer je bilo že uvedeno pripravništvo, marsikje takšnega programa usposabljanja 
še nimajo. Po mnenju nekaterih bi morali pripravništvo zlasti razvijati v kolek- 
tivih, ki imajo za delo s pripravniki sposoben strokovni kader, ki bo pripravni- 
kom lahko zagotovil ustrezno praktično usposobitev. Očitna je torej potreba po 
stalni in usklajeni družbeni skrbi, ki mora vključiti strokovno pomoč, da se 
doseže takšna realizacija temeljnega zakona o obveznem sprejemanju priprav- 
nikov, ki bo začetnikom brez delovnih izkušenj omogočala zaposlitev, v kateri 
si bodo pridobili za svojo strokovnost neogibno potrebno predhodno strokovno 
prakso kot funkcionalno dopolnitev svoje teoretične izobrazbe. Potrebno bo tudi 
organizirano spremljanje in analiziranje izvajanja pripravništva v praksi, da bi 
se pravočasno poiskale rešitve nastalih problemov oziroma, da bi se po analizi 
prakse v delovnih kolektivih ugotovilo, katera vprašanja so neustrezno urejena 
s samoupravno ureditvijo pripravništva in katera vprašanja terjajo dodatne 
ureditve bodisi s spremembo temeljnega zakona o obveznem sprejemanju pri- 
pravnikov pri delovnih organizacijah, bodisi z republiškim zakonom, ki pa bi 
moral biti pristojen za več kot samo urejanje nekaterih obrobnih vprašanj s 
področja pripravništva. 

Pri proučevanju problemov, ki se kažejo na področju zaposlenosti in zapo- 
slovanja, sta odbora ugotovila, da je pri nas še vedno neznatna profesionalna in 
krajevna mobilnost delovne sile. Večja mobilnost delovne sile tako v profesio- 
nalnem kot krajevnem pogledu bi namreč v znatni meri lahko prispevala k 
reševanju deficitov v delovni sili na nekaterih področjih oziroma v nekaterih 
panogah. Med najvažnejšimi razlogi, ki na to vplivajo, je predvsem možnost 
kritja povečanih stroškov, ki s tem nastajajo, in neznatne možnosti ustrezne za- 
menjave stanovanj. K takemu stanju prispeva tudi miselnost naših delovnih 
ljudi, ki so preveč navezani na tradicionalno življenjsko in delovno okolje. 
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V praksi se vse bolj kaže pomanjkanje določenih poklicev in potreba po 
strokovnem prestrukturiranju zaposlenih. Ti procesi so se sicer že pričeli uve- 
ljavljati, vendar pa se javljajo določeni problemi, ki ta gibanja zavirajo. Gospo- 
darske organizacije, ki so na meji rentabilnosti ob pomanjkanju obratnih sred- 
stev, nimajo dovolj sredstev, da bi zagotovile strokovno prekvalifikacijo tistih 
delavcev, ki bi jih morale odpustiti. Gospodarske organizacije bi ob tesnem so- 
delovanju z zavodi za zaposlovanje morale poskrbeti, da se zagotovijo sredstva 
za strokovno prekvalifikacijo zaposlenih. Prestrukturiranje zaposlenih mora po- 
stati sestavni del programov modernizacije. Ze v začetni fazi modernizacije bi 
morale gospodarske organizacije nakazati tudi rešitev problema tistih delavcev, 
ki bodo z modernizacijo izgubili zaposlitev na sedanjih delovnih mestih. Dru- 
gačne rešitve bi delovnega človeka odvračale od prizadevanj za izpopolnjevanje 
proizvodnih in delovnih procesov. 

Zakonska določila o delu v skrajšanem delovnem času bi morali v delovnih 
organizacijah uresničiti v širšem obsegu. Mnogo je namreč takih iskalcev zapo- 
slitve, ki bi se lahko zaposlili tudi, če je delovni čas krajši od polnega delovnega 
časa. Zato bi morale gospodarske organizacije 4-urno delo v svojih normativnih 
aktih o delovnih mestih predvideti in tudi točno določiti pogoje, pod katerimi 
se takšna zaposlitev vpelje. S tem v zvezi bi bilo potrebno izpopolniti tudi sistem 
nagrajevanja po delu, kajti upoštevati je treba, da je storilnost v takem delov- 
nem času relativno večja. 

V pogledu ugotavljanja obsega brezposelnosti in kriterijev, koga je šteti za 
brezposelnega, sicer ni enotnih stališč, vendar pa sta bila odbora mnenja, da je iz 
praktičnih razlogov in dokler se o tem ne doseže širši družbeni dogovor, med 
zaposlene šteti tiste, ki se prijavijo pri zavodih za zaposlovanje in iščejo zapo- 
slitev. 

Odbora sta bila mnenja, da je potrebno zaradi podrobnejšega vpogleda v 
dejanski položaj, ki se kaže na področju brezposelnosti, pri zavodih za zapo- 
slovanje proučiti in prikazati materialni in socialni položaj tistih, ki iščejo za- 
poslitev. 

Ne glede na to, da sta odbora ugotovila, da ni enotnih ocen o dejanskem 
obsegu brezposelnosti in družbeno-političnih dimenzijah tega problema, sta bila 
odbora mnenja, da materialni položaj brezposelnih ni urejen v skladu z novo 
nastalimi razmerami na področju zaposlovanja. Število tistih, ki prejemajo na- 
domestila, je namreč z ozirom na celotno število registriranih brezposelnih 
majhno. Nadomestila za čas brezposelnosti, kot so urejena v sedanjem sistemu, 
ne zagotavljajo vsem minimalnih in enotnih pravic, kar opozarja na to, da bo 
potrebno čimprej celoten kompleks vprašanj in že podanih predlogov, ki se 
nanašajo na materialno in socialno zaščito brezposelnih, podrobneje proučiti. 
Po sedanjih predpisih so bistveno drugačne pravice tistih, ki so brezposelni v 
primeru, ko se ukine posamezno delovno mesto v določenem kolektivu, kot 
pravice tistih, ki so brezposelni zaradi likvidacije celotnega podjetja, kar se šteje 
v osnovo za nadomestilo minimalni osebni dohodek. Ta pojav je toliko bolj 
prisoten tudi zato, ker se zaradi ostrejših pogojev gospodarjenja veča število 
gospodarskih organizacij, ki poslujejo na meji rentabilnosti in ker minimalni 
osebni dohodki niso več realen odraz dejanskih življenjskih stroškov. V tej zvezi 
je bilo izraženo tudi mnenje, da se prouči potreba po republiškem predpisu o 
določitvi višine minimalnih osebnih dohodkov. 

Še letos bo treba proučiti možnost, da se za brezposelno mladino, ki po 
dosedanjih predpisih še ni zavarovana, ko konča šolanje, zagotovi zdravstveno 
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zavarovanje. Rešitev tega vprašanja je namreč za nadaljnje zdravstveno stanje 
doraščajoče mladine, ki ni dobila še zaposlitve, izredno pomembno, zlasti zaradi 
zagotovitve delovne sposobnosti v poznejših letih. Glede na dejstvo, da je mla- 
dina posebna populacijska skupina, ki vsebuje mnogo manj rizikov kot ostale 
kategorije zavarovancev, bi morali višino prispevne stopnje določiti na osnovi 
dejansko obračunanih stroškov. Iz teh razlogov so upravičene trditve, da zdrav- 
stveno zavarovanej mladine ne bi zahtevalo prevelikih zneskov, ki jih družba 
s skupnimi napori vseh zainteresiranih ne bi mogla zagotoviti. 

Zvezni in republiški predpisi, ki urejajo organizacijo in financiranje zapo- 
slovanja so bili sprejeti v dobi ekstenzivnega gospodarjenja, ko problem zapo- 
slovanja ni bil pereč in je bila brezposelnost le izjemen in prehoden pojav. 
Spremenjeni pogoji narekujejo, da se sistem organizacije in vsebine dela ter 
financiranje te službe in zlasti sistem samouprave na tem področju ponovno 
prouči in prilagodi sedanjim potrebam in da postane služba za zaposlovanje teri- 
torialna strokovna služba v pomoč delovnim ljudem pri uveljavljanju pravice 
do dela ter pravice do proste izbire poklica in zaposlitve in služba za potrebe 
neposredno zainteresiranih delovnih organizacij. 

Glede financiranja zaposlovanja je bilo v razpravi poudarjeno, da zaradi 
•ostrejših pogojev gospodarjenja in omejenih finančnih možnosti republike letos 
ni možno povečati sredstev v te namene, zato bo potrebno iskati rešitve pred- 
vsem v večji smotrnosti porabe obstoječih sredstev. Predvsem bo potrebno po- 
večati delež sredstev, ki se zbere s prispevki za zaposlovanje za potrebe prekva- . 
lifikacije in proučevanja delavcev in bo za te namene potrebno zagotoviti tudi 
finančno sodelovanje samih delovnih organizacij. 

Na osnovi gornjih ugotovitev odbora predlagata, da republiški in gospo- 
darski zbor ob obravnavi aktualnih problemov zaposlovanja in brezposelnosti, 
ki postajajo sestavni del družbenoekonomske politike, sprejmeta ustrezne sklepe 
in priporočila, ki bodo zagotovili uspešnejše reševanje teh vprašanj. 

Št.: 10-1/68 
Ljubljana, 23. 4. 1968 

Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov je 15. marca 1968 obravnavala 
»nekatera odprta vprašanja, ki zadevajo možnosti in organizacijo zaposlovanja 
ter socialno in pravno varstvo naših delavcev v tujini, z vidika problematike 
zaposlenosti in zaposlovanja doma«. Gradivo za razpravo je pripravil repu- 
bliški zavod za zaposlovanje. Svoja pismena stališča pa so komisiji posredovali: 
republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, republiška konferenca SZDL Slove- 
nije in Slovenska izseljeniška matica. 

Komisija je bila mnenja: 
Z ekonomsko upravičeno politiko zaposlovanja bi bilo treba vplivati na 

to, da bi se čimvečje število občanov zaposlovalo doma. Ta prizadevanja bi 
morala najti svoje mesto v dolgoročnem programu gospodarskega razvoja. Po 
oceni zveznega sveta za delo pa bo do leta 1970 v Jugoslaviji 900 tisoč (v Slove- 
niji 72 000) za delo sposobnih občanov zahtevalo zaposlitev. Ce bi jim hoteli 
zagotoviti delo v družbenem sektorju, bi morala zaposlenost letno naraščati za 
7,5 odstotka. V bližnji prihodnosti pa s tako stopnjo naraščanja ni moč raču- 
nati, ker bi se potem znašli pred nevarnostjo ponovnega ekstenzivnega zapo- 
slovanja z vsemi posledicami. 
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Zato je treba računati z zaposlovanjem v tujini kot z dolgoročnim, nor- 
malnim ekonomskim pojavom. Migracijski procesi so namreč del mednarodnih 
ekonomskih odnosov in svetovnega tehnološkega razvoja. Njih korenine niso 
vselej v pomanjkanju delovnih mest, marveč predvsem v težnji po zaposlo- 
vanju v bolj razvitih gospodarstvih in tam, kjer zaradi višje tehnološke razvi- 
tosti lahko nudijo boljše možnosti za osebni in strokovni napredek ter večje 
dohodke. Ta ugotovitev velja tudi za Slovenijo, kjer išče delo v tujini čedalje 
več tistih, ki so že v delovnem razmerju. 

Vključevanje v svetovni trg in v mednarodno delitev dela — to sta dva 
temeljna cilja gospodarske reforme -— predpostavlja tudi sproščeno gibanje 
delovne sile. To pomeni, da zaposlovanje v tujini objektivno čedalje bolj po- 
staja del notranjih družbenoekonomskih razmerij. Zato ga je treba jemati kot 
del ekonomske politike in ga ekonomsko urejati, da ne bi morebitni konjuk- 
turni premiki delovne sile v svetu imeli škodljivih posledic za naše gospodarstvo 
in obratno, če bo zaposlovanje v tujini del ekonomske politike, se bodo odprle 
širše možnosti za politiko zaposlovanja doma in za gospodarski napredek. Zapo- 
slovanje v tujini pa ni le pomemben ekonomski, temveč tudi politični faktor, 
ki lahko ugodno vpliva na odnose med dvema prizadetima državama. 

V tujini bi morali naše delavce zaposlovati načrtno in programsko. V tem 
okviru so zlasti tri naloge: 

— spremljati možnosti in politiko zaposlovanja v emigrantskih in drugih 
deželah; 

— ekonomsko politično usmerjati zaposlovanja v tujini; 
— načrtno zaposlovati delavce, ki se vračajo domov, in so bili vključeni 

v sodobne, visoko razvite tehnološke procese. 
Politiko zaposlovanja v tujini smo sicer bolj ali manj opredelili, toda 

organizacijsko nismo kos obsežnosti tega problema, saj ni točno znano niti 
koliko naših delavcev je v tujini. Po ocenah zveznega zavoda za zaposlovanje 
je bilo lani v zahodnoevropskih deželah 250 000 naših delavcev oziroma 300 000 
z družinskimi člani (iz Slovenije po oceni republiškega zavoda za zaposlovanje 
pa od 40 do 45 tisoč). 

Komisija bi rada republiške poslance opozorila na nekatere pomanjkljivosti, 
ki bi jih bilo treba pravno ali pa z ekonomskimi in političnimi ukrepi urejevati. 
V federaciji bi kazalo postaviti temelj na pravna in ekonomska izhodišča za 
politiko zaposlovanja v tujini, republikam pa dati možnost, da glede na eko- 
nomske pogoje, začrtano politiko zaposlovanja, strokovne strukturne potrebe, 
in da glede na koncept gospodarskega razvoja same urejujejo konkretna vpra- 
šanja in določajo ustrezno politiko. 

Po mnenju komisije bi bilo treba urediti zlasti tole: 
1. Nosilci zaposlovanja v tujini, ki naj zagotove enotno konkretizacijo 

politike zaposlovanja doma in na tujem, naj postanejo zavodi za zaposlovanje. 
Usposobiti jih je treba, da dejansko postanejo servis za tiste, ki se zaposlujejo 
v tujini. Trenutno se v slovenskih zavodih za zaposlovanje specializirano ukvar- 
jajo z zaposlovanjem v tujini le 4 uslužbenci, drugi pa poleg svojega rednega 
dela. Tuji delodajalci pa so zavodom za zaposlovanje v okviru pavšalnih stroškov 
za pripravo dokumentacije, ki jo za zaposlitev v tujini zahtevajo meddržavni 
sporazumi, plačali lani 656 638,53 N din. 

Služba zaposlovanja naj bi imela zlasti te naloge: spremljanje konjunkture 
zaposlovanja v tujini; ekonomsko usmerjanje zaposlovanja zunaj; organizacija 
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rekrutacije; prekvalifikacija delavcev za zaposlovanje zunaj; stiik s tujimi delo- 
dajalci; spremljanje strukture zaposlenih v tujini; ponovno zaposlovanje doma. 

Morda bi kazalo omogočiti tujim službam za zaposlovanje, da kolikor to 
želijo, imajo pri naših zavodih za zaposlovanje svoje predstavnike. S temi nepo- 
srednimi stiki bi lahko dosegli boljše pogoje za zaposlovanje naših delavcev 
in onemogočili divjo rekrutacijo delovne sile. 

Funkcijo zavoda pri zaposlovanju v tujini bi bilo treba urediti s temeljnim 
zakonom o organizaciji in financiranju zavodov za zaposlovanje. 

2. Z boljšim nagrajevanjem po delu, s stimuliranjem večjega znanja, stro- 
kovnosti, produktivnosti in z drugimi ekonomskimi ukrepi bi morali vplivati 
na predrugačenje strokovne in poklicne strukture tistih, ki se zaposlujejo 
v tujini. Z ekonomskimi ukrepi bi morali vplivati na to, da ne bi z odhajanjem 
strokovnjakov in drugih potrebnih kvalificiranih delavcev trpele dolgoročne 
potrebe gospodarstva po strokovni in splošni intelektualni ravni. 

3. Bolj učinkovito kot doslej je treba zagotoviti pravno, ekonomsko in 
socialno varstvo naših delavcev v tujini. 

Nujne so zlasti tri naloge: 
— okrepiti dejavnost diplomatsko-konzularnih predstavništev, ki naj bi 

zlasti zagotovila izvajanje meddržavnih sporazumov in intervenirala pri oblasteh 
v primerih kršitve zakonov; 

— razviti lastno službo zavodov za zaposlovanje v tujini. Pri varstvu pravic 
naših delavcev bi bila naloga te službe, da rešuje vsa operativna vprašanja, ki 
izhajajo iz delovnih razmerij in iz pogodb s tujimi delodajalci. Razen tega bi 
ta služba tudi opravljala razne naloge, ki zadevajo spremljanje konjunkture 
zaposlovanja in podobne. Ne gre za dvojnost z diplomatsko-konzularnimi pred- 
stavništvi, ki itak ne morejo reševati problemov iz delovnega razmerja nepo- 
sredno z delodajalci. Služba zavodov za zaposlovanje bi delovala kot speciali- 
zirana dejavnost v okviru diplomatsko-konzularnih predstavništev ali izven 
njih; 

— v teh službah v tujini, zlasti pa v diplomatsko-konzularnih predstav- 
ništvih, zaposlovati strokovnjake, ki bodo glede na nacionalno pripadnost, znanje 
jezikov dežele in delavca, poznavanje tako notranje delovne zakonodaje kot 
tudi mednarodnega delovnega prava, lahko nudili našim delavcem dobro var- 
stvo. Univerza v Ljubljani ima vse možnosti, da postdiplomsko vzgoji takšne 
kadre; zato bi bilo treba podpreti dosedanja prizadevanja na univerzi. 

Za boljšo mednarodnopravno varstvo naših delavcev bi bilo treba tudi poso- 
dobiti ustrezne meddržavne sporazume o delovni sili, skleniti nove, kjer je 
potrebno, ter preučiti možnosti za večje varstvo naših delavcev po mednarodnem 
pravu, zlasti po konvencijah mednarodne organizacije dela. 

4. Ustrezno bi bilo treba spremeniti predpise, da bi delavci v tujini hitreje, 
brez nepotrebnih upravnih postopkov, urejevali zadeve s področja socialnega 
zavarovanja, zdravstvenega varstva, carin ipd. 

5. Posebej bi bilo treba preučiti, kako bi usposobili naše banke in odpra- 
vili morebitne pravne ovire za večji priliv deviznih sredstev naših delavcev 
v domovino. Prav tako bi bilo treba omogočiti bolj sproščen uvoz materialnih 
dobrin naših delavcev, zlasti proizvajalnih sredstev, s katerimi si pravzaprav 
sami zagotovijo doma delovno mesto. 

6. Podpreti bi bilo treba dosedanja in dati materialno spodbudo novim 
znanstveno-raziskovalnim in strokovnim preučevanjem problematike zaposlo- 
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vanja v tujini na univerzi in inštitutih. Obenem pa ugotavljamo, da premalo 
koristimo že napisane raziskave ter obsežno dokumentacijo mednarodne orga- 
nizacije dela. 

Komisija je posebej obravnavala kulturno in informativno dejavnost med 
našimi delavci v tujini. Poudarila je, da delavce, ki so zaposleni v tujini, ne 
smemo — kar pa se večkrat dogaja — obravnavati kot emigrante, temveč 
so integralni del naroda, ki trenutno sicer živi v izjemnih pogojih, vendar ima 
specifične kulturne in druge potrebe. Zato bi bilo treba dati temu vprašanju 
ustrezno mesto v naši kulturni in nacionalni politiki. S teh vidikov bi bilo 
treba podpreti dosedanja bolj ali manj uspešna prizadevanja Slovenske izse- 
ljenske matice in sindikatov ter predvsem razviti nove, stalne in programirane 
oblike kulturnega dela z našimi delavci v tujini. 

UGOTOVITEV IN SKLEP 

o uveljavljanju temeljnega zakona o delovnih razmerjih 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega in gospodarskega zbora 
dne 28. maja 1968 ter organizacijsko-političnega zbora dne 27. maja 1968 
razpravljala o dosedanjih izkušnjah delovnih skupnosti pri uveljavljanju temelj- 
nega zakona o delovnih razmerjih in o predlogu ter dopolnilnem predlogu 
zveznega sveta za delo za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah temelj- 
nega zakona o delovnih razmerjih, ki ju je zvezna skupščina poslala v mnenje 
Skupščini SR Slovenije. 

Na osnovi posvetovanj s številnimi delovnimi organizacijami, analiz, infor- 
macij in stališč, ki so jih Skupščini SR Slovenije predložili republiški svet 
Zveze sindikatov za Slovenijo, gospodarske zbornice SR Slovenije, republiški 
sekretariat za delo, vrhovno sodišče SR Slovenije, inštitut za javno upravo in 
delovna razmerja pri pravni fakulteti v Ljubljani in pravni svet izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, kakor tudi razprav v pristojnih odborih in zborih, 
je Skupščina SR Slovenije 

ugotovila : 

— da temeljni zakon o delovnih razmerjih posega v zelo občutljiva in 
življenjsko pomembna razmerja, kakršna nastajajo, ko se delovni ljudje s svo- 
jimi osebnimi delovnimi sposobnostmi in delovnimi navadami združujejo v 
delovne skupnosti; urejanje notranjih razmerij pa je prav tisto področje, ki 
v mejah ustavnih določil pripada delovnim skupnostim, kar je ena od bistvenih 
značilnosti samoupravnega statusa delovnih skupnosti; 

— da zahteva prehod iz sistema, ko je država s svojimi predpisi podrobno 
urejala delovna razmerja in je delovnim organizacijam ostalo le izvrševanje 
teh predpisov, v sistem, ko delovne organizacije s svojimi splošnimi akti ustvar- 
jajo pravno podlago za urejanje posamičnih zadev s področja medsebojnih 
odnosov, precej časa in mnogo potrpežljivega strokovnega in političnega dela, 
da se uveljavijo nova načela, nova pojmovanja in nove oblike; 

— da so dosedanje izkušnje delovnih organizacij pri urejanju delovnih 
razmerij, v okviru določil temeljnega zakona o delovnih razmerjih, pokazale, da 
je zakon sicer prispeval k razvoju samoupravnega prava na tem področju druž- 
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benih razmerij, da pa tega vendarle ni v celoti dosegel, ker pri izvajanju svojega 
koncepta ni povsem dosleden, marveč je v več smereh kompromis v odnosu 
do prejšnje kvalitetno različne zakonske ureditve in njene funkcije. Temeljni 
zakon namreč regulira nekatere odnose oziroma vprašanja, ki bi jih, zaradi 
njihove narave, morali prepustiti v urejanje samoupravnim aktom delovnih 
organizacij; na številnih mestih nalaga delovnim organizacijam ali jih pooblašča, 
da s svojimi samoupravnimi akti urejajo določene odnose; zakon obsega tudi 
nekatere instrukcijske norme ter je na več mestih pomanjkljiv v svoji termi- 
nologiji. Zakon je šel torej na posameznih mestih predaleč, ker ureja odnose 
oziroma pravice in dolžnosti, ki same ob sebi niso integralni del sistema. To 
ne velja samo za njegove instrukcijske norme (npr. drugi do peti odstavek 
3. člena, določbe 5. in 9. člena, 80. in 81. člena, drugi odstavek 121. člena), ki 
bi morale iz zakona odpasti, oziroma glede njegovih določb, katerih vsebina 
oziroma podrobno vsebino bi moral zakon prepustiti ureditvi samoupravnih 
aktov delovnih organizacij (npr. 21., 32., 72. in 75. člen). 

S takimi določili, ki jih vsebuje, pa temeljni zakon o delovnih razmerjih 
seveda ne spodbuja razvoja samoupravnega urejanja, temveč ga na doseženi 
stopnji razvoja družbenoekonomskih odnosov celo zavira, ker sam ureja dolo- 
čene odnose iz pristojnosti delovnih organizacij samih, ali usmerja ustvarjalno 
dejavnost delovnih skupnosti le v formalno izvrševanje zakonskih pooblastil; 

— da različna stopnja razvoja in pogoji v posameznih republikah nare- 
kujejo, da bi zvezni zakon določenih odnosov oziroma vprašanj s področja med- 
sebojnih delovnih razmerij v delovnih organizacijah neposredno ne urejal, 
ampak — kolikor je potrebno, da se z zakonom regulirajo — prepustil repu- 
blikam, da jih uredijo oziroma podrobneje uredijo (npr. drugi in tretji odstavek 
18. člena, 26. člen, drugi odstavek 30. člena, drugi odstavek 38. člena, drugi 
odstavek 41. člena, 62. člen, 67. člen, drugi stavek prvega odstavka 71. člena); 

— da zvezna ustava in temeljni zakon o delovnih razmerjih ureditev de- 
lovnih razmerij preveč vežeta samo na nekatere oblike urejanja. Omogočiti je 
potrebno, da zažive poleg dosedanjih oblik samoupravnega urejanja (statut, 
pravilniki) še nove oblike. Zelo primerni bi bili družbeni dogovori, prek 
katerih naj delovne organizacije same, na samoupravni podlagi, rešujejo skupna 
vprašanja enotno po skupinah delovnih organizacij, oziroma po vejah dejavnosti. 
Nosilci realizacije takih dogovorov bi morale biti delovne skupnosti, samo- 
upravne skupnosti gospodarske zbornice, Zveza sindikatov, družbeno-politične 
skupnosti in drugi; 

— da v delovnih skupnostih državnih organov, družbeno-političnih orga- 
nizacijah in društvih niso razviti in se ne morejo razviti taki samoupravni odnosi, 
kot v delovnih organizacijah na področju gospodarstva. V takšnih delovnih 
skupnostih delavci, zaradi posebnosti njihovega dela, ne morejo v celoti uve- 
ljavljati načela o medsebojnih delovnih razmerjih, ker njihove delovne skup- 
nosti nimajo vedno svoje lastne dejavnosti, temveč opravljajo naloge za druž- 
beno-politične skupnosti, oziroma njene organe ter za družbeno-politične orga- 
nizacije in društva, da te lahko izvršujejo svoje funkcije in naloge, opredeljene 
v ustavi, zakonih, statutih in njihovih pravilih. V skladu s četrtim odstavkom 
9. člena zvezne ustave se šele z zakonom in statutom kreira in določi obseg 
urejanja medsebojnih odnosov in torej za te delovne skupnosti ne veljajo enake 
pravice, kot na drugih področjih dela. Načela naj bodo enotno urejena za vso 
državo, podrobneje pa naj se uredi materija z republiškimi zakoni; 
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— da uveljavitev načela, po katerem spada urejanje delovnih razmerij 
v samoupravno sfero, terja tudi nove odnose na področju zakonodaje in nova 
pojmovanja o razmerju med zakonom in splošnimi samoupravnimi akti. Niso 
dovolj obdelani odnosi med temeljnimi zakoni in splošnimi akti na področjih, 
ki spadajo pretežno v neposredno samoupravno urejanje in kjer postajajo 
splošni akti temeljni pravni vir; 

— da dosedanja ureditev delovnih razmerij v temeljnem zakonu o delovnih 
razmerjih zaradi prepodrobnega reguliranja nekaterih odnosov oziroma vpra- 
šanj že prihaja v razkorak z razvojem družbenoekonomskih odnosov, zlasti po 
gospodarski reformi, ki pospešuje procese uveljavljanja ekonomskih načel. Na- 
čelno je v pogojih odprave najemnega dela urejanje delovnih razmerij lahko 
le integralni del ekonomske samouprave delovnih organizacij; slednja pa je, 
oziroma mora v celoti postati osnova poslovnosti in gospodarskega razvoja; 

— da je temeljna koncepcija že sedanje zvezne ustave in temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih,, naj delovni ljudje sami urejajo vprašanja medsebojnih 
odnosov v odvijanju produkcijskih procesov. Izhodišče v sedanji obliki je torej 
pravilno, javljajo pa se nedoslednosti in nejasnosti v posameznih formulacijah 
v zakonu pri realizaciji tega temeljnega izhodišča in to zaradi kompromisnih 
odločitev pri izdelavi temeljnega zakona o delovnih razmerjih. Da se odstranijo 
nedoslednosti in napake, je potrebna revizija temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih. Obenem pa je dozorel trenutek, da se pristopi k izdelavi kodeksa dela. 

V načelu je zato potrebno odkloniti vsako novo dopolnjevanje temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih, ki vnaša še večje podrobnosti v sedanjo ureditev, 
ker s tem krepimo državno sfero odločanja in neposredno slabimo interes 
delavcev za samoupravno urejanje teh razmerij in za kvalitetne samoupravne 
akte, to pa je v nasprotju z ustavno koncepcijo, ker tako posegamo na samo- 
upravno področje delovnih kolektivov ter jim ožimo njihovo lastno področje 
originarnega urejanja medsebojnih odnosov. Spreminjanje in dopolnjevanje 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih je potrebno ocenjevati zlasti iz druž- 
beno-političnega vidika glede na posledice, ki jih spremembe utegnejo imeti na 
samoupravnem urejanju delovnih razmerij; 

— da je zvezna skupščina predložila Skupščini SR Slovenije v mnenje 
predlog in dopolnilni predlog zveznega sveta za delo za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah temeljnega zakona o delovnih razmerjih. Predlagane 
spremembe se nanašajo na področje urejanja sprejemanja delavcev na delo; na 
preizkuse znanja in poskusnega dela; na ureditev razporejanja delavcev v 
delovni organizaciji; na ureditev petdnevnega delovnega tedna za nekatere 
kategorije delavcev, ki delajo skrajšani delovni čas; na ureditev odgovornosti 
delavcev za kršitev delovnih dolžnosti; na ureditev odstranitve delavca iz de- 
lovnega mesta in odstranitve iz delovne organizacije; na ureditev prenehanja 
dela delavca v delovni organizaciji; na upokojitev po sili zakona; na sprejem 
na delo za določen čas in zaposlitev s polovičnim delovnim časom ter ureditev 
dopolnilnega dela. 

Podobna ocena predlaganih sprememb in dopolnitev je pokazala, da večina 
predlogov ni utemeljenih, oziroma da bi še nadaljnje podrobno urejanje posa- 
meznih delovno-pravnih inštitutov povzročalo dodatne težave in odvračalo 
delovne organizacije od samostojnih in svojim potrebam ustrezajočih izvirnih 
rešitev. Nenehne spremembe in dopolnitve po svoji vsebini tudi zožujejo samo- 
upravno področje delovnih organizacij in kot takšne predstavljajo odmik od 
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funkcije in koncepta zakona kot ustreza ustavni ureditvi. To tudi kaže na po- 
trebo, da se prične s sistematično revizijo temeljnega zakona. 

Glede na to, da je za revizijo temeljnega zakona potrebno precej časa, 
bi bile skladno z opravljenimi analizami in razpravami, glede na načelno sta- 
lišče v prejšnji alinei, podrejeno upravičene in umestne kvečjemu naslednje 
spremembe in dopolnitve: 

a) 3. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih, po kateri bi republike 
dobile pooblastilo, da s svojimi predpisi določijo način urejanja delovnih raz- 
merij v delovnih organizacijah, ki zaradi majhnega števila zaposlenih nimajo 
svojih organov upravljanja; 

b) 91. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih, po katerem naj bi 
delovne organizacije same določile organe in postopek za izrek izključitve iz 
delovne skupnosti; 

c) 93. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih tako, da postane povsem 
nesporno, da ugovor zoper suspenz ne odloži njegove takojšnje izvršitve, da 
za čas suspenza suspendirani delavec prejema nadomestilo za najmanj polovico 
akontacije in da ima pravico do razlike do polnega zneska akontacije, če je 
oproščen obtožbe ali je obtožba zavrnjena; 

č) 102. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih, da bi postalo jasno, 
da lahko preneha delovno razmerje brez poprejšnje delavčeve privolitve tudi 
zaradi zmanjšanja števila delavcev. 

Glede na te ugotovitve in predlagane spremembe temeljnega zakona o 
delovnih razmerjih je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega, gospodar- 
skega in organizacijsko-političnega zbora sprejela naslednji 

sklep o stališčih: 

1. Urejanje medsebojnih odnosov je izvirna pravica delovnih ljudi, zdru- 
ženih v delovnih skupnostih. Zato mora zakon zagotoviti le temelje za enotnost 
sistema in v tem okviru enotni osnovni status delovnih ljudi pri delu tako, da 
delovni ljudje lahko sami s svojimi samoupravnimi akti samostojno urejajo 
medsebojne odnose, ostalo pa naj uredijo republike same. Za dosego tega je 
potrebno sistematična revizija temeljnega zakona o delovnih razmerjih. 

2. Pristopiti je potrebno k izdelavi kodeksa dela. 
3. Predlagane spremembe in dopolnitve temeljnega zakona niso sprejem- 

ljive, ker se z njimi krepi državna sfera urejanja delovnih razmerij, kar pa 
je v nasprotju z intencijami ustavne ureditve. Spremembe so načeloma potrebne 
le takrat, ko praksa demantira zakon v temeljnih sistemskih vprašanjih in da 
se odpravijo nejasnosti. Zato bi bile kvečjemu sprejemljive spremembe in do- 
polnitve določb 3., 91., 93. in 102. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih 
v smislu uvodnih ugotovitev. 

Št.: 010-15/68 
Ljubljana, 6. 5. 1968 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne 
23. maja 1968 obravnavala predlog ugotovitev in sklepov o uveljavljanju te- 
meljnega zakona o delovnih razmerjih. 

Komisija je sicer razpravljala predvsem o samem besedilu omenjenega 
predloga, vendar se je ob tem v okviru načelne obravnave razvila tudi nekoliko 
širša razprava o nekaterih vprašanjih, zlasti o potrebnosti in umestnosti parci- 
alnih sprememb temeljnega zakona o delovnih razmerjih ter o potrebi po 
sistemski reviziji sedanjega temeljnega zakona oziroma po izdelavi kodeksa dela. 
Čeprav so bili uvodoma izraženi nekateri pomisleki proti načelnemu odklanjanju 
parcialnih sprememb in dopolnitev temeljnega zakona o delovnih razmerjih, ker 
da je treba zakon, dokler ne bo prišlo do njegove celotne in sistemske revizije, 
pač delno spreminjati v skladu z izkušnjami ob njegovem izvrševanju, se je 
po pojasnilih predstavnikov predlagatelja komisija načelno strinjala s stališči, 
navedenimi v obravnavanem predlogu ugotovitev in sklepov. Izražena so bila 
tudi nekatera različna mnenja o tem, kaj naj bi obsegal predvideni kodeks 
dela, ali je njegova izdelava sploh možna in umestna, kakor tudi na splošno 
o razmerju med državnim in samoupravnim urejanjem področja delovnih raz- 
merij in še o nekaterih vprašanjih v zvezi s kompleksno revizijo temeljnega 
zakona ter s predvideno kodifikacijo. O vsem tem komisija ni izrazila svojega 
mnenja in stališč, ampak je le opozorila, da bo o teh vprašanjih treba razprav- 
ljati in jih razčistiti v nadaljnjem delu ob reviziji temeljnega zakona in ob 
predvideni kodifikaciji. 

Pri obravnavi besedila predloženih ugotovitev in sklepov je bila glede 
1. točke sklepa o stališčih komisija mnenja, da ni povsem jasno izraženo stališče 
o tem, kakšna naj bi bila vloga republik pri zakonskem urejanju te proble- 
matike. Iz besed »ostalo pa naj uredijo republike same« namreč ni jasno 
razvidno, ali je s tem mišljeno le urejanje nekaterih ožjih, specifičnih področij 
oziroma vprašanja ali pa morda kaj drugega, zato je komisija predlagala, naj 
se citirane besede črtajo. Samostojno urejanje nekaterih ožjih, specifičnih 
področij oziroma vprašanj (pripravništvo, vajenci, zasebno delo), je po mnenju 
komisije v republiki sicer vsekakor potrebno, vendar ni nujno, da se to v 
sklepih posebej poudarja. Važno je, da se v sklepih zavzame načelno stališče 
o tem, kaj naj se na celotnem področju delovnih razmerij ureja s samoupravnimi 
akti in kaj z zakoni, kar pa naj velja tako za zvezni kot za republiški zakon. 
S črtanjem citiranih besed bi bilo to doseženo, ker bi bilo potem jasno, da se 
beseda »zakon« v začetku drugega stavka 1. točke predlaganega sklepa o sta- 
liščih ne nanaša samo na zvezni zakon, ampak tudi na republiškega. 

V zadnjem stavku prve točke sklepa o stališčih pa naj se beseda »siste- 
matična« nadomesti z besedo »sistemska«, ker naj bi bil smoter revizije temelj- 
nega zakona o delovnih razmerjih prav njegovo sistemsko prečiščenje in jasna 
sistemska ureditev te materije. 

St.: 010-15/68 
Ljubljana, 23. 5. 1968 
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Odbor za delo in socialno zavarovanje republiškega zbora in občasni odbor 
za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora ter odbor za samouprav- 
ljanje v delovnih organizacijah organizacijsko-političnega zbora so na skupni 
seji dne 4. aprila 1968 ter 6. maja 1968 obravnavali problematiko uveljavljanja 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih v delovnih skupnostih. 

Odbor za delo in socialno zavarovanje republiškega zbora in občasni odbor 
za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora sta o tej problematiki 
razpravljala na skupni seji že 22. decembra 1967 in to na osnovi predloženih 
analiz, ki so jih pripravili republiški svet Zveze sindikatov za Slovenijo, inštitut 
za javno upravo in delovna razmerja pri pravni fakulteti v Ljubljani in vrhovno 
sodišče SR Slovenije. Odbora sta pri tem ugotovila, da izhaja iz predloženih 
analiz, da je bistvo problematike na področju urejanja delovnih razmerij pred- 
vsem v nadaljnjem delu na izpopolnjevanju samoupravnih aktov delovnih orga- 
nizacij. Načela, na katerih temelji temeljni zakon o delovnih razmerjih, so 
namreč, po mnenju obeh odborov, zadosten pogoj za nadaljnje izgrajevanje 
samoupravnega urejanja medsebojnih delovnih razmerij v delovnih skupnostih. 
Pri tem sta poudarila, da ne kaže iskati rešitev posameznih vprašanj, ki v 
samoupravnih aktih delovnih organizacij niso še zadovoljivo rešena, v izpopol- 
njevanju državne zakonodaje marveč predvsem v izpopolnjevanju samoupravnih 
aktov, ki morajo na podlagi skupnih dogovorov zagotavljati takšne medsebojne 
odnose, ki bodo spodbudni za racionalno organizacijo dela in za uspešnejše 
poslovanje. 

Odbora sta ugotovila, da hipertrofija zakonskih in predvsem podzakonskih 
predpisov na področju urejanja delovnih razmerij, zlasti pa stalno dopolnjevanje 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih, ne prispeva k samoupravnemu ure- 
janju notranjih delovnih odnosov v delovnih organizacijah glede na njihove 
posebne pogoje organizacije in dela, temveč da tako stanje celo odvrača delovne 
organizacije od iskanja najustreznejših in izvirnih samoupravnih rešitev. V tej 
zvezi je bilo v razpravi podčrtano, da se je treba istočasno, ko podpiramo 
procese samoupravnega urejanja delovnih razmerij, zavzemati tudi za to, da se iz 
zakona čimprej izloči vse tisto, kar te procese ovira na poti k samostojnemu 
samoupravnemu urejanju delovnih razmerij. 

Glede na dosedanje izkušnje pri urejanju medsebojnih delovnih razmerij, 
na katere opozarjajo predložene analize, je potrebno zagotoviti tudi učinkovito 
pomoč delovnim organizacijam pri oblikovanju in sprejemanju samoupravnih 
dogovorov o urejanju delovnih razmerij. V tej zvezi je bilo ugotovljeno, da 
občinske skupščine oziroma njihove komisije, upravni organi, ki so pristojni 
za delo, in občinske sindikalne organizacije doslej niso nudile dovolj, niti med- 
sebojno usklajene in stalne strokovne pomoči delovnim organizacijam, da bi 
te mogle v polni meri razviti samoupravno normativno iniciativo in v okviru 
zakonske koncepcije iskati najbolj racionalne in smiselne rešitve pri nadaljnjem 
procesu izgrajevanja samoupravnega urejanja notranjih odnosov. Prav tako 
je bilo poudarjeno, da je treba znanstveno raziskovalnim institucijam zagotoviti 
možnosti, da bodo lahko nadaljevale z raziskavami na področju samoupravnega 
urejanja delovnih razmerij, da bodo tako lahko nudile ustrezno pomoč delovnim 
organizacijam. 

V razpravi je bilo tudi omenjeno, da urejena delovna razmerja ne zago- 
tavljajo samo ustrezni samoupravni akti, temveč tudi smotrna organizacija dela 
in jasno oblikovana kadrovska politika, ki upošteva izsledke sociologije in 
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psihologije dela. Poslanci so v tej zvezi poudarili, da je nedisciplina v delovnih 
organizacijah največkrat posledica slabe organizacije dela in da zato torej ne 
kaže v prvi vrsti iskati le pravnih rešitev, temveč je potrebno samo delo orga- 
nizirati tako, da se možnosti kršitve delovne discipline zmanjšajo. Opozorili so, 
da je zato potrebno, pri iskanju in oblikovanju izvirnih rešitev samoupravnega 
urejanja delovnih razmerij, v mnogih delovnih kolektivih predhodno tudi raz- 
iskati vzroke slabe delovne klime, ki vlada v delovni organizaciji. 

Odbora sta na tej seji tudi podprla ugotovitve in sklepe o urejanju delovnih 
razmerij, ki jih je sprejel organizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije 
na svoji seji dne 13. novembra 1967. Pri tem so poslanci zlasti počrtali na- 
slednje ugotovitve: 

— da se kljub dejstvu, da veljavni temeljni zakon o delovnih razmerjih 
omogoča, da delovne skupnosti pripravijo in sprejemajo kakovostne splošne 
akte, pojavljajo zahteve po spremembi in dopolnitvi temeljnega zakona, zlasti 
v smeri ponovnega popolnega zakonskega urejanja tistih odnosov, ki jih neka- 
tere delovne skupnosti zaradi pomanjkljive izobrazbene strukture, slabe orga- 
nizacije dela, raznih formalističnih pojmovanj in neurejenih notranjih odnosov 
niso same rešile; to velja zlasti glede razporejanja na delo, poskusnega dela, 
uvajanja v delo, strokovnega izpopolnjevanja itd.; 

— da že dosedanje izkušnje kažejo, da vse ne dovolj preučene, improvi- 
zirane in nagle spremembe zakona, posebej še na tako občutljivem področju, 
kot so delovna razmerja, lahko le ovirajo razvoj samoupravljanja, predvsem 
zato, ker vedno bolj, zaradi nezaupanja v stalnost in veljavnost izvirnih samo- 
upravnih rešitev pasivizirajo člane delovnih skupnosti in povzročajo odpor 
spričo izgube delovnega časa in občutnih materialnih stroškov, ki jih povzročajo 
vsakokratne spremembe in dopolnitve; izkušnje pa kažejo, da spremembe sledijo 
več ali manj trenutnim pojavom v praksi in s tem ustvarjajo vzroke že za 
nove spremembe; 

— da se pri uveljavljanju samoupravnega urejanja delovnih razmerij vedno 
močneje postavlja kot eno izmed temeljnih vprašanj hitrejše razreševanje 
odnosov med širšo družbeno skupnostjo in samostojno samoupravno delovno 
organizacijo, oziroma vprašanje, kakšen odnos naj bo med zvezno in republiško 
zakonodajo ter avtonomnim pravom delovnih organizacij. To vprašanje pa je 
potrebno razčistiti skupaj z ostalimi spremembami temeljnega zakona o de- 
lovnih razmerjih in nekatera vprašanja (kot npr. določanje načina o urejanju 
delovnih razmerij v manjših delovnih organizacijah, status pripravnikov, sistem 
priučevanja za posamezne profile poklicev itd.) prepustiti v ureditev repu- 
blikam ; 

— da je glede na velik pomen urejenih delovnih razmerij potrebna siste- 
matična revizija zakona zato, da se s pravno kar najbolj dognanimi formu- 
lacijami ustvari taka osnova, ki bo pogojevala večji razmah samoupravnega 
urejanja delovnih razmerij; tej zahtevi pa ne morejo služiti take spremembe 
in dopolnitve, ki skušajo slediti konkretnim težnjam posameznih delovnih 
organizacij. 

Odbora sta se istočasno zavzela tudi za to, da se na osnovi teh ugotovitev 
in sklepov čimprej nadaljuje delo na poglobljenem in strokovno vsestranskem 
preučevanju predlaganih iniciativ za spremembo temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih. Glede na to, da je zvezni svet za delo predložil zvezni skupščini 
predlog za izdajo zakona in osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
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temeljnega zakona o delovnih razmerjih in k temu še dopolnilni predlog, s ka- 
terim predlaga še dodatne spremembe in dopolnitve temeljnega zakona o de- 
lovnih razmerjih, sta odbora v soglasju s pristojnim odborom organizacijsko- 
političnega zbora naložila republiškemu sekretariatu za delo, da v sodelovanju 
z delovnimi organizacijami, upravnimi organi in družbeno-političnimi organi- 
zacijami zbere in preuči te pobude za spremembo temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih in predloži pristojnim odborom republiškega, gospodarskega in orga- 
nizacij sko-političnega zbora ustrezno poročilo v obravnavo. 

Odbor za delo in socialno zavarovanje republiškega zbora, občasni odbor 
za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora in odbor za samouprav- 
ljanje v delovnih organizacijah organizacij sko-političnega zbora so nato na dveh 
skupnih sejah dne 4. aprila 1968 in 6. maja 1968 obravnavali na osnovi posebnih 
informacij, ki jih je odborom predložil republiški sekretariat za delo, predloge 
za spremembe in dopolnitve temeljnega zakona o delovnih razmerjih, ki jih 
je Skupščini SR Slovenije predložila v mnenje zvezna skupščina. 

V razpravi so bile v načelu zavrnjene tendence, ki se kažejo iz predlaganih 
sprememb in dopolnitev temeljnega zakona o delovnih razmerjih, da naj bi 
se z zakonom še podrobneje urejalo posamezne delovno pravne inštitute. Pri 
tem je bilo posebej opozorjeno, da so take zahteve celo v nasprotju z osnovno 
koncepcijo temeljnega zakona o delovnih razmerjih, ki je prav v tem, da zakon 
služi le kot podlaga, na kateri delovne organizacije s svojimi samoupravnimi 
akti konkretneje urejajo delovna razmerja. Urejanje notranjih razmerij pa je 
prav tisto področje, ki je v mejah ustavnih določil prepuščeno delovnim skup- 
nostim kot eno od bistvenih značilnosti samoupravnega statusa delovnih skup- 
nosti. V razpravi je bilo poudarjeno, da je potrebno zato zavrniti vse tiste 
zahteve, ki teže po širjenju državnega urejanja te problematike, ker take zahteve 
niso združljive z našim družbenoekonomskim sistemom, ki mora zagotavljati 
delovnemu človeku tak položaj, ki mu daje originarno pravico samoupravnega 
urejanja delovnih odnosov. 

Izhajajoč iz teh načelnih ugotovitev je bilo v razpravi opozorjeno, da že 
sedanji zakon ni dosleden v upoštevanju teh načel in da se zato ni mogoče 
strinjati s hotenji, ki bi še nadalje rušile omenjeno osnovno načelo zakona. To 
bi namreč pomenilo vračanje na star sistem, v katerem država z zakonskimi 
akti ureja vsa vprašanja s področja delovnih razmerij. Analiza dosedanjih 
izkušenj delovnih organizacij pri urejanju delovnih razmerij v okviru določil 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih je pokazala, da je zakon sicer prispeval 
k razvoju samoupravnega prava na tem področju družbenih razmerij, da pa 
tega vendar le ni v celoti dosegel, ker se v mnogih vprašanjih še vedno preveč 
spušča v nadrobno določanje, kaj in kako naj delovne organizacije urejajo 
s svojimi splošnimi akti ter o čem in kako naj odločajo organi samoupravljanja. 
S takimi določili, ki jih še vedno vsebuje temeljni zakon, pa le-ta ne spodbuja 
razvoja samoupravnega urejanja, temveč ga celo zavira, ker v preveliki meri 
usmerja ustvarjalno dejavnost delovnih skupnosti le v formalno izvrševanje 
zakonskih pooblastil. 

Ob tem je bilo izraženo tudi mnenje, da je potrebno samoupravno urejanje 
delovnih razmerij še nadalje razvijati in to predvsem v smeri širšega uveljav- 
ljanja medsebojnih dogovorov delovnih skupnosti o načinu urejanja posameznih 
vprašanj s področja delovnih razmerij in da bi lahko takšni družbeni odgovori 
v mnogočem prispevali k smotrnejšemu in popolnejšemu urejanju zlasti tistih 
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vprašanj, ki so skupna posameznim panogam ali pa vrstam delovnih skupnosti. 
Takšni širši družbeni dogovori bi bili lahko tudi ustrezna rešitev za boljšo 
ureditev medsebojnih delovnih razmerij tudi v manjši delovni skupnosti z nekaj 
člani, v katerih ni vedno pogojev, da bi vsaka zase lahko ustrezno uredila ta 
vprašanja. Take delovne skupnosti bi lahko, namesto sprejemanja svojih 
splošnih aktov, pristopile k takemu družbenemu dogovoru, s katerim bi bila 
urejena medsebojna delovna razmerja za več delovnih skupnosti enake oziroma 
podobne dejavnosti. 

V pogledu nadaljnje smeri izpopolnjevanja urejanja medsebojnih delovnih 
razmerij je bila postavljena tudi zahteva, da naj se z ustreznimi spremembami 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih prepusti republikam ureditev posa- 
meznih vprašanj in to zlasti na tistih področjih, kjer niso podani pogoji, da 
bi lahko temeljni zakon v celoti zagotovil ustrezne načelne rešitve za ureditev 
posameznih vprašanj. Glede na to, da odbori niso mogli zavzeti dokončnih 
stališč do teh predlogov, je bilo sklenjeno, da naj se ta vprašanja še posebej 
prouče. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je dosedanja uporaba temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih, glede na njegova izhodišča in načela opozorila na nekatere 
probleme, ki nastajajo pri realizaciji teh načel in na nekatere negativne pojave, 
ki uveljavljanje tega zakona spremljajo, in tako sprožila aktualna družbeno- 
politična in pravna vprašanja, ki bi jih lahko zadovoljivo rešila le ustrezna 
revizija tega zakona, ne pa njegove parcialne spremembe in dopolnitve. Revizija 
zakona bi morala predvsem zasledovati cilj, da se z nadaljnjo izpopolnitvijo 
delovno pravnega sistema zagotovi porast pomena samoupravnih norm in omo- 
goči raznovrstnost oblik, v katerih delovni človek uveljavlja in uresničuje svoje 
pravice do samoupravnega urejanja medsebojnih delovnih razmerij. 

Širša ocena predlaganih sprememb in dopolnitev temeljnega zakona o de- 
lovnih razmerjih je pokazala, da večina predlogov ni utemeljenih oziroma, da 
bi še nadaljnje podrobno urejanje posameznih delovno pravnih inštitutov povzro- 
čalo dodatne težave in odvračalo delovne organizacije od samostojnih in svojim 
potrebam ustrezajočih izvirnih rešitev. Predlagane spremembe in dopolnitve 
istočasno kažejo, da je treba nekatera vprašanja oziroma njihovo ureditev pro- 
učiti v luči novih pogojev, ki zlasti po gospodarski reformi pospešujejo procese 
uveljavljanja ekonomskih načel in s tem tudi racionalne zaposlenosti in zaostru- 
jejo nekatera nezadovoljivo rešena vprašanja s področja urejanja medsebojnih 
delovnih razmerij. 

Glede na to, da je potrebno za smotrno izvedbo provizije temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih, ki jo predlagajo odbori, precej časa, so bili odbori mnenja, 
da bi bile skladno z opravljenimi analizami in razgovori v delovnih organiza- 
cijah upravičene in umestne kvečjemu le spremembe in dopolnitve temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih, ki jih v svoji informaciji o nekaterih problemih 
izvajanja temeljnega zakona o delovnih razmerjih navaja republiški sekretariat 
za delo. Le v pogledu, da bi se na novo uredilo pripravništvo in obveznost 
delovnih organizacij, da imajo pripravnike, že v samem temeljnem zakonu 
o delovnih razmerjih, so bili odbori mnenja, da je ta sprememba nepotrebna, 
ker so ta vprašanja bila nedavno urejena s posebnim temeljnim zakonom. 

Odbori so ob taki odločitvi do uveljavitev sprememb in dopolnitev temelj- 
nega zakona o delovnih razmerjih poudarili, da je kljub temu pričeti s kom- 
pleksno revizijo temeljnega zakona in pripravami za kodifikacijo delovnega 
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prava. V tej zvezi so se odbori tudi zavzeli, da naj pravni svet izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije čimprej prouči temeljna vprašanja pravne ureditve 
delovnih/ razmerij in zavzame svoja stališča o tem, kako izpopolniti delovno 
pravni sistem. 

Spričo teh ugotovitev so bili odbori soglasni, da je treba na podlagi vseh 
dosedanjih gradiv in razprav pripraviti poseben skupščinski akt, ki bo vseboval 
poglavitne ugotovitve, ki izhajajo iz dosedanje prakse uveljavljanja temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih in ki bo tudi odražal stališča Skupščine SR Slove- 
nije do nadaljnjega razvoja samoupravnega urejanja delovnih razmerij. Zato 
so odbori sklenili predložiti Skupščini SR Slovenije v obravnavo in potrditev 
ustrezen predlog ugotovitev in sklepov in o uveljavljanju temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih, ki naj se nato posreduje zvezni skupščini kot mnenje 
Skupščine SR Slovenije k predlogom za spremembe in dopolnitve temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih. 

Št.: 010-15/68 
Ljubljana, dne 10. maja 1968 

Začasni odbor za samoupravljanje v delovnih organizacijah organizacijsko- 
političnega zbora je razpravljal o uveljavljanju temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih v delovnih skupnostih na dveh sejah, in sicer dne 4. aprila in 6. maja 
1968. Obe seji sta bili skupni z odborom za delo in socialno zavarovanje repu- 
bliškega zbora in občasnim odborom za družbenoekonomske odnose gospodar- 
skega zbora. Kot osnova za razpravo sta bili odborom dve informaciji, ki ju 
je pripravil republiški sekretariat za delo. Ob teh prikazuje informacija o neka- 
terih problemih izvajanja temeljnega zakona o delovnih razmerjih kako se ta 
zakon uporablja v praksi, medtem ko drugo gradivo, to je informacija o neka- 
terih vprašanjih revizije temeljnega zakona o delovnih razmerjih, nakazuje 
tista vprašanja oziroma določbe TZDR, ki niso v skladu s konceptom samo- 
upravnega izvajanja medsebojnih delovnih razmerij in ustavo. Odbori so sočasno 
razpravljali tudi o predlogu in dopolnilnem predlogu zveznega sveta za delo 
za sprejem zakona o spremembi in dopolnitvi temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih, ki ju je Skupščini SR Slovenije predložila v mnenje zvezna sukpščina. 
Organizacijsko-politični zbor je doslej že trikrat v zadnjih dveh letih razpravljal 
o vprašanjih, ki se pojavljajo v delovnih organizacijah v zvezi s samoupravnim 
urejanjem delovnih razmerij. Tolikšno zavzetost za rešitev teh vprašanj je 
zbor pokazal zaradi tega, ker je njih rešitev in sploh uveljavljanje in razvijanje 
delovnega prava v širšem pomenu besede, velik prispevek k dvigu produktiv- 
nosti dela in izgradnji novih medsebojnih odnosov, ki so bistveni del resničnih 
socialističnih družbenih odnosov. 

Prvi dve razpravi o tej problematiki v organizacijsko-političnem zboru, 
ki sta bili v februarju in decembru 1966, sta bili usmerjeni predvsem v urejanje 
delovnih razmerij v statutih in drugih splošnih aktih delovnih organizacij ter 
njihova uskladitev s temeljnim zakonom o delovnih razmerjih. Predvsem prva 
razprava je ugotovila veliko zaostajanje pri urejanju delovnih razmerij v 
delovnih organizacijah s samoupravnimi splošnimi akti. Zbor je tedaj, kot tudi 
ob drugi razpravi, pozval organe upravljanja v delovnih organizacijah, sindi- 
kalne organizacije, občinske skupščine in vse druge dejavnike, naj se z večjo 
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prizadevnostjo in predvsem odgovornostjo zavzamejo za nenehen razvoj samo- 
upravljanja in za urejanje delovnih razmerij s splošnimi akti. 

Poznejša praksa je pokazala, da nerazvitost in zaostajanje samoupravnih 
odnosov v delovnih organizacijah zavira tako naš gospodarski kot tudi družbeni 
razvoj. Urejanje delovnih razmerij v delovnih organizacijah je postajalo ob 
dejstvu, da si je naša družbena skupnost z gospodarsko in družbeno reformo 
postavila kot cilj nadaljnje konkretiziran je in kvantificiranje socialističnih 
ustavnih načel, vse aktualnejše. Prav zaradi tega je imela razprava o urejanju 
delovnih razmerij v statutih in drugih splošnih aktih, ki je bila v organizacijsko- 
političnem zboru novembra 1967, po eni strani namen, da pokaže, v kolikšni 
meri so načela temeljnega zakona o delovnih razmerjih uresničena in realizirana 
v statutih in drugih splošnih aktih delovnih organizacij, po drugi strani pa je 
bil zbor mnenja, da predstavlja samoupravno urejanje delovnih razmerij v 
delovnih organizacijah samih proces, ki ga je treba spričo pomembnosti za 
nadaljnji razvoj samoupravnih odnosov stalno proučevati in kritično ocenjevati, 
znanstveno raziskovati in spremljati s poglobljenim občutkom v nenehni razvoj 
socialističnih družbenih odnosov. Urejanje delovnih razmerij v smislu načel 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih pomeni tedaj nadaljnji razvoj in afir- 
macijo samoupravljanja in samoupravnih norm, ki jih postavljajo delovne 
skupnosti same. Zaradi tega statuti in drugi splošni akti ne morejo biti več 
izvršilni predpisi k zakonu, temveč so avtohtoni originarni akti. Če so norme 
vsebinsko pomanjkljive, nedognane, deklarativne in površne, dajejo tako vse 
pogoje za samovoljo in nezakonitost, kar povzroča slabo delovno vzdušje v 
delovnih skupnostih in kar ima za posledico delovne spore pred sodišči. Vse 
to pa ima negativni vpliv na delovno storilnost in delovni uspeh. 

Zbor je tedaj ponovno poudaril, da je temeljno izhodišče zakona ustavna 
določba o družbenem značaju delovnih razmerij. V skladu s to ustavno določbo 
zagotavlja zakon družbeni status delavca v urejanju delovnih razmerij. Zato 
je tudi najpomembnejša značilnost zakona uveljavitev načela, da je urejanje 
medsebojnih delovnih razmerij samoupravna pravica in dolžnost članov delovne 
skupnosti. Ta razmerja pa ne morejo in ne smejo biti predmet izključnega 
državnega urejanja v tem smislu, da bi jih urejal zakon v vseh podrobnostih. 
Temeljni zakon o delovnih razmerjih ni niti po svoji zasnovi, niti po vsebini 
namenjen neposredni praktični uporabi,, ker z načelnimi in okvirnimi določ- 
bami predvsem razčlenjuje poglavitne elemente statusa delovnega človeka kot 
člana delovne skupnosti, opredeljuje bistvene značilnosti posameznih pravic in 
dolžnosti ter tako usmerja delovne skupnosti pri njihovem samostojnem in 
samoupravnem urejanju medsebojnih delovnih razmerij. Podrobna in konkretna 
ureditev pravic in dolžnosti ter vseh drugih vprašanj s področja dela in med- 
sebojnih delovnih razmerij, pa je v pristojnosti samih delovnih skupnosti in 
njihovih organov upravljanja, ki ta razmerja ureja s statutom in drugimi 
splošnimi samoupravnimi akti. Zbor je tedaj zavrnil pogosto mnenje, češ da 
temeljni zakon o delovnih razmerjih ni dosegel svojega namena, da predstavlja 
oviro za modernizacijo proizvodnega procesa in da predstavlja coklo načelom, 
ki jih je postavila gospodarska reforma, zaradi česar bi ga bilo treba spremeniti 
in dopolniti v tem smislu, da bi posamezna vprašanja konkretneje urejal tako, 
da bi bilo mogoče posamezna zakonska določila uporabiti neposredno in mimo 
statutov ter drugih samoupravnih aktov delovnih organizacij. Zbor je tedaj tudi 
ugotovil, da veljavni temeljni zakon o delovnih razmerjih ni idealen, v nekaterih 
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določbah ni dovolj jasen in zaradi pomanjkljive pravne tehnike ponekod tudi 
pomanjkljiv, vendar pa so njegova osnovna načela močna opora za razvoj 
samoupravljanja in jih nikakor ne bi smeli okrnjevati ali spreminjati. Zbor je 
končno odločno poudaril, da vse nedovolj proučene, improvizirane in nagle 
spremembe zakona lahko le zavirajo razvoj samoupravljanja, predvsem zato, 
ker vedno bolj pasivizirajo člane delovnih skupnosti in povzročajo odpor zaradi 
pravne nesigurnosti ter občutnih materialnih stroškov. Zbor je zavzel stališče, 
da zahteva vprašanje spremembe temeljnega zakona o delovnih razmerjih po- 
globljeno proučitev in razpravo z vsemi zainteresiranimi organi in organiza- 
cijami, zlasti pa z organi upravljanja v delovnih organizacijah, kot tudi s pri- 
stojnimi odbori zborov Skupščine SR Slovenije. Zbor je sprejel na seji 13. de- 
cembra 1967 poseben sklep o urejanju delovnih razmerij, s katerim je med 
drugim naložil začasnemu odboru za samoupravljanje v delovnih organizacijah, 
da skupaj z odborom za delo in socialno zavarovanje republiškega zbora ter 
občasnim odborom za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora, zbere 
in prouči vse iniciative za spremembo temeljnega zakona o delovnih razmerjih, 
jih analizira ter skupaj s strokovnimi in znanstvenimi institucijami pripravi 
poročilo o teh vprašanjh ter ga predloži v obravnavo republiškemu, gospodar- 
skemu in organizacij sko-političnemu zboru. 

Spričo tega sta bili odboru predloženi uvodoma navedeni informaciji repub- 
liškega sekretariata za delo. Ob razpravi o ugotovitvah, ki izhajajo iz obeh infor- 
macij, so poslanci ponovno poudarili, da predstavlja temeljni zakon o delovnih 
razmerjih skup norm, ki posegajo v občutljiva in življenjsko pomembna raz- 
merja, nastajajoča, ko se delovni ljudje s svojimi osebnimi delovnimi sposob- 
nostmi in delovnimi navadami združujejo v delovne skupnosti. Urejanje no- 
tranjih razmerij pa je prav tisto področje, ki je v okviru ustavnih določil pre- 
puščeno v urejanje delovnim skupnostim samim. To je tudi ena od bistvenih 
značilnosti samoupravnega statusa delovnih skupnosti. 

V razpravi so bile v načelu zavrnjene tendence, ki se kažejo iz predlaganih 
sprememb in dopolnitev temeljnega zakona o delovnih razmerjih, da naj bi se 
z zakonom še podrobneje urejalo posamezne delovne pravne inštitute. Pri tem 
je bilo opozorjeno, da so take zahteve v nasprotju z osnovno koncepcijo temelj- 
nega zakona o delovnih razmerjih, ki je prav v tem, da zakon služi le kot 
podlaga, na kateri delovne organizacije s svojimi samoupravnimi akti konkret- 
neje urejajo delovna razmerja. Urejanje notranjih razmerij pa je prav tisto 
področje, ki je v mejah ustavnih določil prepuščeno delovnim skupnostim kot 
eno od bistvenih značilnosti samoupravnega statusa delovnih skupnosti. V raz- 
pravi je bilo poudarjeno, da je potrebno zato zavrniti vse tiste zahteve, ki teže 
po širjenju državnega urejanja te problematike, ker take zahteve niso združljive 
z našim družbenoekonomskim sistemom, ki zagotavlja delovnemu človeku tak 
položaj, ki mu daje originarno pravico samoupravnega urejanja delovnih od- 
nosov. 

Izhajajoč iz teh načelnih ugotovitev, je bilo v razpravi opozorjeno, da že 
sedanji zakon ni dosleden v upoštevanju teh načel in da se zato ni mogoče 
strinjati z hotenji, ki bi še nadalje rušile omenjeno osnovno načelo zakona. To 
bi namreč pomenilo vračanje na star sistem, v katerem država z zakonskimi 
akti ureja vsa vprašanja s področja delovnih razmerij. Analiza dosedanjih 
izkušenj delovnih organizacij pri urejanju delovnih razmerij, v okviru določil 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih je pokazala, da je zakon sicer prispeval 
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k razvoju samoupravnega prava na tem področju družbenih razmerij, da pa 
tega vendar le ni v celoti dosegel, ker se v mnogih vprašanjih še vedno preveč 
spušča v nadrobno določanje, kaj in kako naj delovne organizacije urejajo s svo- 
jimi splošnimi akti ter o čem in kako naj odločajo organi samoupravljanja. S 
takimi določili, ki jih je vedno vsebuje temeljni zakon, pa le-ta ne spodbuja 
razvoja samoupravnega urejanja, temveč ga celo zavira, ker v preveliki meri 
usmerja ustvarjalno dejavnost delovnih skupnosti le v formalno izvrševanje 
zakonskih pooblastil. Ob tem je bilo izraženo tudi mnenje, da je potrebno samo- 
upravno urejanje delovnih razmerij še nadalje razvijati in to predvsem v smeri 
širšega uveljavljanja medsebojnih dogovorov delovnih skupnosti o načinu ure- 
janja posameznih vprašanj s področja delovnih razmerij in da bi lahko takšni 
družbeni dogovori v mnogočem prispevali k smotrnejšemu in popolnejšemu 
urejanju zlasti tistih vprašanj, ki so skupna posameznim panogam ali pa vrstam 
delovnih skupnosti. Takšni širši družbeni dogovori bi bili lahko tudi ustrezna 
rešitev za boljšo ureditev medsebojnih delovnih razmerij tudi v manjši delovni 
skupnosti z nekaj člani, v katerih ni vedno pogojev, da bi vsaka zase lahko 
ustrezno uredila ta vprašanja. Take delovne skupnosti bi lahko namesto spre- 
jemanja svojih splošnih aktov pristopile k družbenemu dogovoru, s katerim bi 
bila urejena medsebojna delovna razmerja za več delovnih skupnosti enake 
oziroma podobne dejavnosti. 

V pogledu nadaljnje smeri izpopolnjevanja urejanja medsebojnih delovnih 
razmerij je bila postavljena tudi zahteva, da naj se z ustreznimi spremembami 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih prepusti republikam ureditev posa- 
meznih vprašanj in to zlasti na tistih področjih, kjer niso podani pogoji, da bi 
lahko temeljni zakon v celoti zagotovil ustrezne načelne rešitve za ureditev 
posameznih vprašanj. Glede na to, da odbori niso mogli zavzeti dokončnih stališč 
do teh predlogov, je bilo sklenjeno, da naj se ta vprašanja še posebej prouče. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je dosedanja uporaba temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih, glede na njegova izhodišča in načela opozorila na neka- 
tere probleme, ki nastajajo pri realizaciji teh načel in na nekatere negativne 
pojave, ki uveljavljanje tega zakona spremljajo, in tako sprožila aktualna druž- 
beno-politična in pravna vprašanja, ki bi jih lahko zadovoljivo rešila le 
ustrezna revizija tega zakona, ne pa njegove parcialne spremembe in dopolnitve. 
Revizija zakona bi morala predvsem zasledovati cilj, da se z nadaljnjo izpo- 
polnitvijo delovno pravnega sistema zagotovi porast pomena samoupravnih 
norm in omogoči raznovrstnost oblik, v katerih delovni človek uveljavlja in 
uresničuje svoje pravice do samoupravnega urejanja medsebojnih delovnih raz- 
merij. 

Širša ocena od zveznega sveta za delo predlaganih sprememb in dopolnitev 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih je pokazala, da večina predlogov ni 
utemeljenih oziroma, da bi še nadaljnje podrobno urejanje posameznih delovno 
pravnih inštitutov povzročalo dodatne težave in odvračalo delovne organizacije 
od samostojnih in svojim potrebam ustrezajočih izvirnih rešitev. Predlagane 
spremembe in dopolnitve istočasno kažejo, da je treba nekatera vprašanja ozi- 
roma njihovo ureditev proučiti v luči novih pogojev, ki zlasti po gospodarski 
reformi pospešujejo procese uveljavljanja ekonomskih načel in s tem tudi ra- 
cionalne zaposlenosti in zaostrujejo nekatera nezadovoljivo rešena vprašanja 
s področja urejanja medsebojnih delovnih razmerij. 
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Glede na to, da je potrebno za smotrno izvedbo revizije temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih, ki jo predlagajo odbori, precej časa, so bili odbori mne- 
nja, da bi bile skladno z opravljenimi analizami in razgovori v delovnih orga- 
nizacijah upravičene in umestne le spremembe in dopolnitve temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih, ki jih v svoji informaciji o nekaterih problemih izvajanja 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih navaja republiški sekretariat za delo. 
Le v pogledu, da bi se na novo uredilo pripravništvo in obveznost delovnih orga- 
nizacij, da imajo pripravnike, že v samem temeljnem zakonu o delovnih raz- 
merjih, so bili mnenja, da je ta sprememba nepotrebna, ker so ta vprašanja 
bila nedavno urejena s posebnim temeljnim zakonom. 

Odbori so ob taki odločitvi za uveljavitev sprememb in dopolnitev temelj- 
nega zakona o delovnih razmerjih poudarili, da je treba kljub temu pričeti s 
kompleksno revizijo temeljnega zakona in pripravami za kodifikacijo delovnega 
prava. V tej zvezi so se odbori tudi zavzeli, da naj pravni svet izvršnega sveta 
Skupščina SR Slovenije čimprej prouči temeljna vprašanja pravne ureditve 
delovnih razmerij in zavzame svoja stališča ob tem, kako izpopolniti delovno 
pravni sistem. 

Spričo teh ugotovitev so bili odbori soglasni, da se republiškemu, gospo- 
darskemu in organizacijsko-političnemu zboru predlaga sprejem akta, ki bo 
vseboval poglavitne ugotovitve, ki izhajajo iz dosedanje prakse uveljavljanja 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih in ki bo odražal stališča Skupščine SR 
Slovenije do nadaljnjega razvoja samoupravnega urejanja delovnih razmerij. 
Akt naj se nato posreduje zvezni skupščini kot mnenje Skupščine SR Slovenije 
k predlogom za spremembe in dopolnitve temeljnega zakona o delovnih raz- 
merjih. 

Odbor je za svojega predstavnika na seji zbora določil poslanca dr. Branka 
Furlana. 

Št.: 010-15/60 
Ljubljana, 14. 5. 1968 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o pravosodnem izpitu 

Načela za republiški zakon 

Z republiškim zakonom o pravosodnem izpitu bo potrebno 
— izdati predpise o načinu in izvajanje pripravniške prakse pri sodiščih 

za različne vrste diplomiranih pravnikov (sodniški pripravniki, odvetniški pri- 
pravniki, pripravniki iz državnih organov in raznih organizacij, pripravniki — 
volonter j i); 

■ — izdati podrobna določila o pogojih za dovolitev opravljanja pravosodnega 
izpita; 

— določiti organizacijska načela glede opravljanja pravosodnega izpita; 
— izdati podrobnejše predpise o izpitnem programu v okviru temeljnega 

zakona o pravosodnem izpitu; 
— določiti način sestavljanja izpitne komisije; 
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— izdati določila o ocenjevanju znanja kandidatov pri opravljanju pra- 
vosodnega izpita. 

Navedena področja naj bi v republiški zakon o pravosodnem izpitu urejal 
kot je predvideno v naslednjem 

osnutku tez: 

1. Pripravnike sprejema v sodno prakso, ki se opravlja v celotnem delovnem 
času, predsednik sodišča. To načelo velja za redne pripravnike, ki prejemajo 
kot sodniški oziroma odvetniški pripravniki pri sodišču osebni dohodek, za 
pripravnike iz državnih in raznih organizacij, ki so pri slednjih v stalnem delov- 
nem razmerju in končno za pripravnike-volonter je, ki niso v delovnem raz- 
merju in hočejo s prakso pri sodišču le pridobiti pogoj za opravljanje pravo- 
sodnega izpita. 

Pravilnik sodišča lahko pooblasti predsednika sodišča, da sprejme k za- 
časnemu seznanjanju s sodnim delom v skrajšanem delovnem času tudi diplo- 
mirane pravnike, ki so v delovnem razmerju pri državnih organih, delovnih ali 
drugih organizacijah, ne da bi pri sodišču prejemali osebne dohodke. Predsednik 
sodišča lahko odredi zaradi kršitve delovnih dolžnosti tudi predčasno prekinje- 
nje pripravniške prakse oziroma seznanjanja s sodnim delom. 

2. Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo je matični organ za 
opravljanje pravosodnega izpita, pri katerem se kandidati prijavljajo k izpitu. 
Ta sekretariat izda odločbo o dopustitvi k opravljanju pravosodnega izpita, ko 
ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita (diploma pravne 
fakultete, predpisana pripravniška praksa, večletno pravniško delo izven pra- 
vosodja). 

3. Izpitno komisijo za pravosodni izpit, ki jo postavlja republiški sekretar 
za pravosodje in občo upravo, sestavljajo predsednik komisije, njegov namest- 
nik in ustrezno število izpraševalcev ter njihovih namestnikov. 

4. a) Uspeh pravosodnega izpita ocenjuje komisija z ocenami »izpit je opra- 
vil« in »izpita ni opravil«. 

b) Kandidat sme izpit ponavljati največ dvakrat. 
c) Ce kandidat iz enega izpitnega predmeta ni opravil izpita, more polagati 

iz tega predmeta popravni izpit. 
5. a) Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo je pooblaščen, da s 

pravilnikom predpiše način spoznavanja diplomiranih pravnikov z delom in 
prakso pri sodišču, način razporejanja pripravnikov na delo pri opravljanju 
prakse ter tehnične določbe glede prijavljanja kandidatov k izpitu, poteku 
izpita, delu izpitne komisije ipd. 

b) Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo določi podroben izpit- 
ni program za pravosodni izpit v okviru določil temeljnega zakona o pravosod- 
nem izpitu. 

OBRAZLOŽITEV 

Pravosodni sistemski zakoni predvidevajo opravljanje pravosodnega izpita 
za diplomirane pravnike, da bi ti pridobili pogoje za izvrševanje sodniških in 
drugih funkcij v pravosodju in v odvetništvu, izven tega pa naj bi pravosodni 
izpit usposabljal diplomirane pravnike za delo izven sodstva in odvetništva na 
tistih področjih, ki so povezana s pravosodnim delom. 
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S tega vidika izhaja tudi temeljni zakon o pravosodnem izpitu (Uradni 
list SFRJ, št. 15/67), ki sicer podaja le osnovna načela o pravosodnem izpitu in 
njegovo fiziognomijo, podrobnejšo ureditev pa prepušča republiški zakonodaji. 
Poudariti je, da temeljni zakon o pravosodnem izpitu ne ureja zgolj materije 
o pravosodnem izpitu, kakor bi to izhajalo iz samega naslova zakona, temveč 
ureja tudi pravno prakso diplomiranih pravnikov pri sodiščih in drugih pra- 
vosodnih organih ter v odvetništvu. Zato naj tudi republiški zakon o pravo- 
sodnem izpitu sledi intencijam in sistematiki temeljnega zakona in obravnava 
poleg načel, ki urejajo opravljanje pravosodnega izpita, tudi temeljna načela 
o opravljanju pravne prakse. Pri tem je pripomniti, da že republiški zakon 
o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SRS, št. 20/65) daje v 26. členu pred- 
pise glede določanja števila pripravniških mest, glede postavljanja pripravnikov 
po predsednikih sodišč in glede sredstev za osebne dohodke tistih pripravnikov, 
ki so postavljeni za potrebe pravosodja. 

Temeljni zakon o pravosodnem izpitu določa tri vrste pripravnikov, ki 
opravljajo sodno prakso in sicer: 

— diplomirane pravnike, ki opravljajo pravniško delo pri sodišču ali od- 
vetniški pisarni 2 leti; 

— diplomirane pravnike, ki opravljajo pravniško delo pri državnem organu 
ali delovni organizaciji, morajo pa vsaj 1 leto opravljati prakso pri sodišču ali 
odvetniški pisarni, da dobe pravico opravljati pravosodni izpit; 

— diplomirane pravnike, ki niso na delu niti pri sodišču ali drugem pravo- 
sodnem oziroma državnem organu, niti pri delovni ali drugi organizaciji (pri- 
pravniki-volonterji), ki pridobe z dvoletno prakso pravico opravljati pravosodni 
izpit. 

Tako uvaja temeljni zakon poleg že doslej ustaljene pripravniške prakse 
dosedanjih sodniških in odvetniških pripravnikov še dve novi vrsti pravne 
prakse pri sodiščih. 

Temeljni zakon o pravosodnem izpitu izrecno pooblašča republiški predpis, 
naj uredi način in pogoje za sprejemanje diplomiranih pravnikov v sodno prakso. 
To pooblastilo je izvedeno deloma že v tezah za republiški zakon o pravosodnem 
izpitu oziroma bo še podrobneje izvedeno v predvidenem pravilniku repu- 
bliškega sekretariata za pravosodje in občo upravo. 

Poleg pripravniške prakse diplomiranih pravnikov pa predvidevajo teze, 
da lahko predsednik sodišča sprejme diplomirane pravnike k omejeni in po- 
sebne vrste sodni praksi s skrajšanim delovnim časom zaradi seznanjanja s 
sodnim delom, če žele pripravniki, ki lahko po dolgoletnem pravniškem delu 
izven pravosodja opravljajo pravosodni izpit (štiriletno pravniško delo), sezna- 
niti se s sodnim delom in sodno prakso. Ker je tako seznanjanje s sodnim delom 
le izjemno in se opravlja krajšo dobo in v skrajšanem delovnem času, seveda 
ni enakovrstno in enakovredno z redno sodno prakso. 

Osnutek tez predvideva, da komisija ocenjuje kandidatovo znanje pri iz- 
pitu z ocenama »je opravil« in »ni opravil«. 

Novota, ki jo uvajajo teze, je dopustnost opravljanja popravnega izpita iz 
enega predmeta. Ogromna večina konzultiranih institucij izrecno naglaša, da 
je uvedba popravnega izpita iz enega predmeta koristna, pa tudi sedanja praksa 
kaže na tako koristnost prav zaradi pogostega pomanjkljivega znanja kandidata 
iz enega samega predmeta. 
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Teze zakona nakazujejo, da bi bodoči zakon moral obravnavati določene 
predpise tehničnega značaja glede opravljanja pravosodnega izpita, glede izpitne 
komisije ipd., deloma pa bi te predpise obravnaval pravilnik, ki naj bi ga po 
pooblastilu republiškega zakona izdal republiški sekretar za pravosodje in občo 
upravo. 

Višino honorarja za delo izpitne komisije določa po sedanjih predpisih re- 
publiški sekretar za pravosodje in občo upravo in gredo ti stroški za honorarje 
v breme proračuna republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo. Ker 
bi glede honoriranja članov izpitne komisije tudi v novem zakonu ne prišlo do 
sprememb, novi republiški zakon o pravosodnem izpitu ne bi zahteval novih 
finančnih sredstev za svoje izvajanje. 

Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo je dne 13. 12. 1967 pred- 
ložil osnutek načrta republiškega zakona o pravosodnem izpitu izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije. Ta osnutek je odbor izvršnega sveta za samoupravljanje 
in notranjo politiko obravnaval na svoji 23. seji dne 20. 3. 1968 in sklenil, da naj 
republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo stavi predsedniku Skupšči- 
ne SR Slovenije predlog v smislu 248. in 250. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SRS — poročilo z dne 8. 5. 1968, 
št. 132-2/68. 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora — poročilo 
z dne 10. 5. 1968, št. 132-2/68. 

Začasni odbor za pravosodni sistem organizacijsko-političnega zbora — po- 
ročilo z dne 14. 5. 1968, št. 132-2/68. 

PREDLOG ODLOKA 

o najetju kredita pri Kreditni banki in hranilnici v Ljubljani za sanacijo 
kliničnih bolnic v Ljubljani 

Na podlagi 151. člena ustave Socialistične republike Slovenije in v zvezi 
s 107. in 109. členom zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR 
Sloveniji (Uradni list SRS, št. 36/64) je Skupščina SR Slovenije na seji repu- 
bliškega zbora in na seji organizacijsko-političnega zbora dne 28. maja 1968 spre- 
jela naslednji 

ODLOK 

Socialistična republika Slovenija najame za sanacijo kliničnih bolnic v Ljub- 
ljani pri Kreditni banki in hranilnici v Ljubljani kredit: 

— din 9 697 782,00 za ugotovljene nekrite izgube iz poslovanja kliničnih 
bolnic v Ljubljani v letu 1967, s 5-letnim vračilnim rokom in z začetkom vra- 
čanja 28. 2. 1969, ter 
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— din 1 300 000,00 za dopolnitev trajnih obratnih sredstev kliničnih bolnic 
v Ljubljani, za dobo 18 mesecev in vračljivih v 13 enakih mesečnih obrokih po 
din 100 000,00 začenši od 1. 10. 1968. dalje. 

Kredita najame republika po obrestni meri največ 8 % na leto. Obresti 
plačuje polletno za nazaj. 

Iz sredstev obeh posojil odobri Socialistična republika Slovenija kliničnim 
bolnicam v Ljubljani sanacijski kredit. Pogoji, ob katerih dobijo kredit klinične 
bolnice v Ljubljani, ne smejo biti manj ugodni, kakor so pogoji, pod katerimi 
ga najame republika. 

Ureditev kreditnega razmerja med Socialistično republiko Slovenijo in kli- 
ničnimi bolnicami v Ljubljani prevzame kot komisijski posel za Socialistično 
republiko Slovenijo Kreditna banka in hranilnica v Ljubljani. 

OBRAZLOŽITEV 

Republika najame gornji posojili, da bi lahko skladno s pogodbo o sanaciji 
in s sanacijskim programom omogočila normalizacijo poslovanja kliničnih bolnic 
v »Ljubljani. 

Kreditna banka in hranilnica v Ljubljani ni sprejela predloga izvrš- 
nega sveta Socialistične republike Slovenije, naj odobri sanacijski kredit 
ob njenem poroštvu kliničnim bolnicam neposredno. Vzrok za odklonitev je 
predvsem dejstvo, da klinične bolnice še niso pripravile sanacijskega programa, 
na podlagi katerega bi banka lahko prespjala možnost odobritve kredita glede 
na svojo poslovno politiko. Pač pa je banka pripravljena odobriti zaprošeni 
kredit Socialistični republiki Sloveniji kot ustanoviteljici kliničnih bolnic. Takš- 
no ravnanje banke se nam zdi razumljivo in glede na okoliščino, da je potrebno 
zagotoviti kritje izgube iz leta 1967 čimprej, torej preden bodo dokončani 
sanacijski programi posameznih organizacijskih enot kliničnih bolnic, tudi edino 
mogoče. Sekretariat za finance meni, da ne bi bilo smotrno vztrajati na predlogu, 
naj bi banka odobrila kredit neposredno kliničnim bolnicam, ker bi to časovno 
zelo zavleklo urejanje razmer v kliničnih bolnicah. 

Banka pa je pripravljena prevzeti izvajanje kreditne pogodbe med Sociali- 
stično republiko Slovenijo in kliničnimi bolnicami kot komisijski posel. 

Kreditne pogoje je banka sprejela v smislu predloga izvršnega sveta. 
Glede na pogoje, kakor so navedeni v sklepu, bo potrebno, da bodo kli- 

nične bolnice plačale: 
— v letu 1968: obresti po obračunu per 30. 6. 1968 od celotnega kredita za 

približno 1 in pol meseca; 3 mesečne obroke kot odplačilo kredita za obratna 
sredstva po din 100 000, to je din 300 000; 

— v letu 1969: obresti za drugo polletje 1968 in prvo polletje 1969 po 
stanju obeh kreditov; v februarju 1969 prvo petino kredita za sanacijo v znesku 
din 1 939 556,50 ter v prvih desetih mesecih 10 mesečnih obrokov posojila za 
obratna sredstva v znesku din 100 000 na mesec, to je skupaj 1 milijon dinarjev; 

— v letu 1970 do leta 1973, to je do dokončnega odplačila glavnice kredita 
za sanacijo dvakrat na leto polletne obresti po stanju kredita in v vsakem 
februarju po eno petino glavnice v znesku din 1 939 556,40. 
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Odplačila bo klinična bolnica vplačevala v korist kredita SR Slovenije pri 
Kreditni banki in hranilnici v Ljubljani. Ce klinične bolnice svojih zapadlih 
obveznosti ne bi plačale, si jih bo banka avtomatično poplačala v breme repu- 
bliškega proračuna. 

Mnenje socialno-zdravstvenega zbora 

Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne 24. maja 
1968 razpravljal o sanaciji kliničnih bolnic Ljubljana za pokritje deficita iz leta 
1967. Osnova za razpravo je bila ustrezna informacija republiškega sekretariata 
za zdravstvo in socialno varstvo, pogodba o redni sanaciji kliničnih bolnic Ljub- 
ljana za pokritje deficita iz leta 1967 in predlog odloka o najetju kredita pri 
Kreditni banki in hranilnici Ljubljana za sanacijo kliničnih bolnic Ljubljana. 

V razpravi je bilo kritizirano dejstvo, da je izvršni svet dokaj pozno rea- 
giral na kritično situacijo v kliničnih bolnišnicah. Le.-te so namreč že aprila 1967 
izkazovale večji primanjkljaj. Izraženi so bili pomisleki glede načina sanacije. 
Le-ta je enak kot za gospodarske organizacije, čeprav se v bolnišnici cene sto- 
ritev ne oblikujejo po ekonomskih merilih. V zvezi s tem je bilo poudarjeno, 
da ne bi bila umestna sanacija v obliki dotacije s strani republike, ker bi s tem 
ustvarili revolt drugih zdravstvenih zavodov, ki so se mnogo bolj prizadevali 
za racionalnejše poslovanje. 

Razprava je opozorila na neustrezno delitev sredstev, namenjenih za zdrav- 
stveno varstvo v ljubljanjski komunalni skupnosti. Delež sredstev za bolnišnično 
zdravljenje je namreč premajhen, da bi se z njim lahko pokrila razmeroma draga 
dejavnost kliničnih bolnic, ki med drugim opravljajo tudi vrhunske zdravstvene 
storitve. 

V razpravi je bilo sproženo vprašanje pokrivanja obveznosti do kliničnih 
bolnic v zvezi s pedagoško in raziskovalno dejavnostjo medicinske fakultete 
v Ljubljani. V tej zvezi je bilo poudarjeno, da še ni sklenjena pogodba med kli- 
ničnimi bolnicami in medicinsko fakulteto. Zaenkrat medicinska fakulteta pla- 
čuje polovico osebnih dohodkov svojih pedagoških delavcev, ki delajo v klinikah. 
Izvršni svet je postavil zahtevo, da se čimprej pripravi detajlni pregled po- 
trebnih sredstev za šolanje kadrov, da bi se lahko natančneje opredelila obvez- 
nost iz naslova izobraževanja. V tej zvezi je izvršni svet tudi odprl problem 
soustanovitelj stva kliničnih bolnic, saj bi republika prevzela soustanoviteljstvo 
in s tem v zvezi tudi obveznosti le v pogledu šolanja medicinskih kadrov in 
financiranja raziskovalne dejavnosti. 

Glede ločitve klinične od bolnišnične dejavnosti je bilo v razpravi poudar- 
jeno, da ni sprejemljiva organizacijska razdelitev klinične od bolriične dejavnosti 
kliničnih bolnic v Ljubljani. Sprejemljiva je le rešitev, da so klinične bolnice 
»učeča bolnišnica« s pogodbeno preciziranimi odnosi z medicinsko fakulteto. 

Opozorjeno je bilo, da ni prav, da se poslovanje kliničnih bolnic primerja 
s poslovanjem drugih bolnišnic. Gre za povsem drugo kvaliteto, zato primerjave 
ne vzdržijo kritike, zlasti še, ker nimamo izdelanih realnih meril za vrednotenje 
strokovnega dela. 

Kritično je bila ocenjena trditev, da so tudi sindikati deloma prispevali k 
neustrezni kadrovski zasedbi kliničnih bolnic, ker so se ob združitvi le-te s po- 
likliniko uprli množičnemu odpustu delavcev. Sindikati so bili res proti množič- 
nemu odpustu, zahtevali pa so, da se eventualne redukcije kadra izvedejo le 
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na osnovi sprejete sistemizacije in podrobnih kadrovskih analiz. Teh analiz 
pa ni in tudi sistemizacija še ni bila sprejeta. Zato bi morali samoupravni organi 
kliničnih bolnic čimprej sprejeti ustrezno sistemizacijo delovnih mest ter na tej 
osnovi ukrepati. 

Razprava je opozorila, da za sedanje stanje ni krivo decentralizirano samo- 
upravljanje v kliničnih bolnicah. Ob decentraliziranem samoupravljanju so bila 
namreč sredstva v letu 1967 centralizirana, to pa ni spodbujalo samoupravnih 
organov delovnih enot k racionalnemu poslovanju. Rešitev je zato treba poiskati 
v poglobitvi samoupravljanja ter v ekonomskem spodbujanju delovnih enot za 
racionalnejše poslovanje. Statut kliničnih bolnic to omogoča; pozitivna določila 
tega statuta pa se doslej niso izvajala. 

Razprava je opozorila na deficit, ki je nastal že v letošnjem letu in je znašal 
ob koncu aprila že 480 milijonov S din. Izražena je bila bojazen, da ne bo treba 
v prihodnjem letu sklepati o pokrivanju novega deficita, saj je vprašljivo, kakšni 
bodo finančni učinki sanacijskih ukrepov, ki bodo sprejeti v letošnjem letu. 

Poslanci so se zanimali, kakšni so osnovni obrisi predvidenega sanacijskega 
programa. V tej zvezi je predstavnik kliničnih bolnic seznanil odbor, da je 
upravi odbor kliničnih bolnic na svoji seji dne 24. 5. že sprejel sklep o znižanju 
osebnih dohodkov ter da bo 27. 5. 1968 prvi sestanek organov kliničnih bolnic 
s sanacijsko komisijo, ki je določena s pogodbo. V sanacijskem programu bo 
vsekakor morala najti mesto sistemizacija delovnih mest, reorganizacija upravne 
službe v zavodu in njegovih enotah, racionalizacija servisnih enot, opredelitev 
kliničnih storitev, sprejetih finančnih programov enot, sklenitev pogodbe z me- 
dicinsko fakulteto ter pogodbe s komunalno skupnostjo socialnega zavarovanja 
delavcev ter drugi ukrepi. 

Poslanci so izrazili kritiko na račun kolektiva kliničnih bolnic, predvsem pa 
na račun organov upravljanja v tem zavodu, ki niso pravočasno in z zadostno 
zavzetostjo sproti reševali odprtih problemov. 

Zbor je bil mnenja, da je sanacija kliničnih bolnic Ljubljana za pokritje 
deficita iz leta 1967, na način kot to predlaga izvršni svet, sprejemljiva in v se- 
danjih pogojih ustrezna. Zato predlaga republiškemu in organizacij sko-politič- 
nemu zboru, da sprejmeta predlog odloka o najetju kredita pri Kreditni banki 
in hranilnici v Ljubljani za sanacijo kliničnih bolnic Ljubljana. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
16. maja 1968 obravnavala predlog odloka o najetju kredita za sanacijo kliničnih 
bolnic v Ljubljani, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V skladu s svojo funkcijo se komisija pri obravnavanju predlaganega odloka 
ni ukvarjala z vsebinskimi vprašanji reševanja nastalega položaja v zvezi s po- 
slovanjem kliničnih bolnic v Ljubljani ter s finančno-materialnimi vidiki predla- 
ganega odloka. Ugotovljeno je bilo, da določbe 107. in 109. člena zakona o finan- 
ciranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 36/64) 
dopuščajo zadolževanje družbeno-politične skupnosti v smislu predlaganega od- 
loka in zato k predlogu odloka komisija ni imela načelnih pripomb. 

V podrobni obravnavi besedila predlaganega odloka je predlagatelj pred- 
ložil amandma, s katerim dopolnjuje besedilo tretjega odstavka predlaganega 
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odloka tako, da se glasi: »Iz sredstev obeh posojil odobri Socialistična republika 
Slovenija kliničnim bolnicam v Ljubljani sanacijski kredit. Pogoji, ob katerih 
dobijo kredit klinične bolnice v Ljubljani, so glede rokov vračanja določeni 
v pogodbi o redni sanaciji, ostali pogoji pa ne smejo biti manj ugodni, kakor so 
pogoji, pod katerimi ga najema republika. Kredit za trajna obratna sredstva daje 
SR Slovenija kliničnim bolnicam pod istimi pogoji kot ga sama najema pri Kre- 
ditni banki in hranilnici Ljubljana.« 

Komisija k predlagani dopolnitvi besedila ni imela pripomb, pač pa je pred- 
lagala, da se celoten odlok redakcijsko preuredi tako, da bi tudi oblikovno imel 
vse potrebne elemente skupščinskega akta, in sicer: 

1. Odlok se opremi z naslovom: »Odlok o najetju kredita za sanacijo kli- 
ničnih bolnic v Ljubljani«. 

2. Besedilo prvega odstavka (z obema alineama) se označi s točko I.; drugi 
odstavek se označi s točko II.; besedilo tretjega in četrtega odstavka se označi 
s točko III. 

3. V četrtem odstavku se črta besedilo »kot komisijski posel«, ker termino- 
loško v tej zvezi ne ustreza in tudi sicer ni potrebno. 

4. Doda se nova IV. točka z besedilom: »Za izvajanje tega odloka skrbi 
republiški sekretariat za finance«. 

in nova V. točka z besedilom »Ta odlok začne veljati naslednji dan po 
objavi v ,Uradnem listu SRS'.« 

Predstavnik predlagatelja se o predlaganih spremembah ni izjavil. 

St. 402-125/68 
Ljubljana, dne 17. 5. 1968 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora sta na 
seji dne 22. maja 1968 razpravljala o predlogu odloka o najetju kredita za sana- 
cijo kliničnih bolnic v Ljubljani, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 

Za načelno razpravo je, poleg predlaganega odloka, služil članom odborov 
še predlog pogodbe o redni sanaciji kliničnih bolnic za pokritje deficita iz leta 
1967, informacija o poslovanju kliničnih bolnišnic v Ljubljani za leto 1967, s 
predlogi za sanacijo, ki jih je predložil republiški sekretariat za zdravstvo in 
socialno varstvo ter mnenji odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlo- 
gov socialno-zdravstvenega zbora in odbora za zdravstvo in socialno politiko 
republiškega zbora k sanaciji kliničnih bolnic v Ljubljani. 

Odbora sta uvodoma ugotovila, da bi bila spričo težkega položaja, v kate- 
rem so se znašle klinične bolnice v Ljubljani, uvedba prisilne uprave najboljši 
sanacijski ukrep. Zal pa tak ukrep ni mogoč, ker je ustavno sodišče SR Slovenije 
razveljavilo drugi odstavek 28. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe 
v SR Sloveniji, ki je predvideval uvedbo prisilne uprave tudi v zdravstvenih za- 
vodih. Zaradi tega je izvršni svet prevzel, po določilu 68. člena temeljnega za- 
kona o zavodih, pogodbeni načrt izvajanja sanacije, ki zavezuje ustanovitelja, 
da mora, glede izpolnitve zavodovih obveznosti, prevzeti njegovo sanacijo. 

Odbora sta opozorila na dejstvo, da je izvršni svet, kot ustanovitelj klinič- 
nih bolnic, dokaj pozno reagiral na tako stanje v kliničnih bolnicah, ki so že 
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v aprilu 1967 prikazale primanjkljaj v višini 9 660 000 dinarjev, do konca leta 
pa se je ta primanjkljaj še občutno povečal. Samoupravni organi so bili pravo- 
časno opozorjeni na neskladje med dohodki in potrošnjo in so jim bili predla- 
gani tudi potrebni ukrepi za rešitev situacije, vendar jih je večina delovnih enot 
zavrnila v pričakovanju, da bo izgubo poravnal pač nekdo izven kliničnih bolnic. 
Zato tudi kolektiv kliničnih bolnic ni uveljavil vrsto tistih ukrepov, ki jih je za 
racionalnejše poslovanje zavoda sam sprejel. 

Odbora sta poudarila, da sedanji položaj kliničnih bolnic ne dovoljuje nika- 
kršnega zavlačevanja z rešitvijo nastale situacije, kajti odlaganje bi samo otežilo 
tako ekonomsko kot tudi politično situacijo v samih bolnicah in v javnosti, 
Spričo tega sta možni samo dve rešitvi, sanacija ali likvidacija. Predstavnik 
izvršnega sveta je podrobno obrazložil odboroma, da je izvršni svet temeljito 
proučil možnosti in argumente, ki bi govorili za likvidacijo zavoda, ki bi bila 
nujna predvsem v primeru, če bi svet kliničnih bolnic zavrnil pogodbo o redni 
sanaciji kliničnih bolnic. V likvidacijskem postopku bi sicer republika prido- 
bila tista sredstva, ki bi šla na račun sedanjih kr editor j ev, vendar tega ne bi 
bilo veliko, v glavnem pa bi bilo treba večji del izkazane izgube ita:k poravnati. 
Spričo tega prisilna likvidacija zavoda iz ekonomskega stališča ne bi pomenila 
bistveno boljše situacije kot sanacija. Likvidacija bi sicer omogočila likvidatorju 
uveljavitev nekaterih prisilnih ukrepov, ki pa tudi ne bi mogli bistveno oško- 
dovati kolektiv, niti bolnike. Tudi ti prisilni ukrepi bi se morali gibati pretežno 
v okvirih sedanjih kalkulacij. Mimo tega bi tak ukrep nedvomno demobiliziral 
še tiste pozitivne sile v samem kolektivu kliničnih bolnišnic, ki so pripravljene 
spoprijeti se z nastalo situacijo in razrešiti vrsto notranjih nerešenih vprašanj. 
Odbora sta tako stališče izvršnega sveta v celoti sprejela in podprla. 

Pri obravnavanju sanacije kliničnih bolnic sta odbora menila, da bi se bilo 
lažje odločati, če bi bil k predlogu odloka za najem kredita in k pogodbi o sa- 
naciji predložen tudi že konkreten sanacijski načrt. Člani odborov so poudarili, 
da zaenkrat ni na razpolago še nobenih trdnih elementov za definitivno sanacijo 
poslovanja kliničnih bolnišnic v letošnjem letu. Povsem jasno je, da se tudi pri 
letošnjem poslovanju, ob nespremenjenih pogojih financiranja in dotoka sred- 
stev, izguba nadaljuje z lanskoletnim tempom. Ob sedanjih finančnih kalkula- 
cijah in ob sedanjem delitvenem razmerju med osnovno zdravstveno dejavnostjo 
in bolnišnicami je povsem jasno, da bodo klinične bolnišnice tudi ob najstrožjem 
izvajanju sanacijskih ukrepov zaključile letošnje leto z nekajmilijonsko izgubo. 

Kljub temu pa sta odbora prepričana, da bo možno z doslednim izvajanjem 
sanacijskih ukrepov, z naporom kolektiva kliničnih bolnišnic, kot tudi s pristoj- 
nimi činitelji izven zavoda postopno preiti na poslovanje brez izgube. 

Ob obravnavanju pokritja izgube v kliničnih bolnicah sta odbora opozorila 
tako na objektivne kot tudi na subjektivne vzroke, ki so tako stanje povzročili. 
Pri tem sta odbora poudarila, da so sanacijski ukrepi, ki jih je že sprejel upravni 
odbor v juliju 1967 in pozneje v novembru 1967, in ki so razvidni iz informacije 
o poslovanju kliničnih bolnic, predvsem subjektivne narave. Odbora pa sta po- 
sebej poudarila, da je treba pripisati del izgube objektivnim okoliščinam finan- 
ciranja kliničnih bolnic in zdravstvenega varstva sploh, saj so klinične bolnice 
šele konec leta 1967 dokončno zvedele, s kakšnimi sredstvi bodo razpolagale. 
Pavšalno financiranje v letu 1967 je izmed vseh zdravstvenih zavodov najbolj 
prizadelo klinične bolnice, ki nudijo zdravstveno varstvo na najvišji ravni. Tak 
sistem financiranja je bil sprejemljiv za tiste zdravstvene zavode, v katerih 
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predstavljajo hospitalni stroški pretežno večino stroškov. Zato bi morale kli- 
nične bolnice po mnenju odborov razmejiti bolnišnično dejavnost od klinične in 
tudi jasno opredeliti pedagoško dejavnost. 

Poleg finančnih ukrepov pa bi bilo treba po mnenju odborov podvzeti tudi 
notranje organizacijske ukrepe. Razdrobljenost v upravnem in samoupravnem 
pogledu je prevelika in nevzdržna. Prenos samoupravnih pravic na posamezne 
delovne enote je bil povezan tudi z upravno pridobitvijo, saj si je vsaka upravna 
enota umislila tudi lastni administrativni aparat. Tako ima danes centralna 
uprava manj zaposlenega administrativnega kadra, kot druge delovne enote, 
čeprav jim ta vrši vse računovodsko-tehnične posle in še razne druge tehnične 
in upravne storitve. Taka razdrobljenost samoupravnih organov je pogojena 
s statutom, ki ga je odobrila pristojna občinska skupščina na priporočilo sin- 
dikatov z namenom, da bi se samoupravljanje čim bolj približalo delovnim 
ljudem. Pri tem pa se ni upoštevalo dejstva, da razdrobljenost organov samo- 
upravljanja omogoča posameznim delovnim enotam popolnoma samostojno vo- 
denje kadrovske politike in finančno-materialnega poslovanja. 

Na strukturo zaposlenih so po mnenju obeh odborov vplivali tudi speci- 
fični pogoji dela, ki so v kliničnih bolnicah drugačni kakor pa v drugih regional- 
nih bolnicah. Na slabšo strukturo zaposlenih je vplivala tudi praključitev poli- 
klinike h kliničnim bolnicam. Čeprav klinične bolnice niso potrebovale vsega 
kadra, so ga morale sprejeti, ker so se sindikati protivili odpustu večjega števila 
zaposlenih. Problem odvečnih zdravstvenih delavcev še do danes ni rešen, 
ker kadrovsko politiko samostojno vodijo posamezne klinike, ki pa v smeri ra- 
cionalnejše zaposlitve kadrov niso ničesar storile. 

Po mnenju obeh odborov je posledica organizacijskih pomanjkljivosti, da 
zaradi nejasne in prepletajoče se pristojnosti centralnih samoupravnih organov 
in samoupravnih organov posameznih enot sklepanje in odločanje ni učinkovito 
in ga lahko zavre samoupravni organ posamezne enote. Realizacija odločitev 
samoupravnih organov je zaradi razdrobljenosti upravnega aparata tako dolga 
in neučinkovita, da pomeni eno izmed bistvenih pomanjkljivosti za urejeno 
poslovanje in hitro ukrepanje zavoda. 

V zvezi s takim položajem so člani odborov izrazili tudi pomislek, če bodo 
klinične bolnice na osnovi sedanjega načina financiranja njihovih storitev, pri 
taki razvejanosti upravnih in samoupravnih organov, sposobne vračati kredit 
v predvidenih rokih, kajti v tem primeru sprejem odloka ne bi pomenil najetje 
kredita za sanacijo kliničnih bolnic, temveč dajanje dotacije. Glede na že uvo- 
doma povedano, pa sta odbora bila vendarle soglasna v tem, da bo dosledno 
izvajanje določb pogodbe in sanacijskih ukrepov v bodočnosti vendarle uspešno 
in da bo zagotovilo kliničnim bolnicam urejeno poslovanje. 

V zvezi z mnenjem odbora za zdravstveno in socialno politiko republiškega 
zbora, ki se predvsem zavzema za to, da bi bil sanacijski načrt sprejet v dolo- 
čenem roku, to je v enem mesecu po podpisu pogodbe, pa sta odbora menila, 
da verjetno ta rok, glede na sedanje okoliščine ni realen in da bi bilo mogoče 
sprejeti sanacijski načrt v približno dveh mesecih. 

Glede na povedano sta odbora predlog odloka v načelu sprejela. 
Pri obravnavi v podrobnostih sta odbora sprejela spremembe in dopolnitve, 

ki jih je predlagala zakonodajno-pravna komisija na seji dne 16. maja 1968, kot 
tudi dopolnilo tretjega odstavka, ki ga je predlagal na seji navedene komisije 
predstavnik predlagatelja. 
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Odbora predlagata republiškemu in organizacijsko-političnemu zboru, da 
predlpg odloka o najetju kredita za sanacijo kliničnih bolnic v Ljubljani sprej- 
meta z navedenimi dopolnitvami in spremembami. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je za svo- 
jega poročevalca določil poslanca Mirana Cvenka, začasni odbor za proračunski 
sistem in finance organizacijsko-političnega zbora pa poslanca Ivana Krajnčiča. 

Št.: 402-125/68 
Ljubljana. 23. 5. 1968 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega 
zbora je na seji dne 13. 5. 1968 razpravljal o sanaciji kliničnih bolnic Ljubljana 
za pokritje deficita iz leta 1967. Osnova za razpravo je bila pogodba o redni 
sanaciji kliničnih bolnic Ljubljana za pokritje deficita iz leta 1967 in predlog 
odloka o najetju kredita pri Kreditni banki in hranilnici v Ljubljani za sanacijo 
kliničnih bolnic v Ljubljani, ki jo je skupščini predložil izvršni svet in informa- 
cija o poslovanju kliničnih bolnic v Ljubljani v letu 1967 in predlogi za sanacijo, 
ki ju je skupščini predložil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo. 

V razpravi so poleg članov odbora in nekaterih drugih poslancev zbora so- 
delovali tudi predstavniki republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno 
varstvo, kliničnih bolnic Ljubljana, republiškega in regionalnega zdravstvenega 
centra Ljubljana in komunalnega zavoda za socialno zavarovanje delavcev Ljub- 
ljana. 

Odbor je poudaril, da je že večkrat opozoril na problem poslovanja kli- 
ničnih bolnic in potrebne ukrepe za racionalnejše poslovanje in boljšo orga- 
nizacijo dela te ustanove. Ob obravnavi aktualnih problemov zdravstvenega 
zavarovanja v novembru 1967 je zahteval, da zdravstveni zavodi čimprej sani- 
rajo svoje razmere in da sprejmejo ustrezne sanacijske načrte oziroma da sana- 
cijske ukrepe sprejmejo družbeni činitelji. Zato odbor podpira prizadevanja 
izvršnega sveta in sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo za sanacijo 
kliničnih bolnic za pokritje deficita iz leta 1967. Odbor pa je kritično ocenil 
dejstvo, da je izvršni svet dokaj pozno reagiral na kritično situacijo v kliničnih 
bolnicah, saj so klinične bolnice že v aprilu 1967 predvidevale primanjkljaj v 
višini 900 mio S din in so vse preteklo leto deficitno poslovale. Odbor se je v 
celoti strinjal s pogodbo o redni sanaciji kliničnih bolnic ter s predlogom odloka 
o najetju kredita. Poudaril pa je, da bi bilo treba čimprej sprejeti sanacijski 
načrt, ki ga predvideva pogodba, ker bi čimprejšnja realizacija predvidenih 
ukrepov nedvomno prispevala k omilitvi težavnega finančnega poslovanja kli- 
ničnih bolnic v letošnjem in v prihodnjih letih. 

I. 

Predstavniki kliničnih bolnic so opozorili, da je treba pri ocenjevanju po- 
slovanja kliničnih bolnic upoštevati specifične pogoje dela te institucije. Ta 
zavod ni homogena enota, saj sestoji iz več samostojnih enot, ki delujejo v 
zastarelih in funkcionalno neustreznih prostorih. Za ta zavod je tudi značilna 
lokacijska razdrobljenost. Nadalje je treba upoštevati, da opravlja ta zavod 
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nekatere dejavnosti tudi za nekatere druge samostojne zdravstvene zavode 
(kuhinja, pralnica in delavnice). Specifični pogoji dela nedvomno vplivajo na 
strukturo zaposlenih, ki res nekoliko odstopa od strukture zaposlenih v drugih 
bolnišničnih zavodih. Posebej je bilo opozorjeno, da primerjava poslovanja kli-^ 
ničnih bolnic s poslovanjem drugih bolnišnic ne more dati objektivne slike, 
in da bi lahko do nje prišli le s primerjavo poslovanja istovrstnih institucij 
v drugih republikah. Pri ocenjevanju kadrovske strukture v kliničnih bolnicah 
je treba tudi upoštevati, da je leta 1965 prišlo do priključitve poliklinike h 
kliničnim bolnicam in da so le-te kljub ugotovitvi, da vsega kadra, zaposlenega 
v polikliniki ne bodo potrebovale, morale sprejeti ves kader. Sindikati so se 
namreč protivili odpustu večjega števila zaposlenih. Problem obvečnih nezdrav- 
stvenih delavcev še do danes ni rešen, ker kadrovsko politiko samostojno vodijo 
posamezne klinike. Le-te pa so v smeri racionalnejše zaposlitve kadrov premalo 
storile. 

Nadalje so predstavniki kliničnih bolnic poudarili, da je težavno finančno 
poslovanje kliničnih bolnic tudi posledica neurejenega sistema financiranja 
zdravstvenega varstva, saj je zavod šele konec leta dokončno zvedel, s kakšnimi 
sredstvi razpolaga v letu 1967. Merila za financiranje bolnišničnega zdravljenja 
v letu 1967 so še zlasti prizadela klinične bolnice, ki so v primerjavi z drugimi 
bolnišničnimi zavodi ter v primerjavi s prejšnjim letom dobile relativno najmanj 
sredstev. 

Odbor je upoštevajoč navedbe predstavnikov kliničnih bolnic ter podatke 
iz informacije opozoril, da so klinične bolnice doslej premalo storile za rešitev 
nekaterih notranjih problemov in da so se vse preveč zanašale na rešitve od 
zunaj. Kljub temu, da so že v začetku drugega trimesečja 1967 predvidevale 
znaten deficit, so začele resneje ukrepati šele konec novembra 1967. Centralni 
samoupravni organi kliničnih bolnic so sicer julija in oktobra sprejeli številne 
ukrepe, do njihove realizacije pa praktično še ni prišlo zaradi odklonilnega 
stališča samoupravnih organov posameznih klinik. Podatki iz informacije pa 
kažejo, da bi se morale klinične bolnice že zdavnaj resneje spoprijeti s pro- 
blemom organizacije dela in strukture zaposlenih. Odbor pa se je strinjal z 
oceno predlagatelja informacije, da je težavno finančno poslovanje kliničnih 
bolnic in nastali deficit pogojen razen s subjektivnimi tudi z mnogimi objek- 
tivnimi faktorji. 

Po mnenju odbora je treba vzroke za zaostritev problema financiranja bol- 
nišničnega zdravstvenega varstva in še zlasti financiranja kliničnih bolnic iskati 
v dejstvu, da nismo še rešili naslednjih problemov: posteljni fond — kapacitete 
in struktura; kategorizacija in verifikacija bolnišnic; delitev dela med posa- 
meznimi hospitalnimi zavodi; vloga kliničnega centra in finančne obveznosti 
družbenih činiteljev do tega centra; razmejitev bolnišnične, klinične in peda- 
goške dejavnosti kliničnih bolnic; sistem financiranja bolnišničnega zdravljenja 
in cena zdravstvene storitve. Zato je odbor poudaril, da morajo pristojni repu- 
bliški organi intenzivno delati na tem, da se čimprej izvede kategorizacija in veri- 
fikacija bolnišnic, ter da se izdela sistem financiranja bolnišničnega zdravstve- 
nega varstva. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo bi moral v 
sodelovanju z republiškim zdravstvenim centrom čimprej opredeliti status in 
vlogo kliničnega centra ter pripraviti ustrezen predlog za izdajo zakona. Kli- 
nične bolnice pa bi morale razmejiti bolnišnično od klinične dejavnosti, v sode- 
lovanju z medicinsko fakulteto pa tudi jasno opredeliti pedagoško dejavnost. 

u 
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Sele na osnovi take razmejitve dejavnosti bo mogoče postaviti osnove za 
ustrezno financiranje kliničnih bolnic. Z določitvijo cene kliničnega zdravljenja 
bo financiranje tovrstne dejavnosti kliničnih bolnic ustrezneje porazdeljeno na 
posamezne komunalne skupnosti. Doslej je to breme pretežno nosila komunalna 
skupnost Ljubljana, ker pa ga ni zmogla, se je situacija v kliničnih bolnicah 
močno zaostrila. 

Da bi se omilil problem financiranja bolnišničnega zdravstvenega varstva, 
je komunalni zavod za socialno zavarovanje Ljubljana sprejel določene ukrepe, 
da bi se zmanjšali izdatki sklada za nadomestila oziroma povečali dohodki 
sklada zdravstvenega zavarovanja. Finančni učinek teh ukrepov bo znašal pred- 
vidoma 600 mio S din. ki bodo dodatno namenjena za financiranje bolnišničnega 
zdravljenja. 

V razpravi je bilo sproženo tudi vprašanje ustreznosti sedanje stopnje pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje ter umestnosti uvajanja novih participacij 
zavarovancev. V tej zvezi je bilo poudarjeno, da ni pričakovati zvišanja stopnje 
prispevka in participacije, dokler ne bo zagotovljena racionalnejša organizacija 
in poslovanje zdravstvene službe. 

Odbor je opozoril na izredno nujnost sprejetja sanacijskih ukrepov, saj 
so klinične bolnice ob koncu aprila 1968 imele že primanjkljaj v višini 480 mio 
S din. Tako stanje terja, da klinične bolnice, izvršni svet, republiški sekretariat 
za zdravstvo in socialno varstvo ter drugi družbeni dejavniki z vso odgovornostjo 
in pravočasno ukrepajo, da klinične bolnice tudi leto 1968 ne bodo zaključile z 
večjim primanjkljajem. 

Odbor je posebej poudaril, da ukrepi, ki bodo sprejeti za sanacijo kliničnih 
bolnic, ne smejo iti na račun strokovnosti in zmanjšanja dejavnosti kliničnih 
bolnic. 

Posebno pozornost je odbor posvetil delovanju samouprave kliničnih bolnic. 
Poudarjeno je bilo, da bi bilo treba jasneje opredeliti pristojnosti in odgovornost 
tako centralnih samoupravnih organov kot samoupravnih organov posameznih 
klinik, da bi se hitreje realizirali ukrepi, ki so v interesu poslovanja celotnega 
zavoda. Klinikam in drugim samostojnim enotam je treba zagotoviti mate- 
rialno bazo samoupravljanja in jih tako zainteresirati za racionalnejše gospo- 
darjenje. 

V razpravi je bilo opozorjeno, da nasploh ni zadovoljiva kadrovska struk- 
tura v bolnišnicah. Podatki kažejo, da je v vseh bolnišnicah dokaj visok odstotek 
nemedicinskega kadra in da so potrebni premiki v korist strokovnega zdrav- 
stvenega kadra. Ta problem bi bilo treba temeljito analizirati na osnovi enotne 
metodologije. 

II. 

Ob obravnavi pogodbe o redni sanaciji kliničnih bolnic je bilo opozorjeno, 
da je pogoj, da lahko klinične bolnice v času redne sanacije razpolagajo le s 
posteljnim fondom po stanju 31. 12. 1967, zelo oster, ker do tega dne še ni bilo 
aktiviranih 135 novih postelj. Od teh večina odpade na nove postelje infekcijske 
klinike. Ta pogoj bo otežkočal kirurgični kliniki, da bi povečala posteljni fond 
za travmatologijo, ki je izredno insuficienten. Zato bo treba temeljito pre- 
udariti, kako posteljni fond — 1620 postelj — s katerimi bodo klinične bolnice 
lahko razpolagale, porazdeliti za potrebe posameznih dejavnosti. 



Priloge 611 

Da bi odbor lahko spremljal izvajanje sanacije kliničnih bolnic, je zahteval, 
da posebna komisija, ki jo je imenoval ustanovitelj, občasno poroča tudi skup- 
ščini o izvajanju sanacije. 

III. 

Odbor se je strinjal z naslednjo dopolnitvijo v predlogu odloka o najetju 
kredita, ki jo je na seji odbora podal predstavnik predlagatelja: 

Besedilo 3. odstavka se dopolni tako, da se glasi: 

»Iz sredstev obeh posojil odobri Socialistična republika Slovenija Kliničnim 
bolnicam v Ljubljani sanacijski kredit. Pogoji, ob katerih dobijo kredit Kli- 
nične bolnice v Ljubljani, so določeni v pogodbi o redni sanaciji, ostali pa ne 
smejo biti manj ugodni, kakor so pogoji, pod katerimi ga najame republika. 
Kredit za trajna obratna sredstva daje SR Slovenija Kliničnim bolnicam pod 
istimi pogoji, kot ga sama najame pri Kreditni banki in hranilnici v Ljub- 
ljani.« 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Marjana Ko- 
marja. 

Št.: 402-125/68 
Ljubljana, 14. 5. 1968 

PREDLOG ODLOKA 
o soglasju k stopnjam dodatnega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga 

plačujejo zavarovanci od dopolnilnih dohodkov 

Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije v zvezi s 7. členom zakona o 
postopku, rokih in obveznostih v zvezi s soglasjem k stopnjam prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje (Uradni list SR Slovenije, št. 5/68) je Skupščina SR 
Slovenije na seji republiškega zbora in gospodarskega zbora dne 28. maja 1968 
sprejela 

odlok 
o soglasju k stopnjam dodatnega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga 

plačujejo zavarovanci od dopolnilnih dohodkov 

I. 

K sklepu komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Novo mesto 
o stopnjah dodatnega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo 
zavarovanci od dopolnilnih dohodkov, sprejetem na seji komunalne skupnosti 
Novo mesto dne 20. 2. 1968, se da soglasje. 

II. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SR Slo- 
venije«. 

39" 
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OBRAZLOŽITEV 

Dr. Joža Vilfan, poslanec republiškega zbora in Miran Goslar, poslanec 
gospodarskega zbora, v smislu 20. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, 
predlagava, da republiški in gospodarski zbor sprejmeta predloženi odlok. 

Komunalna skupnost socialnega zavarovanja delavcev Novo mesto je Skup- 
ščini SR Slovenije predlagala, da v smislu 7. člena zakona o postopku, rokih in 
obveznostih v zvezi s soglasjem k stopnjam prispevkov za zdravstveno zava- 
rovanje odloči o soglasju k stopnjam dodatnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje. 

V Skupščini SR Slovenije so o tem predlogu komunalne skupnosti razprav- 
ljali: pristojna odbora, in sicer odbora za delo in socialno zavarovanje repu- 
bliškega zbora in občasni odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega 
zbora ter zakonodajno-pravna komisija. Pristojna odbora v svojem poročilu ne 
dajeta predloga za konkretno rešitev vloge komunalne skupnosti Novo mesto, 
temveč predlagata, da naj da Skupščina SR Slovenije avtentično tolmačenje 
zakona o postopku, rokih in obveznostih v zvezi s soglasjem k stopnjam pri- 
spevkov za zdravstveno zavarovanje. Zakonodajno-pravna komisija pa se je v 
svojem poročilu postavila na stališče, da je potrebno vlogo komunalne skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev Novo mesto rešiti in da mora o tem odločiti 
Skupščina SR Slovenije v smislu določil 7. člena zgoraj citiranega zakona. 

Opirajoč se na to poročilo in priloženo gradivo predlagatelja predlagava, 
da zbora o vlogi komunalne skupnosti Novo mesto razpravljata in sprejmeta 
tudi konkretno rešitev. 

Ker iz celotnega predloženega gradiva izhaja, da skupščina občine Novo 
mesto svojega soglasja ni odrekla iz razlogov, predvidenih v 6. členu zakona o 
postopku, rokih in obveznostih v zvezi s soglasjem k stopnjam prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje in ker iz predloženega gradiva komunalne skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev Novo mesto izhaja, da tudi ni razlogov, iz 
katerih bi se lahko na podlagi 6. člena tako soglasje odreklo, je predlagani odlok 
utemeljen. 

Ta predlog dajeva, ker pristojna odbora glede na svoje stališče nista dala 
predloga za konkretno rešitev. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
23. 5. 1968 obravnavala predlog odloka o soglasju k stopnjam dodatnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci od dopolnilnih 
dohodkov. 

Ker je zakonodajno-pravna komisija sam predlog skupščine komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Novo mesto glede soglasja k stop- 
njam dodatnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje že obravnavala na svoji 
seji dne 25. 3. 1968, se je na tej seji omejila le na obravnavo predloženega odloka 
z dne 15. maja 1968. 

Predlaganemu odloku komisija ni imela načelnih pripomb, v podrobni ob- 
ravnavi besedila predlaganega odloka pa je predlagala! naslednje spremembe 
oziroma dopolnitve: 
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K naslovu: Naslov odloka se dopolni tako, da se glasi: »Odlok o so- 
glasju k sklepu skupščine komunalne skupnosti socialnega zavarovanja de- 
lavcev Novo mesto o stopnjah dodatnega prispevka za zdravstveno zavarovanje, 
ki ga plačujejo zavarovanci od dopolnilnih dohodkov«. 

K 1. točki: Besedilo se spremeni tako, da se glasi: »K sklepu skupščine 
komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Novo mesto o stopnjah 
dodatnega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci od 
dopolnilnih dohodkov, z dne 20. 2. 1968, se da soglasje«. 

Predlagane spremembe in dopolnitve so redakcijskega značaja in so po- 
trebne zaradi preciznosti besedila odloka. 

St.: 420-26/68 
Ljubljana, 23. 5. 1968 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — dodatno poročilo 
z dne 1. 4. 1968, št. 420-26/68. 

Odbor za delo in socialno zavarovanje republiškega zbora in občasni odbor 
za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora — poročilo z dne 8. 4. 1968, 
št. 420-26/68. 

PREDLOG ODLOKA 

o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV 

Na podlagi 175. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 113. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije je Skupščina Socialistične republike Slo- 
venije na seji republiškega zbora in gospodarskega zbora dne 28. maja 1968, 
prosvetno-kulturnega zbora dne 5. junija 1968, socialno-zdravstvenega zbora 
dne 24. maja 1968 in organizacijsko-političnega zbora dne 27. maja 1968 sprejela 

ODLOK 

o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV 

1. 

Ustanovi se komisija za vprašanja borcev NOV kot stalna komisija Skup- 
ščine SR Slovenije z nalogo, da spremlja problematiko borcev NOV in pred- 
vojnih revolucionarjev, koordinira prizadevanja družbenih činiteljev in v sode- 
lovanju z njimi predlaga ukrepe za izpopolnitev sistema družbene skrbi za te 
osebe; pri svojem delu komisija spremlja, proučuje in obravnava vprašanja s 
področja borcev NOV in predvojnih revolucionarjev, obravnava njihovo stanje 
in probleme in daje predloge za njihovo reševanje, obravnava predloge zakonov 
in drugih aktov s tega področja in lahko sama daje predloge takih aktov ter v 
zvezi s tem prouči možnost kodifikacije vseh pravic borcev. 
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2. 

Pri reševanju vprašanj varstva borcev NOV sodeluje komisija z vsemi 
zainteresiranimi organi in organizacijami, zlasti z ustreznimi telesi zvezne skup- 
ščine in z občinskimi skupščinami ter z republiškm odborom Zveze združenj 
borcev NOV Slovenije. 

3. 

Komisija za vprašanja borcev NOV ima predsednika, podpredsednika in tri- 
najst članov, ki so izvoljeni iz vrst poslancev in občanov. 

4. 
Ta odlok velja takoj. 

OBRAZLOŽITEV 

Republiški zbor in socialno-zdravstveni zbor sta na seji dne 27. marca 1968 
razpravljala o aktualnih problemih borcev NOV in predvojnih revolucionarjev 
in sprejela sklepe in priporočila za izpopolnitev sistema družbene skrbi za borce 
NOV in predvojne revolucionarje. Zbora sta ugotovila potrebo, da se uredijo 
materialni in družbeno-politični problemi borcev NOV in predvojnih revolu- 
cionarjev, udeležencev oktobrske revolucije, španskih borcev, borcev za severno 
mejo in nekaterih primorskih borcev. Ti problemi so posledica premajhne skrbi 
za varstvo borcev, kar se kaže v raznih primerih predčasnega upokojevanja, 
zaposlitve na neustreznih delovnih mestih, neustreznih rešitev pri prevedbi po- 
kojnin, podeljevanje priznavalnin in invalidskega zavarovanja, nerešenega sta- 
novanjskega vprašanja in neustreznih rešitev zdravstvenega varstva. Zbora sta 
sprejela sklep, naj Skupščina SR Slovenije ustanovi komisijo, ki bo sistematično 
spremljala problematiko borcev NOV in predvojnih revolucionarjev, koordi- 
nirala prizadevanja družbenih činiteljev za reševanje njihovih problemov in 
predlagala ukrepe za izpopolnitev sistema družbene skrbi za borce NOV in 
predvojne revolucionarje; v sodelovanju z izvršnim svetom, pristojnimi uprav- 
nimi organi in z republiškim odborom Zveze združenj borcev NOV naj komisija 
tudi prouči možnost kodifikacije vseh pravic borcev. 

O potrebi, da se ustanovi posebno skupščinsko telo, ki naj bi spremljalo in 
obravnavalo problematiko borcev NOV in predvojnih revolucionarjev ter pred- 
lagalo pristojnim zborom skupščine potrebne ukrepe, je razpravljala že komisija 
za pripravo predloga stalnega poslovnika republiškega zbora; predloge za usta- 
novitev so dali tudi posamezni poslanci. 

Po proučitvi vloge in nalog, ki jih bo po sklepih republiškega socialno- 
zdravstvenega zbora komisija morala opravljati, predlaga komisija za pripravo 
predloga stalnega poslovnika republiškega zbora, da se komisija za vprašanja 
borcev NOV ustanovi kot komisija vseh zborov Skupščine SR Slovenije z od- 
lokom, v besedilu, kot je predloženo. 
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PORO ČlL O 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
23. maja 1968 obravnavala predlog odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR 
Slovenije za vprašanja borcev NOV, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila 
komisija za pripravo predloga stalnega poslovnika republiškega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije. 

V načelni obravnavi k predlaganemu odloku ni bilo pripomb. Ugotovljeno 
je bilo, da predlagana ustanovitev posebnega skupščinskega telesa za vprašanja 
borcev NOV temelji na sklepu republiškega in socialno-zdravstvenega zbora z 
dne 27. marca 1968, v katerem je bilo odločeno, da bo Skupščina SR Slovenije 
ustanovila svojo komisijo za vprašanja borcev NOV. Sam akt o ustanovitvi ko- 
misije pa je mogoče po določbi 114. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
pripraviti s posebnim odlokom, ki ga skupščina sprejme na skupni seji zborov 
ali na ločenih sejah posameznih zborov. 

V podrobni obravnavi besedila predlaganega odloka so bili dani naslednji 
predlogi za spremembe in dopolnitve: 

K 1. točki: V šesti do osmi vrsti se besedilo »vprašanja s področja 
borcev NOV in predvojnih revolucionarjev, obravnava njihovo stanje in pro- 
bleme« spremeni tako, da se glasi: »položaj in probleme borcev NOV in pred- 
vojnih revolucionarjev«. 

K 2. t o č k i : Začetek besedila se spremeni tako, da se glasi: »Komisija 
sodeluje z vsemi zainteresiranimi organi in organizacijami . . .« 

Navedene spremembe so redakcijskega značaja. 

Št.: 111-80/68 
Ljubljana, 23. 5. 1968 

PREDLOG ODLOKA 

o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR 
Slovenije za vprašanja borcev NOV 

Na podlagi 174. in 175. člena ustave Socialistične republike Slovenije in v 
zvezi z odlokom o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja 
borcev NOV je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in na seji 
gospodarskega zbora dne 28. maja 1968, na seji prosvetno-kulturnega zbora 
dne 24. maja 1968, na seji socialno-zdravstvenega zbora dne 27. maja 1968 in na 
seji organizacijsko-političnega zbora dne 5. junija 1968 sprejela 

ODLOK 

o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR 
Slovenije za vprašanja borcev NOV 

V komisijo Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV se izvolijo: 
za predsednika: Vlado Crne, poslanec republiškega zbora Skup- 

ščine SR Slovenije, 
za podpredsednika: Mirko Remec, poslanec republiškega zbora 

Skupščine SR Slovenije, 
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za člane: Anton D e b e v e c , poslanec socialno-zdravstve- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije, 
Traudi Kladivar,- Krese, advokat, advokat- 
ska pisarna združenega železniškega transportnega 
podjetja Ljubljana, 
inž. Ljudmila Krese, poslanec organizacijsko- 
političnega zbora Skupščine SR Slovenije, 
Marjan Lenarčič, sekretar kontrolne komisije 
CK ZK Slovenije, 
inž. Ciril Mravlja, poslanec gospodarskega 
zbora Skupščine SR Slovenije, 
Matija N a d i ž a r , sodnik vrhovnega sodišča SR 
Slovenije, 
dr. Rudolf Obračune, član komisije za soci- 
alno-zdravstvena vprašanja pri republiškem odboru 
Zveze združenj borcev NOV Slovenije, 
Ivan Simončič, pomočnik generalnega direk- 
torja kreditne banke in hranilnice Ljubljana, 
Franc S i m o n i č , član predsedstva republiške 
konference SZDL Slovenije, 
Ivo Svetina, član nadzornega odbora repu- 
bliške konference SZDL Slovenije, 
Vanda S k o d n i k , poslanec prosvetno-kultur- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije, 
Ela-Atena U 1 r i h , poslanec republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije, 
Mirko Z lat nar, član kontrolne komisije CK 
ZK Slovenije. 

INFORMACIJA 

o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije o zdravljenju v naravnih zdraviliščih 

I. 

Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije je aprila 1966 razpravljal 
o kopališkem in klimatskem zdravljenju in poudaril, da je treba tovrstno zdrav- 
ljenje enakomerno vrednotiti z drugimi vidi zdravljenja. Menil je, da je treba 
zdravljenje v naravnih zdraviliščih obravnavati kot nadomestitev oziroma nada- 
ljevanje bolnišničnega zdravljenja, pri napotovanju bolnikov v zdravilišča pa 
upoštevati izključno medicinske kriterije, ki jih je treba zaostriti. Republiški 
zdravstveni center je zadolžil, da določi usmeritev zdravilišč in sprejme jasne 
indikacije in kontraindikacije za zdravljenje v teh zdraviliščih. Zavzel se je za 
izboljšanje zdravstvene službe v zdraviliščih in za tesnejše sodelovanje med 
zdraviliško ter osnovno oziroma bolnišnično zdravstveno službo. Posebno po- 
zornost je posvetil zdraviliškemu zdravljenju otrok in mladine ter poudaril, da 
je treba zagotoviti nadaljnji strokovni razvoj mladinskih naravnih zdravilišč. 
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Sprejeta stališča je zbor posredoval zdravstveni službi, zdraviliščem in drugim 
zainteresiranim dejavnikom. 

Potem ko je socialno-zdravstveni zbor na zgoraj omenjeni seji sprejel 
stališča o zdravljenju v naravnih zdraviliščih, je bilo julija 1966 z zakonom o 
spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju 
izključeno zdravljenje z naravnimi zdravilnimi sredstvi iz osnovnega zdravstve- 
nega zavarovanja. Čeprav z omenjeno novelo ni bila okrnjena pravica zavaro- 
vancev do medicinske rehabilitacije, ki se je izvajala bodisi v bolnišnicah ozi- 
roma zdraviliščih, so se na terenu pojavila različna tolmačenja glede zdrav- 
ljenja v zdraviliščih. Posledica tega je bila, da zavarovanci praktično niso ko- 
ristili te oblike zdravstvenega varstva. 

Ker se je problem zdraviliškega zdravljenja v drugem polletju 1966 močno 
zaostril, je zbor o tej problematiki ponovno razpravljal decembra 1966 in upo- 
števajoč mnenja izvršilnega odbora skupščine republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja delavcev Slovenije sprejel stališča, v katerih je poudaril: 

— da je treba zdravljenje v zdraviliščih, ki pomeni nadaljevano oziroma 
nadomestitev bolnišničnega zdravljenja, vključiti v osnovno zdravstveno za- 
varovanje; 

— da lahko tako zdravljenje izvajajo le tista zdravilišča, ki imajo temu 
ustrezno urejeno zdravstveno službo; 

— da je treba realizirati stališča zbora glede določitve jasnih medicinskih 
in zadevnih pojasnil ter medicinske dokumentacije, ki naj spremlja bolnika v 
zdravilišča; 

—- da morajo zdravstveni centri v sodelovanju z zdravstveno službo, skup- 
nostjo zdravstvenih zavodov, zdravilišči ter samoupravnimi organi komunalnih 
skupnosti socialnega zavarovanja izdelati konkretne predloge za financiranje 
tovrstnega zdravljenja s strani skladov zdravstvenega zavarovanja in 

— da je treba pospešiti priprave za uvedbo razširjenega zdravstvenega 
zavarovanja. 

II. 

Namen te informacije je prikazati, kako se realizirajo stališča socialno- 
zdravstvenega zbora o zdravljenju v naravnih zdraviliščih in kakšno je stanje 
v pogledu zdraviliškega zdravljenja po posameznih komunalnih skupnostih. 

Že uvodoma naj poudarimo, da se omenjena stališča zbora slabo izvajajo, 
kar bo podrobneje razvidno iz nadaljnjega izvajanja. Moramo pa hkrati ugo- 
toviti, da so vendarle prispevala k določenemu premiku na področju zdravili- 
škega zdravljenja. 

S strokovne strani je izvajanje medicinske rehabilitacije zavarovanih oseb 
v obliki nadaljevanega oziroma nadomestnega bolnišničnega zdravljenja v zdra- 
viliščih urejeno. Republiški zdravstveni center je v skladu s stališči Skupščine 
SR Slovenije na seji dne 26. 1. 1967 dokončno določil indikacije in kontraindi- 
kacije za zdravljenje odraslih in otrok v naravnih zdraviliščih. V pogledu zdra- 
viliškega zdravljenja odraslih so bile določene »A« indikacije in kontraindikacije 
po boleznih za nadomestno in nadaljevano bolnišnično zdravljenje ter »B« indi- 
kacije in kontraindikacije po boleznih za zdraviliško zdravljenje v okviru raz- 
širjenega zdravstvenega zavarovanja. Za zdravljenje v primerih »A indikacij« 
nosi celotne stroške sklad zdravstvenega zavarovanja, v primerih »B indikacij« 
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pa krije del stroškov bolnik sam. Posebej je center določil indikacije in kontra- 
indikacije za zdravljenje otrok v zdraviliščih. Nadalje je republiški zdravstveni 
center določil zdravilišča, v katerih se lahko izvaja nadaljevano oziroma nado- 
mestno bolnišnično zdravljenje ter posteljne kapacitete. Sprejel je tudi sklep 
o usmeritvi zdravilišč in o medicinski dokumentaciji v zvezi z zdraviliškim 
zdravljenjem. Pri določanju naravnih zdravilišč in njihovih kapacitet je center 
upošteval, ali so zdravilišča strokovno usposobljena in opremljena za kompleksno 
zdravljenje bolnikov in omejitev sredstev za zdravstveno varstvo. Za nadomestno 
oziroma nadaljevano bolnišnično zdravljenje niso bila pooblaščena tista zdravi- 
lišča, ki pretežno zdravijo z naravnimi zdravilnimi sredstvi, nimajo pa še 
kadrov, ureditve in opreme za kompleksno obdelavo bolnikov (stalnih zdrav- 
nikov specialistov, fizioterapevtov, medicinskih sester in drugega strokovnega 
osebja za nego, laboratorijev in laborantov, organiziranega bolnišničnega od- 
delka s hospitalnim režimom itd.). 

Za izvajanje nadaljevanega oziroma nadomestnega bolnišničnega zdrav- 
ljenja so bila pooblaščena naslednja naravna zdravilišča: 

Število bolnišničnih postelj 
Zdravilišče Število   vseh postelj vseh za otroke 

Slatina Radenci  331 150 — 
Rogaška Slatina  660 150 30 
Dobrna   480 70 — 
Čateške toplice  225 120 — 
Rakitna  140 80 80 
Debeli rtič  336 140 140 
Kraljevica  270 80 80 
Gozd Martuljk  286 140 80 

Skupno . . . 1248 499 

Poleg omenjenih zdravilišč so do reforme zdraviliško zdravljenje izvajale 
tudi naslednje institucije, ki so imele status zdravilišča: 

Institucija Število postelj 

Laško  250 
Dolenjske Toplice  298 
Šentvid pri Stični  68 
Moravci  48 
Šmarješke Toplice  144 
Poreč  140 
Strunjan  140 
Novi grad  300 
»Stane Žagar«, Bohinj  165 
»Triglav«, Mojstrana  70 
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V vseh omenjenih zdraviliščih smo imeli 4351 postelj, status bolnišničnih 
postelj pa ima le 1248 postelj v pooblaščenih zdraviliščih, kot je bilo omenjeno. 

Pravico do nadaljevanega oziroma nadomestnega bolnišničnega zdravljenja 
v Zdraviliščih urejajo pravilniki o uveljavljanju zdravstvenega varstva zavaro- 
vanih oseb oziroma drugi akti komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja. 

Ker so bila v letu 1967 bistveno zmanjšana sredstva za zdravstveno varstvo 
(zmanjšanje stopnje osnovnega prispevka od 7 na 5®/t>), so bila s splošnimi 
sporazumi, sklenjenimi med komunalnimi skupnostmi in regionalnimi zdrav- 
stvenimi centri, za nadomestno in nadaljevano bolnišnično zdravljenje v zdra- 
viliščih namenjena le minimalna sredstva. 

Posamezne komunalne skupnosti so za zdraviliško zdravljenje namenile 
naslednja sredstva (navedeno v zaokroženih zneskih): 

Komunalna skupnost Sredstva 
(v S din) 

Ljubljana   147 mio 
Kranj  66 mio 
Novo mesto  20 mio 
Nova Gorica  35 mio 
Koper  36 mio 
Celje  100 mio 
Ravne na Koroškem  26 mio 
Maribor  57 mio 
Murska Sobota  20 mio 

Odstotek od vseh 
sredstev za 

zdravstveno varstvo 

0,90 °/o 
1,40 °/o 
1,00 °/o 
1,40 ®/o 
1,20°/» 
1,40 %> 
1,04 »/» 
0,70 0/o 
1,20 %> 

Primerjava sredstev za zdraviliško zdravljenje med posameznimi komu- 
nalnimi skupnostmi ni možna, ker v večini komunalnih skupnosti ta sredstva 
niso bila porabljena le za zdravljenje v zdravstvenih zavodih, ki imajo status 
zdravilišča, temveč tudi v zdravstvenih zavodih, ki imajo status bolnišnice. 
Tako so nekatere skupnosti s temi sredstvi financirale bolnišnično zdravljenje 
v zavodu za medicinsko rehabilitacijo Laško, v zavodu za revmatične in srčne 
rekonvalescente za mladino Šentvid pri Stični, zavodu za rehabilitacijo invalidov 
v Ljubljani itd. Iz sredstev za zdraviliško zdravljenje je komunalna skupnost 
Kranj zagotovila 33 mio S din za zdravljenje otrok v občinskem okrevališču 
Novi Grad, komunalna skupnost Maribor pa 14 mio S din za zdravljenje v 
občinskem okrevališču Punat. V večini primerov je stroške tega zdravljenja 
v celoti plačal sklad, bili pa so tudi primeri, ko je sklad plačal le medicinski del 
oskrbe. Ti okrevališči sta delovali le sezonsko. Po mnenju lokalnih faktorjev v 
Kranju in Mariboru je pošiljanje otrok v ta okrevališča utemeljeno. Zdrav- 
stvena služba je namreč zagotovljena, stroški celotne oskrbe pa so manjši kot 
v zdraviliščih Debeli rtič in Kraljevica. Tako so lahko poslali v ta okrevališča 
precej več otrok, kot bi jih sicer lahko poslali v zdravilišča. 

Kljub temu, da so bila za zdraviliško zdravljenje zagotovljena določena 
sredstva, pa je bila v prvih mesecih leta 1967 močno okrnjena pravica zavaro- 
vancev do tega zdravljenja. To izhaja iz podatkov, da je bilo do 25. maja 1967 
napoteno v zdravilišče le 1110 odraslih oseb in 420 otrok. Največ zavarovancev 
je bilo napotenih z območja ljubljanske komunalne skupnosti (986), sledijo ko- 
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munalna skupnost Celje (189), Maribor (169), Kranj (54), Ravne na Koroškem 
(49); druge komunalne skupnosti pa so poslale skupno 83 zavarovancev. Če 
upoštevamo, da je bilo od omenjenega števila zavarovanih oseb napotenih 547 
oseb (536 odraslih in 11 otrok) samo v zavod za medicinsko rehabilitacijo Laško, 
ki ima priznan status bolnišnice, je bilo torej v zdravilišča napotenih le 983 
oseb. 

Na podlagi razpoložljivih podatkov prikazujemo, koliko zavarovancev je 
bilo z območja komunalnih skupnosti napoteno v pooblaščena zdravilišča: 

Število primerov iz komunalne skupnosti 
Zdravilišča  ;   

Koper Nova Gorica M. Sobota Novo mesto 

Dobrna  8 9 15 5 
Rogaška Slatina  3 15 — 12 
Slatina Radenci  1 5 11 1 
Debeli rtič   . . . . 36 42 3 12 
Kraljevica  2 — — 8 
Rakitna ■  — — — — 
Gozd Martuljk  7 5 — 3 
Čateške toplice  1 3 2 5 

Glede ostalih komunalnih skupnosti navajamo le realizacijo izdatkov za 
zdraviliško zdravljenje v pooblaščenih zdraviliščih: 

Potrošnja sredstev za zdraviliško zdravljenje 
Zdravilišča     

Celje Kranj Maribor 

Dobrna  134 547 11 951 327 129 
Rogaška Slatina  76 436 31 046 51 216 
Slatina Radenci  70 478 6 499 59 325 
Debeli rtič  21 160 29 949 28 854 
Kraljevica    _ 26 334 5 796 
Rakitna  — 2 482 — 
Gozd Martuljk . .    _ 5 915 4 026 
Cateške toplice  58 416 9 520 11 231 

Na splošno lahko ugotovimo, da je bila zasedba bolnišničnih postelj v 
pooblaščenih zdraviliščih s strani zavarovancev izredno slaba. 

V letu 1967 je bila povprečna zasedba bolnišničnega posteljnega fonda na 
Debelem rtiču le 30 %. Skupaj se je zdravilo na bolniškem oddelku le 356 otrok, 
oziroma je bilo realiziranih 13 787 oskrbnih dni. Oddelek za letovanje, ki je 
posloval od meseca maja do septembra, pa je sprejel 1766 otrok oziroma je 
realiziral 21 046 oskrbnih dni. Od junija dalje je bilo povprečno na bolniškem 
oddelku le 20 do 25 otrok. Zdravilišče Rakitna, kjer se predvsem zdravijo otroci 
iz ljubljanske komunalne skupnosti, je bilo v II. polletju 1967 praktično pi'azno. 
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Kako je finančno stanje skladov zdravstvenega zavarovanja prizadelo zdravi- 
liško zdravljenje otrok, izhaja tudi iz naslednje tabele, ki prikazuje zdravljenje 
otrok v zdravilišču Šiljevica Kraljevica: 

Leto 
Število otrok, 

ki so se 
zdravili 

Število 
oskrbnih dni 

v letu 
Odstotek 

oskrbovancev 

1964 
1965 
1966 
1967 

1322 
1145 

807 
197 

37 523 
35 827 
26 840 

7 486 

100 
84,2 
61 
14,8 

Dosedaj kljub vsem intervencijam republiškega zbora Rdečega križa Slo- 
venije in klinične bolnice za otroške bolezni pri komunalnih zavodih za socialno 
zavarovanje in pediatričnih oddelkih bolnic v Sloveniji ni uspelo regulirati 
pošiljanje otrok na zdraviliško zdravljenje, čeprav po podatkih pediatrične službe 
imamo v Sloveniji veliko število otrok, za katere je indicirano zdraviliško zdrav- 
ljenje otrok. V letu 1965 se je v mladinskih zdraviliščih zdravilo ca. 2600 otrok 
iz vse Slovenije. Po podatkih otroške klinike v Ljubljani in sekcije pediatrov 
bi zdraviliško zdravljenje na osnovi zdravstvenih indikacij potrebovalo 2000 
otrok na leto. Pediatrična klinika je samo v času od 1. 1. do 25. 5. 1967 zaradi 
pomanjkanja sredstev odklonila 212 predlogov za zdraviliško zdravljenje otrok. 

Eden od razlogov, da zdraviliško zdravljenje otrok v naravnih zdraviliščih 
ni bilo zadovoljivo urejeno, je tudi v nedoslednem spoštovanju stališča republi- 
škega zdravstvenega centra, da se tovrstno zdravljenje izvaja le v zdraviliščih 
Rakitna, Debeli rtič, Kraljevica in Gozd Martuljk. Številni otroci so bili napoteni 
v okrevališča Novi Grad, Punat in Baška. Menimo, da niso pravilno ravnali tisti 
družbeni činitelji, ki so otroke pošiljali v okrevališča, ne pa v pooblaščena mla- 
dinska zdravilišča. Nevzdržno je, da bi bil tudi v prihodnje ogrožen obstoj mla- 
dinskih zdravilišč zaradi »zdraviliškega« zdravljenja v okrevališčih. Doslej je 
že bilo ukinjeno zdravilišče Gozd Martuljk, potrebni so bili tudi znatni napori 
v preteklem letu in ni prišlo do ukinitve zdravilišča Rakitna. Če upoštevamo, 
da so nam mladinska zdravilišča ijujno potrebna, saj nekateri otroci potrebujejo 
oziroma bodo potrebovali zdraviliško zdravljenje in da imajo ta zdravilišč^ 
minimalne možnosti za razvoj zdraviliškega turizma,. potem moramo z vso od- 
govornostjo rešiti vprašanje perspektive teh zdravilišč. V sedanjih pogojih mla- 
dinska zdravilišča ne morejo programirati potrebnih dejavnosti (zdravstvene, 
socialne, pedagoške itd.), strokovni kadri v teh zdraviliščih pa ne vidijo nobene 
perspektive in se zato zaposlijo drugje. Zastavlja se vprašanje, ali so potrebe 
po bolnišničnih posteljnih kapacitetah realno ocenjene. Ker se to vprašanje 
zastavlja tudi glede zdraviliških posteljnih kapacitet za odrasle osebe, naj repu- 
bliški zdravstveni center na podlagi temeljite analize to vprašanje ponovno 
prouči in sprejme ustrezne ukrepe. V zdravilišču Slatina Radenci so namreč 
zavarovanci v strukturi vseh gostov predstavljali le še 31 %> gostov, medtem ko 
so bili pred reformo zastopani z 80'°/o. Približno enako stanje je tudi v drugih 
zdraviliščih. 

Da bi se omogočilo zavarovanim osebam uresničenje njihove pravice do 
zdravljenja v zdraviliščih, je republiški zdravstveni center konec maja 1967 
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imenoval komisijo, ki naj bi intervenirala v smeri zagotovitve zdraviliškega 
zdravljenja osebam, ki jim je tako zdravljenje nujno potrebno. 

Omenjena komisija je v svojem poročilu z dne 6. julija 1967 ugotovila, da 
za zdraviliško zdravljenje namenjena sredstva v letu 1967 pokrivajo le ca. 43% 
dejanskih potreb. Po mnenju te komisije bi bilo treba za medicinsko rehabili- 
tacijo v zdraviliščih zagotoviti še ca. 600 mio S din, od tega samo za otroke ca. 
200 mio S din. Nadalje je komisija ugotovila, da so v porastu sredstva za hospi- 
talno zdravljenje, da klinike in splošne bolnišnice odklanjajo ali odpuščajo 
bolnike, ki bi se lahko zdravili oziroma morali medicinsko rehabilitirati v 
pooblaščenih zdraviliščih in da se v bolnišnicah glede zasedenosti nestandardnih 
postelj ni nič spremenilo. Komisija je še posebej opozorila na izredno težaven 
položaj nekaterih oddelkov za medicinsko rehabilitacijo v pooblaščenih zdravi- 
liščih in mladinskih zdraviliščih. 

V komunalni skupnosti Ljubljana so bila sredstva predvidena za zdraviliško 
zdravljenje praktično izčrpana že v prvih petih mesecih leta 1967. Zato je 
komunalni zavod za socialno zavarovanje Ljubljana dne 7. junija 1967 obvestil 
vse zdravstvene zavode, da na stroške sklada ni več mogoče pošiljati zavaro- 
vancev na nadomestno oziroma nadaljevalno bolnišnično zdravljenje v zdravi- 
lišča. V zvezi s tem obvestilom zdravstveni zavodi na območju ljubljanske komu- 
nalne skupnosti niso več pošiljali zavarovanih oseb ne le v pooblaščena zdra- 
vilišča, temveč tudi v zavod za medicinsko rehabilitacijo Laško, 

Posledica tega je bila, da je na primer ortopedska klinika, zadrževala bol- 
nike na kliniki oziroma podaljševala rok za sprejem novih bolnikov. V nekaterih 
komunalnih skupnostih pa niso v celoti porabili predvidenih sredstev za zdra- 
viliško zdravljenje. V komunalni skupnosti Ravne na Koroškem in Murski 
Soboti so bila zadevna sredstva dodeljena bolnišnici Slovenj Gradec oziroma 
Murska Sobota, ki sta ta sredstva v pretežni meri porabili za bolnišnično zdrav- 
ljenje. Manjša poraba sredstev za zdraviliško zdravljenje v komunalni skupnosti 
Koper (19,6 mio S din) je pogojena z zmanjšanjem interesa zavarovancev za to 
obliko zdravstvenega varstva ter upoštevanjem le najstrožjih medicinskih indi- 
kacij. V komunalni skupnosti Celje in komunalni skupnosti Maribor je bila 
realizacija izdatkov za zdraviliško zdravljenje večja od planiranih (za 8 oziroma 
13 mio S din). 

V večini komunalnih skupnosti je bilo z4raviliško zdravljenje neposredno 
financirano s strani sklada zdravstvenega zavarovanja (Ljubljana, Kranj, Nova 
Gorica, Koper, Celje in Maribor), v drugih skupnostih pa posredno prek bol- 
nišnic. V komunalni skupnosti Novo mesto je sredstva sicer dobila bolnišnica, 
vendar strogo namensko in so bila v ta namen skoraj v celoti že uporabljena. 

Sredstva predvidena za zdraviliško zdravljenje so bila pretežno uporabljena 
za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, le v manjši meri pa za nadomestno 
bolnišnično zdravljenje. 

III. 

V večini komunalnih skupnosti predvidevajo v letošnjem letu v primerjavi 
s preteklim letom večja sredstva za nadaljevalno oziroma nadomestno bolniš- 
nično zdravljenje. Zaradi nezadostnih sredstev za zdravstveno varstvo tudi 
v letu 1968 v večini komunalnih skupnosti niso upoštevali predloga republiškega 
sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, naj za to obliko zdravstvenega 
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varstva zagotovijo ca. 2 '%> sredstev, namenjenih za zdravstveno varstvo. De- 
jansko bodo v ta namen izločili od 0,80 % do 2 °/o sredstev za zdravstveno 
varstvo. V naslednjem prikazujemo višino sredstev za zdraviliško zdravljenje 
po posameznih skupnostih: 

komunalna skupnost Ljubljana  330 mio S din 
komunalna skupnost Kranj 90 mio S din 
komunalna skupnost Novo mesto  30 mio S din 
komunalna skupnost Nova Gorica 30 mio S din 
komunalna skupnost Koper  58 mio S din 
komunalna skupnost Celje 120 mio S din 
komunalna skupnost Ravne na Koroškem 26 mio S din 
komunalna skupnost Maribor  65 mio S din 
komunalna skupnost Murska Sobota 29 mio S din 

Del omenjenih sredstev je v nekaterih skupnostih zagotovljenih za zdravi- 
liško zdravljenje otrok (Nova Gorica 66 %>, Novo mesto 50%>, Ljubljana 43 %). 

Tudi letos je otežkočena primerjava sredstev za zdraviliško zdravljenje 
med posameznimi skupnostmi, ker so v teh sredstvih ponekod zajeli tudi 
sredstva za medicinsko rehabilitacijo v bolnišnicah Laško in Šentvid pri Stični 
ter zavodu za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani. 

Glede na zaostrene pogoje financiranja zdravstvenega varstva se postavlja 
vprašanje, ali je umestno vztrajati pri stališču, da se nadaljevano oziroma 
nadomestno zdravljenje v zdraviliščih financira le s strani sklada zdravstve- 
nega zavarovanja. Nekateri menijo, da bi bilo treba za to obliko zdravstvenega 
varstva uveljaviti bolj elastične oblike financiranja in uvesti participacijo zava- 
rovancev. To svoje mnenje argumentirajo s tem, da so zavarovanci že doslej 
izražali pripravljenost, da sami krijejo del stroškov za zdraviliško zdravljenje. 
Participacija pa bi bila umestna le glede hotelskega, ne pa medicinskega dela 
oskrbe. Da bi širok krog zavarovancev mogel plačati participacijo, bi morala 
zdravilišča poskrbeti za diferencirano ceno oskrbnega dne glede na kvaliteto 
prehrane in nastanitve. Drugi pa so mnenja, da je treba to obliko zdravstve- 
nega varstva tudi glede participacije enakopravno obravnavati z bolnišničnim 
zdravljenjem. 

IV. 

Postopek za pošiljanje zavarovancev na zdravljenje v pooblaščena zdravi- 
lišča urejajo pravilniki komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja o uveljav- 
ljanju zdravstvenega varstva. V pogledu postopka obstajajo med posameznimi 
komunalnimi skupnostmi velike razlike. 

V komunalni skupnosti Kranj je zdraviliško zdravljenje odo- 
bravala komisija, ki je bila ustanovljena v okviru bolnišnice. Zdraviliško zdrav- 
ljenje otrok je na predlog pediatra odobravala zdravniška komisija pri komu- 
nalnem zavodu za socialno zavarovanje. V letošnjem letu bo postopek glede 
pošiljanja zavarovanih oseb v zdravilišča spremenjen le v pogledu otrok. Na- 
mesto zdravniške komisije pri komunalnem zavodu za socialno zavarovanje bo 
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odobravala zdraviliško zdravljenje otrok posebna komisija pediatrov pri regio- 
nalnem zdravstvenem centru. 

V komunalni skupnosti Novo mesto je leta 1967 zdraviliško 
zdravljenje odobravala posebna komisija bolnišnice. V letošnjem letu bosta pri 
bolnišnici dve komisiji in sicer za odrasle in otroke. 

V komunalni skupnosti Nova Gorica odobrava zdraviliško 
zdravljenje komisija pri bolnišnici. 

V komunalni skupnosti Koper odobrava zdraviliško zdravlje- 
nje zdravniška komisija pri kornunalnem zavodu za socialno zavarovanje, ki 
izmenoma zaseda v Kopru in Postojni. 

V komunalni skupnosti Celje odobrava zdraviliško zdravljenje 
zdravniška komisija pri komunalnem zavodu za socialno zavarovanje. 

V komunalni skupnosti Ravne na Koroškem je zdravi- 
viliško zdravljenje odobravala zdravniška komisija pri komunalnem zavodu za 
socialno zavarovanje, bolnišnica Slovenj Gradec pa je lahko zavarovance nepo- 
sredno pošiljala v zdravilišča. 

V komunalni skupnosti Maribor je namesto bolnišnično 
zdravljenje po predlogu splošnih zdravnikov in specialistov odobravala zdrav- 
niška komisija pri komunalnem zavodu za socialno zavarovanje. Ortopedski, 
ginekološki, revmatološki in interni oddelek bolnišnice so lahko (po predlogu 
konzilija zdravnikov) paciente neposredno napoto vali na nadaljevano bolniš- 
nično zdravljenje v zdravilišča. 

V komunalni skupnosti Murska Sobota je v letu 1967 zdra- 
viliško zdravljenje odobravala posebna komisija pri bolnišnici. Letos name- 
ravajo pristojnost za odobravanje zdraviliškega zdravljenja prenesti na zdrav- 
niško komisijo pri komunalnem zavodu za socialno zavarovanje. 

V komunalni skupnosti Ljubljana je v letu 1967 zdraviliško 
zdravljenje odobraval tričlanski kolegij zdravnikov posameznih klinik in bol- 
nišnic. V letošnjem letu je postopek za pošiljanje zavarovancev v zdravilišča 
bistveno spremenjen. Na pobudo regionalnega zdravstvenega centra bo na ob- 
močju regije za posamezne medicinske stroke delovala le po ena komisija. 
Komisije bodo delovale v okviru klinik oziroma inštitutov. Sredstva za zdra- 
viliško zdravljenje ne bodo neposredno dodeljena niti bolnišničnim zavodom 
niti komisijam. Komisijam bo odobrena določena kvota, v okviru katere bodo 
pošiljale zavarovane osebe v zdravilišča. Zdravljenje v zdraviliščih bo nepo- 
sredno financiral sklad na podlagi predloženih računov s strani posameznih 
zdravilišč. Evidenco o porabi omenjenih sredstev bo vodil komunalni zavod 
za socialno zavarovanje v Ljubljani, ki bo občasno poročal regionalnemu zdrav- 
stvenemu centru o gibanju izdatkov za zdraviliško zdravljenje. Center bo pa 
tekoče obveščal komisijo o gibanju omenjenih izdatkov, da ne bi prišlo do 
prekoračitve izdatkov. Na območju regije bodo delovale naslednje komisije: 

— za pediatrijo (v okviru klinične bolnice za otroške bolezni), 
—- za kirurgijo (v okviru kirurške klinike), 
— za ginekologijo (v okviru klinične bolnice za ginekologijo in porodništvo), 
— za otorinolaringologijo (v okviru otorinolaringološke klinike), 
— za interno s podkomisijami za gastroenterološke, kardiološke in revma- 

tološke primere ter za področje diabetikov in nef ropa tov, 
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1 — za dermatologijo (v okviru dermatološke klinike) s podkomisijami za 
otroke in odrasle, 

— za onkologijo (v okviru onkološkega inštituta), 
— za okulistiko (v okviru klinike za očesne bolezni), 
— za geriatrijo (v soglasju s komisijami interne klinike). 
Na posvetovanju, ki ga je organiziral regionalni zdravstveni center s pred- 

stavniki omenjenih komisij, je bilo dogovorjeno, s kakšnim posteljnim fondom 
razpolagajo komisije v posameznih zdraviliščih. 

Vse predloge za zdraviliško zdravljenje (nadaljevanje oziroma nadomestitev 
bolnišničnega zdravljenja) je treba posredovati ustrezni komisiji. Zdravniki, ki 
delajo v bolnišničnih zavodih, posredujejo predloge neposredno, zdravniki v 
osnovni zdravstveni službi pa prek ustreznih specialistov. Predlogu je treba 
priložiti ustrezno medicinsko dokumentacijo, iz katere mora izhajati uteme- 
ljitev predloga. 

V. 

Metodologija dela komisij, ki so odločale o zdravljenju v naravnih zdravi- 
liščih, ni bila izdelana in obstajajo velike razlike v metodah dela komisij po 
posameznih skupnostih. Razlike so predvsem glede upoštevanja indikacij za 
zdravljenje v naravnih zdraviliščih. V večini primerov se uporabljajo strožje 
indikacije, kot jih je določil republiški zdravstveni center. Najbolj stroge indi- 
kacije uporabljajo na območju komunalne skupnosti Ravne na Koroškem. 

V pogledu medicinske dokumentacije za zdraviliško zdravljenje obstajajo 
razlike tako med posameznimi skupnostmi kot tudi v okviru same skupnosti. 

Pri napoto van j u zavarovancev v zdravilišča so komisije upoštevale stališča 
republiškega zdravstvenega centra, katera zdravilišča so pooblaščena za izva- 
janje nadaljevanja oziroma nadomestnega bolnišničnega zdravljenja. Nekateri 
zavarovanci so bili poslani tudi v druga zdravilišča v Sloveniji in Hrvatski. 

Sodelovanje med zdravstveno službo in komisijami ter zdraviliško zdrav- 
stveno službo v preteklem obdobju ni bilo zadovoljivo. To sodelovanje se je 
v glavnem omejilo na dajanje predlogov zdravilišč za podaljšanje zdraviliškega 
zdravljenja, le v manjši meri pa je obstajalo strokovno sodelovanje. 

VI. 

Razširjeno zdravstveno zavarovanje za zdravljenje v naravnih zdraviliščih 
ni bilo uvedeno v nobeni komunalni skupnosti. Do konkretne akcije za uvedbo 
tega zavarovanja je prišlo le v komunalni skupnosti Novo mesto, vendar le 
za zdraviliško zdravljenje otrok. Za zagotovitev potrebnih sredstev za to zava- 
rovanje bi bila potrebna stopnja prispevka v višini 0,15 %> od bruto osebnih 
dohodkov zaposlenih. Po predlogu naj bi sklad kril le stroške medicinskega, 
ne pa tudi hotelskega dela oskrbe. Predlog je bil obravnavan na zborih zava- 
rovancev, končno pa je bil odklonjen s strani skupščine komunalne skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev. V drugih komunalnih skupnostih so o vpra- 
šanju razširjenega zavarovanja razpravljali samoupravni organi oziroma služba 
socialnega zavarovanja, vendar konkretni predlogi niso bili izdelani, ker delovne 

40 
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organizacije zaradi visokih prispevkov niso kazale zanimanja za to obliko 
zdravstvenega zavarovanja. Nekatere delovne organizacije pa so svojim delav- 
cem v okviru razpoložljivih sredstev omogočale zdravljenje v zdraviliščih ozi- 
roma okrevališčih. 

VII. 

Posebej naj opozorimo še na problem financiranja preventivne medicinske 
rehabilitacije otrok. Večina skladov zdravstvenega zavarovanja delavcev (Celje, 
Nova Gorica, Murska Sobota, Ravne na Koroškem in Novo mesto) v letu 1967 
zaradi omejenih sredstev niso namenili nobenih sredstev za pošiljanje zdrav- 
stveno ogroženih otrok v zdravstvene kolonije, medtem ko so prejšnja leta 
ti skladi sofinancirali to dejavnost. Ker tudi številne občine v letu 1967 niso 
predvidele sredstev za pošiljanje otrok v zdravstvene kolonije, je bilo te oblike 
varstva v letu 1967 v primerjavi s prejšnjimi leti deležno bistveno manjše 
število otrok. 

Leta 1965 je iz naše republike letovalo 22 000 otrok po ca. 21 dni. V letu 
1967 pa samo še 17 000 otrok, vendar le od 10 do 12 dni. V letu 1965 so skladi 
zdravstvenega zavarovanja delavcev prispevali za letovanje otrok ca. 300 000 000 
S din, leta 1967 pa samo še 26 000 000 S din. 

V letu 1968 predvideva le komunalna skupnost Ljubljana posebna sredstva 
za preventivno medicinsko rehabilitacijo otrok zavarovancev delavcev in sicer 
20 mio S din, ki niso vključena v sredstvih za zdravstveno varstvo. Ta sredstva 
bodo uporabljena za utrjevanje zdravja, preprečevanje bolezni in odpravljanje 
škodljivih vplivov okolja pri zdravstveno ogroženih in že delno prizadetih 
otrocih ter za zdraviliško zdravljenje otrok z obolenji, za katere ne obstaja 
indikacija za hospitalizacijo, ta oblika zdravstvenega varstva pa je koristna 
za hitrejše zdravljenje. S temi sredstvi bo financiran le medicinski del oskrbe 
v zdraviliščih. Stroške za hotelski del oskrbe bodo morali kriti starši, občine, 
delovne in družbene organizacije itd. Da bi bila preventivna medicinska reha- 
bilitacija otrok čimbolje organizirana ter da bi bila sredstva za ta namen 
smotrno izkoriščena, bo o uporabi teh sredstev odločala posebna komisija regio- 
nalnega zdravstvenega centra na podlagi indikacij, ki jih je sprejela ta komisija. 
Pri napotitvi otrok v zdravilišča bo komisija dajala prednost otrokom, ki so 
bili odklonjeni po komisiji za pediatrijo. 

Na splošno lahko ugotovimo, da so stališča, ki jih je glede zdravljenja 
v naravnih zdraviliščih sprejel socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slove- 
nije, prispevala k zagotovitvi zdraviliškega zdravljenja tistim osebam, ki jim 
je to zdravljenje neobhodno potrebno. Omenjena stališča so še vedno aktualna 
in jih je treba v praksi dosledneje realizirati. 

5t.: 514-3/68 
Ljubljana, 16. 4. 1968 
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POROČILO 

o obravnavi informacije o nekaterih oblikah družbene skrbi 
za starejše prebivalstvo 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega 
zbora je na seji dne 15. aprila 1968 obravnaval informacijo o nekaterih oblikah 
družbene skrbi za starejše prebivalstvo, ki jo je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. 

Odbor je v načelu pozitivno ocenil predloženo informacijo, ki prikazuje 
problematiko na področju družbene skrbi za starejše prebivalstvo v obdobju 
po letu 1964, ko je socialno-zdravstveni zbor razpravljal o varstvu starostnikov 
in razvoju gerontološko-geriatrične službe. 

Odbor je ugotovil, da stališča, ki jih je zbor sprejel na seji dne 27. aprila 
1964, niso bila v celoti realizirana in da so še vedno aktualna. Sprejeta so 
bila naslednja stališča. 

■— razvijati razne oblike organizirane pomoči starejšim ljudem v okviru 
komun oziroma krajevnih skupnosti, pri tem pa poleg strokovnih služb vklju- 
čevati tudi družbene organizacije in društva; 

— organizirati strokovno službo s stalnim kadrom, katere nosilec naj bi 
bili zdravstveni domovi z dispanzersko metodo dela, oziroma domovi za starejše 
ljudi. Ti zavodi naj bi delovali kot gerontološko-geriatrične institucije, ki bi 
s svojo dejavnostjo zadoščale potrebam svojega območja; 
  formirati gerontološko-geriatrični center, katerega prvenstvena naloga 

bi bila vzgoja potrebnega kadra (na Bokalcah); 
— učne programe ustreznih šol prilagoditi potrebam gerontologije in ge- 

riatrije; 
— urediti sedanje domske kapacitete za starejše osebe in predvideti pove- 

čanje, ki ustreza pričakovanemu porastu števila starejših oseb; 
— čimprej izvesti diferenciacijo zavodov (izločitev duševno prizadetih in 

neprilagojenih oseb); 
— ustanavljati domove in klube za upokojence delno tudi s sredstvi sklada 

za pokojninsko zavarovanje (spremembe predpisov); 
— posebno skrb posvetiti starejšim osebam — udeležencem NOB, zlasti na 

podeželju; 
— razvijati humane odnose mladine do starejših oseb. 
Odbor je kritično ocenil dejstvo, da kljub sprejetim stališčem ni bil dosežen 

vidnejši napredek na področju varstva ostarelih oseb. Skrb za starejše osebe 
še vedno ni sistematično organizirana. Razne službe in organizacije sicer veliko 
delajo na tem področju, toda zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in pomanj- 
kljive koordinacije med posameznimi dejavniki niso bili vedno doseženi zado- 
voljivi rezultati. 

Ugotovljeno je bilo, da se le počasi razvijajo razne oblike organizirane 
pomoči starejšim ljudem v okviru komun oziroma krajevnih skupnosti. Poudar- 
jeno je bilo, da bi bilo treba v prihodnje intenzivneje razvijati vse oblike 
sosedske pomoči, službo hišne pomoči in mrežo servisov za razne manjše usluge 
starim ljudem v okviru domov za stare ali krajevnih skupnosti. Pri tem bi 
moralo priti načelo humanosti in solidarnosti v večji meri do izraza. 

40» 
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Posebno pozornost je odbor posvetil domskemu varstvu ostarelih. Ugotovil 
je, da še vedno nismo rešili osnovnih problemov domskega varstva: pomanj- 
kanje kapacitet, profilacija domov in zdravstveno varstvo ter nega oskrbo- 
vancev. Po mnenju odbora bo treba postopoma izvesti profilacijo domov in 
izločiti duševno prizadete in neprilagojene starejše osebe, ki žive skupaj z osta- 
limi oskrbovanci. Odbor se je strinjal s stališčem predlagatelja, da profilacije 
domov ni mogoče izvesti naenkrat s preseljevanjem oskrbovancev iz enega 
v drug dom, ker bi to psihično neugodno vplivalo na oskrbovance. Odbor 
se je zavzel za izgradnjo domov za ostarele in bil mnenja, da bi bilo treba 
v ta namen zagotoviti tudi del sredstev, zbranih s 4'°/o stanovanjskim prispevkom 
iz sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja. Poudarjeno je tudi bilo, da je 
nevzdržno, da bi se razširjena reprodukcija financirala prek oskrbnine. Že 
sedaj velik odstotek oskrbovancev ni sposoben plačati polne oskrbnine in jo 
delno plačujejo občinske skupščine. Razširjena reprodukcija je stvar družbeno- 
političnih skupnosti. 

Odbor je poudaril, da bo treba v prihodnje posvetiti večjo pozornost zdrav- 
stvenemu varstvu in negi ostarelih v domovih. Podprl je stališča in sklepe 
republiškega zdravstvenega centra o kadrovski zasedbi zdravstvenih delavcev 
v domovih za ostarele. Ugotovljeno je namreč bilo, da je v domovih od vseh 
oskrbovancev 80,7 °/o bolnih. Taki strukturi oskrbovancev pa ne ustreza sedanja 
kadrovska zasedba zdravstvenih delavcev. Opozorjeno je bilo, da bi morali 
skladi zdravstvenega zavarovanja v celoti financirati zdravstveno varstvo 
oskrbovancev v domovih in da ni prav, da se del stroškov za zdravstveno 
varstvo vključuje v oskrbnino. 

Odbor se je zavzel, naj zdravstveni domovi v prihodnje okrepijo službo 
nege bolnikov na domu in se v ta namen tesneje povezujejo z družbenimi 
organizacij ami. 

Ob obravnavi stanovanjske problematike ostarelih oseb je odbor ugotovil, 
da sedanja stanovanja in stanovanjske soseske niso dovolj prilagojene starejšim 
Menil je, da bi morali investitorji pri bodoči gradnji stanovanj v večji meri 
upoštevati tudi potrebe starejših ljudi. 

Ugotovljeno je bilo, da je najmanj organizirana družbena skrb za starejše 
prebivalstvo na podeželju. Ta problem se zaostruje predvsem na območjih, kjer 
je visok odstotek starih in onemoglih kmetov. Občinske skupščine bi morale 
temu problemu posvetiti večjo skrb. 

Opozorjeno je bilo, da so denarne pomoči starejšim upokojenim osebam 
v nekaterih občinah zelo nizke in da niso vedno odraz gospodarske zmogljivosti 
občine. Nekatere ekonomsko šibkejše občine imajo večji posluh za te probleme. 
Poudarjeno je bilo, da podatki iz informacije o tej denarni pomoči ne dajejo 
jasne slike o tem problemu. Po mnenju odbora bi bilo treba denarne pomoči 
dvigniti na primerno raven skladno z gibanjem življenjskih stroškov. 

Odbor je pozitivno ocenil dejavnost inštituta za gerontologijo in geriatrijo, 
saj je od ustanovitve konec leta 1966 opravil pomembno delo. Po mnenju 
odbora pa je treba čimprej rešiti vprašanje njegovega financiranja. Nevzdržno 
je namreč, da bi tudi v prihodnje pedagoško in znanstveno dejavnost inštituta 
financirali le skladi zdravstvenega zavarovanja. Za delo inštituta bi morala 
prispevati določena sredstva tudi republiška izobraževalna skupnost. 
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Odbor se je v načelu strinjal z zaključki in predlogi republiškega sekre- 
tariata za zdravstvo in socialno varstvo, menil pa je, da je treba še temeljito 
proučiti vprašanje ponovne ustanovitve sklada za socialne ustanove in vprašanje 
formiranja oddelkov za ležeče bolnike v domovih za stare. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko Tilko Kren. 

St.: 511-2/68 
Ljubljana, 7. 5. 1968 

PREDLOGI SKLEPOV 

administrativne komisije 

Na podlagi 7. člena zakona o delu in pravicah republiških poslancev in 
funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija (Uradni list SRS, št. 16-121/67) 
je administrativna komisija Skupščine SR Slovenije na seji dne 13. 5. 1968 
sprejela 

SKLEP 

o določitvi funkcij, katerih opravljanje se tudi šteje v čas, ki se vračuna pri 
določitvi roka, do katerega republiški poslanci in funkcionarji nadaljujejo delo 
po zakonu o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim 

je prenehala funkcija. 

I. 

V čas, ki se po 6. členu zakona o delu in pravicah republiških poslancev 
in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija šele pri določitvi roka, do kate- 
rega republiški poslanci in funkcionarji po prenehanju funkcije nadaljujejo delo. 
se vračuna tudi opravljanje družbeno-političnih funkcij po 15. 5. 1945. če so 
funkcionarji za to prejemali osebni dohodek oziroma nadomestilo osebnega 
dohodka, in sicer: 

1. V Komunistični partiji oziroma Zvezi komunistov: 
a) član centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije ali član cen- 

tralnega komiteja Zveze komunistov republike; 
b) sekretar ali član oblastnega komiteja, sekretar ali organizacijski sekretar 

okrajnega komiteja in mestnega komiteja Ljubljana po 30. 6. 1955; 
c) vodja uprave centralnega komiteja oziroma vodja organizacljsko-poli- 

tičnega sekretariata ali komisije centralnega komiteja; 
2. v osvobodilni fronti oziroma v Socialistični zvezi delovnega ljudstva: 
a) član zveznega ali glavnega odbora oziroma zvezne ali republiške kon- 

ference ; 
b) predsednik ali član oblastnega odbora, predsednik ali sekretar okrajnega 

odbora oziroma mestne konference Ljubljane po 30. 6. 1955; 
3. v Zvezi sindikatov: 
a) predsednik ali član centralnega oziroma republiškega sveta; 
b) predsednik centralnega ali republiškega odbora; 
c) predsednik ali podpredsednik okrajnega sindikalnega sveta po 30. 6. 1955; 



a) predLZdn^rU?odpreXednfk0 sekretar ali član zveznega oziroma repu- 
bliškega odbora; 

b) predsednik okrajnega odbora po 30. 6 19t>5, 
S v predstavniških telesih, državnih m drugih organih, 
a) mSter "e»e vlade oziroma državni ali zvezni sekretar, sekretar 

zvezne lupšSne, sekretar zveznega izvršnega sveta ali namestmk zveznega 

sekretarja; k a]i 5,ldr,lt stavnega sodišča Jugoslavije, predsednik vrhov- 

nega sodišča Jugoslavije, predsednik vrhovnega gospodarskega sodisca, zvezni 

S predstavništva ter funkcionar, ki 

ga imenuje predsednik republike, -• ,, 
dl nredsednik ali član oblastnega ljudskega odbora, , , 
e) predsednik ali podpredsednik okrajnega ljudskega odbora m predsedn 

mestnega odbora Ljubljana po 30. 6. 1955; 

a) komandant divizije ali enote, za katero Je predviden starešina z „aj- 

riasS okrajrdh S Unskih ljudiih odh.rih oziroma skupščinah. 

II. 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu SR Slovenije potem, ko ga potrdi 
republiki zbor Skupščine SR Slovenije, uporablja pa se od dneva, ko je zace 
veljati zakon o delu in pravicah republiških poslancev m funkcionarjev, 
jim je prenehala funkcija (Uradni list SRS, st. 16-121/67). 

Na podlagi 9. člena zakona o delu in pravicah republiških P°s^ncev in 

SKLEP 

■, v., • ti i, -fiTnVfii naivišiih organov družbeno-političnih organizacij, 

°z SSUSa^pL" »kofu o° delu in pravicah republiških poslancev 
in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija. 

I. 

Volieni funkcionarji družbeno-političnih organizacij, ki so v času, ko so 
Hali funkcijo prejemali osebni dohodek oziroma povračilo osebnega do- 

hndka v republiških vodstvih družbeno-političnih organizacij in so pred to 
funkcijo opravljali katero od funkcij iz 6. člena zakona o delu in pravicah 
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republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija, imajo 
po prenehanju funkcije v teh organizacijah pravice po navedenem zakonu, če 
so opravljali naslednje funkcije: 

1. v Zvezi komunistov Slovenije: 
a) predsednik ali član predsedstva CK ZKS; 
b) sekretar ali član izvršnega komiteja CK ZKS; 

2. v Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slovenije: 
a) predsednik ali član predsedstva republiške konference SZDL Slovenije; 
b) sekretar ali član izvršnega odbora republiške konference SZDL Slov.; 

3. v svetu Zveze sindikatov Slovenije: 
a) predstavnik ali član predsedstva republiškega sveta Zveze sindika- 

tov Slovenije; 
4. v Zvezi združenj borcev NOV Slovenije: 
a) predstavnik ali član predsedstva Zveze združenj borcev NOV Slovenije. 

II. 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu SR Slovenije, potem ko ga potrdi repu- 
bliški zbor Skupščine SR Slovenije, uporablja pa se od dneva, ko je začel veljati 
zakon o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je pre- 
nehala funkcija (Uradni list SRS, št. 16-121/67). 

Na podlagi 1. člena zakona o dopolnitvi zakona o delu in pravicah repu- 
bliških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija (Uradni list SRS, 
št. 36-292/67) je administrativna komisija Skupščine SR Slovenije na seji dne 
13. 5. 1968 sprejela 

SKLEP 

o določitvi funkcij v diplomatsko-konzularni službi, iz katerih izhajajo pra- 
vice po zakonu o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki 

jim je prenehala funkcija 

1. 

Šefi diplomatskih in konzularnih predstavništev SFRJ, ki so v času, ko so 
opravljali funkcijo, prejemali osebni dohodek v državnem sekretariatu za zu- 
nanje zadeve in so pred to funkcijo opravljali katero od funkcij iz 6. in 9. člena 
zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je pre- 
nehala funkcija, imajo po prenehanju te funkcije pravice po navedenem zakonu. 

2. 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu SR Slovenije, uporablja pa se od dneva, 
ko je začel veljati zakon o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionar- 
jev, ki jim je prenehala funkcija (Uradni list SRS, št. 16-121/67). 

Št.: 020-30/68 
Ljubljana, dne 13. 5. 1968 
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OBRAZLOŽITEV 

Po 5. členu zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionar- 
jev, ki jim je prenehala funkcija, republiški poslanci in funkcionarji, ki jih voli 
ali imenuje Skupščina SR Slovenije in ki so za opravljanje teh funkcij dobivali 
osebni dohodek ali stalno nagrado, nadaljujejo z delom po določbah tega zakona 
za čas enega leta od dneva, ko jim je prenehala funkcija. 

Po 6. členu tega zakona pa republiški poslanci, funkcionarji Skupščine SR 
Slovenije, predsednik in člani izvršnega sveta, republiški sekretarji, tajnik 
Skupščine SR Slovenije, sekretar izvršnega sveta, predsednik in sodniki ustav- 
nega sodišča SR Slovenije, predsednik vrhovnega sodišča SR Slovenije in viš- 
jega gospodarskega sodišča v Ljubljani, javni tožilec SR Slovenije in repu- 
bliški javni pravobranilec, ki so na teh funkcijah prebili dvanajst ali več let, 
nadaljujejo delo za čas treh let od dneva prenehanja funkcije, če pa so na teh 
funkcijah prebili dvajset ali več let, nadaljujejo delo za čas šestih let od 
dneva prenehanja funkcije. 

Pri ugotavljanju časa, po katerem se po določbi prejšnjega odstavka določa 
rok, do katerega republiški poslanci in funkcionarji nadaljujejo delo, se vra- 
čuna ves čas prebit na katerikoli funkciji iz 6. člena, in čas, ki so ga prebili 
kot poslanci zvezne skupščine ali Skupščine SR Slovenije prejšnjih sklicev, 
če so prejemali osebni dohodek za opravljanje volilne funkcije. 

V čas se šteje tudi čas, ki so ga republiški poslanci in funkcionarji prebili 
pri poklicnem opravljanju ustreznih družbeno-političnih funkcij v zveznih in 
drugih organih ali organizacijah in diplomatsko-konzularni službi, pa so zato 
prejemali osebni dohodek, kakor tudi čas, ki so ga prebili na najvišjih položajih 
v JLA. 

Administrativna komisija je pooblaščena, da s svojim sklepom določi: 
a) funkcije, ki se tudi štejejo v čas, ki se vračuna pri določitvi roka, do 

katerega republiški poslanci in funkcionarji nadaljujejo delo po tem zakonu, 
b) volilne funkcije najvišjih organov družbeno-političnih organizacij, iz ka- 

terih izhajajo pravice po tem zakonu in 
c) funkcije v diplomatsko-konzularni službi, iz katerih izhajajo pravice po 

tem zakonu. 
Pri sestavi teh sklepov je administrativna komisija sodelovala z družbeno- 

političnimi organizacijami v republiki, administrativnimi komisijami drugih re- 
publik in administrativno komisijo zvezne skupščine. O predlogih sklepov je 
administrativna komisija Skupščine SR Slovenije razpravljala na skupni seji 
s komisijo za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije dne 13. maja 1968 
in jih sprejela. 

V predloženih sklepih so zajete le najpomembnejše funkcije v družbeno- 
političnih organizacijah, predstavniških telesih, državnih in drugih organih. 
Glede na sprejete sklepe bo v bodoče le majhno število republiških poslancev 
in funkcionarjev po preteku mandata imelo pravico nadaljevati z delom več kot 
eno leto. 

Po določbah 7., 9. in 9 a. člena zakona o delu in pravicah republiških poslan- 
cev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija in dopolnitvah tega zakona 
dajemo v potrditev republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije naslednje 
sklepe: . . 
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— sklep o določitvi funkcij, katerih opravljanje se tudi šteje v čas, ki se 
vračuna pri določitvi roka, do katerega republiški poslanci in funkcionarji na- 
daljujejo delo po zakonu o delu in pravicah republiških poslancev in funkcio- 
narjev, ki jim je prenehala funkcija; 

— sklep o določitvi volilnih funkcij najvišjih organov družbeno-političnih 
organizacij, iz katerih izhajajo pravice po zakonu o delu in pravicah republišikh 
poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija; 

— sklep o določitvi funkcij v diplomatsko-konzularni službi, iz katerih iz- 
hajajo pravice po zakonu o delu in pravicah republiških poslancev in funkcio- 
narjev, ki jim je prenehala funkcija. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija Skuščine SR Slovenije — poročilo z dne 
23. 5. 1968. št. 020-30/68 

POROČILO 

o izidu nadomestnih volitev za poslanca socialno-zdravstvenega zbora 
Skupščine SR Slovenije v 4. volilni enoti Laško 

Mandatno-imunitetna komisija je na podlagi 16. člena začasnega poslovnika 
socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije na seji dne 6. maja 1968 
obravnavala poročilo republiške volilne komisije z dne 23. aprila 1968, pre- 
gledala volilni spis ter ugotovila: 

1. Na podlagi odloka predsednika Skupščine SR Slovenije o razpisu nado- 
mestnih volitev za poslanca socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slo- 
venije v 4. volilni enoti Laško (Uradni list SRS, št. 6/68) je občinska skupščina 
Laško na seji dne 18. aprila na podlagi potrjene kandidature izvolila dr. Sama 
Pečarja, zdravnika iz Rimskih Toplic za poslanca socialno-zdravstvenega zbora 
v 4. volilni enoti Laško. 

2. Republiška volilna komisija je na podlagi volilnega spisa, ki ga je po 
opravljenih volitvah prevzela od občinske volilne komisije, preizkusila zakoni- 
tost volitev in ugotovila, da so bili postopek za določitev kandidatov in volitve 
same v skladu z zakonitimi predpisi in da ni bilo nepravilnosti takšnega zna- 
čaja, ki bi lahko vplivale na kandidaturo oziroma na volilni izid. 

Na podlagi navedenih ugotovitev mandatno-imunitetna komisija socialno- 
zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije 

predlaga, 

da socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije sprejme to poročilo in ve- 
rificira mandat poslanca dr. Sama Pečarja, izvoljenega v 4. volilni enoti Laško. 

St.: 0205-6/68 
Ljubljana, dne 6. 5. 1968 
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POROČILO 

o prenehanju mandata poslancu Matiji Nadižarju 

Mandatno-imunitetna komisija je na podlagi 16. člena začasnega poslovnika 
socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije na seji dne 6. maja 1968 
ugotovila: 

1. Poslanec socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije Matija 
Nadižar je bil na seji republiškega zbora Skupščine SR Slovenije dne 23. aprila 
1968 izvoljen za sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije. Funkcijo sodnika je 
prevzel l/maja 1968. 

2. Po določbi 2. odstavka 11. člena zakona o volitvah poslancev Skupščine 
Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 7/67) imenovani funkcionar 
oziroma delavec v republiškem organu, sodnik ustavnega sodišča SRS ali dru- 
gega republiškega sodišča ne more biti hkrati poslanec nobenega zbora delov- 
nih skupnosti Skupščine SR Slovenije. 

3. Na podlagi 3. točke 143. člena citiranega zakona preneha mandat poslancu 
Skupščine SR Slovenije pred potekom časa, za katerega je bih izvoljen, če na- 
stopi delo ali sprejme funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo republiškega poslan- 
ca. V takem primeru mu mandat preneha z dnem nastopa dela oziroma spre- 
jema funkcije. 

4. Po določbi 2. odstavka 141. člena citiranega zakona se v primeru, če 
preostane do rednega poteka mandata manj kot eno leto, razpišejo nadomestne 
volitve le v primeru, če to zahteva občinska skupščina z območja volilne enote. 

Matija Nadižar je bil za poslanca socialno-zdravstvenega zbora Skupščine 
SR Slovenije izvoljen v 58. volilni enoti Maribor-Tezno I. na volitvah v občinski 
skupščini Maribor-Tezno dne 4. aprila 1965. Do prenehanja njegovega mandata 
v aprilu 1969 preostane torej manj kot eno leto. 

Občinska skupščina Maribor je Skupščino SR Slovenije obvestila, da zaradi 
prenehanja mandata Matiji Nadižarju ne zahteva nadomestnih volitev. 

Na podlagi navedenih ugotovitev mandatno-imunitetna komisija socialno- 
zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije 

predlaga, 

da socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije sprejme to poročilo in 
ugotovi, da je poslancu Matiji Nadižarju zaradi prevzema funkcije sodnika 
vrhovnega sodišča SR Slovenije prenehal mandat dne 1. maja 1968. 

St.: 0205-1/68 
Ljubljana, dne 6. 5. 1968 

POROČILO 

o izidu nadomestnih volitev poslanca organizacijsko-političnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Mandatno-imunitetna komisija je na podlagi 16. člena začasnega poslovnika 
organizacijsko-političnega zbora na seji dne 27. maja 1968 obravnavala poročilo 
republiške volilne komisije z dne 16. mja 1968, pregledala potrdilo o izvolitvi 
in volilni spis ter ugotovila: 
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1. Predsednik Skupščine SR Slovenije je z odlokom dne 18. marca 1968 
(Uradni list SRS, št. 10/68) razpisal nadomestne volitve za poslanca organiza- 
cij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije v 33. volilni enoti Ljubljana- 
Bežigrad. 

2. Za nadomestne volitve sta bili potrjeni kandidaturi zborov delovnih ljudi 
za kandidata z imeni: Rotar Zdenko, Ljubljana, Kidričeva 6 in Lenardič Vlado, 
Ljubljana, Linhartova 62. 

3. Republiška volilna komisija je na podlagi spisov, ki jih je, po volitvah 
prevzela od občinske volilne komisije v občini Ljubljana-Bežigrad, preizkusila 
zakonitost volitev in ugotovila, da sta bila postopek za določitev kandidatov in 
volitve v skladu z zakonom in da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na 
kandidaturo oziroma na izid volitev. 

4. Občinska skupščina občine Ljubljana-Bežigrad je volila dne 15. maja 
1968. Glasovalo je 44 odbornikov skupščine občine Ljubljana-Bežigrad, ki šteje 
69 odbornikov. 

5. Po ugotovitvi izida volitev pristojne občinske volilne komisije sta pri 
glasovanju prejela kandidata 

ROTER Zdenko 24 glasov in 
LENARDlC Vlado 19 glasov. 
Ena glasovnica je bila neveljavna. 
Na podlagi navedenih ugotovitev mandatno-imunitetne komisije organiza- 

cij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije 

predlaga, 

da organizacijsko-politični zbor potrdi izvolitev Zdenka ROTERJA za poslanca 
organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije v 33. volilni enoti 
Ljubljana-Bežigrad in mu verificira mandat. 

Št.: 0206-7/68 
Ljubljana, dne 27. 5. 1968 

PREDLOG ODLOKA 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega 
sodišča v Mariboru 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slove- 
nije 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 republiški zbor Skupščine SR Slovenije na 
seji dne 23. aprila 1968 sprejel 

ODLOK 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega 
sodišča v Mariboru 
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i. 

Okrožno gospodarsko sodišče v Mariboru ima 115 sodnikov porotnikov. 

II. 

Za sodnike porotnike se izvolijo: 

A u p r i h Bogomir, vodja prodajne službe, Rudniki svinca in topilnica, 
Mežica; 

Belšak Jože, bančni uslužbenec, Komunalna banka, Ptuj; 
Berčič Marjan, tehnični pomočnik, Gradbeno podjetje »Gradiš« Ljublja- 

na, poslovna enota Ravne na Koroškem; 
B e r d e n Milan, načelnik oddelka za finance, Skupščina občine Lendava: 
B e r i č Jakob, pravni referent, Združeno podjetje za PTT promet Liublia- 

na, PTT podjetje Maribor; 
B e r 1 i č Marjan, direktor, montažno podjetje »Elektrokovinar«, Ptuj; 
Bezget Viktor, dipl. ing., direktor, tovarna strojev »Strojna« Maribor: 
Bolkovič Anton, skladiščnik, cestno podjetje Maribor; 
Breg Alojz, šef komerciale, veletrgovina »Koloniale«, Maribor; 
B r e n k o Roman, kontrolor računovodskega centra, Komanda vojnog 

okruga, Maribor; 
Budna Anton, direktor kadrovsko-socialnega sektorja, splošno gradbeno 

podjetje »Konstruktor«, Maribor; 
C a n ž e k Franjo, direktor proizvodnje, časopisno podjetje »Mariborski 

tisk«, Maribor; 
Cer pes Mihael, računovodja, Tehnogradnje, Maribor; 
Cič Ivan, vodja izvoza in uvoza, Mariborska livarna, Maribor; 
Dernovšek Marica, računovodja, živilski kombinat »Intes«, Maribor; 
Dšuban Ladislav, vodja pravne službe, Stanovanjsko podjetje, Maribor; 
Erjavec Zinka, računovodja, Zavod za časopisno in radijsko dejavnost' 

Murska Sobota; 
Faninger Rihard, pomočnik tajnika, Skupščina občine Maribor; 
Ferletič Marija, referent nabave, založba »Obzorje« Maribor; 
F 1 i s a r Ludvik, vodja gospodarsko-računskega sektorja, tekstilna tovarna 

»Svila« Maribor; 
Garneš Anton, ravnalec kos, Tovarna kos in srpov, Lovrenc na Pohorju; 
G 1 i h a Anton, dipl ing., tehnolog, tovarna »Zlatorog«, Maribor; 
Goričan Jože, upravnik obrata, obrtno gradbeno podjetje »Gradles«, 

Maribor; 
Greblaher Božo, upravitelj, Zdravstveni dom, Maribor; 
G r i čn i k Henrik, skladiščnik, »Jeklotehna« trgovsko podjetje s tehnično 

železnino in kovinskim blagom na debelo in drobno, Maribor; 
G r m e k Milan, poslovodja, trgovsko podjetje »Veletkanina«, Maribor: 
Haber Roman, dipl. ing., konstrukter, Železarna Ravne na Koroškem: 
H a p p e Drago, šef komerciale, tovarna industrijske opreme »Stroj«, Rad- 

lje ob Dravi; 
Hefler Baltazar, knjigovodja, Gozdno gospodarstvo, Slovenj Gradec: 
Hofbauer Anton, računovodja, Tovarna usnja Slovenj Gradec; 
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Horvat Ivan, sekretar, podjetje »Dimnikar«, Beltinci; 
I v a j n k o Šime, pravni referent, tovarna za investicijsko opremo in izva- 

janje inženiringa »Metalna«, Maribor; 
J u r š n i k Slavko, dipl. ing., obratovodja, Tovarna dušika, Ruše; 
K a c Hubert, vodja gospodarsko računskega sektorja, Agrokombinat, Ma- 

ribor; 
K a j f e ž Milan, brivsko-frizerski mojster, Brivsko-frizersko podjetje, 

Maribor; 
Ker in Milan, oddelčni vodja, Komunalni zavod za socialno zavarovanje, 

Maribor; 
Ki ral j Franc, tehnični vodja, gradbeno podjetje »Gradbenik«, Lendava; 
Klanjšek Ciril, konfekcijski tehnik in vodja izobraževalnega centra, 

tovarna oblačil in perila »Mura« Murska Sobota ; 
K 1 i n a r Vladimir, načelnik oddelka splošne službe, Združeno podjetje za 

PTT promet Ljubljana, PTT podjetje Maribor; 
Kolar ič Franc, vodja pravne službe, kmetij sko-industrijski kombinat 

»POMURKA«, Murska Sobota; 
K o m p a r a Vojko, direktor poslovne enote prodajalne vozil in rezervnih 

delov, Tovarna avtomobilov in motorjev, Maribor; 
Kovač Andrej, vodja prodajnega sektorja, Tovarna avtoopreme, Ptuj; 
Kovač Jože, pomočnik direktorja finančnega sektorja, Industrija me- 

talnih polizdelkov, Slovenska Bistrica; 
Krajne Janez, računovodja, Agrokombinat, Maribor; 
Kralj Adi, obratovodja, Mizarstvo in tapetništvo, Dravograd; 
Kramberger Ivan, dipl. ing., analitik, Agrokombinat KZ Lenart; 
Kramberger Milena, računovodja, trgovsko podjetje »Zarja«, Maribor; 
Kumperščak Branko, sekretar, tovarna »Svila«, Maribor; 
L a n š č a k Franc, kmetijski tehnik, kmetijsko-industrijski kombinat »Po- 

murka«, Murska Sobota; 
L a p a j n e Aleksander, sekretar, Mariborska livarna, Maribor; 
Leskovar Branko, direktor splošne kadrovske službe, Podjetje za viso- 

ke gradnje »Stavbar«, Maribor; 
Leskovar Stanislava, kreditni referent, Kreditna banka Celje, podruž- 

nica Slovenj Gradec; 
Leskovar Štefan, vodja skladišča, »Avtoobnova« podjetje za generalna 

in srednja popravila avtomobilov, Maribor; 
Lihteneger Ada, računovodja, trgovsko podjetje »Merkur«, Maribor; 
L u k e š Boško, vodja oddelka za obračun osebnega dohodka, splošno grad- 

beno podjetje »Konstruktor«, Maribor; 
M ar oh Ivan, finančni knjigovodja, veletrgovina »Dom«, Maribor; 
Matjašič Franc, vodja prodaje, veletrgovina »Prehrana«, Maribor; 
M o d i c Ludvik, bančni svetnik, Kreditna banka, Maribor; 
Moran Ljubo, direktor, proizvodno podjetje »Karoserist«, Maribor; 
M u r a u s Alojz, analitik, veletrgovina »Prehrana«, Maribor; 
M u s t e r Franc, kontrolor dospelega materiala, tovarna kovinske opreme 

»Primat«, Maribor; 
Nemec dr. Janez, profesor, Višja ekonomska komercialna šola, Maribor; 
N e r a 1 Vekoslav, vodja priprave del, podjetje za nizke gradnje »Nigrad«, 

Maribor; 
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N i k o 1 i č Aleksander, komercialist, Združeno podjetje elektroindustrije 
in splošna montaža, Maribor; 

Novak Ciril, tekstilni tehnik, Mariborska tekstilna tovarna, Maribor; 
Novak Dragica, vodja računovodstva, tovarna perila »Delta«, Ptuj; 
Orel Marija, šef odseka finančne revizije, Komunalni zavod za socialno 

zavarovanje, Maribor; 
Pa jnkiher Jože, računovodja, gostinsko podjetje hotel »Orel«, Maribor; 
P a u k o Franc, upokojenec, Maribor, Partizanska 6; 
P e r n e k Franc, vodja splošnega sektorja, »Talis-Vinag«, export-import, 

Maribor; 
Pirš Elica, šef transportnega sektorja, Zavarovalnica, Maribor; 
Planine Vinko, poslovodja, gostinsko podjetje »Turist-hotel«, Maribor; 
Pogorele Drago, dipl. ing., šef oddelka za eksploatacijo, nego in varstvo 

gozdov, Gozdno gospodarstvo Maribor, obrat Ruše; 
Polič Oton, planer-analitik, Kmetijski kombinat, Ptuj; 
Prah Marjan, dipl. ing., vodja delovne enote, »Marles« — lesna in po- 

hištvena industrija, Maribor; 
Primec Dorka, finančni knjigovodja, zavod za zdravstveno varstvo, 

Maribor; 
R a d o v i č Peter, dipl. ing., tehnični vodja, Splošno gradbeno podjetje 

»Gradnje«, Maribor; 
Razgoršek Stane, dipl. ing., obratovodja centralne priprave, Maribor- 

ska tekstilna tovarna, Maribor; 
R e č n i k Bogdan, inšpektor, Služba družbenega knjigovodstva 518, Ma- 

ribor ; 
R e i s m a n Drago, skladiščnik, Mariborska plinarna, Maribor; 
Ribarič Ivan, šef nabave, tovarna čevljev »Lilet«, Maribor; 
R i ž n e r Ivan, vodja obračuna proizvodnje, Mariborska tekstilna tovarna, 

Maribor; 
R i ž n e r Ivan, vodja oddelka za ekonomsko finančno operativo, Dravske 

elektrarne, Maribor; 
S e i f r i d Drago, vršilec dolžnosti vodje prodaje industrijske opreme, to- 

varna za investicijsko opremo in izvajanje inženiringa »Metalna«, Maribor; 
Sever Janez, direktor, trgovsko podjetje na malo »Merkur«, Murska 

Sobota; 
S i m o n i č Štefan, upokojenec, Maribor, Kamniška 35; 
S t r m š e k Štefan, interni revizor, lesna in pohištvena industrija »Marles«, 

Maribor; 
Str na d Mirko, dežurni proizvodnje, Dravske elektrarne, Maribor; 
Suhadolnik Dušan, dipl. ing., referent za razlastitev, arondacijo, kla- 

sifikacijo zemljišč, odškodnine, Skupščina občine Ptuj; 
Seruga Štefan, tajnik, Krajevna skupnost, Murska Sobota; 
S e š 1 e r Jože, šef komerciale, živilski kombinat »Intes«, Maribor; 
Skerbinc Mimica, ekonomski analitik, Agrokombinat, Maribor; 
S p e s Fanči, vodja izterjevalne službe gospodarsko-računskega sektorja, 

tovarna elektrokovinskih izdelkov »Elektrokovina«, Maribor; 
Tašner Franc, šofer, Avtobusno podjetje, Maribor; 
Tomažič Tomaž, pomočnik komercialnega direktorja, grosistično trgov- 

sko podjetje »Ferromoto«, Maribor; 
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Trbovšek Marjan, vodja pravne službe, tovarna glinice in aluminija 
»Boris Kidrič«, Kidričevo; 

Urankar Ciril, analitik, veletrgovsko podjetje »Veletkanina«, Maribor; 
V e b 1 e Ivan, vodja gradbene enote, podjetje za visoke gradnje »Stavbar«, 

Maribor; 
V e z j a k Leopol, strojni tehnik, »Nigrad«, podjetje za nizke gradnje, 

Maribor; 
Vidic Boris, referent prodaje, tovarna »Zlatorog«, Maribor; 
Vilfan dr. Igor, šef pravne službe, Komunalna banka, Maribor; 
Vogrinčič Karel, pomočnik direktorja, zavarovalnica »Sava«, Ljublja- 

na, poslovna enota Murska Sobota; 
Vrhunec Erika, sekretar podjetja, tovarna modne konfekcije »Veze- 

nina«, Maribor; 
Vute Miloš, sekretar podjetja, veletrgovina »Prehrana«, Maribor; 
W eingerl Alojz, šef računovodstva, samopostrežna restavracija »Center«, 

Maribor; 
Zabavnik Drago, vodja splošnega sektorja, kmetijski kombinat »Jeru- 

zalem«, Ormož; 
Zadravec Franc, sekretar, trgovsko podjetje »Panonija«, Ptuj; 
Zadravec Janko, vodja operativne investicijske izgradnje, Tovarna du- 

šika, Ruše; 
Zagore Jože, vodja obračunske enote, Kmetijski kombinat, Gornja Rad- 

gona; 
Zalokar Franc, vodja obrata, tovarna železniških vozil »Boris Kidrič«, 

Maribor; 
Zupan Herta, finančni knjigovodja, gostinsko podjetje »Hotel Orel«, 

Maribor; 
Ž a 1 a r Slavko, dipl. ing., tehnolog, Vinogradniško-živinorejski kombinat, 

Ljutomer; 
Zivko Dušan, vodja prodajnega oddelka, »Elektra« elektrotehnično pod- 

jetje, Maribor; 
Z 1 e b n i k Janko, vodja splošnega sektorja, tovarna kovinske opreme 

»Primat«, Maribor; 
Z 1 e b n i k Mara, znanstveni sodelavec, Ekonomski center, Maribor. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je dne 1. aprila 
1968 prejela od republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo predlog 
kandidatov za sodnike porotnike okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru. 
Po predlogu predsednika okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru je nujno 
povečati število sodnikov porotnikov od prejšnjih 101 na 115 porotnikov. To 
povečanje je potrebno zaradi večjega števila senatnih obravnav. 

Okrožno gospodarsko sodišče v Mariboru zajema krajevna področja 13 
občin. Pri sestavi strukture sodnikov porotnikov je bilo upoštevano število 
posameznih občin in število zaposlenih delavcev, obremenitev sodišča po posa- 
meznih občinah in panogah dejavnosti. Poleg tega je bila upoštevana težina in 
razsežnost pravdnih in gospodarsko-kazenskih zadev iz posameznih krajevnih 
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območij. Pri sestavi predloga kandidatov so sodelovali občinske konference 
SZDL, občinski komiteji ZK, občinski sindikalni sveti in delavski sveti delovnih 
organizacij. 

Od dosedanjih porotnikov, ki so bili izvoljeni 20. aprila 1966, je ponovno 
predlaganih 55, kar predstavlja 47,83 '%. 

Struktura predlaganih kandidatov je naslednja: 

po spolu 

od predlaganih 115 kandidatov je 15 ali 13,05 % žensk. 

po starosti 

do 30 let 8 ali 6,91 °/o 
od 31—40 let  63 ali 54,81 »/o 
od 41—50 let  27 ali 23,49 «/o 
od 51—60 let  15 ali 13,05 % 
nad 60 let 2 ali 1,74 «/o 
Poprečna starost kandidatov je 44 let. 

Po zaposlitvi: 

v gospodarstvu 88 ali 76,53 °/o 
v bankah in zavarov   7 ali 6,08 °/o 
v družbenih službah 13 ali 11,30 ®/o 
v političnih organizacijah in upravi 4 ali 3,48 % 
pri vojni pošti  1 ali 0,87 % 
ostali (upokojenci) 2 ali 1,74 °/o 

po izobrazbi: 

z nižjo in nepopolno 14 ali 12,15 °/o 
srednjo šolo 52 ali 45,22a/o 
s popolno srednjo šolo 19 ali 16,53 fl/o 
z visoko izobrazbo   30 ali 26,10 %> 

Vsi predlagani kandidati za sodnike porotnike so dali pristanek na izvolitev. 
Komisija za volitve in imenovanja je na seji dne 12. aprila 1968 razpravljala 

o kandidatih za sodnike porotnike okrožnega gospodarskega sodišča v Mari- 
boru in predlaga republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da izvoli v pred- 
logu odloka navedene kandidate za sodnike porotnike okrožnega gospodarskega 
sodišča v Mariboru. 

PREDLOG ODLOKA 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Celju 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slo- 
venije in 17. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SRS, št. 
20-220/65) je republiški zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 28. maja 1968 
sprejel 
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ODLOK 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Celju 

I. 

Okrožno sodišče v Celju ima 140 sodnikov porotnikov. 

II. 

Za sodnike porotnike se izvolijo: 

Ajdnik Pavel, planski analitik, skupščina občine Laško; 
A r n š e k Otmar, vodja nabavnega oddelka, zabukovški rudniki rjavega 

premoga in nekovin »Montana«, Žalec; 
Batič Zora, upokojenka, Celje, Ljubljanska 12; 
Blazinšek Rudi, logar, gozdno gospodarstvo Celje; 
Božič Avgust, upokojenec, Šentjur pri Celju n. h.; 
B r a t u ž Vlado, referent v oddelku za narodno obrambo, skupščina ob- 

čine Šmarje pri Jelšah; 
B r e g a r ing. Ivan, šef gradbeno nadzorne službe, rudnik lignita Velenje; 
B r e m e c Ana, referent za otroški dodatek, komunalni zavod za socialno 

zavarovanje, Celje; 
Brenčič Majda, medicinska sestra, zdravstveni dom Celje; 
Bunda Jože, zasebni kmetovalec, Primož 8, p. Ljubno ob Savinji; 
But Alojz, zasebni kmetovalec, Zgornja Kostrivnica 7, p. Podplat; 
C o k a n Ivan, v. d. direktorja, zavod za izgradnjo rekreacijskih centrov, 

Celje; 
Cvek Marija, klasifikatorka, industrija volnenih izdelkov »Volna«, Laško; 
C ep lak Ana, šef krajevnega urada, skupščine občine Mozirje, krajevni 

urad Gornji grad; 
Cuk Anton, referent za priznanje posebne dobe, skupščina občine Celje; 
Denžič Peter, tržni inšpektor, skupščina občine Šentjur pri Celju; 
D e r č a Franc, zasebni kmetovalec, Šempeter 125; 
Derča Nada, vodja knjigovodstva, »Polzela« tovarna nogavic, Polzela; 
Dobnik Franc, strojni ključavničar, tovarna aluminijaste opreme 

»ALPOS«, Šentjur pri Celju; 
D o j e r Božena, vodja splošno kadrovskega oddelka, tovarna perila »TO- 

PER«, Celje; 
D o 1 e j š i Štefan, predelovalec plastičnih mas, tovarna pohištvenega 

okovja, gumbov in pisarniškega pribora iz plastičnih mas »Galanterija«, Šo- 
štanj ; 

D o r n Amalija, kadrovski referent, industrija aerotermičnih aparatov 
»KLIMA«, Celje; 

D o š 1 e r Franc, strojni ključavničar, steklarski šolski center, Rogaška 
Slatina; 

Drobne Franc, učitelj, osnovna šola Kristan vrh; 
Erjavec Ferdo, obratovodja, Cinkarna — metalurško-kemična indu- 

strija, Celje, obrat Ljubija; 
Fijavž Lenka, gospodinja, Vitanje; 

41 



642 Priloge 

Fijavž Lojze, zasebni kmetovalec, Križevec 22, p. Stranice; 
Franko Jože, vodja splošnega sektorja, kmetijski kombinat Žalec, obrat 

Mesnine; 
Glagovšek Ivan, upokojenec, Šmarje pri Jelšah; 
Golob Anka, kontrolor kvalitete, »Jyteks« tekstilna tovarna, Žalec; 
Goropevšek Karel, zasebni kmetovalec, Prekopa 32, p. Vransko; 
G o r š e k Jože, vodja izmene, Cinkarna — metalurško-kemična industrija, 

Celje; 
Gregi Anica, skladiščna delavka, tovarna »LIBELA«, Celje; 
G r o 1 e g e r Majda, referent za delovna razmerja, skupščina občine Slo- 

venske Konjice; 
Ha j singer Martin, upokojenec, Dom upokojencev, Velenje; 
Ivančič Ivan, upravnik, kmetijski kombinat Žalec, obrat Vojnik; 
Jenšterle Vinko, šef splošnih služb, Železarna, Store; 
Juretič Ida, obratni knjigovodja, gradbeno podjetje »Gradnja«, Žalec; 
Kar če Darinka, predmetna učiteljica, osnovna šola Mozirje; 
Kincl Jože, obratovodja, kmetijski kombinat, Šentjur pri Celju; 
Kincl Zofija, gospodinja, Šentjur pri Celju 5; 
Kmecl Albina, vzgojiteljica, vzgojno-varstvena ustanova »Tončke Ce- 

čeve«, Celje; 
Kolari č Božo, mizar, lesno industrijsko podjetje, Slovenske Konjice; 
K o 1 e n c Cveto, vodja embalirnice, trgovsko podjetje na debelo in drobno, 

»MERX«, Celje; 
K o m p a n Jože, šef gradbeno nadzorne službe, tovarna gospodinjske opre- 

me »Gorenje«, Velenje; 
K o m p a n Vinko, višji zdravstveni tehnik, zdravstveni dom, Žalec; 
Kopše Heri, revirni gozdar, gozdno gospodarstvo Celje, gozdni obrat 

Šempeter; 
Korber ing. Branko, vodja oddelka za urejanje gozdov, gozdarstvo in 

lesna industrija, Nazarje; 
Kos Mara, referent za socialno varstvo, skupščina občine Šmarje pri 

Jelšah; 
Kotar Alojz, jamski poslovodja, zabukovški rudniki rjavega premoga in 

nekovin »Montana«, Žalec; 
K o v a č i č Ivanka, gospodinja, Celje, Zvezna c. 4; 
Kovačič Jože, poslovodja, steklarna »Boris Kidrič«, Rogaška Slatina; 
Kranj c Ivan, upokojenec, Velenje, Čopova 3; 
Kreže Vida, učiteljica, osnovna šola, Laško; 
Kuder Ivan, zasebni kmetovalec, Pongrac 10, p. Griže; 
Langerholc Vinko, upravnik, delavska univerza, Slovenske Konjice; 
Leban Vlado, vodja priprave dela, rudnik lignita, Velenje; 
Leskošek Rudi, vodja elektrovzdrževanja, tovarna gospodinjske opreme 

»Gorenje«, Velenje; 
Leskošek Tonica, vzgojitelj, kmetijsko-izobraževalni center, Celje, nižja 

živinorejska šola, Šentjur pri Celju; 
Logar Ivan, visoko kvalificiran ključavničar, vojno zdravilišče Rimske 

Toplice; 
Majhen Ljudmila, višja medicinska sestra, zdravstveni dom Šmarje pri 

Jelšah; 
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Mihelič Slavko, upokojenec, Celje, Cankarjeva 7; 
M i k 1 a v c Angelca, administratorka v oddelku za narodno obrambo 

skupščina občine Mozirje; 
Mlakar Jože, delovodja živalske proizvodnje, kmetijski kombinat Šent- 

jur pri Celju, obrat Planina; 
Mra vijak Jože, delovodja, lesno industrijski kombinat »LIK«, Šoštanj - 
Mrhar Vlado, sekretar, steklarna »Boris Kidrič«, Rogaška Slatina; 
Musec Vera, tehnični sekretar, občinski komite ZKS, Celje; 
N a p r e t Franc, upokojenec, Laško 232; 
N o v i n š e k Marjan, nadzornik elektrostroke, rudnik lignita, Velenje; 
O g 1 a j n e r Franc, livarski mojster, livarna sive litine in barvastih kovin 

armature, mehanska obdelava »Ferralit«, Žalec; 
P a v 1 i č Zofija, kontrolor, kovaška industrija, Zreče; 
Pavlovič Milan, oficir JLA, komanda garnizona JNA, Celje; 
P i r k o v i č Franc, referent za izvoz, usnjarski kombinat »Konus« Slo- 

venske Konjice; 
Podkrajšek ing. Peter, vodja etaže, rudnik lignita Velenje; 
P o d 1 e s n i k Maks, načelnik oddelka, skupščina občine Velenje; 
Pokor n ing. Tugomir, strojni inženir v razvojnem oddelku,' usnjar- 

ski kombinat »Konus«, Slovenske Konjice; 
Poljanšek Anton, upokojenec, Luče 23; 
Potočnik Tomo, kontrolor kvalitete, tekstilna tovarna Prebold; 
Pozni č Milena, administratorka, gozdno gospodarstvo Celje, obrat Ro- 

gaška Slatina; 

rrAT^ŽU
T
n ,?ilVa' koresP°ndent, trgovsko podjetje za izvoz in uvoz »ME- 1 ALKA«, Ljubljana, predstavništvo Celje; 

Pratneker Stevo, analitik službe tehnične kontrole, emajlirnica me- 
talna industrija, orodjarna »EMO«, Celje; 

Pukl Martin, zasebni kmetovalec, Zeče 9, p. Slovenske Konjice; 
R a b i č Marjan, analitik za tuje tržišče, steklarna »Boris Kidrič« Ro- 

gaška Slatina; 
R a t a j Mirko, računovodja, zdravilišče Laško; 

Slatina b 6 r n'' ^ ^ pleskarski mo-lster> splošno gradbeno podjetje Rogaška 

jarna !EMŽi,aCelje;rd°' SkUpin°V°dja' ™*alna industrija, orod- 
Rejec Franjo, upokojenec, Vitanje 116; 

»METKA^Ce^je-^1"^' k°ntr°le' tekstilna tovarna in konfekcija 
R e p n i k Anica, socialna delavka, osnovna šola Polzela; 
Rozman Franc, strojni ključavničar, železarna Store;' 
Rozanski Stevo, vodja splošno kadrovskega oddelka, vodno gospodar- 

sko podjele »Savinja«, Celje; 
R upnik ing. Ivan, metalurški svetnik, železarna Štore; 
Sekolec Ivan, vodovodni inštalater, železarna Štore; 
Seme Franc, upokojenec, Belovo 4/a, p. Laško; 
S eni c a Alojz, zasebni kmetovalec, Ponkvica 7, p. Ponikva- 
Serafini Franc, mojster strojne obdelave, tovarna usnjarskih in čev- 

ljarskih strojev »Kostroj«, Slovenske Konjice- 

«» J ' 
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S k r t Adi, pomočnik vodje proizvodnega sektorja, tovarna tehtnic »LI- 
BELA«, Celje; 

S 1 o k a n Ivan, zasebni kmetovalec, Lava 23, Celje; 
Smodiš Franc, upravnik, krajevna skupnost Gaberje; 
S o d r ž n i k Vinko, pomočnik skladiščnika, usnjarski kombinat »Konus«, 

Slovenske Konjice; 
Sovine Anton, analitik, tekstilna tovarna Prebold; 
Stanovnik Jože, kadrovik, lesno industrijski kombinat »Savinja«, Celje; 
S t r a š e k Vlado, steklobrusilec, steklarna »Boris Kidrič«, Rogaška Sla- 

tina; 
Svetina Breda, sekretar, občinska konferenca SZDL, Šentjur pri Celju; 
S epe c Milan, upravnik enote, podjetje za PTT promet, Šoštanj; 
Stemberger Zvone, skup ino vodja za vzdrževanje vagonetov, Termo- 

elektrarna, Šoštanj; 
Struci Slavko, vodja servisne službe, »SIP« strojno industrijsko pod- 

jetje, Šempeter; 
Stumberger Milan, poklicni svetoyalec, zavod za zaposlovanje delav- 

cev, Velenje; 
Tanko Jože, referent, skupščina občine Celje; 
Tatalovič Vida, medicinska sestra, zdravilišče Rogaška Slatina; 
T epe j ing. Franjo, vodja enote za zadružništvo, kmetijska zadruga Slo- 

venske Konjice; 
T e š e n y Saša, sekretar, splošna bolnica Celje; 
Tof ant Albin, inženir za organizacijo dela, cestno podjetje, Celje; 
Tofant Alenka, učiteljica, osnovna šola Žalec; 
Toplak Vinko, knjigovodja, ceste in kanalizacije, Celje; 
Topolovec Mile, elektrotehnik, Velenje, Tavčarjeva 21; 
Tovornik Franc, vodja oddelka delovnih razmerij, Cinkarna — meta- 

lurško-kemična industrija Celje; 
Tratnik Radmila, profesorica, gimnazija Celje; 
Tratnik Stane, tehnični svetovalec, plinarna — vodovod, Celje; 
Trbovc Miha, zasebni kmetovalec, Goričica 15, p. Šentjur pri Celju; 
Udrih Vanja, socialna delavka, center za socialno delo Celje; 
Ulaga Ivan, računovodja, rudnik rjavega premoga Laško; 
Unetič Rok, valjar, Cinkarna — metalurško-kemična industrija, Celje; 
V a h Krista, vodja »Doma učencev«, rudarski šolski center, Velenje; 
V a h t a r Dora, predavatelj, osnovna šola Radeče; 
V e h o v a r Alojz, mizar, lesno industrijsko podjetje »Bohor«, obrat Me- 

stinje; 
V e n e k Anton, vodja kooperacije, zgornjesavinjska kmetijska zadruga 

Mozirje; 
Videčnik Aleksander, vodja komerciale, časopisno podjetje »Delo«, 

Ljubljana, informacije in propaganda Celje; 
V i m m e r Vida, finančni knjigovodja, industrija volnenih izdelkov »Vol- 

na«, Laško; 
Vitanc Franc, šef splošnega sektorja, industrijsko gradbeno podjetje 

»INGRAD«, Celje; 
V o d e b Anton, skladiščnik, lesno industrijsko podjetje »Bohor«, Šentjur 

pri Celju; 
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Vodovnik Elizabeta, delavka v ročni delavnici, pohištvena industrija 
»Garant«, Polzela; 

V r b n j a k Franc, kvalificiran avtomehanik, industrijsko gradbeno pod- 
jetje »INGRAD«, Celje; 

Zagožen Alojz, interni kontrolor, trgovsko podjetje »TEHNOMERCA- 
TOR«, Celje; 

Zalesnik Franc, zasebni kmetovalec, Florjan 4, p. Gornji grad; 
Z i d a r n ing. Ivan, šef gozdne uprave, gozdno gospodarstvo, Nazarje; 
Zore Adi, učitelj, osnovna šola Vransko; 
Zarn Alfonz, direktor, splošno trgovsko podjetje, Radeče; 
2 g a n k Anton, tehnolog, tovarna tehtnic »LIBELA«, Celje; 
2 o g a n Ivan, zasebni kmetovalec, Bodrišna vas 10, p. Grobelno. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na seji dne 
13. maja 1968 razpravljala o predlogu kandidatov za sodnike porotnike okrož- 
nega sodišča v Celju. 

Dosedanjim sodnikom porotnikom poteče mandatna doba 27. maja 1968. 
Po predlogu predsednika okrožnega sodišča v Celju naj se zviša število sodni- 
kov porotnikov od 120 na 140. Povečanje števila sodnikov porotnikov je v 
interesu samih sodnikov porotnikov, ker bi s tem zmanjšali število dni, ko so 
sodniki porotniki vabljeni k izvajanju funkcije. 

Predlog kandidatov je sestavljen na podlagi predlogov, katere so dostavili 
okrožnemu sodišču občinske konference SZDL. Le-te pa so predloge sestavile 
na podlagi obširnih konsultacij v delovnih organizacijah. 

Vsi predlagani kandidati so bili konzultiram in so dali pristanek na iz- 
volitev. 

Struktura predlaganih kandidatov: 
od predlaganih kandidatov je 37 žensk ali 26,4 °/o in 103 moški ali 73,6 °/o; 
od dosedanjih sodnikov porotnikov je v predlogu ponovno zajetih 66 kan- 

didatov ali 47 ®/»; 
iz posameznih občin je naslednje število kandidatov: 
Celje 44, Laško 11, Mozirje 10, Slovenske Konjice 13, Šmarje pri Jelšah 17, 

Šentjur pri Celju 11, Velenje 16 in Žalec 18; 
po starostnem sestavu: 
19 kandidatov do 30 let ali 13,6 '%>, 
52 kandidatov od 31—40 let ali 37 "/o, 
53 kandidatov od 41—50 let ali 38%, 
12 kandidatov od 51—60 let ali 8,5 fl/o in 
4 kandidati nad 61 let ali 2,9fl/o; 

po zaposlitvi: 
iz gospodarstva 71 kandidatov ali 50,7 ®/o, 
iz družbenih služb 26 kandidatov ali 18,6 °/o, 
iz uprave in političnih organizacij 12 kandidatov ali 8,6 %>, 
iz kmetijstva 6 kandidatov ali 4,3 fl/o, 
izven delovnega razmerja 25 kandidatov ali 17,8 °/o. 
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Ce podrobneje razčlenimo podatke, vidimo, da je od 71 kandidatov zapo- 
slenih v gospodarstvu 26 delavcev in kvalificiranih delavcev, 17 strokovnih so- 
delavcev in 28 delavcev zaposlenih v upravi delovnih organizacij kot računo- 
vodje, knjigovodje, ekonomisti, analitiki, korespondenti, sekretarji ali direk- 
torji. Nadalje ugotovimo, da je od 26 kandidatov, kateri so zaposleni v družbenih 
službah, 10 iz prosvete, 4 iz zdravstva, 2 iz zdravilišč, ostalih 10 pa iz socialnega 
zavarovanja ali vzgojno-varstvenih ustanov, delavske univerze in podobno. Od 
25 kandidatov, kateri niso v delovnem razmerju, je 10 upokojencev, 12 kmetov 
in 3 gospodinje; 

po šolski izobrazbi: 
z nižjo in nepopolno srednjo šolo je 60 kandidatov ali 42,8 %>, 
s popolno srednjo šolo 41 kandidatov ali 29,2'%, 
z višjo šolsko izobrazbo 23 kandidatov ali 16,5 '%, 
z visoko šolsko izobrazbo 16 kandidatov ali 11,5 fl/o. 

PREDLOG ODLOKA 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča 

v Novi Gorici 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
in 17. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SRS, št. 20-220/65) 
je republiški zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 23. aprila 1968 sprejel 

ODLOK 

o določitvi in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča 
v Novi Gorici 

I. 

Okrožno sodišče v Novi Gorici ima 80 sodnikov porotnikov. 

II. 

Za sodnike porotnike se izvolijo: 
Bahor Anton, predmetni učitelj, osnovna šola Crni vrh; 
Barbi č Mirko, komercialist, trgovsko podjetje »Alpkomerc«, Tolmin; 
B i z a 1 j Zdravko, zasebni kmetovalec, Modrejci 35, p. Most na Soči; 
B o 11 a r Ivanka, delavka, tovarna »Salonit« Anhovo, industrija cementa in 

azbestcementa; 
B o š k i n Danica, administratorka, podjetje za popravilo voz in strojev JŽ, 

Nova Gorica; 
Blazetič Milan, predmetni učitelj, osnovna šola Tolmin; 
Boštj ančič Mara, profesorica, srednja ekonomska šola Ajdovščina; 
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Božič Franc, kadrovik, kombinat za predelavo in promet žitaric »Mli- 
notest« Ajdovščina; 

Brajnik-Sartori Nada, upokojenka, Nova Gorica, Cesta 15. sep- 
tember 1; 

Bratoš Marija, profesorica, osnovna šola Šempeter; 
Brezavšček Fani, gospodinja, Ročinj št. 7, p. Ročinj; 
B r i c Marjan, revirni vodja, Soško gozdno gospodarstvo Tolmin, obrat 

Bovec; 
Cesar Franjo, tajnik, občinski sindikalni svet, Idrija; 
C i m p r i č Vera, pointerka, tovarna pletenin »Angora«, Ljubljana, po- 

družnica Kobarid; 
Car Štefanija, skladiščnik, trgovsko podjetje »Univerzal«, Idrija; 
Cuk David, sekretar občinskega odbora Rdečega križa Nova Gorica; 
Dovžak Emil, svetovalec za kmetijstvo, skupščina občine Nova Gorica; 
Eržen Albert, zasebni kmetovalec, Jazne 14, p. Cerkno; 
Eržen Vinko, analitik, tovarna igel »TIK« Kobarid; 
Ferjančič Vera, upokojenka, Ajdovščina, Zupančičeva 17; 
F ili Janko, upokojenec, Tolmin, Savlijeva 1; 
Frančeškin Andrej, industrijski psiholog, komunalni zavod za zapo- 

slovanje, Nova Gorica; 
Gerbec Ivan, izmenovodja, tovarna »Salonit« Anhovo, industrija ce- 

menta in azbestcementa; 
Gorenšček Metod, vodja tekoče proizvodnje, tovarna avtoelektričnih 

izdelkov »Iskra«, Šempeter pri Gorici; 
G o r j u p Ada, analitik — tehnični vodja, tovarna avtoelektričnih izdelkov 

»Iskra«, Šempeter pri Gorici; 
Gruden Alfred, revirni vodja, gozdno gospodarstvo Tolmin, obrat 

Trnovo; 
Gruden Ida, referent za personalne zadeve, podjetje za PTT promet, 

Nova Gorica; 
H a r e j Oskar, trgovski poslovodja, trgovsko podjetje »Hubelj« Ajdov- 

ščina ; 
H um ar Mirko, komercialist, podjetje »Gostol« goriške strojne tovarne 

in livarne, Nova Gorica; 
Hvala Alojz, tehnični vodja mehaničnih delavnic, podjetje »PRIMORJE 

EXPORT«, Nova Gorica; 
Hvala Bogomil, upokojenec, Tolmin, Bazoviška 11; 
Javornik Franc, vodja enote za poljedelstvo, kmetijska zadruga, Nova 

Gorica; 
Jelinčič Ludvik, šef komercialnega oddelka, tovarna avtoelektričnih 

izdelkov »Iskra«, Šempeter pri Gorici; 
Jereb Vojko, gradbeni delovodja, gradbeno podjetje »ZIDGRAD« Idrija; 
Jež Ciril, zasebni kmetovalec, Slap 92, p. Vipava; 
Jug Bruno, izmenovodja, tovarna pohištva »MEBLO« Nova Gorica; 
K e b e r Štefan, električar, »Salonit« Anhovo, industrija cementa in azbest- 

cementa ; 
Kenda Milan, šef meritve jakega toka, »Elektro«, Gorica; 
Klemenčič Frančiška, referent za delovna razmerja, skupščina občine 

Idrija; 
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Klemente Marija, učiteljica, osnovna šola Tolmin; 
Kodermac Jelko, zasebni kmetovalec, Fojana 32, p. Dobrovo; 
Krajnik Štefan, elektrostikalec, soške elektrarne — obrat elektrarna 

Plave; 
K r a n j c Anton, tehnolog v razvojnem oddelku, tovarna igel »TIK« Ko- 

barid ; 
Kranj c Stane, referent za ugotavljanje pokojninske dobe, komunalni 

zavod za socialno zavarovanje Gorica, podružnica Tolmin; 
K r a p e n c Milica, šef odseka za narodno obrambo, skupščina občine Aj- 

dovščina ; 
Križni č Rozalija, učiteljica, osnovna šola Kanal; 
Kuščar Avgust, komercialist, soško gozdno gospodarstvo Tolmin; 
L e b a n Stane, medicinski tehnik, zavod za zdravstveno varstvo, Nova 

Gorica; 
M a r e g a Aldo, šef mizarske poslovalnice, podjetje za popravilo voz in 

strojev J Z, Nova Gorica; 
Martinuč Ivan, vodja servisne službe, podjetje »Elektro«, Gorica; 
M i k u ž Savo, direktor, zavarovalnica »Sava«, poslovna enota Nova Go- 

rica; 
Močnik Andrej, izmenovodja, tovarna »Salonit« Anhovo, industrija ce- 

menta in azbestcementa; 
Mohorič Silvester, socialni delavec, rudnik živega srebra Idrija; 
Mozetič Dragan, šef analitičnega oddelka, podjetje »VOZILA Gorica«, 

Šempeter pri Gorici; 
N a k r s t Marica, predmetna učiteljica, osnovna šola »Milojke Štrukelj« 

Nova Gorica; 
Novak Mira, profesorica, osnovna šola Ajdovščina; 
Paškulin Jože, šef vzdrževanja, podjetje »Gostol« goriške strojne to- 

varne in livarne, Nova Gorica; 
Pavlin Zdravko, šef proizvodnje, podjetje za popravilo voz in strojev 

JZ, Nova Gorica; 
Pervanja Pavla, zasebna gostilničarka, Stopnik 18, p. Cerkno; 
P e t r i č Mirko, skladiščnik, »Lesna industrija 22. julij« Idrija; 
Pižmoht Ivan, učitelj, osnovna šola, Spodnja Idrija; 
Plesni čar Ana, izdelovalka krojev, »Oblačila Ideal« Nova Gorica; 
Podobnik Milka, knjigovodja, kmetijsko-vinarska zadruga, Vipava; 
Skočir Vlasta, trgovski poslovodja, trgovsko podjetje »Alpkomerc«, 

Tolmin; 
Skolaris Valter, agronom, vodja enote za kooperacijo, kmetijska za- 

druga Brda; 
S k u b i n Silva, profesorica, osnovna šola »Milojke Štrukelj«, Nova Go- 

rica; 
S o v d a t Janko, vodja oddelka injekcijskih igel, tovarna igel »TIK« Ko- 

barid ; 
Srnovršnik Milena, socialna delavka, skupščina občine Tolmin; 
Stakulič Jože, upokojenec, Hum 25, p. Kojsko; 
Sulič Vlado, upokojenec, Delpinova 36, Nova Gorica; 
Savle Marija, upokojenka, Delpinova 38, Nova Gorica; 
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Š p a c a 1 Ivan, zasebni kmetovalec, Vojščica na Krasu 37, p. Kostanjevica 
na Krasu; 

Štih Ema, predmetna učiteljica, osnovna šola Tolmin; 
Uršič Hinko, profesor, gimnazija Tolmin; 
U r š i č Ljudmila, strojni tehnik — konstruktor, tovarna igel »TIK« Ko- 

barid ; 
V eho var Janko, vodja delovne enote, kmetij sko-vinarska zadruga Vi- 

pava; 
V i d i c Franc, referent za narodno obrambo, skupščina občine Nova 

Gorica; 
Vidmar Jerko, cestar, cestno podjetje Nova Gorica; 
Volarič Mara, natakarica, hotel »Krn«, Tolmin; 
V u 1 e s Marija, vodja splošnega sektorja, trgovsko podjetje »Manufak- 

tura«, Nova Gorica. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija za volitve in imenovanja je na seji, dne 12. aprila 1968, razprav- 
ljala o predlogu kandidatov za sodnike porotnike okrožnega sodišča v Novi 
Gorici. 

Dosedanjim sodnikom porotnikom poteče mandatna doba 20. aprila 1968. 
Po predlogu predsednika okrožnega sodišča v Novi Gorici 80 sodnikov porot- 
nikov zagotavlja nemoteno delo sodišča. 

Pri sestavi predloga kandidatov so sodelovali izvršni odbori občinskih kon- 
ferenc SZDL in delavski sveti delovnih organizacij. 

Med predlaganimi kandidati je 47 dosedanjih sodnikov porotnikov, ki so 
izrazili željo, da ostanejo še eno mandatno dobo kot sodniki porotniki. 

Struktura predlaganih kandidatov je sledeča: 

po spolu: od predlaganih kandidatov je 28 žensk; 

po zaposlitvi: 

v gospodarstvu 42 kandidatov 
v družbenih službah 24 kandidatov 
v kmetijstvu   5 kandidatov 
v obrti  1 kandidat 
izven delovnega razmerja (upokojenci) 8 kandidatov 

Vsi predlagani kandidati za sodnike porotnike so dali pristanek na iz- 
volitev. 
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VOLITVE, RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 

ki jih je opravil republiški zbor Skupščine SR Slovenije s svojimi sklepi na 
sejah dne 9. in 23. aprila ter 28. maja 1968 

Izvolijo se: 

1. za sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani, Milan Gombač, diplomi- 
rani pravnik v republiškem sekretariatu za notranje zadeve; 

2. za sodnika okrožnega sodišča v Celju: 
Miloš Blagotinšek, sodnik občinskega sodišča v Celju, in 
Edvard Centrih, sodnik občinskega sodišča v Šoštanju; 

3. za sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije, Matija N a d i ž a r , di- 
rektor komunalnega zavoda za socialno zavarovanje Maribor; 

4. za člana izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, inž. Ivan Zupan, 
poslanec gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Razrešijo se: 

1. kot član izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije: 
inž. Miran Mejak. 

2. kot člana upravnega odbora republiških skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij: 

Franc K r a g e 1 j , pomočnik direktorja zavoda za planiranje SR Slo- 
venije in 

inž. Miran Mejak, član zveznega izvršnega sveta. 

Imenujejo se: 

1. za člana upravnega odbora republiških skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij: 

Drago F 1 i s , član izvršnega sveta Skupščine SRS in 
Jože N ovinšek, direktor zavoda za planiranje SR Slovenije. 
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SEZNAM GOVORNIKOV 

Republiški zbor 

A h 1 i n Ivan: 238 
Arigler Adolf: 225 
Belopavlovič Niko: 99 
Bencina Drago: 117, 237 
Bernard Ivo: 235, 237 
Božič Jože: 150 
Bračič dr. Vladimir: 52 
Briški Lojze: 121, 229 
Brumen Ivan: 73 
Butina Boris: 81 
Cesnik Janko: 27, 198, 215 
Č e s n i k Vladimir: 95 
Damjan dr. Viktor: 233 
Dekleva Dragica: 145 
Dolinšek Zdravko: 78 
D o u g a n dr. Danilo: 88 
F1 i s Drago: 226 
Fortei Karel: 66, 217, 218, 219, 222 
Globevnik dr. Josip: 198 
Gorenc Franc: 93 
G o r j a n Božidar: 180 
Hafner Vinko: 189 
Hočevar dr. France: 12 
Hribar Janez: 114, 220 
I v ko vič Marija: 177 
Jakofčič inž. Slavko: 184, 194, 195, 

197, 200, 212 
Janko Rudolf: 218, 219 
J apel j Janez: 211, 214 
Jerman Riko: 58, 59, 227, 230 
Kambič Miroslav: 132 
Klemenčič Milan: 97, 100, 205 
K ob al Janez: 57 
Kolar Franci: 185 
Kol ari č Vera: 32 
Kom el Lojze: 61, 142 
Košir Fedor: 86 
Kreft Ivan: 58, 61, 98, 134, 146, 163, 

202, 227, 233 
Kristan Milan: 48, 53, 119 
Krivic Vladimir: 5, 30 
K uhelj dr. inž. Anton: 111 
Lešnik Vladimir: 226 
M ah kot a Rudi: 174 
Majcen Nada: 116 
Maj eri č Avgust: 179 

Matičič Cene: 35, 39, 79, 107, 146, 
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