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REPUBLIŠKI ZBOR 1 

24. seja 

(22. junija 1965) 

Predsedoval: Tine R e m š k a r , . predsednik Republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice! Začenjam 24. sejo 
Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki sem jO* 
sklical na podlagi 44. člena začasnega poslovnika našega zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Drago Flis, Bogo Gorjan, Ivo Jan- 
žekovič, Franc Kolarie in Albin Kuret. S tem ugotavljam, da je današnja seja 
sklepčna. 

Za 24. sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 23. seje Republiškega zbora; 
2. razprava o poročilih poslovnih bank za leto 1964; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o oblikovanju in uporabi sredstev za investicije v gospodarstvu; 
4. razprava o spremembah finančnega načrta sklada Socialistične republike, 

Slovenije za negospodarske investicije in razprava o finančnem, načrtu cestnega, 
sklada Socialistične republike Slovenije; 

5. razprava o finančnih načrtih republiških skladov, ki so jih upravni od.-' 
bori dali na vpogled; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenosu sredstev odpravljen 
nega družbenega investicijskega sklada SR Slovenije v kreditni sklad Splošne 
gospodarske banke Socialistične republike Slovenije. 

7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o iz- 
vršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1964; 

8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah, 
zakona o organizaciji in delu Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike^ 
Slovenije; 

9. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o samoupravljanju delovnih 
ljudi v upravnih organih v Socialistični republiki Sloveniji; 

10. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o sodiščih splošne pristoj- 
nosti ; 

11. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o gospodarskih sodiščih 
v Socialistični republiki Sloveniji; , i 

12. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o nagradah Staneta Žagarja;; 
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13. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o republiški komisiji za 
ugotovitev pokojninske dobe; 

14. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o najvišji meri, do katere 
se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje; 

15. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o stopnji prispevka za 
zaposlovanje za drugo polletje 1965; 

16. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o soglasju k določitvi stopnje 
osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka 
za otroški dodatek za drugo polletje 1965; 

17. obravnava in sklepanje o prevzemu poroštev; 
18. imenovanja in razrešitve ter 
19. poslanska vprašanja. 

. Ali se s predloženim dnevnim redom strinjate, oziroma ima kdo kakšen 
spreminjevalni ali dopolnilni predlog k dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) 
Ker ni pripomb, ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik zadnje seje ste 
prejeli. Ima kdo kakšne pripombe k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ker ni 
pripomb, ugotavljam, da je zapisnik, zadnje seje odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na razpravo o poročilih 
poslovnih bank za leto 1964. 

Poslovno poročilo Splošne gospodarske banke Socialistične republike Slo- 
venije za leto 1964 in pa poslovno poročilo Združenja komunalnih bank Socia- 
listične republike Slovenije za leto 1964 sta obravnavala odbor za družbeni 
plan, finance in proračun Republiškega zbora in komisija za družbeno nad- 
zorstvo Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki sta zboru dala pismeno 
poročilo. 

Izvršnemu svetu je bilo gradivo k tej točki dnevnega reda poslano skupno 
z vabilom na podlagi 109. člena začasnega poslovnika. Izvršni svet je za svojega 
predstavnika določil tovariša Draga Dolinška. 

Združenje komunalnih bank Socialistične republike Slovenije in Splošna 
gospodarska banka sta bila povabljena, da k tej točki dnevnega reda pošljeta 
svojega predstavnika. Združenje komunalnih bank Socialistične republike Slo- 
venije zastopa tovariš Bronislav Vrhunec, Splošno gospodarsko banko Sociali- 
stične republike Slovenije pa zastopa Riko Jerman. 

S tem začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Franci 
Kolar. 

, Franci Kolar: Tovarišice in tovariši poslanci! V tem času, to je sredi 
leta, laže ocenjujemo poslovno poročilo za preteklo leto, kakor v času, ko so 
nastali izvirniki poslovnih poročil Splošne gospodarske banke in Združenja 
komunalnih bank SR Slovenije, Pri tem lahko ugotovimo, da sta obravnavani 
poročili ne samo skrbno pripravljeni in da vsebujeta zelo pomembne ugo- 
tovitve za gospodarsko 1964. leto, temveč, da dajeta tudi vrsto ekonomskih 
prognoz, katerih pravilnost dejanske razmere že potrjujejo. 

Naše razprave bi po mojem mnenju bile lahko, zlasti v skupščinskih od- 
borih še popolnejše, če bi hkrati s temi poročili obravnavali še poslovna 
poročila Narodne banke, glavne filiale Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino 
in. centrale Službe družbenega knjigovodstva za SR Slovenijo. Omenjeni banki 
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in Služba družbenega knjigovodstva so sicer zvezne institucije, toda skupno 
s komunalnimi bankami in Splošno gospodarsko banko tvorijo v Sloveniji 
enoten bančni sistem, ki naj zagotovi ne samo uresničevanje kreditnih, deviznih, 
bančno-tehničnih in drugih temeljnih nalcg za potrebe federacije, temveč tudi 
za potrebe gospodarstva, družbenih služb, družbeno-političnih skupnosti1 ter 
občanov na območju naše republike. 

Menim, da je zelo pozitivno, da so delovne skupnosti bank v Sloveniji, kaf 
je razvidno tudi iz njihovih poročil in iz njihove dejavnosti, začele v preteklem 
letu močneje usmerjati svojo tvornost na podlagi ekonomskega tretiranja pro^- 
duktivnosti dela in s pravilno- oceno vsakega posameznega poslovnega partner- 
ja kot ustvarjalca ali kot uporabnika akumulacije, usmerile sistem svojega deld 
v cilju graditve celotnega ekonomskega sistema. Vse jasnejše je odkrivanje 
nesorazmerij med potrebami in željami, oziroma med željami in dejanskirni 
materialnimi možnostmi, pri čemer se banke vse manj podrejajo planiranim 
željam in potrebam. 

Razumljivo je, da v pogojih, ko so večino oziroma štiri petine presežnega 
dela razporejali izvengospodarski činitelji, banke svoje resnične poslovnosti 
niso mogle razviti. Zato je imperativ današnjih ekonomskih naporov meci 
drugim tudi izločitev takih neekonomskih činitelje'v, ki že po svoji naravi ne- 
racionalno trosijo akumulirana, včasih pa celo še neustvarjena sredstva. 

Akumulacija in delitveni sistem dohodka sta tako vsestransko1 pomembna, 
da se mimo njih z vsakovrstnimi depoziti in s kreditno-monetarnimi ukrepi 
ne more ničesar storiti. Žal smo spričo objektivne nuje, pa tudi zaradi nekaterih 
nepravilnih ekonomskih odločitev in subjektivnih slabosti vse preveč diskvalir 
ficirali dinar. Denarju moramo vrniti pravo in enako težo, ne glede na to, 
ali se pojavlja na tem ali drugem računu in ne glede na sfero, v kateri se 
nahaja ter na funkcijo, ki jo v danem času opravlja. Delitev in smotrna upo- 
raba nacionalnega dohodka sta s problematiko cen, najdelikatnejša problema, 
ker se najbolj neposredno odražata na vseh področjih, vključno, z zunanjetrgo- 
vinsko menjavo. Kreditna politika pa lahko, če je pravilna, smotrna in elastična, 
zelo ugodno in" pospeševalno vpliva na proizvodnjo, menjavo, na dohodke in na 
njegovo delitev. Nesmotrna kreditna politika pa lahko z druge strani v go-r 
spodarskih gibanjih povzroča motnje in povečuje neekonomske tokove do- 
hodka. Banke se morajo otresti vsakršne vloge, ki jih degradira na ravei} 
ubogljivih servisov in spremljevalcev neekonomskih činiteljev. . ! 

Pri analizi dela posameznih poslovnih bank lahko kaj hitro ugotovimo; 
da so sedaj v težavah zlasti tiste banke, ki so preveč popuščale vsakovrstnim 
zunanjim vplivom in se zaradi tega borijo- z zelo težkimi posledicami. Kakq 
pomemben je delitveni sistem in kakšni so njegovi vplivi na kreditni sistem; 
lahko vidimo- iz tehle podatkov. Na območju vse države je gospodarstvo v 1964. 
letu oročilo pri bankah okoli 75,4 milijarde dinarjev, samo socialno zava4 
rovanje pa je oročilo 38,5 milijarde dinarjev, v druge sklade pa je preneslo 
84 milijard dinarjev, poleg tega pa mu je še ostalo kakih 78 milijard nepo- 
rabljenih sredstev. S tem seveda ne mislim reči, da je socialno- zavarovanje 
ravnalo napak. Pri tem ugotavljamo- samo neskladnosti v delitvenem sistemu. 

V zadnjem času se mnogo razpravlja o preveliki investicijski in splošni 
potrošnji. Tudi na tem področju banke ravnajo pravilno, če s svojimi odlo^ 
čitvami usmerjajo razpoložljiva sredstva za investicije, skladno z doseženo 
akumulacijo in jih usmerjajo v najracionalnejše naložbe na podlagi makro in 
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mikro ekonomskih programov. Pretirano prelivanje obratnih v osnovna sredstva 
je samo ena od posledic neenakosti dinarja in sistemske neurejenosti. 

Bančni kolektivi so prav tako razmeroma mnogo storili za krepitev finančne 
discipline in odgovornosti organov upravljanja ter v tej zvezi za utrjevanje reda 

■in poslovnosti tako v proizvodnji, kakor tudi na vseh področjih potrošnje. 
V Sloveniji smo prvi pričeli in v danih pogojih tudi največ storili glede 

integracije komunalnih bank, kakor tudi glede sodelovanja med bankami in to 
med komunalnimi bankami in Splošno gospodarsko' banko ter med Narodno 
banko in z drugimi delovnimi skupnostmi. Toda še zdaleč nismo dosegli vsega,, 
kar bomo lahko in kar bomo morali z nadaljnimi napori doseči glede učinkovi- 
tejšega združevanja oziroma koncentracije razpoložljivih sredstev, kar je eden 
od pogojev hitre gospodarske rasti. Pri tem pa imamo opraviti z dvema zaviral- 
nima elementoma: z destimulativnim in neustreznim sistemom vseh vrst in 
oblik kreditiranja in s partikularistično, včasih celo čisto obrtniško in cehovsko 
mentaliteto nekaterih delovnih organizacij. 

Menim, da bo morala Narodna banka Jugoslavije postopoma, toda odločno 
in razmeroma hitro opuščati dosedanjo politiko in sistem kreditiranja, v katerem 
je praktično tako glede količine, kakor glede kakovosti kredita, vse do podrob- 
nosti predpisano in določeno. Zato naj bi se ta bolj posvetila poglavitnejšim 
in odločilnejšim ekonomskim ukrepom, ki jih je moč reševati z udeležbo kre- 
dita, oziroma denarja; torej z usmerjevalno politiko, ne pa s podrobnimi'navo- 
dili, ki postavljajo poslovne banke, kot neposredne kreditor je v položaj izpolnje- 
valca določenih tehničnih in podobnih nalog. Kreditni sistem je že tako skompli- 
ciran, da se praktično nanj razumejo samo še najstrokovnejši bančni delavci. 
Poslovne banke ibodo morale postati dejansko posloven in s tem kreditni in 
ekonomski subjekt. Hkrati ne bo več ustrezala podjetjem in drugim gospo- 
darskim subjektom počasnost in nezainteresiranost za naložbe v lastna obratna 
sredstva. Sedanja vlaganja v lastna obratna sredstva komaj zadoščajo predpisa- 
nemu minimumu oziroma določenemu ekonomskemu normativu. Likvidnost 
gospodarstva se kljub pogosto pretiranim in nestrpnim in neučakanim investi- 
cijam vendarle postopoma izboljšuje. Ob koncu letošnjega maja, je bilo v Slo- 
veniji na žiro računih 41,7 milijarde dinarjev v primerjavi z istim obdobjem 
lani, ko je bilo 36,7 milijarde likvidnih sredstev. Realizacija in plačila so sicer 
v porastu, hkrati pa nezadržno naraščajo medsebojne zadolžitve v gospodarstvu 
in se že marsikje pojavljajo elementi primitivne trampe. Hkrati pa so znašali 
kratkoročni krediti v Sloveniji konec meseca maja 381 milijard v primerjavi s 
koncem maja preteklega leta, ko so znašali 374 milijard in so porasli le za 
okoli 2 o. Konec maja pa so- tovrstni krediti bili manjši kot meseca decembra 
preteklega leta. Menim, da je bilo tako' delovanje poslovnih bank pravilno, kajti 
večje potrebe po obratnih sredstvih in s tem v zvezi tudi večji pritisk na po- 
slovne banke bo šele sledil. Zanimivo je, da je porastel plasma kratkoročnih 
kreditov v prvih petih mesecih lanskega leta za okoli 40 milijard dinarjev. 

Znano je, da je imelo svoj vpliv na gibanje kratkoročnih kreditov oročanje 
sredstev, pa tudi rast potrošniških kreditov in podobno. Glede potrošniških 
kreditov ugotavljamo, da so že od oktobra lani v upadanju. 

Trajna obratna sredstva so že večletni problem. Zdaj uveljavljeni ukrepi 
postavljajo mnoge gospodarske organizacije pred dokaj hude probleme. V po- 
drobnosti teh problemov se seveda na tem mestu ni mogoče spuščati, vendarle 
opozarjam nanje samo zaradi tega, ker nas pravzaprav opozarjajo, da je treba 
probleme hitro in medsebojno usklajeno reševati, ker nam bodo sicer v tem 



24. seja 7 

prehodnem obdobju ob uveljavljanju razmeroma ostrih restrikcijskih ukrepov, 
lahko marsikje povzročili precejšnjo škodo. Ukrepi na področju kreditne poli- 
tike, zlasti omejitve pri kreditih za nakup, za izvoz in pri nekaterih drugih 
vrstah kreditov povzročajo ne samo stabilizacijske, temveč tu in tam tudi demo- 
bilizacijske posledice. 

Dovolite, da opozorim še na nekatere podatke, ki kažejo na vso obveznost, 
vsestranski vpliv in družbeno odgovornost vsake od 14 komunalnih bank skupaj 
z njihovimi podružnicami in ekspoziturami, Splošne gospodarske banke, Narod- 
ne banke, Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino in Službe družbenega knji- 
govodstva, ki upravljajo s svojimi in družbenimi sredstvi. V vseh bankah je 
trenutno na Slovenskem zaposleno okoli 4850 delavcev, od tega v Službi družbe- 
nega knjigovodstva okoli tri tisoč. 

Vsi kreditni plasmaji komunalnih bank so znašali leta 1964, kakor vidimo 
iz obravnavanih 'poročil, 744 milijard dinarjev, od tega iz družbenih skladov 
165 milijard. Zanimivo je, da so naložbe iz sredstev skladov v porastu, je pa 
res, da je ta porast razmeroma počasen. V letu 1964 so komunalne banke 
povečale kredite pri Narodni banki za 21 l0/o, ob koncu leta pa se je obseg 
kreditov zmanjšal na 17 °/o. Zapletenost predpisov, še vedno dokajšnja razdrob- 
ljenost komunalnih bank na območju Slovenije in pa retroaktivno uveljavljanje 
ukrepov, je terjalo1 od bančnih delavcev veliko spretnosti, iznajdljivosti in tudi 
dosti naporov. Poleg tega opravljajo naše banke še celo vrsto kornisionarskih 
poslov, saj izvira polovica kreditov za naložbe v osnovna in za trajna obratna 
sredstva iz teh poslov. 

Omejitveni ukrepi so lani in v letošnjem letu najmočneje prizadeli sredstva 
poslovnih bank. V nadaljnji graditvi sistema kratkoročnega kreditiranja bo 
treba posvetiti veliko pozornosti tudi aktivizaciji in rentabilnosti že obstoječih 
proizvodnih zmogljivosti ter intenzivnosti proizvodnje. Prav tako je nespre- 
jemljivo, da morajo1 banka in njeni komitenti, kot soustanovitelji banke pre- 
vzeti nase vse materialne konsekvence tudi takrat, kadar en sam njen komitent 
nezakonito razpolaga s sredstvi, četudi je banka v takem primeru pravočasno 
ukrepala. 

Spričo obširne in pestre problematike ter pomembnosti kreditnih in drugih 
bančnih poslov je zelo težko dati enotno oceno za poslovanje bank v minulem 
obdobju; še težje, oziroma skoraj nemogoče pa je dati kakršenkoli predlog za 
rešitev nakazanih problemov. Zato je tem važneje poudariti potrebo po vztraj- 
nem in strokovno zelo dognanem delovanju na vseh področjih, kar velja tudi 
za poslovne banke. 

Menim, da sta bili poročili poslovnih bank nam vsem v korist, in da sta 
dali svoj pozitiven prispevek k odločitvam našega zbora. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš 
Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! Na vašem zadnjem za- 
sedanju ste mi zaupali odgovorno delo v Splošni gospodarski banki SR Slovenije. 
Danes, ko obravnavamo poslovno poročilo te banke za leto 1964, mi dovolite, da 
vas informiram o nekaterih najbolj aktualnih problemih, ki bremenijo delo naše 
banke. V svojem izvajanju ne nameravam obravnavati problematike, ki jo je 
posredoval upravni odbor in delovni kolektiv te banke v obširnem letnem poro- 
čilu za leto 1964, pač pa želim seznaniti Republiški zbor s problemi, ki sprem- 



8 Republiški zbor 

ljajo izvajanje investicijske politike v letošnjem letu in ki je začrtana v letošnjem 
družbenem planu. Eden izmed osnovnih vzrokov za motnje v gospodarstvu, 
kot je znano, je bila prekomerna investicijska potrošnja, zlasti v 1964. letu. 
Ta je bistveno prispevala k izrednemu in konjunkturnemu vzponu gospodarstva. 
Vse to pa se je v pogojih ekstenzivnega gospodarjenja odražalo v širokem zapo- 
slovanju nove delovne sile in v zanemarjanju vprašanja produktivnosti dela 
in še zlasti v zanemarjenem vprašanju rentabilnosti investicijskih naložb. Tak 
položaj je zato nujno zahteval ukrepe za stabilizacijo gospodarskih gibanj, 
predvsem na področju omejevanja investicij. Obseg investicijske potrošnje se 
mora, kot vam je znano, nujno gibati v okviru razpoložljivih sredstev, ki po 
svoji kvaliteti ustrezajo pogojem nameravanih naložb, in ki seveda v nobenem 
primeru ne smejo presegati zmogljivosti, oziroma deleža, odmerjenega v planski 
razdelitvi družbenega proizvoda. Zato je ena od osnovnih nalog nas vseh, da 
uskladimo obseg investicijske potrošnje s planskimi predvidevanji, obenem pa 
da zagotovimo tem naložbam ustrezno kvaliteto sredstev. Da bi dosegli tak 
smoter investicijske politike, ki je zasnovan ne le v naši republiki, ampak na 
območju vse federacije, so bili že v letu 1964, zlasti pa v letošnjem letu uvedeni 
nekateri omejitveni ukrepi. Ti ukrepi, če dovolite, da jih na kratko navedem, 
se odražajo v obveznem usmerjanju 20 oziroma 25 «/0 za investicije sposobnih 
sredstev v stalna obratna sredstva, v obveznem polaganju 10% varščine, ozi- 
roma garancijskega zneska. Iz investicijskih sredstev investitorjev in v izločitvi 
investicijskih sredstev v višini 25 «/0 oziroma 40 % pri nekaterih vrstah investi- 
cijskih naložb. Pomembno pa vplivajo, na obseg investicijskih sredstev omejitve 
na področju kratkoročnega kreditiranja obratnih sredstev v gospodarstvu. Tako 
kot na področju cen, izvoza in uvoza ter zaradi drugih družbenih intervencij, 
bodo uvedene restrikcije imele vrsto neljubih in nezaželenih posledic, ki se jim 
seveda ne moremo izogniti tudi s še tako preudarnimi omejitvenimi in usmer- 
jevalnimi ukrepi. 

Investicijska dela so v glavnem dolgoročna. Le redka od teh se začenjajo 
in končujejo v obdobju enega leta. Obsežnejše in pomembnejše investicije pa 
so zlasti vezane na večletno izvajanje in na številne, običajno nepreklicne med- 
narodne poslovne dogovore. Administrativni ukrepi sicer lahko ustavijo' investi- 
cij0, preprečijo njihovo začasno ali trajno nadaljevanje, ne morejo pa seveda 
preprečiti vseh negativnih posledic, ki jih trajna ali začasna ustavitev del nosi 
s seboj in ne morejo spremeniti pogodbenih obveznosti. Omejitev investicijske 
potrošnje v obseg, v katerem se bo krepilo in ne rušilo prizadevanje za stabili- 
zacijo gospodarstva je še posebno težavna in odgovorna družbenoekonomska 
naloga. Taka omejitev mora zato izhajati iz preudarne analize, hotene oziroma 
potrebne strukture investicijskih vlaganj. Ce bi to omejitev izvajali linearno, 
pa čeprav smo krajši čas, kot je na primer mogoče izvajati ukrepe glede za- 
mrznjen j a cen, potem bi še bolj povečali negativne učinke v gospodarstvu, 
zaradi v preteklosti preširoko zastavljene investicijske graditve. Kot sem že 
omenil, omejitveni ukrepi in poostrena kreditna politika zlasti na področju 
kratkoročnega kreditiranja radikalno posega v obseg investicijskih naložb. 
Danes že lahko trdimo, da bodo omejitveni ukrepi dosegli svoj cilj, da bo gibanje 
investicijske potrošnje usklajeno z našimi planskimi predvidevanji. Ob tej ugo- 
tovitvi pa se z vso ostrino postavlja vprašanje strukture investicijske potrošnje. 
Iz podatkov o gibanju investicijske potrošnje v prvih petih mesecih letošnjega 
leta je razvidno, da okoli 60 % celotne investicijske potrošnje nastaja avtoma- 
tično, zlasti iz sredstev podjetij, torej brez vpliva katerekoli banke, in da se 
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preko Splošne gospodarske banke SR Slovenije in komunalnih bank kreditira le 
okoli 40 °/o vseh investicij. Od teh 40 %> pa je polovica investicij kreditiranih 
iz bančnih sredstev, ki so po svoji ročnosti vezana na vračilo povprečno od 
4 do 5 let. 

Podatki nadalje kažejo, da znaša indeks potrošnje bančnih in zveznih sred- 
stev konec letošnjega maja v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta le 75, 
in da znašajo indeksi uporabe investicijskih sredstev pri lokalnih organih, gospo- 
darskih in drugih delovnih organizacijah v istem obdobju še vedno 122 ozi- 
roma 125. 

Navedeni indeksi in strukturni odnosi pomenijo< znatno zaostajanje kredi- 
tiranja tistih objektov, ki so pomembni za naš nadaljnji razvoj in se kredi- 
tirajo iz bančnih sredstev, predvsem iz sredstev Splošne gospodarske banke. 
Nadalje pomenijo navedeni indeksi, da se pri številnih delovnih organizacijah 
še vedno pretirano investira iz sredstev namenskih skladov, kar že presega 
planske okvire in z gotovostjo ruši planske strukturne odnose. Obenem kažejo* 
podatki o strukturi virov investicijske potrošnje na relativno zelo majhen, 
vpliv bank ha investicijsko potrošnjo in s tem na njihove omejene možnosti 
glede usmerjanja investicijskih sredstev. V praksi se problem strukture investi- 
cij pojavlja in zaostruje tako, da bi Splošna gospodarska banka morala samo 
v letu 1965 razpolagati za nadaljevanje del na energetskih objektih in objektih 
črne metalurgije s sredstvi v višini okoli 28 milijard dinarjev. Pod najugodnej- 
šimi pogoji bi banka lahko^ zagotovila za ta namen le okoli 19 milijard 
dinarjev. Že ta podatek je dovolj zaskrbljujoč in izziva vprašanje, zakaj je 
banka prevzemala obveznosti, ki jih sedaj ne more v celoti izvršiti. Tako 
Splošna gospodarska banka kot komunalne banke so pri sprejemanju obveznosti 
računale na nespremenjene pogoje gospodarjenja, ki so bili v letu 1963 in v za- 
četku leta 1964, ko so bile te investicijske obveznosti sprejete. Nobena izmed 
bank ni razpolagala v času sprejemanja obveznosti, ki so v veliki meri nastale 
z decentralizacijo obveznosti splošnega investicijskega sklada, s kvalitetnimi 
dolgoročnimi sredstvi, ki izvirajo iz akumulacije v obliki prispevkov brez 
povračila. Republiški investicijski sklad in pozneje usmerjena sredstva re- 
publike niso bila angažirana za potrebe energetskih objektov in za črno me- 
talurgijo. Zato so banke krile investicijske obveznosti za te najpomembnejše 
objekte iz bančnih sredstev s predpostavko, da se bo izvedla nadaljnja decen- 
tralizacija sredstev, da bodo delovni kolektivi osnovni nosilci razširjene repro- 
dukcije, da bo združevanje sredstev osnovna metoda koncentracije sredstev, 
ki naj nadomesti zbiranje sredstev na administrativen način in končno, da je 
taka smer razvoja kreditnega in bančnega mehanizma pogojena z nadaljnjim 
razvojem družbenoekonomskih odnosov. Pod takimi predpostavkami, ki jim 
ni mogoče oporekati, so banke smatrale, da je možno in dopustno prevzemati 
tudi dolgoročne investicijske obveznosti v breme takšnih, sicer kratkoročnih 
bančnih sredstev. 

Če danes, ob začetku uveljavljanja stabilizacijskih ukrepov delovne orga- 
nizacije niso stimulirane za varčevanje s svojimi investicijskimi sredstvi, če so 
celo vse bolj destimulirane za oročanje sredstev pri bankah, ni s tem rečeno, 
da so bile osnove, iz katerih so banke takrđt izhajale, zgrešene. Nedvoumna in 
neogibno nujna je potreba, da se spravi obseg investicij v realno možne okvire. 
To ie potisnilo vprašanje strukture investicij in vprašanje odnosov med ban- 
kami ter potencialnimi porabniki sredstev v drugi plan. S temi ugotovitvami 
ne želim izrekati kakršnekoli kritike na račun ukrepov, dolžan pa sem pred 
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tem forumom kar najbolj jasno prikazati problem in vzroke nastanka teh težav 
in eventualnih škod, ki bodo s tem v zvezi nastale. Predvsem pa želim seznaniti 
zbor z dejstvom, da smo edina republika, ki pretežni del investicij v energe- 
tiko, ki so izrazito dolgoročne naložbe, financira z neustreznimi kratkoročnimi 
investicijskimi sredstvi. Ker so možnosti za zbiranje novih depozitov od gospo- 
darskih organizacij bistveno zmanjšane, sedanjim depozitom pa bo potekel rok 
vračila, bodo v naslednjih letih z vso ostrino izstopala vprašanja likvidnosti 
naše banke in večine komunalnih bank. Prav tako pa bo povsem onemogočeno 
nadaljnje kritje obveznosti za energetske objekte, ki so že v gradnji. Teh proble- 
mov v bankah ne moremo več reševati s kakršnimi koli začasnimi improviza- 
cijami, temveč menimo, da je možna rešitev le v okviru trajnejšega sistema 
financiranja razširjene reprodukcije, ki bo temeljil na pravici delovnih organi- 
zacij, da same skrbijo za svojo razširjeno reprodukcijo in ki bo izhajal iz 
ustvarljivih možnosti ter integracije za investicije sposobnih sredstev preko 
bank za kreditiranje tistih pomembnih objektov, ki so pogoj za usklajen razvoj 
gospodarstva. 

Sedanje stanje nekritih obveznosti in trenutna brezizglednost za prihodnost 
pa je, tovariši poslanci, resnično zaskrbljujoča. Ob dejstvu, da Splošna gospo- 
darska banka najpomembnejše razvojne objekte na področju energetike in črne 
metalurgije v Sloveniji, katerih financiranje zahteva najdolgoročnejša sredstva, 
kreditira glede na ročnost iz neustreznih sredstev, in da je zaradi ovir pri 
formiranju bančnih sredstev njihova dograditev resno ogrožena, moramo ugo- 
toviti, da so investicijska sredstva, s katerimi je razpolagala, oziroma razpolaga 
republika, usmerjena pretežno na druga področja. Gotovo je usmeritev vseh 
sredstev republike stvar presoje vseh potreb družbenega razvoja republike, toda 
o problemih, kot se pojavljajo v zvezi s kreditiranjem energetike, smatramo, da 
bi se morala sredstva v večji meri usmeriti za reševanje teh problemov. 

Kot že omenjeno, ukrepi kreditne politike radikalno posegajo v obseg 
investicijskih vlaganj in narekujejo njihovo zmanjšanje. V Splošni gospodarski 
banki se kaže potreba po zmanjšanju obsega kreditiranja investicij zaradi 
neskladnosti med obveznostmi banke in njenimi kreditnimi zmogljivostmi; 
skratka, pristopiti bi morala k rebalansu sredstev in obveznosti. Upoštevajoč pri 
tem vse vire sredstev in zbir vseh obveznosti, izkazuje Splošna gospodarska 
banka primanjkljaj sredstev v višini 18 milijard dinarjev. V navedenem pri- 
manjkljaju so že vštete obveznosti, ki izhajajo iz podražitev, ki bodo nastale 
v leto'šnjem letu, zlasti pa tiste, ki jih investitorji ne morejo kriti sami. Nadalje 
vsebuje primanjkljaj tudi delno kritje 10'%> varščine. 

V skupni bilanci vseh kreditnih obveznosti Splošne gospodarske banke je 
udeležena energetika in črna metalurgija do 50 °/o, kar pomeni, da je kreditiranje 
energetike in črne metalurgije glede na sofinanciranje Jugoslovanske investi- 
cijske banke ključno vprašanje naše banke. Nič manj problematično ni vpra- 
šanje, kako ob izkazanem primanjkljaju zadovoljiti številne investitorje s pod- 
ročja predelovalne industrije, ki SO' pri naši banki vezali svoja sredstva v 
prejšnjih letih in nato dobili tudi kredit, hkrati pa je večina njihovih investicij 
neposredno pred dokončanjem. Ob izkazanem primanjkljaju in ob bistveno 
zmanjšanih možnostih za povečanje sredstev se pred banko in celotno slovensko 
javnost postavlja izredno pereče vprašanje, kaj storiti v danem položaju. V dru- 
gem polletju 1964. leta je banka odpovedala nekatere kredite. Praksa pa je poka- 
zala, da z odpovedmi kreditov problemi niso bili rešeni, in da je bila banka zaradi 
različnih vzrokov prisiljena večino odpovedanih pogodb obnoviti. Smatramo, 
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da je bil kredit, ki temelji na medsebojni pogodbi, pred odobritvijo vsestransko 
proučen. Končno gre tu tudi za vprašanje zaupanja v pravne akte in v pravni 
red, ki je z enostransko., pa čeprav še tako trdno in na zakonu utemeljeno' od- 
povedjo, vendarle omajan. Kljub težnji banke, da se spoštujejo pogodbeni 
odnosi, pa smatramo, da je dopustno razveljaviti pogodbo, če sopogodbenik ne 
izpolnjuje njenih osnovnih določb ali če nastopijo okoliščine, ki bistveno spre- 
minjajo osnove, na katerih je bila zasnovana pogodba o kreditu. Pri tem mislim 
predvsem na spremenjene osnove glede rentabilnosti investicije zaradi podra- 
žitev ali pa zaradi drugih razlogov, ki so spremenili ekonomski položaj name- 
ravane investicije. 

Spričo povsem določenih možnosti, koliko bančnih in drugih sredstev je 
banka sposobna mobilizirati za kritje pogodbenih obveznosti, je razvidno, da 
banka ne bo mogla zadovoljiti vseh svojih komitentov. Tako- bo' morala banka 
za leto 1965 kot za naslednje leto izvesti rebalans oziroma izravnavati svoje 
obveznosti. 

V letu 1965 se zato pred našo banko postavljajo naslednje naloge: odpove- 
dati moramo kreditne pogodbe tistim investitorjem, pri katerih so se spreme- 
nile osnove, na katerih je temeljil kredit, torej tam, kjer niso zagotovljeni 
tisti pogoji, na katerih je bil svoječasno odobren kredit. 

S posameznimi investitorji moramo ponovno pregledati ali je pogodbeno 
določena dinamika trošenja sredstev res nujna, da se dosežejo predvideni učinki 
investicij. Izločiti bo treba vse nebistvene investicijske izdatke in se orientirati 
predvsem na ključne proizvodne objekte. S posameznimi investitorji moramo 
pregledati in ugotoviti, ali je s pogodbo določena dinamika trošenja sredstev 
mogoča, to je, ali je nabava materiala, zlasti domače in uvozne opreme uskla- 
jena, ali ustreza zaporedje investicij pogojem proizvodnega procesa in po- 
dobne stvari. _ ..... 

Odložiti moramo za krajšo ali daljšo dobo izvajanje tistih investicij, ki 
zahtevajo že v letu 1965 in v drugem letu znatne količine električne energije 
in doseči da bo zaključek tovrstnih investicij usklajen z zaključki del, oziroma 
s proizvodnjo elektroenergetskih kapacitet, ki so danes v izgradnji. Odložiti, 
oziroma dinamizirati moramo investicije, ki niso ključnega pomena za gospo- 
darstvo, in ki ne prispevajo pomembno k povečanju izvoza. Ponovno moramo 
pregledati možnosti investitorjev in ugotoviti, koliko sredstev so sposobni 
sami prispevati poleg že sklenjenih pogodb. Banka ugotavlja, da mnogi investi- 
torji uporabljajo svoja investicijska sredstva bodisi za proizvodne bodisi za 
neproizvodne investicije, hkrati pa pritiskajo na banko, da naj izpolni svoje 
kreditne obveznosti. Polaganje 10% varščine pa je dejansko dolžnost investi- 
torjev. Le v izjemnih primerih, kot npr. v elektrogospodarstvu bo banka ocenje- 
vala ali je objekt toliko- pomemben, da bo tudi za delno kritje varščine odobrila 
dodatna sredstva. 

Na osnovi navedenih ukrepov, ki bodo- morali temeljiti predvsem na spo- 
razumu obeh partnerjev, to je banke in investitorja, meni banka, da bi bila 
sposobna premagati težave le ob doslednem izpolnjevanju pogodbenih obvez- 
nosti komunalnih bank in ob primerni politični podpori takšnega bančnega 
programa dela glecje na ugotovljene težave, o katerih sem uvodoma govoril. 

V okviru razpoložljivih sredstev bi banka prvenstveno zagotovila dokon- 
čanje objektov s področja energetike in črne metalurgije, predvsem tistih, 
ki bi jih bilo mogoče dograditi že v letu 1965. Nadalje bo banka zagotovila 
dokončanje investicij s področja predelovalne industrije in turizma, torej pred- 
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vsem zopet tistih objektov, ki jih je v letošnjem letu že mogoče aktivirati in ki 
kažejo določen devizni efekt. Končno bi banka zagotovila nemoteno nadalje- 
vanje del na objektih elektrogospodarstva, pri ostalih investicijah pa bi s po- 
časnejšo dinamiko od prvotno predvidene, z odložitvijo del za daljše obdobje 
ali s sporazumnim prenehanjem kreditnega odnosa dosegla uskladitev svojih 
obveznosti z razpoložljivimi sredstvi. 

Dovolite mi, tovariši poslanci, da spregovorim nekaj besed še o reorga- 
nizaciji bank, ki se mora izvesti skladno z določili zveznega zakona o bankah 
najkasneje do aprila prihodnjega leta. 

Takoj moram poudariti, da je Splošna gospodarska banka oziroma njen 
upravni odbor podvzel ustrezne korake, da se njeno poslovanje v predvidenem 
roku prilagodi določilom zakona o bankah. Zadevni elaborat je v glavnih 
obrisih izdelan, iz njega pa izhaja, da Splošna gospodarska banka izpolnjuje 
vse pogoje, da v bodoče posluje kot investicijska banka. Ustrezne predloge 
bo upravni odbor naše banke posredoval pristojnim organom v republiki. Ob 
delu za prilagoditev poslovanja Splošne gospodarske banke določilom novega 
zakona o bankah pa je naša banka naletela na vrsto problemov, ki zadevajo 
predvsem na njeno bodoče mesto, njeno vlogo in možnosti ustvarjanja bančnih 
odnosov, bodisi v okviru naše republike ali pa v okviru federacije. Ne izražam 
samo mnenja Splošne gospodarske banke, temveč tudi njenega upravnega 
odbora, ki se je ob obravnavanju bodoče bančne organizacije v Sloveniji izrekel 
za eno investicijsko banko v naši republiki. Mislim, da so predvidevanja za 
več investicijskih bank, kakor tudi zamisel glede bank po posameznih gospo- 
darskih področjih že preživele. Pomembno pa postaja vprašanje prilagoditve 
sedanjih komunalnih bank določilom novega zakona. Vprašanje ali bodo po- 
goji za ustanovitev komercialnih bank in mešanih komercialno-investicijskih 
bank zaostreni, za kar obstajajo zakonske možnosti, je izredno pomembno, saj 
je odvisno od tega število in finančni potencial bodočih poslovnih bank. Odvisno 
od tega pa so zelo pomembne tudi metode sodelovanja med investicijsko banko 
republike in bodočimi komercialnimi oziroma mešanimi bankami glede na že 
doseženo stopnjo sodelovanja med Splošno gospodarsko banko in komunalnimi 
bankami v Sloveniji. Se pomembnejše od navedenih pa je vprašanje glede ma- 
terialne vloge, mesta ter bodočega obsega poslovanja zveznih specializiranih 
bank. Doslej je podala najpopolnejšo sliko o bodoči vlogi in mestu v posebnem 
elaboratu Jugoslovanska investicijska banka, medtem ko Jugoslovanska kme- 
tijska banka in Jugoslovanska banka za zunanjo* trgovino* nista dali oziroma 
nam še ni znana vsebina elaboratov, iz katerih bi bila podrobneje vidna bodoča 
vloga teh bank. 

Ne glede na to, v kakšnem stanju se nahajajo ti elaborati o prilagoditvi 
posamezne specializirane banke novemu zakonu o bankah, smemo iz izjav na 
terenu in iz zapiskov v nekaterih materialih zaključiti naslednje: 

»Vse specializirane banke so že opravile v raznih oblikah konkretne akcije 
na terenu za pridobivanje svojih ustanoviteljev, pri čemer so bila oblikovana 
zelo različna načela, oziroma merila o višini ustanoviteljskega deleža za kreditni 
sklad teh bank. Ti deleži se gibljejo od enega milijona pa do ene milijarde din. 
Med ustanovitelje štejejo specializirane banke vse pomembnejše gospodarske 
organizacije in njihova poslovna združenja. Jugoslovanska investicijska banka, 
kot Jugoslovanska kmetijska banka ne nameravata odpirati podružnic, temveč 
nameravata poslovati in se povezovati z bankami na terenu na način, ki se 
bistveno v ničemer ne razlikuje od sedanjega načina poslovanja. 
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Za sedaj je predvideno, da imajo banke pravico do deviznega poslovanja, 
če imajo najmanj 2 milijona dolarjev deviznega sklada. Formiranje navedenih 
stališč sedanjih specializiranih bank in predpis o višini deviznega sklada, ki 
praktično omogoča bankam na terenu devizno poslovanje, nedvomno kaže na 
nove oblike centralizacije, na negiranje posebnosti regionalnega gospodarstva, 
ki se naj veže na svoje regionalne banke, in ki jih gospodarstvo samo usta- 
navlja. Navedene okolnosti bi močno ogrožale samostojnost republiške banke 
in jo dejansko spremenile v podružnico zveznih specializiranih bank. Zato 
smatramo, da v takih pogojih ni mogoče enakopravno medbančno poslovanje 
in povezovanje. 

Glede na zgornje ugotovitve bi bilo nujno treba doseči smiselno tolmačenje 
glede ustanoviteljev banke s tem, da bi bili ustanovitelji zveznih specializiranih 
bank poleg federacije še področne banke kot reprezentanti gospodarskih in 
drugih delovnih organizacij in seveda tudi druge zainteresirane družbeno- 
politične skupnosti, ki bodo te banke ustanovili. Kar zadeva cenzus 2 mili- 
jonov dolarjev, ki naj bi veljal kot merilo, da je banka upravičena do deviznega 
in kreditnega poslovanja s tujino, smatramo, da je treba določiti primeren 
rok, do katerega naj banke ta cenzus dosežejo. Nesprejemljivo pa je določilo, 
ki uveljavlja ta cenzus takoj. 

Tovariši in tovarišice poslanci! Nanizal sem le nekaj perečih problemov, 
ki zadevajo tekoče poslovanje naše banke, kaokr tudi vprašanja, ki jih sre- 
čujemo ob pripravah za reorganizacijo bank. 

Poskušal sem z nameravanimi rešitvami banke opozoriti na njen izredno 
težaven položaj in na precejšnje težave, ki obstajajo glede tega v celotnem 
gospodarstvu. Rešitve, ki jih namerava izvesti banka, bodo seveda boleče in 
zato ne bodo sprejete z nedelj enim razumevanjem. 

Prosim tovarišice in tovariše poslance, da v prizadevanjih, ki pomenijo 
realizacijo načel investicijske politike v našem družbenem planu, nudijo bankam 
ustrezno pomoč. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo želi, prosim, besedo? Besedo ima 
tovariš Jurij Levičnik. 

Jurij Levičnik: Tovarišice in tovariši! Iz poročila Splošne gospo- 
darske banke SR Slovenije in Združenja komunalnih bank SR Slovenije je 
razviden splošen dvig obsega bančnega poslovanja v letu 1964, zlasti v I. polo- 
vici leta 1964. Sproščena kreditna politika v prvi polovici leta 1964 je omogo- 
čala odobravanje kratkoročnih kreditov za potrebe gospodarstva. Zaradi tega 
so se, kot je razvidno iz poročil, skoraj vsa sredstva, sposobna za dolgoročne 
naložbe, lahko uporabila za naložbe v osnovna sredstva. Zaradi pretiranih želja 
po investicijah na vseh nivojih pa so se morala dolgoročna sredstva dopolniti 
še z oročenimi sredstvi delovnih organizacij. Vsekakor je taka investicijska po- 
trošnja po svojem obsegu prekoračila planska predvidevanja. Poročilo komisije 
za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije in odbora za družbeni plan, 
finance in proračun ugotavlja, da so tako gospodarske organizacije, kot tudi 
banke dajale vso prednost naložbam v osnovna sredstva pred naložbami v 
obratna sredstva, in da se je pri gospodarskih organizacijah zaradi tega ustvarilo 
mnenje, da morajo banke poskrbeti za ureditev trajnih obratnih sredstev. Te 
ugotovitve pa je nujno dopolniti še z ugotovitvijo, da so se v letu 1964, v šte- 
vilnih primerih oročena sredstva iz gospodarskih organizacij pokrivala s kratko- 
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ročnimi krediti iz bančnih sredstev, kar je vsekakor doprineslo k že ustaljenemu 
gledanju, da je laže dobiti kredite za obratna kot za osnovna sredstva. Poleg 
navedenega pa je tako gledanje odvrnilo številne gospodarske organizacije, da 
bi povečevale naložbe v trajna obratna sredstva. Vzrok za nezadostno nalaganje 
v trajna obratna sredstva v preteklem obdobju leži torej v kreditni politiki 
in gledanju gospodarskih organizacij kot tudi bank na problem obratnih sred- 
stev. Nova kreditna politika in gospodarski ukrepi so že storili svoje, da se 
v gospodarskih organizacijah spreminjajo odnosi glede formiranja obratnih 
sredstev. Vendar same gospodarske organizacije spričo dosedanje kreditne poli- 
tike niso v stanju, tako rekoč preko noči, zagotoviti določeno višino trajnih ob- 
ratnih sredstev. Zato se bodo morale tudi banke odločneje usmeriti na reševanje 
tega problema. Pri tem pa bodo morale prioritetno obravnavati tiste organi- 
zacije, ki so v zadnjih letih, v okviru dosedanje gospodarske in kreditne politike 
poslovale s skrbnostjo dobrega gospodarja. 

V času, ko na vseh nivojih ugotavljamo, da so gospodarske organizacije 
v preteklem obdobju pretirano investirale, ne morem mimo podatka iz za- 
devnih poročil, 'da so poslovne banke v letu 1964 sprejele za 109,8 milijarde 
dinarjev obveznosti nasproti 43,6 milijarde razpoložljivih sredstev. Ce iščemo 
vzroke za pretirano investicijsko potrošnjo', potem je treba vsekakor začeti na 
tem koncu. Bodoča politika dolgoročnega kreditiranja se bo morala bolj orienti- 
rati na dejansko razpoložljiva sredstva, sposobna za investicije. Iluzorno je 
misliti, da bomo v novih pogojih gospodarjenja lahko pridobili potrebna inve- 
sticijska sredstva za uresničitev obstoječih programov investicij v gospodarstvu. 
Formiranje lastnih trajnih obratnih sredstev, modernizacija proizvodnje zaradi 
hitrejšega vključevanja v mednarodno delitev dela in odplačevanje že sprejetih 
obveznosti, zlasti anuitet, bo absorbiralo pretežni del sredstev gospodarskih 
organizacij. Zato menim, da se bo treba v bodoče bolj orientirati na tista sred- 
.stva, s katerimi razpolagamo. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovarišica 
Frančiška Perbil. 

Frančiška Perbil: Tovarišice in tovariši! V materialih zadnjega 
plenuma našega najvišjega partijskega vodstva in na seji vseh gospodarskih 
odborov Zvezne skupščine je bila ponovno poudarjena zahteva po čim večji 
disciplini, doslednosti in odgovornosti pri izvajanju napovedanih gospodarskih 
reform. Ce bi bile te kvalitete že v naši dosedanji praksi, zlasti gospodarski, 
dovolj prisotne, bi tega verjetno ne bilo treba v taki meri ponavljati. Menim, 
da je našim neuspehom pri naporih za uresničevanje dosedanjih ukrepov za 
stabilizacijo našega gospodarstva v precejšnji meri botrovalo' prav pomanjkanje 
discipline, odgovornosti in doslednosti. O tem govorim zato, ker smo tudi 
v poročilu o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o porabi 
sredstev za investicije v gospodarstvu naleteli na tak primer. Tu mislim na 
Splošno gospodarsko banko, ki je kršila zakon o usmeritvi sredstev republike 
Slovenije za financiranje investicij v letu 1964. Podrobnosti so vam znane iz 
omenjenega poročila. Za kršilce zakona imamo v vsaki družbi in tudi v sociali- 
stični, določene sankcije. Ali se naša družba, posebno v sedanji situaciji, res 
lahko zadovolji ob takih primerih samo z zagotovilom, da do takih primerov, 
to je do kršitve zakonov ne bo več prišlo? Nisem noben gospodarski strokovnjak 
niti dober poznavalec sistema kreditiranja investicij, zato ne morem presoditi, 
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kakšno škodo je imelo naše gospodarstvo v tem primeru. Niti ne trdim, da 
je to najbolj drastičen primer kršenja zakonov in predpisov ter planskih pred- 
videvanj, s tem konkretnim primerom hočem le opozoriti, da to ni način, ki bi 
nas pripeljal na bolj zdravo pot rasti našega gospodarstva. Kako naj zahtevamo 
in dosežemo disciplino in spoštovanje ukrepov v nižjih družbeno-političnih 
skupnostih in v delovnih organizacijah, če bomo dopuščali kršitve dogovorov 
in celo zakonov v takšnih institucijah kot je Splošna gospodarska banka. 

Na prejšnji seji našega zbora je eden izmed poslancev dejal, da imamo v 
našem gospodarstvu še nekatere prednosti. Omenil je delavoljnost in sposobnost 
naših delovnih ljudi. To je res vrednota, v katero nihče od nas ne dvomi. Toda 
prav ta vrednota obvezuje vse naše tovariše na odgovornih gospodarskih polo- 
žajih in seveda tudi v bankah, da z največjim čutom odgovornosti, dosledno in 
disciplinirano izvršujejo zaupane jim naloge, da jih izvršujejo v okviru predpi- 
sov in zakonov, ki so bili prav gotovo izdani z namenom, da koristijo našemu 
gospodarskemu razvoju. Ravnati drugače bi pomenilo omalovaževati, da ne 
rečem, izigravati pripravljenost delovnih ljudi na večje napore. Tudi nekateri 
drugi podatki v tem poročilu žal pričajo, da poslovanje te banke ni takšno 
kot hi si želeli, oziroma takšno, da bi pomenilo dovolj tehten doprinos za dose- 
ganje večjih učinkov in skladen razvoj gospodarstva. 

Kot je razvidno iz poročila, so tovariši poslanci že na seji odbora za druž- 
beni plan, finance in proračun našega zbora ter odbora za proučevanje zakon- 
skih predlogov Gospodarskega zbora dovolj jasno in s potrebno ostrino opo- 
zorili na te probleme. Zato ne bi ponavljala njihovih ugotovitev. 

In končno ne morem mimo podatka o prikazovanju obveznosti, ki izvirajo 
iz kreditov, odobrenih iz republiških sredstev v prejšnjih letih. Kako naj se 
poslanci zavestno odločimo za nekaj, kar nam ni jasno prikazano. Saj vendar 
ne gre samo za nekaj milijonov. Razlika med najnižjo in najvišjo prikazano 
Vsoto je skoraj enaka celotnemu proračunu manjše in slabše razvite občine. 
Ker do včeraj nismo dobili dopolnilnega gradiva, zato mi ta stvar trenutno ni 
jasna, ker smo šele danes dobili material. 

Upravičeno zahtevam v bodoče točne podatke. Predstava o slabem stanju, 
toda če je jasno prikazana, je sigurno boljša, kot pa megleno1 in približno' prika- 
zano stanje, iz katerega ni ravne poti. 

Iz teh bežnih razmišljanj bi potegnila le eno osnovno misel. Ker se ne 
moremo vedno zanašati na doslednost subjektivnih sil, mora naša Skupščina 
oziroma Izvršni svet ter vsi merodajni organi stalno in najodločneje zahtevati 
dosledno spoštovanje in izpolnjevanje vseh ukrepov in zakonov, ki so že v 
veljavi in ki bodo še sledili, in to izvajanje v največji možni meri tudi kontro- 
lirati. S tem seveda ne mislim na kakršnokoli omejevanje samoupravnih pravic 
ali neprimernih administrativnih posegov v poslovanje delovnih organizacij. 
Za vse tiste, ki bi bili odgovorni za škodljiva odstopanja, pa bodo potrebne tudi 
sankcije. Odgovornost za napake, ki nastanejo na težko ustvarjenih sredstvih, 
moramo razviti do najvišje mere. Le tako bodo prizadevanja delovnih ljudi 
iz vseh predstavniških teles rodila želeni cilj. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Jože Tramšek. 

Jože Tramšek: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi o 
poročilu poslovnih bank bi rad govoril le o nekaterih problemih, zlasti o tistih, 
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s katerimi so se banke ukvarjale v preteklem letu, pa še v letu 1965 niso sani- 
rani, oziroma segajo posledice njihovega delovanja v tekoče leto in najbrž še dlje. 

Jedro teh problemov in težav se odraža pravzaprav v tistih bilančnih raz- 
merjih, o katerih je tu govoril že tovariš Levičnik, namreč, da so nekrite obvez- 
nosti vseh bank v Sloveniji znašale konec 1964. leta 66 milijard dinarjev. Tudi 
brez nadaljnjih omejitvenih ukrepov, ki so letos sledili, bi bilo dovolj težav 
z uskladitvijo teh obveznosti z razpoložljivimi sredstvi v teku letošnjega leta. 
Ob tej ugotovitvi pa je danes popolnoma jasno, da brez rigoroznih ukrepov 
ne bo uskladitve. Prav to pa zahtevajo naši skupni napori za stabilizacijo go- 
spodarstva, ki jih bomo torej morali prav kmalu in brez sentimentalnosti 
uresničiti. Bojim se le, da nam ni še dovolj jasno, oziroma da si. še nismo dovolj 
enotni glede ocene, zakaj je pravzaprav do takšne situacije prišlo. Menim 
namreč, da je takšna enotnost potrebna zato, da bi bih tudi naši ukrepi takšni, 
ki bodo to »bolezen« zares ozdravili. Ozdravili pa jo bodo tembolj uspešno in 
toliko hitreje, kolikor, bodo ti ukrepi deležni zavestne podpore naših kolektivov, 
bank in vseh delovnih ljudi. Se vedno se sučejo kritike okrog nastale situa- 
cije o principialnih vprašanj decentralizacije sredstev na kolektive, zdru- 
ževanja sredstev preko bank, restrikcijskih ukrepov, ki jih sedaj uveljav- 
ljamo, pa tudi tarnanje za zastarelimi plani itd. Zato ni čudno, da se če- 
stokrat razpravlja le o principialnih vprašanjih, na katerih temelji naš go- 
spodarski sistem. Zdi se mi, da v naši praksi in v razpravah <ne ločimo načel- 
nih vprašanj naše politike od ukrepov za izvajanje te politike in celo instru- 
mentov, s katerimi hočemo te ukrepe uresničiti. Nedvomno je treba kritično 
obravnavati posamezne ukrepe in instrumente, o načelnih vprašanjih naše poli- 
tike pa smo se najbrž že dovolj pogovorili in ne bi bilo treba o njih več raz- 
pravljati. Združevanje sredstev pri banki samo po sebi na primer ni bilo 
zgrešeno, pač pa dejstvo, da smo združevali tista sredstva, ki niso bila sposobna 
za druževanje in smo na taki osnovi odpirali investicijsko fronto. Investicije 
smo odpirali računajoč tudi na tista sredstva, za katera smo mislili, da jih 
bomo mobilizirali pri bankah, v praksi pa nam to ni uspelo. Z enim in istim 
dinarjem pač ne moreta dva ali pa celo trije hkrati razpolagati. V načelu samo- 
upravljanja, ki zagotavlja kolektivom odločanje glede razširjene reprodukcije, 
smo predvsem videli možnost za razširjenje investicijske fronte, namesto mož- 
nosti izvajanja bolj učinkovite in racionalnejše investicijske dejavnosti. Zato 
bodo seveda nastale dodatne škode, s čimer se. bomo morali sprijazniti, kajti 
za tako široko fronto investicij ni potrebnih sredstev in jih ne bo. Torej se bo 
treba še marsikateremu objektu odpovedati, pa tudi takšnim, ki, smo jih že 
začeli graditi. Zdi se mi, da smo prav v tem prepočasni. Ne moremo in ne mo- 
remo se odločiti, medtem pa se objekti gradijo naprej in jih bo vsak dan teže 
in bolj boleče ustaviti. Samo dejstvo, da smo konec leta 1964 imeli okoli 140 
milijard neaktiviranih investicij, tudi dovolj zgovorno govori o našem odnosu 
do investicijske potrošnje. V tej zvezi bi želel prikazati še en vidik tega 
problema. Danes, ko pričakujemo nove reforme v gospodarstvu, ne gre več samo 
za uskladitev naše investicijske potrošnje s stvarno razpoložljivimi sredstvi, ker 
vemo, da bo reforma gospodarstva spravila v izredno težak položaj nekatera 
naša gospodarska podjetja, zlasti s področja predelovalne industrije, kar bo 
zahtevalo zelo hitrih in učinkovitih intervencij, predvsem z -rekonstrukcijami. 
Nujno bo torej treba spremeniti strukturo naših investicij, za kar bomo potre- 
bovali nova dodatna sredstva, ki pa najbrž ne bodo tako majhna. Pri uskla- 
ditvi investicijskega programa bomo torej morali upoštevati te potrebe. Drugih 
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možnosti ne vidim, da bi prišli do teh sredstev. Hitra usposobitev delovnih 
organizacij, ki bodo prišle v krizo, ne bo sicer edini, vendar zelo važen pogoj, 
od katerega bo odvisen uspeh naše gospodarske reforme. 

S to problematiko je tudi najtesneje povezana problematika kreditiranja 
obratnih sredstev, oziroma sistema obratnih sredstev. O tem problemu je bilo 
že dosti govora v poročilu bank, odborov in tudi v dosedanji razpravi, kljub 
temu pa se mi ob tem porajajo nekatere misli. Cesto se sliši kritika dosedanjega 
kreditiranja obratnih sredstev, češ da so v tem sistemu do kreditov za obratna' 
sredstva lahko prišli vsi, ki so jih potrebovali. V tem še ni ničesar slabega, 
narobe je le to, da jih je lahko' dobil tudi tisti, čigar potreba ni bila upravičena. 
Tudi v takih primerih so bili dani krediti iz nove emisije, namesto iz že ostvar- 
jene akumulacije. To, da se mora razširjena dejavnost v gospodarstvu pokrivati 
iz že ustvarjene akumulacije, je veljalo že prej, le da so predpisi oziroma sistem 
kreditiranja dopuščali zlorabo tega načela. Z omejitvenimi ukrepi sedaj zaostru- 
jemo kreditiranje obratnih sredstev, s katerimi želimo prej omenjenemu prin- 
cipu omogočiti polno uveljavitev, vendarle se vprašam, ali bo mogoče v bodoče 
izdelati takšne predpise, ki jih ne bo mogoče izigravati; menim, da ne, saj jih 
še nikoli nismo. To pa pomeni, da bomo morali v bodoče bolj skrbeti za spošto- 
vanje nekaterih principov, ki jih ne bi smeh kršiti ne glede na to-, ali gre za 
boljše ali za slabše predpise. Zato pa bi morali v gospodarskih organizacijah, 
predvsem pa v bankah, subjektivni faktorji odigrati svojo pozitivnejšo vlogo, 
ki se bo odražala v zavestnih naporih za hitrejše izpopolnjevanje predpisov in 
sistema v premagovanju vseh slabosti, ki izhajajo iz nedodelanega sistema in 
nepopolnih predpisov. Praksa nas uči, da se temu ne moremo odpovedati. Ni 
namreč mogoče računati na avtomatsko delovanje predpisov brez vloge za- 
vestnih sil, kot tudi ni mogoče povsod pričakovati popolnega delovanja zavestnih 
sil brez podpore administrativnih ukrepov. Na to se navezuje problem, ki so ga 
obravnavali poslanci v odborih in komisijah in ki so kritično dajali pripombe 
k delu bank, zlasti glede njihovih odločitev na področju kreditiranja investi- 
cij. Tako so kritizirali močno razdrobljena sredstva na nekaterih področjih, 
kar kaže na odsotnost čvrstejših konceptov, glede razširitve naše materialne 
baze in pa na odločitve, ki imajo^ sicer dolgoročen pomen, njihova upravičenost 
pa ni dovolj utemeljena. Ti pojavi dajejo' slutiti, da so bili pri teh odločitvah 
negospodarski vplivi zelo močni in so delovali mimo samostojnosti bank. Menim, 
da so te pripombe prav v tem času toliko važnejše, ker bo treba v praksi 
uresničiti določilo novega zakona o bankah in je zelo važno, kako to samostoj- 
nost poslovnih bank razumemo-. To ni nobena abstraktna kategorija, pač pa 
pomeni v resnici veliko odvisnost bančnih odločitev od gospodarstva. Ob upo- 
števanju načela, da so za razširjeno reprodukcijo odgovorni neposredni proiz- 
vajalci, moramo zakon o bankah izvajati tako, da bo taka medsebojna odvisnost 
čimbolj pričujoča. 

Predsednik Tine Remškar : Kdo še želi besedo? Prosim. Besedo ima 
tovariš Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da sem dolžan 
odgovoriti tovarišici Frančiški Perbil, ki je razpravljala v zvezi s kršenjem 
zakonskh predpisov v Splošni gospodarski banki SR Slovenije. 

V zvezi z razpravo o obravnavanem poročilu so bila omenjena tudi neka- 
tera predvidevanja banke, da se krijejo določene investicije, konkretno mislim 
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na objekt steklarne v Novem mestu, iz usmerjenih sredstev republike. To res 
da ni bilo povsem v skladu s smotri oziroma cilji plana, toda kot predstavnik te 
banke moram protestirati zoper tako interpretacijo teh okoliščin, da je de- 
lovanje banke nezakonito. Bili so tudi nasprotni primeri, ko so se kasneje 
morala obremeniti usmerjena sredstva s tistimi krediti, ki so- sicer breme- 
nili bančna sredstva. Ne gre torej v bistvu za takšno kršitev predpisov in 
zakonov kot jo je tovarišica posredovala. Zato izkoriščam to priložnost, da 
protestiram oziroma da odklanjam takšno interpretacijo nezakonitega dela v 
Splošni gospodarski banki, kot jo je prikazala tovarišica poslanka. Pri tem 
upoštevam njeno opravičilo, da se na bančne zadeve ne spozna. Prosil bi, da se 
v eventualnih podobnih primerih temeljito prepričamo, preden pred takšnim 
forumom kot je Skupščina ugotovimo, da neka bančna institucija posluje ne- 
zakonito. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Frančiška Perbil. 

Frančiška Perbil: Odbor za družbeni plan, finance in proračun 
našega zbora ter odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospo- 
darskega zbora sta v svojem poročilu napisala dobesedno takole: »Komisija za 
družbeno nadzorstvo- Skupščine in odbor za družbeni plan, finance in proračun 
Republiškega zbora sta že na skupni seji dne 21. maja 1965 ugotovila, da je 
banka kršila zakon o usmeritvi sredstev Socialistične republike Slovenije za 
financiranje investicij v letu 1964, ker je preangažirala razpoložljiva sredstva 
za 2 milijardi...« in tako naprej. Prosim, to piše v materialih, ki smo jih doHli 
poslanci in mislim, da so verodostojni. 

Predsednik Tine Remškar: Moram reči, da so navedeni podatki 
točni, in da so bili obravnavani na zadnji seji Republiškega zbora ter da jim 
nihče ni oporekal. Prosim, kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš Bronislav 
Vrhunec, predstavnik Združenja komunalnih bank Socialistične republike 
Slovenije. 

Bronislav Vrhunec: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, 
da danes tudi s tega mesta posebej poudarim nek problem komunalnih bank 
na območju republike, ki ga izvleček iz poslovnega poročila ne vsebuje. Zaradi 
njegove pomembnosti pa bi bilo treba o tem problemu spregovoriti malo ob- 
širneje. Gre namreč za akcijo komunalnih bank in Splošne gospodarske banke, 
ki so z medsebojnim dogovorom sklenile finančni aranžma v višini 30 milijard 
dinarjev za nemoteno nadaljevanje investicijske izgradnje elektro-energetskih 
objektov in črne metalurgije. Na drugi strani pa je potrebno naglasiti, da pomeni 
odobritev teh 30 milijard sredstev, ki predstavljajo potencialno dolgoročno kre- 
ditno sposobnost komunalnih bank, tudi stvarno, to je finančno vključitev 
komunalnih bank v- investicijsko' politiko in v investicijski program republike, 
kakor ga je uzakonil republiški družbeni plan. 

Takšne medbančne poslovne kreditne odnose in dogovore so narekovali, 
kot vam je znano, v letu 1963 izvršeni prevzem oziroma prenos že sprejetih 
obveznosti Jugoslovanske investicijske banke oziroma splošnega investicijskega 
sklada za kreditiranje objektov razširjene reprodukcije na Splošno gospodarsko 
banko. 
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Vključitev komunalnih bank kot sofinancerjev Splošne gospodarske banke 
je omogočila neovirani nadaljnji potek izgradnje predvsem elektr o-energetskih 
objektov in objektov črne metalurgije, obenem pa je omogočila Splošni gospo* 
darski banki, da je ta deloma izpolnila tudi druge kreditne obveznosti za naložb^ 
v objekte s področja drugih panog industrije, katerih objekti so bili tik pred 
dokončanjem. j 

Bri tem pa je treba še posebej poudariti, da je bil s takšnim skupnim fi» 
nančnim aranžmajem dosežen posredno še drug ne manj pomemben gospodar* 
ski učinek. ' 

Komunalne banke so podpisale finančno pogodbo s Splošno gospodarsko 
banko v višini 30 milijard dinarjev v razmeroma ugodnih razmerah in z dobro 
perspektivo glede zbiranja depozitov, vezanih na večletni rok. Razumljivo je; 
da so bila s tem načinom zajeta sredstva gospodarskih organizacij, ki so bila 
trenutno še neopredeljena in nepotrošena, izločena iz lastne investicijske po^- 
trošnje gospodarskih organizacij, ki bi jih sicer zanesljivo', po večletni že uve- 
deni praksi porabile. Na ta način se je osredotočil določen finančni potencial 
sredstev sprva pri komunalnih bankah in nato preko omenjenega finančnega 
kredita pri Splošni gospodarski banki. To pa pomeni tudi uresničitev usmerjanja 
razdrobljenih dolgoročnih sredstev v vlaganja za zadovoljitev tistih investicij, 
ki ne prebijajo letnega obsega investicijske potrošnje, predvidene v republiškem 
družbenem planu in torej nima inflatornih učinkov. 

Splošni ukrepi za omejitev investicijske potrošnje pa omenjenega dejstva! 
žal niso upoštevali v polni meri. Zlasti se, po našem mnenju, ni v zadostni meri 
upoštevalo dejstvo, da so poslovne banke, predvsem komunalne banke in Splošna 
gospodarska banka, z odpravo splošnega, republiškega in lokalnih družbenih 
investicijskih skladov, nujno postale depozitne banke, ker so bili odpravljeni 
viri fiskalnega dotoka dolgoročnih sredstev za kreditne naložbe v razširjeno 
reprodukcijo. Zaradi tega so morale komunalne banke, kot depozitne banke, v 
lanskem letu velik del poslovnih naporov usmeriti v povečanje lastnih bančnih 
sredstev, če so hotele izpolniti svoje obveznosti, ki so jih sprejele že v prejšnjih 
letih, bodisi same ali kot prevzemniki sredstev in obveznosti odpravljenih-' 
družbenih investicijskih skladov in končno kot sofinancerji investicij, za katero 
je kot primarni kreditni nosilec prevzela obveznosti Splošna gospodarska bankah 
Menimo, da ne bi smeli posplošiti ukrepe za omejevanje investicijske potrošnje, 
zlasti pa v naših inflatornih razmerah, na vse vire financiranja razširjene re- 
produkcije enako. 

Če smo ugotovili, in to menimo, da se je storilo, katere kategorije, oziroma 
viri dolgoročnih sredstev, ki se smejo trositi za vlaganje v investicije za osnovna 
sredstva, prebijajo tako imenovani plafon naših materialnih možnosti investi- 
cijskih vlaganj, bodisi da gre za posameznega nosilca družbenega premoženja, 
bodisi da gre za družbeno-politično skupnost v njeni proračunski potrošnji; 
bodisi da gre za številne sklade, ali pa celo za banke, ki rušijo ukrepe splošne 
kreditne politike, potem bi morali omejitveni ukrepi za znižanje investicijskoj 
potrošnje biti takšni in vsebinsko tako determinirani, da bi se umirila investi-^ 
cijska potrošnja na tistih mestih, kjer je družbenoekonomsko neupravičena in 
strukturno za naše gospodarske razmere in možnosti nesprejemljiva, nemo- 
teno pa bi morala potekati tista investicijska potrošnja, ki je našla, da se* 
izrazim s terminus tehnicus, ki ga uporabljamo v kreditiranju tekoče proizvod- 
nje, svojo družbenoekonomsko upravičenost v družbenih planih. 

2* 
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Seveda bo potrebna ob takšnih omejitvenih ukrepih na področju investicij- 
skih vlaganj še večja odgovornost bodočih investicijskih bank in komercialnih 
bank in bo morala biti njihova poslovna medsebojna aktivnost nedvomno še 
bolj intenzivna kot je bila do sedaj. Zakonite možnosti, široke perspektive in 
temeljne pogoje za takšno sodelovanje vidimo v določilih novega zakona o 
bankah in kreditnih poslih, ki dovoljuje in omogoča gospodarskim organiza- 
cijam, da bodo z ustanoviteljskim deležem, z naložbami z rokom in z naložbami 
■na vpogled pri posameznih bankah tudi aktivno udeležena v upravljanju in 
vodenju banke. 

< - Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, zaključujem razpravo in ugotavljam, da se Republiški zbor strinja s 
poslovnimi poročili Združenja komunalnih bank SR Slovenije in Splošne gospo- 
darske banke SR Slovenije. 

Predlagam 20 minut odmora. 
] 
i (Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 10.55.) 
i [ 
,! 
z Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora. 
Prehajam na 3. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
p predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oblikovanju in 
japorabi sredstev za investicije v gospodarstvu. 
( Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in je kot svojega pred- 
stavnika določil inž. Toneta Tribušona. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta 
jdati še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim. Besedo ima inž. Tone Tribušon. 

x Inž. Tone Tribušon: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Izvršni 
^vet Socialistične republike Slovenije vam je predložil predlog zakona o spre- 
jtnembah in dopolnitvah zakona o oblikovanju in uporabi sredstev za investicije 
y gospodarstvu. V tem zakonu gre za spremembo o usmeritvi sredstev, ki izvi- 
jajo iz 15(%> posojila, ki ga je iz skladov delovnih organizacij razpisala So- 
cialistična republika Slovenija. Ob priliki sprejemanja danes veljavnega zakona 
§e je predvidevalo, da bodo znašala sredstva posojila 17,7 milijarde dinarjev. 
Na podlagi najnovejših podatkov, ki temelje na zaključnih računih delovnih 
organizacij pa bodo ta sredstva znašala, 15 milijard dinarjev oziroma s saldira- 
nimi obveznostmi Splošne gospodarske banke SR Slovenije 15 182 milijonov, 
tako znižanje sredstev posojila že samo po sebi narekuje revizijo razdelitve 
kredstev, kakršne je predpisal sedanji zakon. Pri novi razdelitvi zmanjšanih 
sredstev pa je seveda upoštevati, da je bila republika z zveznim predpisom 
pooblaščena, da more samo v letu 1965 razpisati obvezno posojilo iz skladov 
delovnih organizacij v višini do 15'°/o teh skladov. To pa pomeni, da jć to 
enkratni instrument, in da tak instrument v bodoče ni predviden. Prav tako 
je pri spremembah upoštevati osnovni namen 15 ®/o posojila, ki ga vsebuje tudi 
ta zakon, da je namreč treba iz teh sredstev v prvi vrsti zagotoviti kritje že 
■obstoječih obveznosti, ki izvirajo iz ukinitve bivšega republiškega investicijske- 
ga sklada, nove tranše pa naj se odobravajo v okviru razpoložljivih sredstev 
I9 ria. področjih, ki zaradi neustreznega ekonomskega položaja ne ustvarjajo 
potrebnih lastnih sredstev za financiranje razširjene reprodukcije, kot so promet, 
družbene službe, energetski objekti, kmetijstvo in turizem. 
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Usmerjena sredstva iz 15'% posojila seveda ni mogoče obravnavati ločeno 
od sedanje splošne situacije, posebej pa v investicijski potrošnji ter od splošnih, 
naporov za stabilizacijo gospodarskih gibanj. Sredstva 15°/o posojila niso edini 
vir financiranja investicij, pač pa so izjemni vir, na katerem se seveda tudi 
odraža in se mora odražati splošna investicijska politika in vsi problemi, ki se; 
pojavljajo v izvajanju te politike. Kot je splošno znano-, vodijo vsi ukrepi za. 
stabilizacijo z radikalnim omejevanjem obsega investicij v realne okvire, v tako 
strukturo investicij, ki bi na eni strani postopoma odpravila glavna nesoraz- 
merja, ki zavirajo intenziviranje obstoječih zmogljivosti, po drugi strani pa bi 
zagotovili normalno funkcioniranje in modernizacijo sedanjega potenciala in ga,. 
usposobili za hitrejše in racionalno vključevanje v mednarodno' delitev dela,: 
Pri realizaciji take politike, ko je treba občutno zožiti fronto- investicij in spre- 
meniti njiho-vo strukturo, se moramo odločiti za nekatera načelna stališča, v zvezi, 
z reševanjem problemov, ki se nanašajo na vsa razpoložljiva sredstva. Po po- 
prejšnjem pregledu investicijskih obveznosti, ki presegajo razpoložljiva sredstva, 
bo prvenstveno treba zagotoviti sredstva za dokončanje tistih investicij, ki bodo. 
dale hitrejše in večje učinke. Prispevati bo treba sredstva v največji možni meri 
za odpravo nesorazmerij, ki zavirajo intenzivnejši razvoj gospodarstva pred- 
vsem na področju energetike, prometa in družbenih služb. Ustaviti bo treba; 
financiranje objektov, za katere niso zagotovljena celotna sredstva oziroma ni 
izgledov, da se bodo mogla v prihodnjem letu financirati. Čeprav za sredstva 
iz tega posojila ni predpisano obvezno- izločanje 25 % deleža za obratna sredstva,- 
Izvršni svet smatra, da je problem obratnih sredstev tako pereč, -da je treba tudi 
z delom sredstev iz posojila pomagati gospodarstvu, da bi moglo kolikor mogoče 
normalno funkcionirati. > 

Glede na naštete momente je Izvršni svet sklenil, da predloži Skupščini' 
tak predlog sprememb in dopolnitev zakona o oblikovanju in uporabi sredstev- 
za investicije, ko-t je danes pred vami, vključno z amandmajem Izvršnega sveta 
k temu zakonu, ki je bil predložen na današnji seji. 

Izvršni svet smatra, -da je s predlagano usmeritvijo sredstev sledil intenciji 
zakona o 15% posojilu kot tudi intencijam aktualne splošne gospodarske po- 
litike, zato predlaga, da se predlog zakona sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala -odbor 
za družbeni plan, finance in proračun in pa zakon-odajno-pravna komisija, ki. 
sta dali pismeni poročili. Ali želi predstavnik odbora dati še ustno obrazložitev?' 
(Da.) Prosim. 

Ivan Lužovec: Ker v predlogu, ki ga je danes predložil predstavnik 
Izvršnega sveta, ni upoštevan amandma, ki sta ga sprejela odbora za družbeni 
plan, finance in proračun Republiškega zbora in odbor za proučevanje zakon-; 
skih in -drugih predlogov Gospodarskega zbora na svoji seji 16. junija 1965. leta, 
predlagam nov amandma, ki se glasi: ».. . tako da se razdelitev sredstev iz raz- 
pisanega posojila deli po naslednji razpredelnici: naložba v obratna sredstva 
10 o/o, naložba v osnovna sredstva na področju industrije 15 %; v tem za ener-. 
getske objekte 10'%, za grafično- industrijo 2,4%, za druge objekte v industriji 
2,6%, na področju kmetijstva 20%, na področju prometa 24%, v tem za cestni 
sklad SRS 15,5 %, za progo Koper—Prešnica 6%, za druge objekte 2,5%. Na; 

področju turizma in gostinstva 11 % in za negospodarske investicije 20%.-« 
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Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da 
še izjavi o amandmaju. Besedo ima inž. Tone Tribušon. 
i 
: Inž. Tone Tribušon: Amandma odbora za družbeni plan, finance 
in proračun Republiškega zbora ter odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Gospodarskega zbora se nanaša na povečanje sredstev za gradnjo 
proge Koper—Prešnica na račun deleža za naložbe v obratna sredstva. O tem 
pa bi želel reči naslednje: 

; Izvršni svet meni, da je omenjena proga koristna, ker se z njo< rešujejo vpra- 
šanja, v zvezi s tranzitom blaga in bodočo vlogo, ki naj jo ima luka Koper. 
Izvršni svet je skrbno proučil možnosti za financiranje tega objekta in pri tem 
opozarja na naslednje momente: S programom financiranja niso zagotovljena 
Vsa sredstva za izgradnjo te proge, kar je pogoj za pričetek in nadaljevanje 
vsake gradnje. Dalje, del sredstev, ki naj bi bila zagotovljena; so srednjeročna 
sredstva, ki zaradi tega niso primerna za gradnjo železnice kot infrastrukturnega 
objekta. Tak objekt zahteva izrazito dolgoročna sredstva. Izgradnjo železniške 
proge ne bi bilo smotrno financirati samo iz republiških sredstev, posebno ne 
v bodoče, ko se bo v bližnji perspektivi spremenil ekonomski položaj železnic 
in podjetij. Financiranje izgradnje železniških prog pa bodo v večjem delu mo- 
rala prevzeti prav železniška podjetja in del zainteresiranega gospodarstva. 
Danes, ko stojimo pred problemi revizije in nadaljnje izgradnje vr„ste investicij, 
kjer imamo poleg ostalega opraviti še z mednarodnimi obveznostmi, Izvršni 
svet meni, da je treba dobro premisliti, ali naj začnemo oziroma nadaljujemo 
ž izgradnjo objektov take vrste. Iz teh razlogov se Izvršni svet ni mogel odlo- 
čiti, da za ta objekt letos predlaga večja sredstva od tistih, ki jih vsebuje že 
predlog zakona, ter da prevzame obveznost za zagotovitev sredstev za nadalje- 
vanje gradnje te proge v naslednjem letu. 

Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš Franc Klobučar. 

Franc Klobučar: Tovarišice in tovariši poslanci! S predlogom Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije glede zavrnitve amandmaja odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora in odbora za druž- 
beni plan, finance in proračun Republiškega zbora o povečanju v zakonskem 
jbredlogu predvidenih sredstev za gradnjo koprske proge za okoli 250 milijonov 
dinarjev in s stališčem o počasnejši gradnji proge od Kopra do Prešnice se ne 
strinjam in predlagam, da ga Republiški zbor v celoti zavrne. Predlagam, da se 
za gradnjo koprske proge, za tako važen in pomemben gospodarski objekt določi 
več sredstev kot jih je prvotno predvidel predlagatelj zakona in to vsaj v višini, 
kot to predlaga že navedeni amandma odborov obeh zborov. Menim, da sta tako 
koprska železnica kot koprska luka objekta, ki sta temeljnega pomena za na- 
daljnji razvoj slovenskega in jugoslovanskga gospodarstva. To sta objekta, 
ki bosta v znatni meri prispevala k uskladitvi prometnih kapacitet s potrebami 
gospodarstva kot celote, posebej pa vplivala na vse večje vključevanje našega 
gospodarstva v mednarodni promet blaga. Po podatkih, s katerimi razpolagam, 
je koprska luka, čeprav še ni povezana z obstoječim železniškim omrežjem, že 
dosegla takšne in tolikšne uspehe in afirmacijo v mednarodnem prometu blaga, 
da je potrebno njeno vlogo, pomen in delo za nadaljnji razvoj z vso odgovor- 
nostjo in temeljitim premislekom obravnavati. 
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Luka Koper je v lanskem letu s 7Q0 000 tonami prometa zavzela že četrto 
mesto med jugoslovanskimi lukami. Po količinah generalnega tovora in tran- 
zitnega prometa pa je takoj za reško luko na drugem mestu. Tudi finančna 
realizacija daje luki v Kopru visoko tretje mesto med jugoslovanskimi prista- 
nišči. V letošnjem letu bo koprska luka dosegla še boljše uspehe. Tako je letos 
pretovorila doslej že preko 420 000 ton blaga, kar bo ob taki dinamiki dalo 
preko 850 000 ton letnega prometa. Luka Koper ima tudi že zagotovljen promet 
po izgradnji žlezniške proge. Ta bo leta 1970 po podatkih študij in analiz neka- 
terih institucij pomorskega gospodarstva in po dosedanjih dogovorih luke Koper 
znašal čez 4 200 000 ton prometa. Od tega bo okoli 2 milijona ton tranzitnega 
prometa in preko 2,5 milijona dolarjev deviznega priliva. Z ostalimi faktorji 
v transportu pa bo luka realizirala preko 15,5 milijona dolarjev deviznega 
priliva. 

Če se preneha z gradnjo železniške povezave, bo odpadel ves predvideni 
promet. Podjetje »Luka Koper« pa se bo moralo preosnovati v skladiščno pod- 
jetje, ker ne bo moglo v nedogled plačevati izredno visokih stroškov kombini- 
ranega prevoza blaga do Kozine. 

Luka Koper ima že sedaj visoko devizno realizacijo. Tako je znašala v 
letu 1964 fakturirana devizna realizacija 416 500 dolarjev. V obdobju od 1. ja- 
nuarja 1965 do 31. maja 1965 pa je znašala devizna realizacija že 406 000 do- 
larjev. V luki predvidevajo, da bodo v letošnjem letu ustvarili za okoli milijon 
dolarjev neblagovnega deviznega priliva. 

Koprska luka se čedalje aktivneje vključuje v mednarodni promet blaga 
in postaja važna tranzitna luka za države centralne Evrope. V prvih petih 
mesecih letošnjega leta je dosegla že preko 85 000 ton tranzitnega prometa, 
kar pomeni dobro petino vsega njenega prometa. Do konca leta pa bo predvido- 
ma dosežen tranzitni promet v višini preko 200 000 ton tovora, kar je že več 
kot solidna osnova za nadaljnjo aktivizacijo na mednarodnem tržišču, seveda 
ob garanciji čimprejšnje povezanosti luke z obstoječim železniškim omrežjem. 
Koper se s tako dejavnostjo uspešno približuje tudi novemu konceptu vloge 
luškega mesta z organiziranim mednarodnim prometom, v katerem se luško 
podjetje preobraža iz navadne pretovorne organizacije v pomemben industrijski 
in distribucijski center z dodatnimi uslugami v prometu blaga, kot so: javno 
skladiščenje, oplemenitenje, dodelava, predelava, obdelava, pakiranje, sortiranje 
blaga itd. V ilustracijo tega naj služi podatek, da je luka Koper v letu 1964 
dosegla že preko 2 milijona ton z manipulacijo blaga. Koprska luka se tudi 
uspešno specializira za manipulacijo z lahko pokvarljivim blagom posebno še 
za južno sadje. Preko koprske luke je usmerjen že skoraj ves uvoz južnega 
sadja. Dokaj uspešna pa je tudi aktivizacija tranzita južnega sadja za južne dele 
Nemčije in za Avstrijo. Tako je bilo v prvih mesecih letošnjega leta pretovor- 
jeno že preko 65 OOO ton južnega sadja. 

Pripomnim naj, da ima luka Koper skrbno in strokovno1 programiran razvoj 
luških kapacitet in prometa v smeri specializacije za generalni tovor s posebnim 
poudarkom na lahko pokvarljivem blagu in na specializaciji za pretovor fosfa- 
tov. Vsi programi, študije in investicijska tehnična dokumentacija so bili izde- 
lani v skladu s potrebami po luških transportnih uslugah in v tesnem sodelo- 
vanju z zainteresiranimi delovnimi organizacijami doma in s firmami v tujini, 
ki se nameravajo po izgradnji železnice posluževati te luke. Tako so na primer 
Cinkarna Celje, Tovarna dušika Ruše, Kemična tovarna Hrastnik, Kemična to- 
varna Kutina, trgovsko podjetje »Jugometal« Beograd in Luka Koper izdelali 
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študijo o predvidenem prometu fosfatov preko koprske luke po rekonstrukciji 
slovenske kemične industrije in po izgradnji novih objektov te industrije na 
ostalih območjih naše države. V tej študiji se predvidevajo naslednje potrebe 
po specializiranih luških uslugah za uvoz fosfatov: v prvi fazi to je do 1968. leta 
1 399 000 ton, v drugi fazi, od 1968. do 1970. leta 2 555 000 ton, v tretji fazi od 
1970. do 1975. leta pa 3 690 000 ton. Izgradnja baze za pretovor teh razsutih tovo- 
rov bo po dogovoru z navedenimi podjetji njihov skupni program. 

V luko Koper je bilo doslej investiranih vsega nekaj manj kot 3,5 milijarde 
dinarjev. Od tega je 1 900 milijonov kreditov z obveznostjo vračila, 1 500 mili- 
jonov sredstev pa je s svojim delom vložil luški kolektiv sam. Pri tem moramo 
ugotoviti, da posluje ta mladi kolektiv v nenormalnih pogojih. Ze zdavnaj je 
prekoračil vse optimalne zmogljivosti svojih objektov in dosega visoko stopnjo 
izkoriščenja operativne obale, kar znaša 1270 ton na dolžinski meter. Evropski 
normativ koriščenja za te vrste tovorov znaša le od 400 do 600 ton na dolžinski 
meter obale. 

V Kopru se tudi sproti gradijo objekti, ki so za luko potrebni in koristni. 
Ti objekti se po dokončanju prično .takoj uporabljati in ni redek primer, da se 
aktivirajo že prej, preden so popolnoma dograjeni. 

Najhujši problem luke Koper pa je prav pomanjkljiva zveza z obstoječim 
železniškim omrežjem, kar zavira hitrejši in bolj dinamičen razvoj podjetja 
in ki onemogoča njegovo nemoteno delo. Kombinirani cestni in železniški trans- 
port blaga na relaciji Koper—Kozina je le začasna rešitev, ki pa ne ustreza 
več tolikšnemu prometu in povzroča podjetju ogromne težave organizacijskega, 
pravnega in finančnega značaja. Najtežje pa je vsekakor finančno breme. Po 
podatkih, s katerimi razpolaga, je plačal kolektiv luke Koper v lanskem letu iz 
svojega dohodka posredno ali neposredno okoli 500 milijonov dinarjev za kritje 
prevoznih stroškov do Kozine. Kljub tako visokim stroškom svojega poslovanja 
pa je ohranil ta kolektiv ekonomsko rentabilnost svojega poslovanja in je v 
lanskem letu odplačal kar 445 milijard dinarjev anuitet. Kombinirani cestno- 
železniški prevoz blaga na relaciji Koper—Kozina pa ne povzroča težav le luki 
Koper in njenim komitentom, ampak vsemu obalnemu področju in njegovemu 
turizmu, ker prekomerno obremenjuje in uničuje edino1 komunikacijo ter zvezo 
tega področja z ostalo Slovenijo. 

Ze na podlagi teh skopih podatkov o delu in razvoju koprske luke in njeni 
koristnosti za vso jugoslovansko gospodarstvo ter o njeni potrebnosti za gospo- 
darska področja gravitacijskega zaledja Srednje Evrope se vprašujemo, ali je 
naše obotavljanje pri reševanju financiranja gradnje proge na mestu in upravi- 
čeno. Ali naj v korist drugih, manj pomembnih ali manj koristnih gospodarskih 
objektov zavremo nad vse ugoden razvoj pomorskega gospodarstva naše re- 
publike, ali naj prenehamo s koristno dejavnostjo in spregledamo intenzivne 
potrebe po specializiranih kvalitetnih in hitrih luško-transportnih uslugah, 
naj se odpovemo visoki neblagovni devizni realizaciji in vsem drugim koristnim 
institucijam proste carinske cone. Predlagam, da se z odobritvijo amandmaja k 
predlogu spremembe in dopolnitve zakona o oblikovanju in uporabi sredstev 
za investicije v gospodarstvu, omogoči, po mojem mnenju, utemeljena in korist- 
na ter pospešena gradnja koprske proge. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi še besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne želi nihče več besede, dajem na glasovanje amandma, s katerim 
se predlaga, da zmanjšamo delež za obratna sredstva za 250 milijonov in pove- 
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čamo za ta znesek sredstva za gradnjo proge Koper—Prešnica. Prosim, kdor 
je za, naj dvigne roko. (44 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (18 poslancev 
dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (8 poslancev.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predloženi amandma. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Prosim, kdor je za 

predloženi zakon, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala! 
Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor predlog zakona o spremembah in 'do- 
polnitvah zakona o oblikovanju in uporabi sredstev za investicije v gospodarstvu 
sprejel. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na razpravo o spremembi 
finančnega načrta sklada Socialistične republike Slovenije za negospodarske 
investicije in razpravo o finančnem načrtu cestnega sklada Socialistične re- 
publike Slovenije. 

Najprej bomo razpravljali o spremembi finančnega načrta sklada za ne- 
gospodarske investicije, ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije 
predložil upravni odbor sklada. Predstavnik odbora je tovariš Ludvik Golob. 
Ali želi predstavnik sklada dati ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima predsednik 
sklada Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Tovarišiče in tovariši poslanci! Dovolite, da uvodoma 
spregovorim v imenu upravnega odbora sklada Socialistične republike Slovenije 
za negospodarske investicije o nekaterih problemih, s katerimi se upravni odbor 
srečuje pri upravljanju sklada in pri svojem poslovanju. Po sprejetju zakona 
o tem skladu bi ta moral kriti vse potrebe po negospodarskih investicijah re- 
publiških organov in ustanov, za kar so mu na razpolago sredstva, ki se mu 
dajejo v ta namen iz proračuna; dana pa mu je tudi možnost, da si za kritje 
potreb najame posojilo. Vendar so mu bila sredstva vsako leto sproti in v 
okviru možnosti dodeljena tako, da je moral upravni odbor sklada ne glede 
na postavljene zahteve interesentov prilagajati razporeditev sredstev razpolož- 
ljivim sredstvom in mu je bila na ta način tudi onemogočena dolgoročnejša 
politika upravljanja s sredstvi sklada. Tako 'politiko pa bi bik> mogoče uresni- 
čevati, če bi sklad razpolagal z določenimi, stalnimi, v naprej znanimi viri 
sredstev, ki bi lahko krili obveznosti sklada, kakor tudi zagotovili sredstva 
za nemoteno izgradnjo objektov po sprejetih finančnih programih. Razen tega 
z zakonom o tem skladu ni rešeno vprašanje, za katera področja družbenih 
služb naj bi ta sklad skrbel, oziroma ni dana razmejitev med tem skladom in 
med posameznimi področji raznih dejavnosti in ostalimi skladi. 

Poleg gornjega se postavlja pred ta sklad tudi zahteva glede vzdrževanja, 
obnove in zagotovitve osnovnih sredstev za redno- poslovanje družbenih služb, 
kar pa bi se po mnenju upravnega odbora sklada moralo zagotoviti iz rednih 
proračunskih sredstev prizadetih organov in organizacij; sklad bi kril le po- 
trebe po razširjeni reprodukciji posameznih organov in organizacij. 

Ker sklad nima zagotovljenega stalnega vira sredstev, zato upravni odbor 
tudi nima jamstva o zagotovitvi sredstev za vračilo posojil, ki jih sklad na- 
jame za kritje potreb, zaradi čessar se sklad lahko prezadolži. S pooblastilom, 
ki je bilo dano upravnemu odboru o možnosti zadolžitve, je v zakonu o pro- 
računu določena tudi meja, do katere se sklad lahko zadolži v tem letu, ki še 
ne daje jamstva, kako in iz katerih sredstev bodo- najeta posojila vrnjena. 
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Po sprejetem finančnem načrtu sklada za leto 1965 naj bi bila skladu zago- 
tovljena naslednja sredstva: udeležba na proračunskih dohodkih v višini 1900 
milijonov dinarjev, iz 15 °/o obveznega republiškega posojila znesek 3300 mili- 
jonov dinarjev, posojilo iz bančnih sredstev oziroma iz oročenih sredstev social- 
nega zavarovanja v višini 2500 milijonov din, namensko za objekte zdravstva 
in socialnega varstva. 

V skladu z navedenimi dohodki je upravni odbor ta sredstva tudi razpo- 
redil. Glede na med tem sprejete ukrepe o omejevanju investicijske potrošnje 
pa so se prvotno predvidena sredstva sklada znižala in sicer: udeležba na pro- 
računskih dohodkih za 500 milijonov dinarjev, udeležba pri 15% obveznem 
posojilu za 531 milijonov dinarjev, dočim bi posojilo iz bančnih sredstev ostalo 
v prvotno predvideni višini. Poleg navedenega zmanjšanja pa se je pojavilo tudi 
vprašanje možnosti plačila anuitet Splošni gospodarski banki v višini 550 mili- 
jonov dinarjev, za katera je bilo po prvotnem finančnem načrtu in po dogovoru 
z banko predvideno, da se v letošnjem letu ne bodo izterjale. Glede na stališče 
upravnega odbora, da sklad vsekakor v celoti realizira svoje obveznosti in jih 
upošteva v finančnem načrtu, so se sredstva sklada znižala za skupno 1581 
milijonov dinarjev. Na tej osnovi je upravni odbor sprejel rebalans finančnega 
načrta sklada za leto 1965, pri čemer se je glede na tako občutno znižanje 
sredstev moral strogo omejiti le na plačilo najnujnejših obveznosti po> pogodbah 
ter na plačilo že izvršenih del, dočim bi morala biti ustavljena dela na vseh 
tistih objektih, ki so se nadaljevala iz preteklega leta. Zaradi pomanjkanja 
sredstev tudi niso mogle biti upoštevane intencije in priporočila Skupščine, 
da naj bi se zagotovila sredstva za nadaljevanje del za družbeni razvoj po- 
membnih objektov, posebno na področju znanosti in kulture. Tak predlog reba- 
lansa je upravni odbor sklada predložil Skupščini v soglasje. Odbor za organi- 
zacij sko-politična vprašanja Republiškega zbora pa je smatral, da je treba tak 
predlog rebalansa finančnega načrta zavrniti ter je dal upravnemu odboru 
sklada sugestijo, da to vprašanje ponovno prouči in z Izvršnim svetom najde 
možnost za dodatna sredstva, da se tako zagotovijo intencije, ki jih je dala 
Skupščina. 

Izvršni svet je z novim predlogom zvišal udeležbo sklada v 15 Vo obveznem 
republiškem posojilu z dodatnimi 300 milijoni dinarjev, na skupno 3069 mili- 
jonov, s čimer je bila dana možnost nove razporeditve sredstev sklada tako, 
da je zagotovljeno1 nemoteno nadaljevanje del pri izgradnji nove knjižnice 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenskega dramskega gledališča 
in obmejnih prehodnih objektov, kakor tudi pričete nadzidave in adaptacije 
kluba poslancev ter rekonstrukcije Planiške skakalnice. Na tej osnovi je upravni 
odbor na svoji izredni seji dne 21. junija 1965 sprejel nov, v gornjem smislu 
dopolnjen, rebalans finančnega načrta sklada za leto 1965, ki ga predlaga 
Skupščini v soglasje. 

Ob tem sem dolžan opozoriti Republiški zbor na naslednje: V letošnjem 
letu znašajo obveznosti sklada za plačilo anuitet 820 milijonov dinarjev. S 
sprejetjem predloženega rebalansa, finančnega načrta in v njem predvidenih 
novih posojil, se obveznosti sklada v letu 1966 povečajo na 1855 milijonov din, 
ki se zmanjšajo šele v letu 1969 na 1648 milijonov in v letu 1970 na 1115 mili- 
jonov dinarjev. 

H goni jim obveznostim pa je treba prišteti še obveznosti iz dolgoročnih 
investicij, ki jih vsebuje predloženi rebalans in sicer: nabava opreme za Zavod 
za statistiko SRS, nova knjižnica za Slovensko akademijo1 znanosti in umetnosti, 
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nabava TV opreme za RTV Ljubljana, adaptacija Slovenskega narodnega gle- 
dališča v prvi etapi, investicije za Veslaški center na Bledu, Klub poslancev, 
in za novo bolnico v Ljubljani. Za prvih 6 objektov so finančni programi že 
predloženi. Po teh programih in po sedanjih cenah bo treba zagotoviti v pri- 
hodnjih letih za te objekte naslednj-a sredstva: v 1966. letu 539 milijonov din, 
v 1967. letu 439 milijonov din, v 1968. letu 346 milijonov din, v 1969. letu 
114 milijonov din, in 1970. leta 52 milijonov din. 

Pri tem pa ni upoštevana participacija republike pri izgradnji nove bolnice 
v Ljubljani, ker finančni program zanjo še ni predložen in ker še ni rešeno 
vprašanje financiranja celotne investicije. S temi naložbami se povečujejo ob- 
veznosti sklada za prihodnja leta, kakor sledi: v letu 1966 za 2394 milijonov din, 
v letu 1967 za 2291 milijonov din itd. 

Ker v prihodnjih letih ni pričakovati .drugih večjih virov sredstev za 
kritje teh obveznosti, se bo temu ustrezno morala povečati udeležba sklada 
na proračunskih .dohodkih, ne glede na to, da je po dosedanji praksi sklad 
moral financirati poleg dolgoročnih investicij še za okoli 2 milijardi dinarjev 
za ostale investicijske potrebe. Ker se sredstva sklada praviloma dajejo, brez 
obveznosti vračila, ima sklad le minimalne lastne dohodke — okoli 24 milijonov 
din, ki bi se povečali le v primeru, da se spremeni način financiranja redne 
dejavnosti organov in organizacij. 

Predsednik Tine Remškar: Spremembe finančnega načrta sklada 
SR Slovenije za gospodarske investicije je prejel tudi Izvršni svet in je za 
svojega predstavnika določil tovariša Draga Dolinška. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Prav tako je spremembe 
finančnega načrta sklad obravnaval odbor za organizacijsko-politična vprašanja, 
ki je zboru sicer predložil pismeni poročili. Ali želi predstavnik odbora dati 
še ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima Niko Belopavlovič. 

Niko Belopavlovič: Na svoji 20. seji je odbor za organizacijsko- 
politična vprašanja razpravljal in sprejel finančni načrt sklada SR Slovenije 
za negospodarske investicije. Ta načrt je bil sprejet skupaj z nekaterimi pred- 
logi upravnega odbora sklada v taki vsebini, kot jih je navedel predsednik 
upravnega odbora sklada tovariš Ludvik Golob, in sicer: 

1. naj bi se nadaljevalo z začetimi gradnjami; 
2. da bi se, kolikor bo sprejet rebalans sklada, povečala sredstva za kul- 

turno-prosvetle objekte in 
3. za objekte, ki so v gradnji več let, je treba predložiti posebne finančne 

programe. 
Upravni odbor sklada pa glede na zmanjšana sredstva, kot je bilo že 

omenjeno v poročilu za več kot 1 milijardo in pol dinarjev teh priporočil ni 
mogel izpolniti. Zato je naš odbor sklenil predlagati Republiškemu zboru, da 
naj bi tak rebalans finančnega načrta zavrnil. Obenem pa je odbor priporočil 
upravnemu odboru sklada, da si prizadeva zagotoviti dopolnilna sredstva. 
Upravni odbor sklada je pri Izvršnem svetu pridobil dodatnih 300 milijonov 
dinarjev in je včeraj na svoji izredni seji ponovno razpravljal o rebalansu 
finančnega načrta ter predložil našemu odboru" spremembe tega načrta, ki so 
identične s težnjami in s priporočilom našega odbora. Odbor za organizacijsko- 
politična vprašanja je danes ponovno razpravljal o novem predlogu rebalansa 
in ugotovil, da je ta v skladu z našimi priporočili. Zato predlagam, da Repu- 
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bliski zbor sprejme predloženi rebalans finančnega načrta, katerega ste danes: 
dobili skupno s poročili našega odbora. 

Obenem bi obvestil zbor, da odbor za organizacijsko-politična vprašanja 
ni obravnaval predloženih finančnih programov za tiste objekte, ki bodo dalj 
časa v gradnji, ker so bili programi prepozno predloženi. Te programe bo 
odbor obravnaval na eni izmed prihodnjih sej. Predlagamo, da se rebalans 
finančnega načrta sklada sprejme, sredstva v te namene pa se bodo lahko 
koristila šele takrat, ko bodo potrjeni finančni programi posebej za vsak objekt 
oziroma, ko bo Skupščina sprejela te finančne programe. 

Predsednik Tine Remškar : Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Če se nihče ne javlja, zaključujem razpravo in 
ugotavljam, da se Republiški zbor strinja s spremembami finančnega načrta 
sklada Socialistične republike Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965 
ter predlagam zboru, da se sprejme odlok o soglasju k spremembi finančnega 
načrta. 

Predlog zakona je obravnavala zakonodajno-pravna komisija Skupščine in 
dala zboru pismeno poročilo. Ali želi predstavnik komisije predlog odloka še 
ustno obrazložiti? (Ne.) 

Zato dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim, dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo- vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o soglasju k 
spremembi finančnega načrta sklada Socialistične republike Slovenije za ne- 
gospodarske investicije za leto 1965. 

Prehajamo na razpravo o finančnem načrtu cestnega sklada Socialistične 
republike Slovenije za leto 1965, ki ga je Skupščini poslal na vpogled upravni 
odbor sklada. 

Predstavnik sklada je tovariš Alojz Žokalj. Ali želi dati še ustno obraz- 
ložitev? (Ne.) Finančni načrt je bil prav tako poslan Izvršnemu svetu, ki je 
za svojega predstavnika določil Draga Dolinska. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta dati ustno obrazložitev? (Ne.) Finančni načrt je prav tako obravnaval 
odbor za promet in proizvodnjo, ki je tudi dal pismeno poročilo. Ali želi po- 
ročevalec odbora dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Ce ne, pričenjam razpravo. 
Besedo ima Franc Gorenc. 

Franc Gorenc: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi z novimi 
gospodarskimi ukrepi v našem gospodarstvu bi k finančnemu načrtu cestnega 
sklada SR Slovenije želel dati nekaj pripomb s področja cestnega gospodarstva. 

Upoštevajoč naloge in vsesplošni pomen, ki ga imajo ceste za družbo, saj 
so osnovno komunikacijsko sredstvo za gospodarsko in družbeno življenje na- 
sploh, je nujno zagotoviti cestni mreži v bodoče realno in solidno finančno 
osnovo kot pogoj za pravilno in neovirano izvrševanje njenih nalog. Ne smemo 
pozabiti, da je dober sistem komunikacij eden od bistvenih elementov za. 
uspešen razvoj domačega gospodarstva, kakor tudi za vključitev v mednarodno 
delitev dela. Temu vprašanju je treba posvetiti primerno pozornost zlasti zato,, 
ker glede financiranja cest vse doslej še nismo našli ustrezne rešitve. Na novo' 
je treba proučiti sedanjo kategorizacijo cest od prvega do četrtega reda, ker 
ta kategorizacija ni rezultat kompleksne obdelave. Obravnavana je bila namreč 
po prejšnji teritorialni razdelitvi in kot taka ne ustreza več ter predstavlja 
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oviro pri programiranju razvoja cestne mreže tako glede vzdrževanja, rekon- 
strukcij in modernizacije cest. Novo kategorizacijo je treba uskladiti s potre- 
bami gospodarstva in pri tem upoštevati tudi zahteve turizma in druge činitelje, 
ki vplivajo na razvoj prometa in določanje stopnje pomembnosti cestnih zvez. 
Treba je zagotoviti sistematično1 delo pri dolgoročnem programiranju razvoja 
cestne mreže. Realen program skladnega razvoja modernizacije pa je treba 
.jemati resno in kot nalogo, za katero mora biti zainteresirana celotna družba. 
Posebno pozornost je treba posvetiti obnovi mostov, ker sedanje veliko število 
provizorijev predstavlja največjo oviro in resno' nevarnost zlasti za promet 
s težjimi vozili. Za vzdrževanje teh mostov pa so bila -porabljena velika sred- 
stva in dragocene lesne mase. 

V zvezi z vse večjimi potrebami in zahtevami, ki jih cestni službi narekuje 
naraščajoč promet, bo treba omogočiti, da se ta služba, pa naj ima tako ali dru- 
gačno organizacijsko obliko, čim hitreje modernizira. Obširna teritorialna raz- 
tresenost delovnih enot in delovnih mest zahteva za uspešno, koordinacijo dela 
sodobne zveze, ki naj bi zlasti v zimskem obdobju omogočale čim hitrejše in 
pravočasnejše odločitve za zagotovitev varnosti prometa brez posredovanja 
javnih sredstev za zveze, ki so največkrat še preobremenjene. 

Prav tako je treba usmerjati napore in sredstva v mehaniziranje del oziro- 
ma v specializirano mehanizacijo za tovrstna dela. Poleg tega je potrebno z 
ustrezno politiko nagrajevanja stimulirati strokovne kadre in pridobivati nove 
ter z ustreznim izobraževanjem omogočiti stalno obnovo in dviganje strokov- 
nosti tega kadra. Doseči je treba tudi programsko in operativno sodelovanje 
med organizacijami cestne službe in organizacijami vodnega gospodarstva, ker 
je praksa pokazala, da se zaradi pomanjkljivega sodelovanja na tem področju, 
marsikje pa so problemi skupni, trosijo za razna dela veliko večja sredstva, 
kot pa bi bilo potrebno, če bi potrebe koordinirano reševali. Ker bi dosledno 
opravljanje navedenih nalog zahtevalo večja finančna sredstva, vsekakor pa 
večja, kot so se vlagala do sedaj, bo brezpogojno treba najti stabilnejši sistem 
financiranja cestnega omrežja, ki bo zagotovil stalen dotok potrebnih sredstev, 
tako za vzdrževanje kot tudi za modernizacijo, rekonstrukcije in novogradnje. 
Brez dvoma so ceste ogledalo sposobnosti vsake družbe in predstavljajo važen 
element med merili družbenega standarda, njihovo stanje pa neposredno vpliva 
tako na gospodarstvo, kot na'kulturo, zdravstvo, turizem in ne nazadnje tudi na 
mednarodno veljavo nekega naroda. Zato ceste ne smejo biti ovira splošnemu 
napredku. Čas je, da naša družba to prizna, in da zagotovi cestam tudi ustrezno 
materialno osnovo za njihov pospešeni razvoj. 

K samemu finančnemu načrtu cestnega sklada za' leto 1965 bi dal še 
kratko informacijo in dopolnilo. 

Prvotno predvidena sredstva cestnega sklada so znašala okoli 10 milijard 
dinarjev. Ta so se sedaj znižala na 8 milijard 600 milijonov dinarjev. Po- daljših 
razpravah je uspelo predlagati Republiškemu zboru spremembo razdelitve 
sredstev iz 15 "/o posojila s tem, da pridobi cestni sklad SR Slovenije 400 mili- 
jonov dinarjev in da se povečajo sredstva sklada na 9 milijard dinarjev. S temi 
Sredstvi se bo doseglo to, da se dokonča gorenjska avto cesta. Glede na doslej 
vložena sredstva na zasavski cesti, ki znašajo na dveh skoraj dograjenih odsekih 
okoli 2 milijardi dinarjev, bi morali biti napori nas vseh, da se takoj po dogra- 
ditvi gorenjske avto ceste pristopi z enako resnostjo k nadaljevanju gradbenih 
del ija zasavski cesti v letu 1966 s tem, da se že v tem letu opravijo vsa nujna 
pripravljalna dela, tako da bo možno v letu 1966 aktivirati in dati v promet 
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zasavsko cesto, vsaj na odseku Zagorje—Ljubljana. V tem delu ceste sta še 
neizkoriščena dva odseka, v že prej omenjeni vrednosti 2 milijardi dinarjev, 
v skupni dolžini 22 km ceste. 

Glede na povedano predlagam, da Skupščina nujno prouči zadevno' proble- 
matiko in da na enem izmed svojih prihodnjih zasedanj sprejme ukrepe, ki 
bodo ustrezno dopolnili že veljavne predpise s področja cest in prometa ter 
za daljšo dobo stabilizirali položaj cestne službe v cilju izboljšanja stanja cest 
in njihovega kontinuiranega razvoja v korist naše družbene skupnosti. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Magda Kočar. 

Magda Kočar: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker nam je bil reba- 
lans finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije predložen šele danes, žal 
ne morem govoriti o komparaciji številk, o katerih bi sicer rada razpravljala 
na splošno, temveč le o tistih podatkih, ki se tičejo celjske občine, ker so mi 
te številke znane. 

Dovolite mi prosim, da povem poleg tega nekaj o problematiki cestne službe 
pri nas, ki je verjetno tudi v nekaterih drugih mestih Slovenije podobna naši. 

Družbeni plan Socialistične republike Slovenije za leto 1965 vsebuje smer- 
nice za usmeritev sredstev cestnega sklada SRS, ki pravi med drugim tudi tole: 
»Cestni sklad SRS bo v letu 1965 usmerjal sredstva predvsem za vzdrževanje 
cest, ureditev njihove opreme, sanacijo zmrzlinskih poškodb in poškodb po 
poplavah. Glede na omejena sredstva bo sklad financiral le dograditev tistih 
večjih cestnih zvez, ki so v gradnji in pri katerih bi prekinitev povzročila večjo 
gospodarsko škodo. V tem okviru je treba nadaljevati dela na zasavski cesti in 
na odseku Rimske Toplice—Zidani most ter dograditi gorenjsko cesto. Skladno 
s temi smernicami je s finančnim načrtom sklada od večjih gradenj predvideno 
nadaljevanje zasavske ceste in dela na odseku Rimske toplice—Zidani most, ker 
je treba na že opravljenih delih sanirati tudi občutne demeritarne poškodbe, 
ki so nastale zaradi poplav. Za sanacijo cestnega odseka Rimske Toplice—Zidani 
most zaradi posledic poplav s tem, da se preprečijo nadaljnji plazovi in omo- 
goči normalen promet na tej trasi, je bilo predvidenih 700 milijonov dinarjev. 
V skladu s temi smernicami so bila zagotovljena sredstva v cestnem skladu 
SRS in so bile med tem skladom in cestnimi podjetji sklenjene pogodbe. Cestno 
podjetje Celje je opravilo vse tehnične in druge priprave in je pričelo z deli 
na cesti Rimske Toplice—Zidani most v mesecu aprilu tega leta. Za ta dela je bilo 
nujno angažirati poleg redne delovne sile še večje število sezonskih delavcev in jim 
oskrbeti osnovne življenjske pogoje. Preskrbeti je bilo treba potrebno strojno 
opremo in odpreti gradbišče v taki dolžini, da bi dela kar najhitreje potekala 
ob maksimalni uporabi delovne sile in strojne opreme in v okviru sredstev, ki 
so bila zagotovljena. Ker so bila zaradi restrikcijskih ukrepov zmanjšana sred- 
stva za okoli dve milijardi dinarjev, je cestni sklad SRS razveljavil že sklenjene 
pogodbe. Cestna podjetja, ki so na tak način primorana odstopiti od pogodbe, 
so se znašla v skrajno težki situaciji, tako zaradi odpusta večjega števila delav- 
cev, nerentabilnosti strojne opreme in končno zaradi sredstev za konservacijo 
del. ki jih je zaradi finančne situacije težko najti. Zvezna sredstva, ki so bila 
namenjena za odpravo škode po poplavi, so bila tudi edina sredstva, ki jih je 
federacija dala za ureditev cest v Sloveniji. Ta sredstva so bila odvzeta prav 
tam, kjer bi potrebovali še veliko več sredstev, če bi hoteli urediti ceste v Slo- 
veniji, dočim dobijo druge republike od federacije znatna sredstva za ureditev 
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svojega cestnega omrežja. Od teh sredstev bi na primer Cestno podjetje Celje, 
dobilo za sanacijo škode, ki jo je povzročila poplava v oktobru preteklega leta 
1039 milijonov, dočim je bila dejanska škoda na cestah ocenjena na 1971 mili- 
jonov. Dodatna sredstva pa bodo dodeljena le v višini 639 milijonov. Podobna 
situacija je menda tudi pri drugih cestnih podjetjih. 

Zakon o cestnih podjetjih jasno določa, da so cestna podjetja odgovorna za 
brezhibno stanje cest in varen promet na javnih cestah, določa pa tudi vire 
sredstev, ki so na razpolago za dejavnost cestnih podjetij, in ki so, kakor 
ostale gospodarske organizacije, odgovorne za svoja osnovna sredstva, kamor 
štejemo tudi ceste. Razumljivo je, da lahko cestna podjetja odgovarjajo za 
stanje cest in varnost prometa le takrat, če sama po svojem lastnem temeljitem 
preudarku določijo dela, ki so nujna na cestah. S tem mislim poleg rednega 
površinskega tudi investicijsko vzdrževanje, ter da ta dela programirajo in 
zanje napravijo predračune, ki morajo- biti sestavljeni tako, da so sposobni 
prenesti vsako družbeno kontrolo-. Pristojne družbenopolitične skupnosti pa so 
dolžne zagotoviti po teh programih in predračunih za ceste potrebna sredstva. 
Predpogoj pri tem pa seveda je, da so plani in programi čvrsti in nespremenljivi 
ter sprejeti oziroma potrjeni od pristojnih organov družbeno-političnih skup- 
nosti vsaj ob koncu koledarskega leta za naslednje leto-, s čimer bo zagotovljeno 
najbolj racionalno planiranje delovne sile, materiala in mehanizacije, kar lahko 
zagotavlja solidno delo ob najboljših gospodarskih pogojih. 

Tako delajo npr. Italijani, ki so znani po svojih dobrih in cenenih cestah, 
kar jim je omogočeno s tem, da imajo zagotovljena sredstva za planirana dela 
vsaj že dve leti vnaprej. Cestnim podjetjem Slovenije so- bila zagotovljena naj- 
minimalnejša sredstva za redno vzdrževanje cest, medtem ko za vsa ostala 
dela, ki so včasih še bolj važna kot na primer površinske prevleke, odvodnja- 
vanje, manjše rekonstrukcije in druge sanacije, cestna podjetja še danes nimajo 
potrebnih planov niti zagotovljenih sredstev. Kolikor pa je bilo to s pogodbami 
med cestnimi skladi in podjetji storjeno, lahko ugotovimo, poudarjam — da brez 
krivde cestnega sklada SRS — da gre za pogodbe, ki so v bistvu brez vsake 
vrednosti, ker se lahko- spreminjajo odvisno od razpoložljivih sredstev, v vsakem 
primeru pa se pogodbene vsote le manjšajo-. V kakšnem položaju so- zaradi take- 
ga načina financiranja cestna podjetj-a in kako po-dražuje to njihovo- dejavnost, 
ni težko uganiti. Na vseh zborih občanov, v dnevnem tisku in prek drugih 
sredstev javnega obveščanja, se razpravlja o nevzdržnem stanju naših cest, za 
kar javnost skoraj vedno dolži cestna podjetja, ker pač o dejanskem vzroku 
takega stanja, to- je o nemogočem in nedognanem financiranju ni poučeno-. 

Močno naraščanje prometa, kateremu obstoječe cestno omrežje razen zelo 
redkih cestnih odsekov ni prilagojeno, grozi v najkrajšem času uničiti vso 
cestno omrežje do take stopnje, -da bo popolnoma neuporabno že za sedanje 
prometne zahteve, da ne govorimo o perspektivnem razvoju prometa in o stalno 
naraščajočih zahtevah gospodarstva in turizma. 

Izkušnje pri gradnji cest v drugih državah kažejo, -da je najcenejša tista 
gradnja, ki brez ozira na navidezno visoko gradbeno ceno, ob upoštevanju vseh 
tehničnih elemento-v, zagotovi moderno cestišče za daljšo perspektivo-. Način, 
kot ga izvajamo- pri nas, z nekega aspekta varčevanja, ko ceste le zasilno krpa- 
mo in opravljamo- na njih le najnujnejša tekoča popravila, ki včasih ne držijo 
niti eno samo sezono, je neekonomičen in pomeni neracionalno trošenje druž- 
benih sredstev. 
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Iz vsega, kar sem navedla, nujno sledi, da pri cestah, za katere so po zakonu 
polno odgovorna cestna podjetja, prav ta najmanj odločajo, oziroma sploh ni- 
majo nobene možnosti voditi glede cest samostojne politike, za katero družbi 
odgovarjajo. Kakšni so pogoji delavskega samoupravljanja v cestnih podjetjih 
in s kakšnimi sredstvi razpolagajo organi delavskega samoupravljanja v tem 
položaju, nazorno kaže že en sam značilen primer, ki ga ilustrira pogodba, 
sklenjena letos meseca marca med cestnim skladom SR Slovenije in cestnimi 
podjetji, v kateri sklad, ne glede na stvarne potrebe cest, določa cestnim pod- 
jetjem sredstva za redno vzdrževanje in za zimsko službo. Ta pogodba določa, 
da morajo delavski sveti v cestnih podjetij v 14 dneh po podpisu te pogodbe 
napraviti ustrezne programe del in jih potrditi, namesto, da bi kot to zakon 
narekuje, delavski sveti podjetij o stvarnih potrebah na cestnem omrežju se- 
stavljali programe in predračune, za katere bi pristojne družbenopolitične 
skupnosti morale zagotoviti sredstva, diktirajo te skupnosti ne glede na potrebe 
na cestah in na stanje cest organom samoupravljanja višino sredstev in jim 
celo postavijo rok, do kdaj morajo te vsiljene programe osvojiti ah pa sploh 
ostati brez sredstev. 

Vzroki, da so ceste v zares slabem stanju in da je zaradi tega čedalje 
bolj ogrožena varnost prometa, kar obremenjuje družbo s čedalje večjimi 
odškodninskimi bremeni, da ne štejem neprecenljivih človeških življenj, ki so 
bila izgubljena zaradi slabega stanja cest, so brez dvoma, v popolnoma neure- 
jenem in nezadostnem financiranju cest že vsa leta nazaj, kar je omogočalo le 
zasilne in improvizirane ukrepe v cestni službi. Nikakor pa ni tako stanje 
cestnega omrežja posledica neprimerne organizacije cestnih podjetij ali ne- 
sposobnosti njihovih strokovnih kadrov ali organov delavskega upravljanja, ki 
ne bi dobro gospodarili z zaupanimi družbenimi sredstvi. 

Organizacijska in kadrovska zasedba nekaterih cestnih podjetij pa kaže na 
to, da so ta podjetja sposobna opraviti tudi zahtevnejše naloge, če bi jim bilo 
omogočeno gospodariti z zaupanim premoženjem samostojno in s polno odgovor- 
nostjo, kar jim temeljni zakon sicer zagotavlja. Kolikor pa se pripravlja reor- 
ganizacija cestne službe, si dovoljujem opozoriti na razprave, ki so bile v zvezi 
s formiranjem sedanjih cestnih podjetij v jeseni leta 1961, ko so" se iz odprav- 
ljenih okrajnih in republiške cestne uprave formirala cestna podjetja in je bilo 
takrat poudarjeno, da pomeni nova oblika, to je formiranje cestnih podjetij, 
velik napredek v cestni službi, zlasti zato, ker takratna organizacija in način 
poslovanja cestnih uprav še zdaleč nista ustrezala in nista bila v skladu z našim 
splošnim gospodarskim sistemom, ki zahteva vse večjo decentralizacijo' gospo- 
darjenja ter samoupravljanja podjetij po neposrednih proizvajalcih. Take in 
podobne ugotovitve najdemo v raznih zapiskih sej, ki sta jih organizirala 
takratni sekretariat Izvršnega sveta za promet in republiški odbor sindikatov 
v jeseni 1961. leta. 

Take pogoste reorganizacije stanejo veliko' sredstev in povečujejo admini- 
stracijo, čeprav se proti temu borimo ter vnašajo negotovost in nerazpoloženje 
v delovne kolektive. Delovne skupnosti cestnih podjetij so prepričane, da je 
edina rešitev tega resnično težavnega problema, v ureditvi financiranja cestne 
službe, ki mora biti tako, da bo omogočilo vsaj kratkoročno planiranje in s tem 
racionalno gospodarjenje. Organi Skupščine pa bi glede na naše splošno znano 
stanje v cestni službi morali v prvi vrsti analizirati in pripraviti bodoči način 
financiranja cestne službe, ker bo le urejeno financiranje odpravilo pretežni 
del pereče problematike na tem področju. 
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Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, zaključujem razpravo in vprašam, kdo se s predlogom finančnega 
načrta, ki je bil predložen Skupščini na vpogled, strinja. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev se je 
vzdržalo.) 

Ugotavljam, da se Republiški zbor s predlogom finančnega načrta cestnega 
sklada Socialistične republike Slovenije za leto 1965 strinja. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na razpravo- o 
finančnih načrtih republiških skladov, ki so jih upravni odbori sklada poslali 
na vpogled. 

Skupščini SR Slovenije so predložili finančne načrte upravni odbor vodnega 
sklada, sklada za pospeševanje založniške dejavnosti, sklada za pospeševanje 
kmetijstva, sklada Borisa Kidriča, sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti 
in sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov. 

Finančni načrt vodnega sklada in sklada za pospeševanje kmetijstva je ob- 
ravnaval odbor za proizvodnjo in promet, finančni načrt sklada za pospeševanje 
založniške dejavnosti, sklada Borisa Kidriča, sklada za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti in sklada za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov, pa je 
obravnaval odbor za prosveto in kulturo. Oba sta predložila k finančnim na- 
črtom pismena poročila. 

Gradivo je bilo poslano tudi Izvršnemu svetu, ki je za svojega predstavnika 
določil Draga Dolinska. Prav tako pa so bili povabljeni tudi upravni odbori 
skladov, da k tej točki dnevnega reda pošljejo svoje predstavnike. Ali žele 
predstavniki skladov oziroma Izvršnega sveta dati ustno obrazložitev h katere- 
mukoli od teh skladov. (Ne.) 

Ker ne, pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce 
se nihče ne javlja, zaključujem razpravo in dajem, predložene finančne načrte 
na glasovanje. 

Kdor se strinja s predloženimi finančnimi načrti, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi ne.) 

Ugotavljam, da se Republiški zbor strinja s finančnimi načrti republiških 
skladov, ki so jih Skupščini SR Slovenije predložili na vpogled upravni odbori 
skladov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o prenosu sredstev odpravljenega investicijskega 
sklada SR Slovenije v kreditni sklad Splošne gospodarske banke SR Slovenije. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil Draga Dolinska. Ali želi prdestavnik Izvršnega sveta dati še ustno 
obrazložitev? (Ne.) 

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

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

3 



34 Republiški zbor 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o pre- 
nosu sredstev odpravljenega družbenega investicijskega sklada SR Slovenije v 
kreditni sklad Splošne gospodarske banke SR Slovenije. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije 
za leto 1964. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil dr. Pavla Rozmana. Ali želi predstanik Izvršnega sveta dati tudi 
ustno obrazložitev? (Da.) Prosim. Besedo ima dr. Pavle Rozman. 

Dr. Pavle Rozman: Tovarišice in tovariši poslanci! Že ob lanskoletni 
razpravi o zaključnem računu za leto 1963 je bilo v skupščinskih organih ugo- 
tovljeno, da bi moral zaključni račun o izvršitvi proračuna postajati vsebolj 
in bolj dokument kontrole in preverjanja politike financiranja posameznih 
področij, ali še točneje povedano, dokument, ki naj bi ocenjeval in analiziral 
celotno dogajanje na področju proračunskih izdatkov, ter hkrati nakazoval 
probleme, ki v preteklem obdobju niso bih najbolj smotrno reševani in jim je 
treba zaradi tega v prihodnje posvetiti več pozornosti. 

V smislu teh smernic in da bi omogočili podrobnejši pregled problematike 
trošenja sredstev ter kvalificirano oceno te potrošnje, je bila tudi za proračun- 
sko potrošnjo v letu 1964 izdelana obširnejša dokumentacija, ki pa kljub temu, 
da vsebuje vrsto podatkov, še ni dovolj izčrpna niti dovolj kritična, da bi nam 
dala kvalificirano oceno. Skušal bom v obrazložitvi dodati in podčrtati še 
nekatere značilnosti lanskoletne potrošnje oziroma problemov, ki se ob tem 
pojavljajo. 

Se pred tem pa moram poudariti, da se predlog zaključnega računa za leto 
1964, kakršen je predložen v svojih kvantitativnih postavkah bistveno razlikuje 
od potrošnje, ki je bila predvidena ob sprejemu proračuna. To> je na eni strani 
odraz oziroma posledica dejanskega stanja razpoložljivih sredstev v tem letu, 
na drugi strani pa odraz politike trošenja teh sredstev. Spremembe v pro- 
računski potrošnji tega leta, ki se odražajo v spremenjeni strukturi prvotno 
predvidene potrošnje, kar je primer pri prvem rebalansu in pa v dejanskem 
povečanju proračunskega globala zaradi višje realizacije proračunskih dohodkov 
od predvidenih, to je primer pri drugem rebalansu, so povzročile, da je namemb- 
nost potrošnje registrirane konec leta, dobila dokaj drugačno podobo nasproti 
prvotnim predvidevanjem. Ce skušam na kratko označiti rezultate in posledice 
obeh rebalansov, lahko rečemo, da sta bila sprejeta z namenom, da se osebni 
dohodki nekaterih kategorij zaposlenih prilagode njihovim življenjskim stro- 
škom in da se v določeni meri uskladi razvoj kulturnih in prosvetnih dejavnosti 
z ostalimi panogami našega družbenega življenja. Tako so bila z obema rebalan- 
soma povečana sredstva za osebne dohodke uslužbencev notranje uprave za 
419 milijonov, sredstva kulturnih zavodov za 422 milijonov, sredstva za šolstvo 
za 618 milijonov, skladu za negospodarske investicije pa so bila zagotovljena 
posebna namenska sredstva za izgradnjo osnovnih šol v znesku 421 milijonov 
dinarjev. 

Pri osebnih dohodkih je potrebno posebej omeniti ureditev prejemkov 
uslužbencev ljudske milice. Urejeni so bili tudi osebni dohodki zaposlenih 
borcev NOB s tem, da jim. je bil priznan poseben republiški dodatek in končno 
so bile povečane tudi štipendije študentom. 
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Kakor že omenjeno so v poročilu k predlogu zaključnega računa podrobno 
prikazani številčni podatki o izvršitvi republiškega proračuna za leto 1984 
in problematika v zvezi s tem, zato se bom v končni obrazložitvi omejil le na 
nekaj najbolj splošnih značilnosti proračunske potrošnje v preteklem letu. 
Proračunski dohodki so bili v Sloveniji v letu 1964 ustvarjeni v višini 
115 826 000 000, kar je za 26 milijard ali za 28fl/o več kot v letu 1963. Od tako 
ustvarjenih-dohodkov je bilo izločeno iz potrošnje za leto 1964 na račun posebne' 
obvezne rezerve 6 milijard 100 milijonov, dočim je ta rezerva v letu 1963 
znašala le 2 milijardi 900 milijonov dinarjev. 

Visok porast obvezne rezerve je nastal zaradi tega, ker je bila obvezna 
rezerva v letu 1964 z mesecem oktobrom povečana od 10 na 15 fl/o in zato ker 
so v letu 1963 skladi obvezno rezervo obračunavali sami, v letu 1964 pa se je 
obračun izvršil preko proračuna. V porazdelitvi proračunskih dohodkov v Slo- 
veniji na posamezne družbeno-politične skupnosti, v letu 1964 ni prišlo do 
kakih bistvenih sprememb. Udeležba zveze je ostala skoraj ista, udeležba re- 
publike in občin se je nekoliko zvišala, okrajev pa znižala. Od vseh proračun,-' 
skih dohodkov v SR Sloveniji je pripadlo republiki 30 milijard 790 milijonov' 
dinarjev. Republiški proračun je prejel 27 594 milijonov dinarjev, 3 milijarde 
100 milijonov pa so dobili republiški skladi. Po izločitvi sredstev posebne 
proračunske rezerve so znašala razpoložljiva sredstva republiškega proračuna 
25 milijard 300 milijonov dinarjev, kar je za 32 % več kot leta 1963. Ob tem 
naj še omenim, da je v pismenem poročilu k predlogu zaključnega računa na- 
vedena ugotovitev, da izvira največ sredstev republiškega proračuna iz pred- 
računskega prispevka iz osebnega dohodka, in sicer v višini 20 milijard 500 mi- 
lijonov dinarjev, kar predstavlja nekaj nad 74'% vseh republiških dohodkov. 

Glede potrošnje razpoložljivih sredstev republiškega proračuna mi dovolite, 
da poleg že prikazanih dejstev v predlogu zaključnega računa in v poročilu 
k temu predlogu dodam nekaj najsplošnejših primerjav z letom 1963. Notranja 
struktura potrošnje sredstev republiškega proračuna se v letu 1964 v primer- 
javi z letom 1963 ni bistveno spremenila. V strukturi zaznamujemo porast pri, 
sredstvih za šolstvo*, socialno varstvo*, negospodarske investicije, obveznosti i z 
posojil in garancij, padec pa pri sredstvih za državno upravo in sredstvih za 
splošne republiške potrebe. Ze iz navedenega izhaja, da je bil dan v preteklem 
letu dokajšnji poudarek financiranju družbenih služb. Proračunska potrošnja*'' 
upoštevaje tudi financiranje preko skladov, se je v letu 1964 nasproti 1963 
povečala, kakor smo že navedli, za 32 l0/o. V okviru tega zvišanja pa so se pove- 
čala sredstva za šolstvo za 42 fl/o, za kultur o in pr osveto za 34 °/o in za socialno 
varstvo za 62 °/o, medtem ko so se sredstva za državno upravo* povečala le za 
23 °/o. Če se v nadaljevanju zadržim le pri nekaterih posameznih problemih, 
bi se najprej ustavil pri potrošnji državnih organov. Republiški organi so* v letu 
1964 porabili, neupoštevaje sredstva za plačila uslug po pogodbah, 9 milijard 
493 milijonov dinarjev, kar je za 2 milijardi 56 milijonov, ali 28 % več kakor 
v letu 1963. Navedena skupna sredstva so bila po namenu razdeljena na uprav 
ne stroške v višini 7 milijard 336 milijonov in na funkcionalne izdatke v višini 
2 milijardi 157 milijonov. Če upoštevamo, da so znašali upravni stroški v letu 
1963 5 milijard 900 milijonov, pomeni to, da so se ti stroški v enem letu povečali 
za milijardo 394 milijonov. Izkazano povečanje se nanaša predvsem na osebne 
dohodke, za katere so se sredstva povečala za milijardo 228 milijonov, za režijske 
stroške pa samo za 166 milijonov. 

3* 
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V republiških organih je bilo v začetku lanskega leta zaposlenih 5005 de- 
lavcev, konec leta pa 5084, torej 79 oseb več. Povečanje števila zaposlenih je bilo 
opaziti predvsem pri tistih organih, ki so bili v letu 1963 na novo ustanovljeni, 
kakor Ustavno sodišče in Zavod za cene, pri Zavodu za statistiko pa je do po- 
večanja prišlo zaradi razširjenih nalog. Ob navedenem številu delavcev re- 
publiških organov pa je treba upoštevati, da je v čisti republiški upravi zapo- 
slenih le 1253 delavcev, vsi drugi pa so zaposleni pri sodiščih, tajništvih za 
notranje zadeve in specialnih zavodih ter v predstavniških in politično izvršil- 
nih organih. V tajništvih za notranje zadeve je zaposlenih 2922, pri sodiščih 70 
uslužbencev, pri predstavniških in politično izvršilnih organih 469, pri specialnih 
zavodih, to je zavod za plan, zavod za statistiko in hidrometeorološki zavod 
pa 370 uslužbencev. Za izplačilo osebnih dohodkov navedenim delavcem je bilo 
porabljenih 5 milijard 873 milijonov dinarjev. Kakor je znano so v letu 1964 
tako zakon o javnih uslužbencih, kakor tudi na njem sloneči predpisi o osebnih 
dohodkih izgubili že skoraj v celoti svojo veljavo in so organi urejali vprašanje 
delitve sredstev za osebne dohodke v okviru svojih pravilnikov. Razumljivo je, 
da so se spričo tega pojavila določena odstopanja glede višine mesečnih dohodkov 
uslužbencev na enakih ali sličnih položajih zaposlenih pri različnih organih. 
Do takih odstopanj je prišlo deloma zato, ker so nekateri organi poslovali v 
Času, ko se je sestavljal proračun za leto 1964, po zakonu o javnih uslužbencih, 
nekateri pa že po principu delitve dohodka na podlagi dela. Taka odstopanja 
so se med letom odklanjala z dodatnimi dodelitvami sredstev tistim organom, 
ki so imeli za osebne dohodke svojih delavcev predvidoma sorazmerno nizka 
sredstva. Predvsem velja ta ugotovitev za uslužbence ljudske milice, za katere 
so bila, kakor še omenjeno, ob priliki rebalansa republiškega proračuna odobre- 
na dodatna sredstva v višini 223 milijonov. 

Splošno zvišanje osebnih dohodkov vsem uslužbencem pa je bilo izvršeno 
v zvezi s situacijo na trgu, in sicer v povprečju 3000 dinarjev mesečno1 na enega 
uslužbenca od avgusta naprej. Povprečni osebni dohodki na uslužbenca so zna- 
šali v letu 1963 54 000 dinarjev, v letu 1964 pa 62 000, pri čemer so upoštevane 
tudi novoletne nagrade. To pomeni, da so se osebni dohodki uslužbencev pro- 
računskih organov, vključno z uslužbenci organov za notranje zadeve, v letu 
1964 nasproti. 1963 nominalno zvišali za 15'%. Približno' enako dinamiko nomi- 
nalnega porasta povprečnih osebnih dohodkov opazimo pri uslužbencih druž- 
benih organizacij in zavodov, ki se financirajo iz sredstev republiškega prora- 
čuna. Na tem mestu se ne bi želeli obširneje spuščati, v podrobno problematiko 
delitve dohodka po delu v državnih organih, oziroma nagrajevanja po uspešnosti 
pri delu. Vsekakor lahko upravičeno trdimo, da se je takšen način nagrajevanja 
že pri mnogih organih izkazal kot pozitiven, ker navaja uslužbence k večji 
intenzivnosti ter boljši kvaliteti dela, kakor tudi k boljšim organizacijskim pri- 
jemom. Prav tako velja naglasiti, da se kaže v izvajanju novega sistema delitve 
dohodka še niz slabosti in da bo treba temu vprašanju posvetiti v bodoče več 
pozornosti, kar bo sedaj znatno olajšano glede na to, da je novi sistem dobil 
tudi splošno zakonsko veljavo. 

V ekspozeju ob zaključnem računu za leto 1963 je bilo obširneje obdelano 
vprašanje učinkovitosti dela naše uprave, vprašanje notranjih rezerv, izkori- 
ščanje delovnega časa in podobno. Smatram, da tedanje ugotovitve v polni meri 
veljajo tudi glede situacije v letu 1964. Menim, da je sedaj še posebno primeren 
•čas, da okrepimo razmišljanja o odkrivanju znatnih notranjih, časovnih in mate- 
rialnih rezerv v naši upravi, in da bi treba tudi temu vprašanju v bodoče posve- 
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čati prav posebno pozornost, še posebej ob sestavi proračuna za prihodnje leto. 
Menim, da bi tudi izvedba reorganizacije republiške uprave, ki odpravlja do^ 
sedanjo veliko organizacijsko razčlenjenost, lahko v znatni meri prispevala k 
polni, enakomerni, homogeni in smotrni zaposlenosti uslužbencev in s tem k 
znižanju upravnih stroškov. 

Čeprav je v poročilu k predlogu zaključnega računa že precej povedano 
glede financiranja tako imenovane pogodbene dejavnosti, bi vseeno tudi o tem 
navedel še nekatera dejstva, ker gre pri tem vendarle za znatne zneske, ki se 
trosijo v te namene. V letu 1964 je bilo za pogodbeno dejavnost potrošenih 
811 milijonov dinarjev. Potrošnja teh sredstev pomeni na eni strani financiranji 
dela državne uprave, saj so to opravila, ki bi jih sicer morali vršiti pristojni 
državni organi. Razlog, da državni organi naročajo določena dela pri stro- 
kovnih zavodih in inštitutih pa je v tem, da le-ti razpolagajo z bolj strokovnim 
kadrom in da se laže poglabljajo' v obširnejše analize, ker niso obremenjeni z 
operativnim delom. Za take primere je bito v letu 1964 porabljenih 247 milijo- 
nov. Večji del preostalih sredstev pa pomeni dejansko financiranje osnovne de- 
javnosti nekaterih zavodov, kakor na primer zavoda za zdravstveno' varstvOj 
zavoda za ribištvo, veterinarskega zavoda in drugih. S takim financiranjem 
osnovnih dejavnosti nekaterih zavodov dosežemo', da ti zavodi dodeljena pror 
računska sredstva koristijo na podlagi programskega dela zavoda, ki se spora^ 
zumno določi med zavodom in republiškim upravnim organom, ki je za de- 
javnost zavoda odgovoren. Prav gotovo, da taka oblika financiranja še ni doT 

segla zaželenega učinka, vendar pa lahko ugotovimo v letu 1964 določen naT 
predek, saj so pogodbe že dosti konkretnejše kot leta 1963. Za bodoče pa je 
vsekakor potrebno, da organi, ki sklepajo take pogodbe, bolj kritično' ocenjujejo 
izvršena pogodbena dela in pogodbeni program ter ob tem ocenijo upravičenost 
izplačila pogodbene cene. 

V letu 1965 tak način financiranja osnovne dejavnosti zavodov še razširjamo-, 
saj vključujemo vanj z redkimi izjemami tudi vse kulturne zavode. V zvezi s tem 
je bilo v letu 1964 nekaj poskusov pogodbenega financiranja tudi pri nekaterih 
družbenih organizacijah in društvih, vendar so to šele začetki. Menim, da je 
treba obliko financiranja prav pri društvih razširiti in poglobiti in da bi to 
morala biti naloga pristojnih sekretariatov. 

O dotacijah družbenim organizacijam in 'društvom so v poročilu k zaključ- 
nemu računu podani dovolj izčrpni podatki, potrebno pa je podčrtati, da! 
ostaja še nadalje naloga kritične presoje upravičenosti do republiške dotacije 
glede na družbeno pomembnost vsakega posameznega društva. 

V svoji razpravi se nisem dotaknil vprašanja dotacij samostojnim zavodom, 
ki bi jih bilo vredno kritično' premotriti. Toda ker je bil to že večkrat predmet 
razprave prav v organih te skupščine, bi le ponovno opozoril na to problema- 
tiko in potrebo po kompleksni obravnavi tega vprašanja.. Prav tako nisem omenil 
sredstev za obveznosti iz posojil in garancij ter sredstev za splošne republiške 
potrebe, ki prav tako v veliki meri obremenjujejo' republiški proračun. Menimo,: 
da sta ti dve postavki v predloženih materialih dovolj podrobno pojasnjeni. Prav 
gotovo' pa bomo morali v bodoče posameznim izdatkom, ki jih vodimo med tako 
imenovanimi splošnimi republiškimi potrebami, še posebej v zvezi s spremem- 
bami o gospodarskem sistemu, posvetiti posebno obravnavo'. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ob zaključku bi želel naglasiti, da je pro-t 
računsko poslovanje v preteklem letu potekalo v glavnem v skladu z zakoni-i 
tirni predpisi in da lahko* ugotavljamo le drobne odstope. Po ugotovitvah službe 
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družbenega knjigovodstva-so organi tu in tam trosili svoja sredstva nenamensko, 
•kar kaže na določeno proračunsko nedisciplino. Sredstva skladov skupne porabe 
v nekaterih primerih niso bila uporabljena povsem v smislu ustreznih določil. 
Materialne evidence sb v nekaterih primerih nepopolne itd. Vendar pa je večina 
organov poslovala v celoti pravilno, kar je v.določeni meri vsekakor pripisati 
tudi zavesti samoupravnih organov, posebej Če pri tem upoštevamo, da je bilo 
preko samoupravnih in družbenih organov v preteklem letu potrošenih nad 
13 milijard dinarjev proračunskih sredstev. Ob tem pa moramo ugotoviti, da bi 
se z maksimalno smotrnostjo pri trošenju, oziroma s kar največjim, varčevanjem 
dalo še marsikatere izdatke zmanjšati, do česar menim, bo brezpogojno moralo 
priti, saj si brea korenitih posegov tudi v sfero splošne potrošnje težko pred- 
stavljamo stabilizacijo našega gospodarskega in družbenega položaja. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu Izvršnega sveta predlagam, da 
Kbca- predloženi zaključni račun sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona in predlog zaključnega 
računa o izvršitvi proračuna je obravnaval odbor za družbeni plan, finance in 
proračun, ki je dal ziboiru pismeno poročilo. Predlog zakona pa je obravnavala 
tudi zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila zboru pismeno 
poročilo-. 

Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno poročilo? (Ne 
želita.) Ce ne, začenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker nihče ne želi besede, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na 
glasovanje. Prosim, kdor je za to, da se predlog zaključnega računa sprejme, 
naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o 
zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1964. 

Prehajamo-na 8. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organiza- 
ciji in delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil dr. Branka Premroua. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še 
ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima tovariš dr. Branko Premrou. 

, Dr. Branko Premrou: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Predlo- 
» ženi zakon ne prinaša nekih bistvenih sprememb v organizacijo in delo Izvršne- 

ga sveta, še manj pa seveda sprememb vloge in položaja Izvršnega sveta. To 
tudi ne bi bilo mogoče, ker sta vloga in položaj Izvršnega sveta določena v 
ustavi, (ki rešuje vsa bistvena vprašanja in kaj takega z zakonom ne bi mogli 
urejati oziroma spreminjati. Izvršni svet je politično izvršilni organ Skupščine 
s točno določenimi nalogami in ki mu je po ustavi poverjena skrb za izvajanje 
'politike, katero v osnovi določa Skupščina in je za to tudi pred Skupščino odgo- 
voren. Vsebina, zakona o organizaciji in delu Izvršnega sveta je ožja. Zakon 
ureja v glavnem samo organizacijska vprašanja, ki se tičejo interne organizacije 
in internih delovnih metod Izvršnega sveta, ureja pa tudi vprašanja, ki so v 
bistvu tudi organizacijskega značaja in ki se tičejo njegovih kontaktov s Skup- 
ščino in z njenimi organi na eni strani ter njegovih kontaktov z upravnimi 
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organLter z delovnimi, političnimi in drugimi samoupravnimi organizacijami na 
drugi Srani. 

Zakon iz leta 1963, ki je bil sprejet z novo ustavo, je urejal ta vprašanja 
z vidikov, ki jih je bilo ob samem izhodišču novega ustavnega sistema mogoče 
predvidevati. Razume pa se, da v tistem času ni bilo mogoče predvideti in urediti 
vseh vprašanj, ki jih postavlja vsakodnevna praksa in ki so važna za uspešno 
funkcioniranje celotnega sistema organov, ki izvajajo ustavne funkcije republi- 
ke. V razdobju dveletne poustavne prakse, ki je bila izpolnjena z izredno inten- 
zivno dejavnostjo, tako v Skupščini kakor tudi v politično izvršilnih in upravnih 
organih na vseh nivojih družbeno-političnih skupnosti, če upoštevamo samo 
proces usklajevanja predpisov z novo ustavo, pa so se obenem kristalizirala tudi 
vprašanja, ki spadajo v sfero organizacije odnosov in delovnih metod v vseh 
navedenih organih. Tako je v tem času dozorela situacija za novo upravno ure- 
ditev sistema uprave in njene organizacije v federaciji in v.republikah. Izvršene 
so bile določene korekture v interni organizaciji Skupščine in njenih organov. 
S tem zakonom naj bi bile končno izvršene določene korekture oziroma izpopol- 
nitve v organizaciji in delu Izvršnega sveta. 

Obseg in narava sprememb in dopolnitev, ki so predložene v tem zakonu, 
sta v bistvu isti kakor jih je že tudi sprejela federacija glede zveznega Izvršnega 
sveta. Vsebino sprememb oziroma dopolnitev lahko na kratko sistemiziramo 
takole: Na tiste, ki se nanašajo na odnose Izvršnega sveta z javnostjo, na tiste, 
ki se nanašajo na njegove odnose s Skupščino in njenimi organi, na tiste, ki se 
nanašajo na njegove odnose z republiško upravo in na tiste, ki se nanašajo na 
njegovo notranjo organizacijo, njegove notranje delovne metode. 

V okviru določb, ki se tičejo« odnosov Izvršnega sveta z javnostjo, se v 
predlogu izrecno poudarjata in v določeni meri konkretizirata znani načeli, 
ki veljata za delo vseh družbenih in predstavniških organov, to je načelo sodelo- 
vanja in načelo javnosti. Navedeni načeli nista bili izrecno izraženi v sedanjem 
zakonu o Izvršnem svetu. To seveda ne pomeni, da v konkretni praksi Izvršnega 
sveta nista prihajali do veljave. Izvršni svet je tako kot drugi organi republike 
vedno opravljal svoje funkcije v skladu s temeljnimi načeli naše politične 
ureditve, po katerih izvajanje politike in opravljanje drugih družbenih nalog 
ne pomeni le izvajanje predpisov preko mehanizma oblasti. V našem sistemu ni 
mogoče izvajati državne politike preko hierarhično podrejenih organov in orga- 
nizacij . 

Izvršni svet se pri opravljanju svojih nalog sooča s samoupravnimi organi- 
zacijami, predvsem s samoupravnimi občinami ter z delovnimi in drugimi 
organizacijami, ki so vsaka na svojem področju samostojni nosilci nalog v okviru 
Socialistične skupnosti. 

V takih okoliščinah pomeni načelo sodelovanja s samoupravnimi organi- 
zacijami prav tako bistven element za izvajanje družbenih nalog kot njegova 
oblastvena pooblastila. Načelo javnosti je v tem okviru nujen predpogoj za 
uspešno opravljanje funkcij. Ni sodelovanja brez javnosti in ni javnosti brez 
sodelovanja s samoupravnimi organizacijami. K'er obe navedeni načeli izpodri- 
vata stare klasične metode dela državnih organov, jih predloženi zakon izrecno 
poudarja in precizira tudi za Izvršni svet. 

Drugo področje sprememb predstavljajo kontakti Izvršnega sveta s Skup- 
ščino, to je vprašanje zastopanja Izvršnega sveta v Skupščini in njenih organih, 
določene precizacije glede imenovanja Izvršnega sveta ter določene precizacije 
glede pooblastil predstavnikov Izvršnega sveta v Skupščini. 
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V odnosu do republiške uprave vsebuje predloženi zakon podrobnejše do- 
ločbe glede izvajanja usmerjevalne funkcije Izvršnega sveta v zakonodajnem 
postopku, pri čemer lahko Izvršni svet zavzame načelna stališča za sestavo 
osnutka predpisa na podlagi tez, ki mu jih predloži upravni organ za zakon. 
Preciziran je tudi postopek, ki se tiče nadzorstvene funkcije Izvršnega sveta 
nasproti upravnim organom* pri čemer ima Izvršili svet pravico', da odpravlja 
oziroma razveljavlja nezakonite splošne akte republiških upravnih organov. 

Tretje področje sprememb je notranja organizacija in delo Izvršnega sveta. 
Najvažnejša je nova ureditev odborov komisij in drugih delovnih teles Izvršnega 
sveta, ki pomenijo delovne metode Izvršnega sveta. Bistvo sprememb je v tem, 
da sedanja toga ureditev in toga struktura odborov ter komisij odpadeta. Izvršni 
svet lahko bolj gibčno, v skladu z vsakokratnimi potrebami in nalogami, pri- 
lagaja svoja delovna telesa potrebam, ki jih mora reševait. Podrobneje se ureja 
tudi delo na sejah Izvršnega sveta, zlasti pa se precizirajo vprašanja, pri katerih 
sodelujejo na sejah poleg izvoljenih članov Izvršnega sveta tudi predstojniki 
republiških upravnih organov. V ta sklop sprememb spada tudi nova ureditev 
dveh novih strokovnih služb, ki sta bili doslej organizirani na liniji republiške 
uprave, to je služba zakonodaje in služba informacij. Obe navedeni službi sta 
bili z zakonom o republiški upravi izločeni iz uprave in postavljeni v sklop 
Izvršnega sveta. Ta zakon sedaj precizira njune naloge in njun položaj v okviru 
Izvršnega sveta. 

Predloženo besedilo je plod številnih razprav v različnih organih Skupščine 
in Izvršnega sveta predstavlja sedaj v prečiščenem besedilu solidno osnovo zato, 
da bo Izvršni svet lahko po njegovih določbah izvajal politiko Skupščine v skladu 
s položajem in funkcijami, kakor jih določa ustava. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor 
za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora in zakonodajno-pravna 
komisija Skupščine SR Slovenije, ki sta dala zboru pismeni poročili. Ali želita 
poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno poročilo? (Ne.) 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delu Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih 
organih v SR Sloveniji. 

Predlog zakona je Skupščini 'predložil Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil tov. Marjana Prijatelja. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati 
še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim. Besedo ima tovariš Marjan Prijatelj. 

Marjan Prijatelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Z zakonom o 
samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji se pravzaprav 
uresničuje ustavno načelo, da imajo delovni ljudje, ki delajo v državnih organih 
in v družbenih organizacijah, v bistvu enak družbenoekonomski položaj kot de- 
lovni ljudje v delovnih organizacijah s tem, da se njihovo samoupravljanje 
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prilagaja naravi dejavnosti teh organov in organizacij. S predlogom zakona se 
tudi legalizira proces, ki se je začel že leta 1960. Tedaj so se namreč začele 
intenzivne razprave o tem, da dotedanji uslužbenski sistem, zgrajen na centra- 
lističnih in formalističnih osnovah, ne ustreza več niti glede na družbeni položaj 
upravnih, pravosodnih in drugih državnih organov niti glede na položaj človeka, 
v našem družbenem redu. 

Prvi poskusi uvajanja samoupravljanja in korektur plačnega sistema z 
uvajanjem ocene delovnih mest in delovne uspešnosti, so dobili tudi zakonsko 
podlago konec leta 1961, ko je Zvezni izvršni svet določil 75 državnih organov, 
od tega 15 v SR Sloveniji, da preizkusijo ali je mogoče zagotoviti državnim 
organom sredstva za delo na podlagi načel dohodka po delu in ali je na teh 
načelih mogoča notranja delitev. 

Za ta namen so se državni organi lahko odmaknili od dosedanjih predpisov 
o organizaciji, sistemizaciji delovnih mest, plačah in financiranju. Število pre-. 
izkusnih organov se je v letu 1963 in 1964 močno razširilo. Samo v SR Sloveniji 
so bili že leta 1963 vključeni v nov sistem skoraj vsi organi. 

Izvajanje preizkusnega sistema na tako široki fronti in v tako dolgem ob- 
dobju treh let, je kljub nekaterim razumljivim slabostim prineslo bogate iz- 
kušnje, ki so bile koristno uporabljene pri nadaljnji graditvi sistema samo- 
upravljanja in delitvi dohodka. V letu 1964 je bila o načelih in problematiki 
samoupravljanja ter oblikovanju in delitvi dohodka v državnih organih po vsej 
Sloveniji organizirana široka javna razprava, ki je več ali manj zajela vse 
upravne organe, mnoga sodišča in tožilstva, mnoge občinske skupščine in neka- 
tere družbeno-politične organizacije, zlasti sindikate. O vsem tem je obširno 
razpravljal tudi Organizacij sko-politični zbor Skupščine SR Slovenije v svojih 
odborih in na plenarni seji dne 26. 5. 1964 ter je v glavnem že takrat sprejel 
načelna stališča, ki so bila pozneje upoštevana v zveznem zakonu o samouprav- 
ljanju in ki so bila sprejeta tudi v ta zakonski predlog, ki je danes v razpravi. 
Vse te in podobne javne razprave, ki so bile organizirane tudi v drugih republi- 
kah, so nedvomno mnogo pripomogle k spoznanju, kakšna naj bo zakonska 
ureditev samoupravljanja v državnih organih, po drugi strani pa je bilo po- 
trebno to materijo urediti tudi že zaradi tega, da se lahko uresniči ustavno 
načelo, da imajo delovni ljudje, ki delajo v državnih organih in v družbenih 
organizacijah, v bistvu enak družbenoekonomski položaj, kakor delovni ljudje 
v delovnih organizacijah. 

Tako je zvezna skupščina, v novembru lani že lahko- sprejela dva pomembna 
zakona, ki predstavljata podlago tudi za zakonsko reševanje teh vprašanj v 
republikah. To sta zvezni splošni zakon o samoupravljanju delovnih ljudi v 
upravnih organih in zvezni temeljni zakon o sredstvih za delo upravnih organov, 
ki velja za vse državne organe. 

Načela zveznega splošnega zakona o samoupravljanju so v naš republiški 
predlog v celoti sprejeta. Razen teh temeljnih načel o samoupravljanju in 
delitvi dohodka v državnih organih veljajo za te organe tudi temeljni zakon 
o delovnih razmerjih, kolikor ni s posebnimi predpisi drugače določeno, zakon 
o minimalnem osebnem dohodku delavcev in zakoni, ki urejajo organizacijO' in 
poslovanje posameznih vrst organov. 

Republiški predlog zakona o samoupravljanju, o katerem razpravlja danes 
Republiški zbor Skupščine SR Slovenije, predstavlja skupno z navedenimi za- 
koni zaokroženo celoto in pcmeni formalno- ukinitev dosedanjega uslužbenskega 
sistema, zgrajenega na podlagi zakona o javnih uslužbencih, neposredno uvelja- 
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vitev ustavne določbe o enotnosti družbenoekonomskega položaja delovnih 
ljudi, pravno podlago za predpise občin in družbenih organizacij o razmejitvi 
pravic samoupravljanja za delovne ljudi v njihovih organih in za interne pred- 
pise organov samih, spodbudo za nadaljnje poglabljanje samoupravljanja v 
samoupravnih organih in za izpopolnjevanje sistema in odnosov v državnih 
organih, v interesu napredka poslovanja ter organizacije upravnih organov. 

Predlog republiškega zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih 
organih v SR Sloveniji vsebuje: določbe o samoupravljanju, ki naj veljajo za 
vse državne organe v republiki, razen za organe za notranje zadeve, za katere 
bo ta materija urejena s posebnim zveznim zakonom. V bistvu so to določbe 
organizacijskega značaja, ker se temeljna vsebinska vprašanja kot npr. finan- 
ciranje dejavnosti državnih organov, notranja delitev dohodka in osebnih do- 
hodkov, minimalni osebni dohodki, funkcije državnih organov urejajo z drugimi 
predpisi. 

Izjema so do neke mere le določbe o delovnih razmerjih, ki dopolnjujejo 
temeljni zakon o delovnih razmerjih glede na specifičnosti državnih organov. 
Upoštevajoč položaj državnih organov nasproti skupščinam družbeno-političnih 
skupnosti in nasproti njihovim politično-izvršilnim organom je samoupravljanje 
v upravnih in drugih državnih organih usmerjeno le na urejanje notranjih od- 
nosov. V tem okviru delovne skupnosti v državnih organih odločajo o delitvi 
sredstev in osebnih dohodkov, določajo notranjo organizacijo in sistemizacijo 
delovnih mest, urejajo medsebojna delovna razmerja, skrbijo za strokovno izpo- 
polnjevanje in za zboljšanje organizacije dela ter za racionalno in učinkovito 
poslovanje za izboljšanje delovnih pogojev in podobno'. 

Obseg samoupravnih pravic zajema tudi vsa bistvena vprašanja notranjih 
odnosov in organizacije poslovanja. O razmejitvi teh pravic med delovno skup- 
nostjo in starešino odloča Skupščina vsake družbeno-politične skupnosti sa- 
mostojno. Zakonski predlog razmejuje te odnose le za republiške organe tako, 
da o vseh pomembnejših vprašanjih odločata delovna skupnost in predstojnik 
organa enakopravno. 

Obseg samoupravnih pravic, ki je predviden v predlogu zakonskega teksta, 
je predvsem v skladu z načeli zveznega splošnega zakona. 

Nosilci pravic in dolžnosti samoupravljanja so vsi delovni ljudje, ki delajo 
v državnih organih. Delovne skupnosti sicer lahko prenašajo določene pravice 
samoupravljanja na svoje svete ali svete delovnih enot, vendar ostaja poudarek 
na neposrednem izvrševanju samoupravnih pravic, na zborih, referendumih itd. 

Sveti delovnih skupnosti naj bi opravljah le tiste zadeve, ki niso načelnega 
pomena, npr. odločanje o posamičnih vprašanjih s področja delovnih razmerij 
in delitve dohodka. Vse načelne odločitve zlasti sprejemanje pravilnikov, fi- 
nančnih načrtov in zaključnih računov pa naj bi delovne skupnosti praviloma 
urejale neposredno. 

Postopek za izvolitev svetov delovnih skupnosti, organov in svetov no- 
tranjih organizacijskih enot je po predlogu zakona v primerjavi s predpisanim 
postopkom za volitve v delovnih organizacijah, močno poenostavljen tako, da 
ustreza strukturi državnih organov. Ne glede na to pa se lahko delovne skup- 
nosti same odločijo, da za volitve in odpoklic članov sveta smiselno uporabijo 
ustrezne določbe predpisov o volitvah delavskih svetov in drugih organov 
upravljanja v delovnih organizacijah. O delovnih razmerjih, ki postajajo vse 
bolj element samoupravljanja, so v predlog zakona sprejete nekatere dopol- 
nilne določbe, približno' v enakem obsegu in na enak način kot so z zakonom 
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v zvezni upravi predvidene za zvezne organe. S temi določbami se dopolnilno 
ureja nekatera vprašanja sprejemanja na delo in prenehanja dela v državnih 
organih, pravice in dolžnosti pri upravljanju službe, strokovno izobraževanje 
v upravi in disciplinsko odgovornost, V vseh drugih primerih se v vseh dr- 
žavnih organih temeljni zakon o delovnih razmerjih uporablja neposredno. 
Predhodne razprave o disciplinski odgovornosti so pokazale, da te ni mogoče 
urediti enako kot v delovnih organizacijah, ker državni organi izvajajo javna 
pooblastila in zato delovna disciplina in odgovornost delavcev v teh organih 
neposredno zadeva tudi javnost. Kljub temu pa je bilo potrebno spremeniti 
sedanjo organizacijo disciplinskega sodstva, ker taka organizacija ni povsem 
v skladu s samoupravnimi pravicami delovnih skupnosti. 

Mnogo je bilo razprav tudi o tem, ali je še utemeljeno, da se delavcem 
v upravi zagotavlja posebna zaščita v primeru ukinitve organov, služb in de- 
lovnih mest. Sprejeto je bilo mnenje, da je to zaščito še treba zagotoviti v iz- 
jemnih primerih, ko se ukinejo organi v celoti ali ko se z zakonom ukinejo 
določene službe, da pa v vseh drugih primerih veljajo določbe o prenehanju 
dela po temeljnem zakonu o delovnih razmerjih. 

Določbe, ki so sprejete v predlog zakona, torej v ničemer ne bodo ovirale 
pospeševanja procesa izboljševanja strokovnosti, zmanjševanja števila usluž- 
bencev, racionalizacije poslovanja in podobno. Zaostriti je potrebno vprašanje 
ustrezne strokovnosti upravnih delavcev, saj je znano, da sedanja struktura jie 
zadovoljuje. V občinskih upravah namreč manjka 207 to je okoli 39 °/o visoko 
kvalificiranih strokovnjakov, 329 ali 49 °/o delavcev z višjo kvalifikacijo in celo 
789 ali 35 % srednje kvalificiranih kadrov. Zato je toliko bolj utemeljeno, da 
dobi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije zakonsko poobla- 
stilo, da predpiše načine strokovnega pouka, izpitov in druge načine strokov- 
nega izobraževanja za upravne delavce. In končno-, zakonski predlog vsebuje 
tudi določbo o ukinitvi uporabe določb zakona o javnih uslužbencih ter ureditvi 
prehcdnega režima do normalne ureditve novega pravnega stanja. 

Samoupravljanje v državnih organih je doslej že uzakonjeno za zvezne 
organe in za državne organe v skoraj vseh socialističnih republikah. Pravice 
samoupravljanja delovnih ljudi so v vseh republiških zakonih določena v pri- 
bližno' enakem obsegu kot so predvidene v.tem predlogu zakona. S sprejetjem 
tega zakonskega predloga bo pri nas le dejansko-pravno sankcionirano stanje 
samoupravljanja v državnih organih. Z manjšo odložitvijo sprejema v naši re- 
publiki pa smo še dosegli, da je sedaj predloženi osnutek zakona usklajen tudi 
z zakonom o republiški upravi v SR Sloveniji in z zveznim temeljnim zakonom 
o delovnih razmerjih, ki sta bila pred kratkim sprejeta. 

Zakonski osnutek je bil poprej predložen v razpravo tudi občinskim skup- 
ščinam in nekaterim državnim organom. Dosedanje izvajanje sistema samo- 
upravljanja v državnih organih na načelih dohodka in delitve po delu je 
pokazalo v glavnem pozitivne rezultate. Marsikje so prav z izvajanjem sistema 
dosegli boljše in bolj racionalno poslovanje, čeprav so se obenem tudi tu in 
tam pokazale razne pomanjkljivosti, večinoma kot posledica nerazumevanja 
sistema in njegove začetne nedograjenosti. Uvedba samoupravljanja v državne 
organe je torej del procesa, ki ga je treba razumeti v vsej njegovi kompleks- 
nosti. Samoupravljanje v državnih organih je sicer omejeno le na urejanje 
notranjih odnosov, toda te samoupravne pravice vendarle globoko posegajo 
v fiziognomijo uprave in drugih državnih organov, v posledicah pa tudi na 
njihove odnose nasproti občanom, predstavniškim organom in organizacijam. 
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Ce navedem še, v kakšni širini se bo uporabljal zakon, moram reči, da v 
Socialistični republiki Sloveniji zajema samoupravljanje 7694 delavcev, ki so 
zaposleni v občinskih in republiških upravnih organih, brez organov za notranje 
zadeve, 1297 delavcev v pravosodnih organih, 169 delavcev v javnih tožilstvih 
in javnih pravobranilstvih in 1776 delavcev zaposlenih pri družbeno-političnih 
organizacijah in društvih, skupaj torej nad 11 000 zaposlenih. Ti delovni ljudje 
v okviru svoje notranje samouprave razpolagajo letno s sredstvi v znesku 
24 milijard dinarjev, brez funkcionalnih izdatkov in z okrog 19 milijardami 
dinarjev za bruto osebne dohodke. 

Nedvomno bo sprejem tega zakonskega predloga močno spodbudil vse 
delovne ljudi v državnih organih k nadaljnjim naporom za čim doslednejše 
izvajanje samoupravljanja in delitve po delu, s tem pa tudi k odpravljanju 
slabosti v poslovanju in k napredku organizacije, racionalizacije in debirokra- 
tizacije. V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije zato predlagam 
Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da sprejme besedilo zakonskega 
predloga, kakor je predložen. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor 
za organizacijsko-politična vprašanja in zakonodajno-pravna komisija. Oba sta 
dala pismeni poročili. Ali želita poročevalca dati k predlogu zakona še ustno 
poročilo? (Ne želita.) 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o samo- 
upravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji. 

Dajem deset minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.45 in se je nadaljevala ob 12.55.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora. 

Prehajamo na 10. to č k o dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o sodiščih splošne pristojnosti. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Franca Kutina. Prosim, besedo ima France Kutin. 

France Kutin: Tovariši ce in tovariši poslanci! V razvoju sodstva v 
Socialistični Jugoslaviji in tudi v Sloveniji bi sedanje razdobje lahko opredelili 
kot tretje razvojno obdobje. Za vsako izmed treh razdobij so značilne nekatere 
posebnosti, ki obenem stopnjujejo> kvaliteto v razvoju našega sodnega sistema. 
V času narodnoosvobodilne vojne so se formirala sodišča, ki so imela vsa obe- 
ležja ljudskega demokratičnega in revolucionarnega sodstva, kar je prevzela 
v svoje določbe tudi ustava FLRJ ter za tem ustava LRS, ki sta določili 
osnovna načela za delovanje ljudskih sodišč, ter njih značaj in organizacijo. 
Med načeli so bila najpomembnejša: enakost državljanov pred zakonom in 
sodiščem, načelo neodvisnosti sodišč pri odločanju, načelo zakonitosti in zbor- 
nosti sodišč, načelo sodelovanja državljanov v sojenju, ter končno načelo voliv- 
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nosti sodnikov. Vsa ta načela predstavljajo še danes osnove našega sodnega 
sistema. Načelo zakonitosti nima le svojih pravnih karakteristik, ampak pomeni 
obenem, da je vsakdo, ne glede na pravna pooblastila, ki jih ima, podrejen 
pravnemu redu in pravnim normam. Taka zakonitost predpostavlja predvsem 
družbeno-politično vzgojo v smeri prostovoljne družbene discipline, po drugi 
strani pa tudi tak pravosodni sistem, ki je zgrajen na načelih samostojnosti 
in neodvisnosti. Ustava Federativne ljudske republike Jugoslavije iz leta 1946 
je določala le sistem rednih sodišč, vojaška sodišča je samo omenjala. Pozneje, 
leta 1947, je bila ustanovljena še državna arbitraža, ki pa je bila skoraj bolj 
upravni, kot pa sodni organ. Tako je bilo zaključeno medvojno in prvo povojno 
razvojno obdobje našega sodnega sistema. 

Z zakonom o sodiščih z dne 5. julija 1954. leta je bil izpopolnjen sodni 
sistem s tem, da je zakon uveljavil na osnovi enotnih načel tri vrste sodišč: 
redna, gospodarska in vojaška sodišča. Funkcije gospodarskih "in vojaških sodišč 
sta pozneje uredila posebna zakona. Spremembe v gospodarskem sistemu in 
planiranju so zaradi krepitve samostojnosti gospodarskih organizacij in pove- 
čanja vloge zakona v obravnavanju njihovih medsebojnih odnosov zahtevale 
preobrazbo prejšnje državne arbitraže v gospodarsko sodišče. 

Zakon o sodiščih iz leta 1954 in zakon o gospodarskih sodiščih iz istega 
leta sta uveljavila še nekatere značilnosti. Nova zakona nista bila več v odnosu 
na prejšnje predpise samo organizacijska, ampak sta urejala tudi status ter 
pravice in dolžnosti sodnikov in sodnikov porotnikov. Sprejeta je bila vrsta 
novih določil, ki so okrepila sodnikom njihov položaj, zagotovila strokovnost 
in druge nujne pogoje za izvrševanje sodne funkcije. Sprejetje ustave Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije in ustave Socialistične republike Slo- 
venije pomeni začetek tretjega razdobja razvoja sodnega sistema. Osnovna orga- 
nizacijska in funkcionalna načela, ki veljajo za vsa sodišča v SFRJ in jih 
predpisuje zvezna ustava ter republiške ustave, so postala tudi sestavni del 
zvezne zakonodaje o sodiščih, in sicer temeljnega zakona o> sodiščih splošne 
pristojnosti in zakona o gospodarskih sodiščih. Da bi laže razumeli nekatere 
značilnosti obeh republiških zakonskih predlogov, ki sta na dnevnem redu da- 
našnjega zasedanja, mi dovolite, da obrazložim osnovne značilnosti zveznega 
temeljnega zakona o sodiščih splošne pristojnosti in zveznega popolnega zakona 
o gospodarskih sodiščih. 

Zvezni zakon o sodiščih splošne pristojnosti je temeljni zakon, zato ureja 
organizacijo in osnovne značilnosti sodnega sistema tako, da prepušča repu- 
blikam, da urede določena področja z dopolnilnimi predpisi. Zvezni zakon o 
gospodarskih sodiščih pa je popolni zakon, ki samo pooblašča republike, da 
s svojim zakonom uredijo le povsem določene zadeve. V tem se oba zvezna 
zakona med seboj razlikujeta in se morata razlikovati zategadelj tudi repu- 
bliška zakona. Obema zakonskima predlogoma so skupne določbe, ki povzemajo 
in 'precizirajo osnovna ustavna načela glede vloge, položaja in funkcije sodišča 
in sodnika v našem pravnem in družbeno-političnem sistemu. Pri tem je treba 
poudariti, da načela novejše zakonodaje v ničemer ne spreminjajo, niti ne 
zmanjšujejo pomena osnovnih načel sodstva iz prvih razvojnih obdobij, temveč 
jih še dalje razvijajo, poglabljajo in prilagajajo današnji stopnji razvoja skup- 
ščinskega sistema, samoupravljanja ter družbenih in človeških odnosov. Sodišča 
ohranjajo še vedno svoj posebni sistem, v okviru katerega se uveljavljajo odnosi 
med sodišči, organizacija kontrole dela sodišč in drugi vertikalni odnosi med 
sodišči po instančni poti. 
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Ohranja se tudi enotnost sodnega sistema in samostojnost sodišča kot 
organa družb eno-politične skupnosti. Skladno z današnjo družbeno-politično 
funkcijo je dobilo sodišče tudi dolžnost obveščati skupščino ustrezne družbeno- 
politične skupnosti o pravilnosti uporabe zakonov in o problemih svojega 

■ lastnega dela. .Razen sojenja, ki je in bo ostala osnovna funkcija sodišča, pa 
nalaga novi zakon sodišču še dolžnost spremljati in proučevati družbene od- 
nose in pojave, ki jih ugotavlja pri svojem delu, z ugotovitvami seznanjati 
skupščino in predlagati ukrepe za preprečevanje družbeno nevarnih in škod- 
ljivih pojavov ter ukrepe za utrjevanje zakonitosti. Tako se ustvarjajo novi 
odnosi med skupščino in sodišči in s tem krepi tudi vloga skupščinskega 
sistema ter obenem opredeljuje poseben položaj, ki ga ima sodišče v tem 
sistemu. Sodišče se tako' na določen način s svojim delovnim programom vklju- 
čuje tudi v delovni program skupščine in njenih organov. 

Druga novota je v tem, da postane občinsko sodišče osnovna enota sodnega 
sistema, ker bo njegova stvarna pristojnost odslej zajemala pretežno večino 
sodnih zadev. Nadaljnja značilnost obeh zveznih zakonov je načelo reelekcije 
sodnikov za mandatno dobo osmih let. Po tej dobi je sodnik lahko ponovno 
izvoljen razen, če se izrecno ne udeleži razpisa. Z uveljavitvijo načela reelekcije 
se položaj sodnika in njegova družbena funkcija bistveno spreminjata ter se 
usklajujeta s podobnimi družbenimi funkcijami in z vlogo sodišča v razmerju 
do skupščine. 

Na skupščine družbeno-političnih skupnosti se tudi prenaša pravica in 
dolžnost objave izpraznjenih sodniških mest za določeno sodišče in poziv kan- 
didatom, naj se prijavijo v določenem roku. Pri tem odpade neposredna inter- 
vencija upravnega organa. 

Po dosedanjih predpisih so bile za sodnika lahko izjemoma izvoljene tudi 
osebe brez sodniškega izpita. Novi zakon takih izjem ne dovoljuje več; naj- 
višja kvalifikacija je, skladno z vsem ostalim, logična zahteva. Kot razlog za 
razrešitev sodnika se navaja hujša kršitev sodniške dolžnosti oziroma ugleda 
sodniške službe, ali če je s svojim delom pokazal, da zanjo ni zmožen. Po prejš- 
njem zakonu je bil sodnik lahko razrešen zaradi strokovne nesposobnosti ali 
moralne neprimernosti. 

Odpravljena sta tudi disciplinska odgovornost sodnika in disciplinski po- 
stopek zoper sodnika, ker nista v skladu z njegovo voljeno funkcijo. Za sod- 
nike porotnike nova zakona opuščata spodnjo starostno omejitev 27 let, ki je 
doslej neopravičeno onemogočala, da bi bili za sodnike porotnike lahko voljeni 
tudi mlajši občani. 

Na sodiščih se tudi uvaja samoupravljanje s tem, da delovna skupnost, 
podobno kot v drugih državnih organih, sodeluje pri programiranju dela, 
ocenjevanju izvršenega dela, delitvi dohodka in osebnega dohodka po delovnem 
uspehu, izpopolnjuje notranjo organizacijo dela, išče notranje rezerve v racio- 
nalizaciji administrativnega poslovanja ipd. Zvezni zakon tudi dopušča mož- 
nost, da se za posamezne strokovne posle zaposlijo na sodiščih strokovnjaki 
nepravniki, npr. sociologi, socialni delavci, ekonomisti itd., čeprav jim ne 
priznava statusa strokovnih sodelavcev. Odpravljen je dosedanji sodniški in 
odvetniški izpit in uzakonjen enotni pravosodni izpit ter enotna pripravniška 
praksa v pravosodju. Osnovni namen te ureditve je ustvariti enake pogoje za 
kadrovsko izpopolnjevanje vseh pravosodnih ustanov. 

Zvezni zakon o gospodarskih sodiščih uveljavlja na enak način kot zakon 
o sodiščih splošne pristojnosti vsa osnovna načela, vendar s to razliko, da ureja 
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kot popolni zakon še druge zadeve, ki jih sicer temeljni zakon o sodiščih 
splošne pristojnosti prepušča republiški zakonodaji. Za tako kvalitetno spre- 
membo v organizaciji in delovanju sodišč, kakor jo predvidevata nova zvezna 
in republiška zakonodaja, so danes že podani osnovni pogoji. To nam deloma 
kažejo tudi tile podatki, glede sodišč splošne pristojnosti, ki veljajo' za Slove- 
nijo: v letu 1954 smo imeli 40 sodišč, in sicer 1 vrhovno, 5 okrožnih in 34 
okrajnih sodišč. Do leta 1964 je bilo na novo ustanovljenih 8 občinskih sodišč 
in 3 okrožna sodišča, pri čemer so se bivša okrajna sodišča preimenovala v 
občinska sodišča, to se pravi, da smo imeli v letu 1964 11 sodišč več kakor 
leta 1954. » 

V 1954. letu smo imeli 221 sodnikov, od tega 7 žensk sodnic ali 3,1 %>. 
Brez pravniške izobrazbe je bilo takrat 14 sodnikov ali 6,7 %, v letu 1964 je 
bilo 292 sodnikov, od tega 43 žensk sodnic ali 14,7 °/o. Sodnikov brez pravne 
izobrazbe je le še 0,6 %>, v vsej Sloveniji samo 2. 

Bistveno se je tudi spremenil starostni sestav. V letu 1954 je bilo do 40 let 
starih 36% sodnikov, leta 1964 jih je bilo 51 %>, v letu 1954 je bilo od 40—60 
let starih 58 °/o sodnikov, v letu 1964 pa 41 '°/o' in končno nad 60 let starih 
sodnikov je bilo v letu 1954 6'°/o, v letu 1964 pa 8 %>. 

V letu 1954 je bilo pri sodiščih splošne pristojnosti 3886 sodnikov porot- 
nikov od tega 576 žensk sodnic porotnic ali 14,8 v letu 1964 se je to' število 
dvignilo' na 4302 sodnika porotnika in od tega 1002 ali 23'% ženski. 

Glede gospodarskih sodišč so spremembe manjše. V letu 1954 je bilo eno 
višje gospodarsko sodišče in 4 okrožna gospodarska so>dišča. To število' gospo- 
darskih sodišč se do danes ni spremenilo. V letu 1954 je bilo 26 sodnikov go- 
spodarskih sodišč, v letu 1964 pa 27, med njimi ni nobene . ženske. Za leto 
1954 nimamo podatkov o starosti sodnikov gospodarskih sodišč, medtem ko je 
bilo v letu 1964 do 40 let starosti 1 sodnik, od 41 do 50 let 8 sodnikov, od 51 
do 60 let 14 sodnikov in nad 60 let 4 sodniki. V letu 1954 so imeli, tako kot 
tudi v letu 1964, vsi sodniki gospodarskih sodišč pravno fakulteto- in vsi tudi 
sodniške izpite. 

Pregled števila občasnih sodnikov za okrožna gospodarska, in za višje go- 
spodarsko sodišče pokaže, da je bilo v letu 1964 na vseh gospodarskih sodiščih 
367 sodnikov porotnikov, od tega 37 žensk ali 10 fl/o. V letu 1955 je bilo v vseh 
gospodarskih sodiščih 525 sodnikov porotnikov, koliko1 je bilo od tega števila 
žensk, nimamo podatkov. 

V pripravah za navedena republiška zakonska predloga, ki sta predmet 
današnje obravnave, so razen sodišč sodelovali tudi ostali republiški pravosodni 
organi, Ustavno sodišče socialistične republike Slovenije, Univerza v Ljubljani, 
Višja pravna šola v Mariboru, Zveza društev pravnikov v Ljubljani in še ne- 
katere organizacije in ustanove. Tako je bila materija obeh zakonskih osnutkov 
dobro proučena in je plod široke razprave. O obeh zakonskih osnutkih je raz- 
pravljal tudi odbor Izvršnega sveta za notranjo politiko in Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, katerih spreminjevalni predlogi so bili v celoti sprejeti v 
oba predloga zakonskih tekstov. Predvsem se je bilo treba odločiti, ali naj se 
uredi materija za sodišča splošne pristojnosti in za gospodarska sodišča v enem 
zakonu, ali pa naj gospodarska sodišča ureja poseben zakon. 

Zaradi enotnosti in specifičnosti gospodarskih sodišč ter zaradi točno do- 
ločenih pooblastil, ki jih zvezni zakon o gospodarskih sodiščih daje republikam, 
je prav, da je materija o gospodarskih sodiščih urejena s posebnim republi- 
škim zakonom. Predlog zakona o sodiščih splošne pristojnosti je usvojil stališče, 
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da se določbe zveznega temeljnega zakona o sodiščih splošne pristojnosti ne 
prevzamejo v republiški zakon in ne ponavljajo, temveč se dopolnijo samo tiste 
določbe temeljnega zakona, ki dopolnitev zahtevajo in uredijo tista vprašanja, 
ki jih temeljni zakon podrobno ne ureja. Zato predlog zakona o sodiščih splošne 
pristojnosti nima določb glede funkcij sodišč, določb o poslovniku, o sodni 
upravi, o začasni dodelitvi sodnikov in o strokovnih sodelavcih na sodiščih, ker 
ta vprašanja ureja temeljni zakon o sodiščih in zlasti še, ker bo večino teh 
vprašanj še podrobneje uredil sodni poslovnik. Vprašanje v zvezi s samo- 
upravljanjem delovnih ljudi na sodišču pa bo uredil republiški zakon o samo- 
upravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji in, skladno s tem 
zakonom, pravilniki sodišč,, ki bodo morali zlasti podrobno urediti notranjo 
organizacijo sodišč, delitev sredstev in delitev osebnih dohodkov na sodiščih. 

Omenil bom nekatere značilnosti predloga zakona o sodiščih splošne pri- 
stojnosti. Zvezni temeljni zakon pooblašča republiko, da ustanavlja in ukinja 
sodišča in določa krajevno območje in sedež sodišč, kar je doslej urejal po- 
seben odlok. Pri tem je bilo upoštevano sedanje dejansko stanje števila in 
vrst sodišč splošne pristojnosti, ker za enkrat ni potrebe po spremembah ob- 
stoječega stanja. O pravni pomoči sodišč občanom določa zvezni zakon le, da 
ob pogojih, določenih v zakonu, dajejo sodišča občanom pravno pomoč pri uve- 
ljavljanju in varstvu njihovih pravic v stvareh iz sodne pristojnosti. S tem je de- 
jansko določen obseg pravne pomoči sodišča občanom. Zakonski predlog še določa, 
da dajejo pravno pomoč občanom praviloma občinska sodišča, v tem ko jo dajejo 
okrožna sodišča in vrhovno sodišče Slovenije samo v tistih zadevah, za katere 
so pristojna na prvi stopnji. Zakonski predlog tudi uzakonja uradni dan zunaj 
sedeža občinskih sodišč. Podrobnosti o pravni pomoči sodišč občanom pa bo 
določal sodni poslovnik. Zakonski predlog torej sledi temeljnemu zakonu ko 
določa, da dajejo sodišča občanom pravno pomoč le v zadevah, za katere so 
sodišča pristojna, ne pa tudi v drugih, kot npr. v upravnih zadevah, zadevah 
socialnega zavarovanja in podobno. 

Po podatkih iz leta 1964 so sodišča dala pravno pomoč preko 150 000 ob- 
čanom, pri čemer je bilo približno 47 000 primerov iz sodne pristojnosti. Za 
določeno omejevanje dajanja pravne pomoči sodišč občanom govori tudi dejstvo, 
da zlasti na majhnih sodiščih isti sodniki sprejmejo1 na zapisnik tožbo, v zadevi 
sodijo, nato pa čestokrat sestavijo še pritožbo zoper lastno sodbo, kar nedvomno 
negativno vpliva na kakovost postopka in ni v skladu z načelom objektivnosti 
pri odločanju. 

Ker temeljni zakon nima določb o poslovanju sodišč na narodnostno me- 
šanih območjih, uvaja zato zakonski predlog, skladno z ustavnimi načeli, po- 
sebno poslovanje sodišč na teh območjih z uveljavljanjem enakopravnosti itali- 
janskega in madžarskega jezika, podrobnosti pa prepušča sodnemu poslovniku. 
Dokler ne bo izdan sodni poslovnik, se ravnajo sodišča na narodnostno mešanih 
območjih po začasnih navodilih republiškega sekretariata. 

Določbe temeljnega zakona, ki govore o samoupravljanju na sodiščih, so v 
zakonskem predlogu samo nekoliko dopolnjene glede na to, da bo tudi samouprav- 
ljanje na sodiščih urejal republiški zakon o samoupravljanju delovnih ljudi v 
upravnih organih v SR Sloveniji, medtem ko bodo notranjo organizacijo sodišč 
in podrobnosti glede sodne uprave, delitve sredstev, delitve osebnih dohodkov in 
podobno, skladno z navedenim zakonom, urejali pravilniki sodišč. Zakonski pred- 
log načeloma nalaga občinam dolžnost, da zagotovijo sredstva za delo občinskih 
sodišč. Ce pa so občinska sodišča pristojna za območje dveh ali več občin, za- 
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gotavljajo sredstva za delo teh sodišč te občine sorazmerno. Ker zakon o 
financiranju družbeno-političnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji in 
zakon za izvedbo odprave okrajev v Socialistični republiki Sloveniji, izrecno 
ne zagotavljata sredstev za delo okrožnih sodišč in Vrhovnega sodišča Slovenije, 
prevzema zato republika tako obveznost s tem zakonskim predlogom. Glede 
postopka za presojo' ustavnosti in zakonitosti povzema zakonski predlog smi- 
selne določbe temeljnega zakona. Pri tem je pripomniti, da je bilo v načelni 
obravnavi sproženo vprašanje ustavnosti in umestnosti teh določb. Ustava So- 
cialistične republike Slovenije namreč določa, da je v primeru, če se pojavi 
vprašanje ustavnosti in zakonitosti v postopku pred sodišči, za sprožitev po- 
stopka za oceno ustavnosti in zakonitosti pred ustavnim sodiščem Slovenije, 
pristojno Vrhovno sodišče Slovenije. Namen te določbe je, da pobude sodišč 
za sprožitev takega postopka poprej oceni Vrhovno sodišče, ki naj odloči, ali 
naj se postopek sproži ali ne. Določba 10. člena zakonskega predloga sicer ni 
v skladu z omenjenim namenom, vendar ni v nasprotju z besedilom ustave, ki 
hkrati dopušča možnost, da se z zakonom določijo tudi drugi državni organi 
kot pristojni za sprožitev postopka pred ustavnim sodiščem. Glede na določbo 
zakonskega predloga, da v primeru, če občinsko ali okrožno sodišče da pobudo 
Vrhovnemu sodišču Slovenije za uvedbo postopka za presojo ustavnosti ali za- 
konitosti, če meni, da republiški zakon, ki bi ga bilo treba v posamičnem pri- 
meru uporabiti, ni v skladu z ustavo in da mora sodišče počakati s postopkom, 
ali prekiniti postopek, dokler ne dobi ustreznega obvestila Vrhovnega sodišča 
Slovenije, je pripomniti, da je bilo sproženo vprašanje, če je to problematiko 
možno urejati z republiškim, zakonom. V bistvu gre za sodni postopek, kar 
spada v področje popolne zvezne zakonodaje, vendar zvezni zakon nima za- 
devnih določb, zaradi česar more to urediti republiški zakon. Temeljni zakon 
o sodiščih splošne pristojnosti ureja tako prej omenjeno vprašanje, kot tudi 
vprašanje postopka sodišča, samo za primere, ko* gre za pravice oziroma dolž- 
nosti in postopek sodišč v zvezi z zadevami, ki spadajo v pristojnost Ustavnega 
sodišča Jugoslavije. Zakonski predlog rešuje obe vprašanji smiselno, seveda 
le kolikor gre za primere, ki spadajo v pristojnost Ustavnega sodišča Slovenije. 

Zakonski predlog ne predvideva neposrednih volitev sodnikov in sodnikov 
porotnikov in ni uporabil zadevnega pooblastila iz 2. odstavka 16. člena temelj- 
nega zakona, pač pa določa, da se pri kandidiranju sodnikov porotnikov ob- 
činskih sodišč upošteva tudi morebitne predloge in mnenja zborov volivcev. 
Praksa kaže, da je taka ureditev za enkrat najbolj smotrna. Zakon tudi ureja 
sistemizacijo pri sodiščih s tem, da pristojne skupščine določajo število sodnikov 
in sodnikov porotnikov pri sodiščih. Predlog sodišča, ki naj bi bil osnova za 
razpravo pristojni skupščini, pa obenem varuje samoupravne pravice sodišč. 
Mnenje republiškega sekretariata je v bistvu samo pomoč na osnovi prikaza in 
upoštevanja določenih splošnih dognanj in kriterijev. Določba zakonskega pred- 
loga, da v primeru, kjer deluje občinsko sodišče za več občin, volijo sodnike 
porotnike vse občine, izhaja iz določb temeljnega zakona, da so glede oprav- 
ljanja sodniške funkcije sodniki porotniki izenačeni s sodniki. V postopku pri 
volitvah in razrešitvah sodnikov in sodnikov porotnikov ni bilo usvojeno sta- 
lišče, da bi morala pristojna skupščina najprej preskrbeti mnenje o kandidatih 
ali o razlogih za razrešitev od predsednika sodišča ali republiškega sekretariata, 
temveč se presoja o tem, če kandidati izpolnjujejo potrebne pogoje ali če so 
podani pogoji za razrešitev povsem prepušča skupščini oziroma pristojnemu 
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organu skupščine. Skupščina, oziroma njen organ, imata tako možnost, da po 
prosti oceni iščeta podatke o kandidatu, kar je v skladu s pooblastili skupščine. 

Zvezni zakon nima določil o povračilih stroškov in o nagradah sodnikom 
porotnikom. Ker zakon o gospodarskih sodiščih za sodnike porotnike v gospo- 
darskih sodiščih predvideva povračilo stroškov in tudi nagrade in ker so sod- 
niki porotniki obeh vrst sodišč izenačeni, ni razlogov, da ne bi imeli sodniki 
porotniki sodišč splošne pristojnosti enakih pravic kot sodniki porotniki gospo- 
darskih sodišč. Povračila in nagrade sodnikom porotnikom predstavljajo ma- 
terialno pravico, katere pravna ureditev ne more biti prepuščena upravnemu 
organu in tudi zvezni zakon o gospodarskih sodiščih izrecno določa, da predpise 
o povračilih in nagradah sodnikom porotnikom določa skupščina ustrezne druž- 
beno-politične skupnosti. Zato je zakonski predlog prevzel smiselno to določbo. 
Kljub tej določbi pa ostane možnost pooblastila republiškemu upravnemu organu, 
da predpiše podrobnosti za izvrševanje ustreznega akta skupščine, ki bo urejal 
bistvena vsebinska vprašanja o povračilih in nagradah sodnikom porotnikom. 
Republiška skupščina naj bi to vprašanje uredila le za okrožna sodišča in za 
Vrhovno sodišče Slovenije, .medtem ko bi predpise o povračilih in nagradah 
sodnikom porotnikom občinskih sodišč izdale občinske skupščine. 

Z dopolnitvami ustreznih določb temeljnega zakona se predpisuje obveznost 
občinskih in okrožnih sodišč, da v svojih pravilnikih zagotovijo tolikšno število 
pripravnikov, ki je primerno potrebam sodišč in pravosodja nasploh in tudi 
potrebam družbeno-političnih skupnosti .Sredstva za pripravnike za potrebe 
pravosodja zagotavljajo družbeno-politične skupnosti. Družbeno-politične skup- 
nosti pa seveda niso dolžne zagotoviti sredstev tudi za tiste pripravnike, ki se 
na sodišču pripravljajo za delo v gospodarskih organizacijah in drugih organi- 
zacijah izven pravosodja. Ta sredstva morajo torej zagotoviti tiste delovne ozi- 
roma druge organizacije, ki pošiljajo svojega delavca na strokovno prakso na 
sodišče. 

Uredba o stalnih sodnih tolmačih iz leta 1959, ki je urejala njihovo poslo- 
vanje, je že zastarela. Zato je primerno, da se s tem zakonom uredijo< materialno- 
pravna vprašanja o stalnih sodnih tolmačih in kdo jih postavlja; formalna vpra- 
šanja bo uredil pravilnik, ki ga predvideva 27. člen zakonskega predloga. 

Posebno poglavje obravnava pristojnost, naloge in ureditev Vrhovnega so- 
dišča Slovenije v obsegu in na način kot je to uredil za Vrhovno sodišče Jugo- 
slavije temeljni zakon. Pripomniti je, da je bilo treba v 28. členu, ki govori 
o pristojnosti, v 6. alinei določiti besedilo, da rešuje Vrhovno sodišče Slovenije 
v okviru zakona spore o pristojnosti, zaradi tega, ker je reševanje določenih 
sporov o pristojnosti med sodišči splošne pristojnosti v nekaterih zveznih pro- 
cesnih zakonih drugače urejeno. Takb namreč zakonik o kazenskem postopku 
in zakon o pravdnem postopku določata, da v sporu o pristojnosti med sodišči 
odloča skupno neposredno višje sodišče. V teh primerih, zlasti še, ker spada 
področje sodnih postopkov v popolno zvezno zakonodajo, ne bi mogel republiški 
zakon drugače urediti vprašanja reševanja pristojnosti sporov med sodišči in 
je zato predlagana omejitev v okviru zakona potrebna. Občinsko sodišče II. v 
Ljubljani ima poseben položaj v tem, ker je sedež sodišča izven območja občin, 
za katere deluje. Zato je bilo treba v 35. členu zakonskega predloga določiti, 
da opravlja tiste naloge, ki jih sicer opravlja skupščina občine, v kateri ima 
sodišče svoj sedež, za to sodišče skupščina občine Ljubljana-Siška. 

Zvezni zakon o gospodarskih sodiščih, kot popolni zakon, izčrpno ureja 
materijo o gospodarskih sodiščih, zato se s predlogom zakona urejajo le 
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tista posamezna vprašanja, ki jih zvezni zakon izrecno prepušča republikam, 
da jih uredijo s svojimi zakoni ali z drugimi predpisi. Predlog zakona je -se* 
stavljen v okviru pooblastil zveznega zakona, zato ne povzema njegovih določb. 
S tem, da je prevzel vsebino dosedanjega odloka o določitvi krajevnega ob- 
močja okrožnih gospodarskih sodišč, je zadovoljil določbi zveznega zakona, p6 
kateri se ustanavljanje, prenehanje, krajevno območje in sedež gospodarskih 
sodišč lahko določa le z republiškim zakonom. Dosedanjega stanja v organi^ 
zaciji sodišč ni bilo potrebno spreminjati. Glede na število okrožnih gospo dar-1- 
skih sodišč zadošča v Sloveniji tudi eno samo višje gospodarsko sodišče. 

Kar zadeva postopek za določitev števila sodnikov in sodnikov porotnikov 
v gospodarskih sodiščih in postopek za njihovo izvolitev in razrešitev, prevzemi 
zakonski predlog ustrezne določbe iz predloga zakona o sodiščih splošne pri- 
stojnosti, ker ni razloga, da bi bile te določbe različne. Zvezni zakon o gospo- 
darskih sodiščih tudi nima določb glede poslovanja sodišč na narodnostno me- 
šanih območjih. Zato je bilo treba skladno z ustreznimi določbami predlog 
zakona o sodiščih splošne pristojnosti določiti, da to vprašanje v podrobnosti 
ureja sodni poslovnik. Po zakonskem predlogu zagotavlja sredstva za dete go- 
spodarskih sodišč, skladno z 2. odstavkom 40. člena zveznega zakona, Sociali- 
stična republika Slovenija. 

Prvi odstavek 20. člena zveznega zakona določa, da imajo sodniki in sodniki 
porotniki gospodarskih sodišč pravico do povračila stroškov, ko' si jih imeli i 
opravljanjem sodniške funkcije, do povračila za izgubljeni zaslužek in do de- 
narne nagrade. Zato je bilo vprašanje podrobnejših predpisov urediti smiselno 
kot v predlogu zakona o sodiščih splošne pristojnosti. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Oba zakonska predloga sta torej v svojem 
besedilu usklajena tako, da so upoštevane in deloma prevzete iz obširne pred- 
hodne razprave vse sugestije sodelujočih in spreminjevalni predlogi nekateriji 
organov, vse v okviru pooblastil in možnosti, ki jih dajeta zrvezna zakona!. 
V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da Organizacijsko- 
politični zbor Skupščine SR Slovenije predloga obeh zakonov sprejme. . 

Predsednik Tine Remškar: Ali želi poročevalec odbora oziroma ko- 
misije dati še ustno poročilo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Ker nihče ne želi besede, zat 
ključu jem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) ~ 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o,$qy 
diščih splošne pristojnosti. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda in sicer na obravnavo, in 
sklepanje o predlogu zakona o gospodarskih sodiščih Socialistične republike 
Slovenije. Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega pred-: 
stavnika določil tovariša Franca Kutina, ki je predlog zakona že. obrazložil. Alj 
želita predstavnika odbora oziroma komisije dati tudi ustno poročilo? (Ne,) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi 
besede, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor jft 
za predlog zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala, 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) :: i 
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Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o go- 
spodarskih sodiščih v SR Sloveniji. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o nagradah Staneta Žagarja. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in je za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Borisa Lipužiča. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta 
dati še ustno' obrazložitev? (Ne). 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za prosveto in kulturo in zako- 
nodajno-pravna komisija, ki sta dala zboru pismeni poročili. Ali želita poroče- 
valca dati še ustno poročilo? (Ne.) Ali se poročevalec odbora za prosveto- in 
kulturo strinja z amandmajem zakonodajno-pravne komisije? (Strinja.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da 
ne želi nihče besede. Zaključujem razpravo. Prosim, kdor je za predlog zakona, 
naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o na- 
gradah Staneta Žagarja. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o republiški komisiji za ugotovitev pokojninske dobe. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in je za svojega pred- 
stavnika določil Erno Podbregar. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta predlog 
zakona ustno obrazložiti? (Ne.) Ali želita predstavnika odbora oziroma komisije, 
ki sta predlog zakona obravnavala, dati tudi ustno obrazložitev? (Tudi ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da 
nihče. Dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona O' repu- 
bliški komisiji za ugotovitev pokojninske dobe. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, na obravnavo1 in skle- 
panje o predlogu zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje. 

Predlog zakona je Skupščini predložil zbor Republiškega zbora za delo in 
socialno zavarovanje in je za svojega predstavnika določil predsednika tega 
odbora Janeza Japlja. Ali želi tovariš Janez Japelj dati še ustno obrazložitev? 
(Da.) Prosim. 

Janez Japelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Zvezna skupščina je 
s posebnim zakonom omejila najvišjo skupno stopnjo osnovnih prispevkov 
socialnega zavarovanja za drugo polletje od dosedanjih 24fl/o na 22,5 % od 
osnove, od katere se obračunava prispevek za socialno zavarovanje. S tem se 
-je namreč poslužila določila temeljnega zakona o organizaciji in financiranju 
Socialnega zavarovanja, ki ji omogoča, da sme v primeru, če to terja splošna 
politika delovnih ljudi in delovnih organizacij in če je potrebno, da se ohranijo 
temeljna razmerja, ki jih določa družbeni plan, z zakonom predpisati najvišjo 
stopnjo, ki jo smejo skupaj dosegati vse stopnje osnovnih prispevkov za vse 
panoge soaialnega zavarovanja. 
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Očitno, da je Zvezna skupščina hotela s tem omejiti sredstva socialnega1 

zavarovanja na potreben nivo. V istem zakonu je določila, da se tudi iz raz-' 
položljivih rezerv vračajo najprej dolgovi iz prejšnjih let, če pa teh ni, da se 
trošenje rezerv omeji. To opozarja, da je potrebno sredstva za socialno zava-; 

rovanje v prihodnje bolj smotrno odmerjati in tudi racionalneje trošiti, ter da so 
vsi ti ukrepi v tesni zvezi z napori, ki se pripravljajo za zagotovitev skladnejšega 
razvoja našega gospodarstva in da je družbeno nujno, da se tudi socialno zava- _ 
rovanje kot znaten del potrošnje vključi v te splošne napore. 

Skupščina Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slove- 
nije je proučila situacijo na področju dolgoročnih zavarovanj in v skladu s 
temeljnim zakonom o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja, spre- 
jela sklep, da za drugo polovico letošnjega leta predpiše take stopnje osnovnega 
prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter za otroški dodatek, ki 
bodo upoštevajoč tudi nabrana sredstva v prvem polletju letos krile le funkcio- 
nalne izdatke teh skladov. Tako je skupščina Republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja določila za invalidsko in pokojninsko zavarovanje namesto dose- 
danje 12,4 Vo stopnje le 11,5 °/o stopnje ter za otroški dodatek namesto dosedanje 
3,1 */o stopnje le 1,7 % stopnjo. Tako znižanje je omogočila tudi znatna rezerva, 
s katero razpolaga sklad dolgoročnega zavarovanja, saj te rezerve pri invalid- 
skem in pokojninskem zavarovanju presegajo' že eno tretjino- celotnih izdatkov 
sklada. Pri odmeri nove stopnje za otroški dodatek pa se je upošteval visok: 
dotok sredstev v prvi polovici letošnjega leta. 

Ko govorimo o ustvarjenih rezervah, je potrebno vedeti, da so tolikšne re- 
zerve v skladih invalidskega in pokojninskega zavarovanja nastale zato, ker so 
pokojnine tudi v lanskem letu še vedno znatno zaostajale za naraščanjem osebnih 
dohodkov zaposlenih in za življenjskimi stroški, čeprav se je pri načrtovanju 
stopenj, veljavnih v preteklem letu, predvidevala večja skladnost med gibanjem1 

osebnih dohodkov in življenjskih stroškov ter pokojninami. Razen tega se je 
pričakovalo', da bo s samo prevedbo pokojnin v večji meri realizirano' načelo, 
skladnosti med osebnimi dohodki in pokojninami, kar pa se ni v celoti uresničilo. 
Odtod so torej take rezerve, ki omogočajo zmanjšanje stopnje osnovnih pri- 
spevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Problematika pokojninskega in invalidskega zavarovanja kaže, da sedaj 
predlagana stopnja osnovnega prispevka v višini 11,5 o/o zadostuje za kritje te- 
kočih potreb, da pa jO' bo treba v naslednjih letih verjetno- nekoliko dvigniti, 
če bomo namreč želeli v večji meri usklajevati pokojnine in invalidnine z gibanji: 

osebnih dohodkov in življenjskih stroškov. Prav tako je treba opozoriti, da 
predlagana stopnja za otroški dodatek zadostuje samo za kritje tekočih potreb, 
letošnjega leta in da jo bo že v prihodnjem letu treba povečati, pa čeprav bi 
ostali otroški dodatki na enaki višini kot doslej in se sistem otroškega dodatka 
ne bi spremenil. Zato bo potrebno pravkar nakazane potrebe med letom teme- 
ljito proučiti in izvršiti vse priprave, da se bo pravočasno vedelo, za koliko bi 
bilo eventualno potrebno te stopnje v prihodnjem letu povečati. Omenjena rela- 
lativno ugodna situacija na področju dolgoročnih zavarovanj bi torej omogočala, 
da se znižanje prispevnih stopenj lahko izkoristi tudi za delno' razbremenitev 
gospodarskih organizacij. Manjše dajatve iz osebnih dohodkov bi gospodarskim 
organizacijam lahko znatno olajšale njihovo vključitev v napore, ki jih bo od njih: 
zahtevala stabilizacija gospodarstva. Zato ocenjujemo sklep skupščine Repu- 
bliške skupnosti socialnega zavarovanja, da zniža stopnjo za invalidsko in po-* 
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kojninsko zavarovanje ter za otroški dodatek, za smotrn in predlagamo njegovo 
potrditev. 

Temeljni zakon o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja tudi 
predvideva, da komunalne skupnosti socialnega zavarovanja v soglasju z ob- 
činskimi skupščinami samostojno določajo stopnjo prispevka za zdravstveno 
zavarovanje. Pri tem pa marajo te upoštevati, da se prispevki določajo v taki 
višini, da lahko skladi zdravstvenega zavarovanja zagotovijo- pravice zavaro- 
vanih oseb do zdravstvenega varstva in denarnih prejemkov iz zdravstvenega 
zavarovanja in da omogočijo pospeševanje zdravstvenega varstva z modernimi 
znanstvenimi in medicinskimi metodami. Pri načrtovanju sredstev za zdrav- 
stveno varstvo je zlasti važno, v kakšni višini se določi stopnja osnovnega pri- 
spevka, ki predstavlja glavni vir dohodka sklada za zdravstveno zavarovanje. 

; : Za realno oceno bodočih potreb zdravstvenega zavarovanja je potrebno, da 
.so seznanimo z dosedanjimi gibanji izdatkov tega zavarovanja in z bodočimi 
tendencami ter te konfrontiramo z našimi materialnimi možnostmi. Tu moramo 
predvsem ugotoviti, da so izdatki za zdravstveno zavarovanje v preteklih 5 letih 
stalno naraščali in to povprečno za 31 !°/o na leto. V letu 1964 pa so v primerjavi 
z, letom 1963 narasli funkcionalni izdatki komunalnih skladov zdravstvenih 
zavarovancev za 44'%, to je od 33 milijard dinarjev na 47,7 milijarde dinarjev. 
Y istem 5-letnem, obdobju je delež potrošnje zdravstvenega zavarovanja v na- 
ijednem dohodku narasel od 4% v letu 1960 na 6,1 v letu 1964, to je za preko 
52 %. Taka gibanja potrošnje v zadnjih letih so bila dosežena pri 8 «/o stopnji 
osnovnega prispevka in ob izredno dinamičnem gibanju osebnega dohodka ter 
predpisovanju dodatnega prispevka za zdravstveno zavarovanje v višini od 18 
do 20 '%> sredstev, zbranih z osnovnim prispevkom. Analize kažejo, da bi bilo mo- 
goče zagotoviti enak porast sredstev za zdravstveno zavarovanje kot v povprečju 
preteklih let tudi letos in to z 8 '°/o stopnjo v prvem polletju in z 8,5 '% stopnjo 
v drugem polletju. Zvišanje stopnje v drugem polletju za 0,5 % bi bilo potrebno 
zaradi spremenjene osnove, od katere se ta prispevek obračunava in vplačuje od 
i. aprila letos dalje. 

Višina zbranih sredstev je odvisna seveda od gibanja osebnih dohodkov, za 
katere se predvideva, da naj bi letos narasli za vsaj 28 % nasproti ravni v lan- 
skem letu. Zato menimo, da bi morala sredstva, zbrana za 8*>/» oziroma za 
8,5 "/o stopnjo osnovnega prispevka, skupaj z ostalimi dohodki sklada, zado- 
stovati za dosedanjo dinamiko rasti izdatkov te družbene službe tudi letos. 
Zbrani podatki kažejo, da so v ostalih republikah določili za zdravstveno zava- 
rovanje iste stopnje kot v preteklem letu, razen v Hrvatski, kjer so stopnjo celo 
žpižali za 0,3 % in da so pri tem, zaradi zveznega plafona, celotno omejitev 
prfenesli na dolgoročna zavarovanja. 

. Gornja dejstva kažejo, da bi bili mi edina republika, ki kljub zveznim 
omejitvam dopušča na področju zdravstvenega zavarovanja isto dinamiko ve- 
čanja sredstev kot v preteklih letih, če bi komunalne skupnosti predpisale 
Ašnovni prispevek za zdravstveno zavarovanje v drugi polovici letošnjega leta 
do 8,5 l0/o prispevne stopnje. 
«' Zbrani podatki kažejo, da je bilo mogoče v prvem polletju zbrati pri 8 % 
Stopnji osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje 22 milijard dinarjev 
m v drugem polletju pri 8,5 %> stopnji okrog 28 milijard dinarjev. To je v ce- 
lotnem letu 1965 50 milijard, kar je v primerjavi z letom 1964, ko je bilo 
»brano z osnovnim prispevkom 37 milijard in 600 milijonov dinarjev, za .34 % 
več sredstev. 



24. seja 55 

Celotna sredstva zbrana v skladih zdravstvenega zavarovanja pa bi skupno 
z dodatnim prispevkom za zdravstveno zavarovanje in z ostalimi dohodki zna- 
šala okrog 63 milijard dinarjev, kar bi zadostovalo za kritje tekočih potreb 
funkcionalnih izdatkov ter delno tudi za razširjeno reprodukcijo. Pri tem mo- 
ramo upoštevati, da je tudi v preteklem letu bilo v te namene, to je za razšir- 
jeno reprodukcijo, izločenih iz skladov za zdravstveno zavarovanje okrog 2 mili- 
jardi 800 milijonov dinarjev. Komunalne skupnosti socialnega zavarovanja in 
občinske skupščine so do sedaj v večini primerov, razen treh, že sprejele 
osnovno stopnjo prispevka za zdravstveno zavarovanje v višini 9,3 ®/o. S tem 
so izkoristile celoten ostanek med najvišjo stopnjo za dolgoročna zavarovanja, 
ki jo je sprejela republiška skupnost in pa najvišjo mejo skupne stopnje za 
socialno zavarovanje, ki je določena z zveznim zakonom. To pa pomeni, da so 
komunalne skupnosti znatno povečale osnovno stopnjo prispevka v primerjavi 
z dosedanjo, ki je bila omejena z republiškim predpisom na 8 %>. 

Komunalne skupnosti opravičujejo povečanje te stopnje s tem, da so se 
letos znatno zvišali stroški zdravstva in drugih dajatev iz zdravstvenega zava- 
rovanja. V pogodbah, ki so jih zavodi za socialno zavarovanje sklepali z zdrav- 
stvenimi zavodi, zasledimo zelo različno zvišanje stroškov, kot jih predvidevajo 
posamezni zdravstveni zavodi. Ta zvišanja se praviloma gibljejo od 21 *°/o na 
Jesenicah do npr. 45'%'v Mariboru. Pri nekaterih zavodih, ki še niso sklenili 
pogodb, pa predvidevajo še višji porast stroškov. Nekatere komunalne skupnosti 
so planirale določena sredstva tudi za tako imenovano razširjeno reprodukcijo 
v zdravstvu. 

Vključevanje razširjene reprodukcije v širšem obsegu v ceno zdravstvenih 
storitev zahteva predvsem temeljite proučitve in izdelavo jasnih programov 
razvoja zdravstvene mreže, s čimer pa danes v vrsti komunalnih skupnosti še 
ne razpolagamo. V lanskem letu smo na primer gradili 57 zdravstvenih objektov 
v višini preko 9 milijard dinarjev iz oročenih sredstev socialnega zavarovanja 
in to v obliki kreditov, pod zelo neugodnimi pogoji vračanja. Po dosedanjih 
predvidevanjih komunalnih skupnosti se bo tako začeta široka fronta investicij 
v zdravstvu še nadaljevala, ne bomo pa imeli na razpolago potrebnih sredstev 
za izgradnjo najnujnejših zdravstvenih objektov, zlasti v Ljubljani. Tri komu- 
nalne skupnosti v Ljubljani niso planirale nikakršnih sredstev z:a razširjeno 
reprodukcijo. Vsa povečana sredstva, ki bi jih pridobili s povečanjem prispevne 
stopnje na 9,3 °/o pa bi se po podatkih, ki jih ima, dejansko uporabila le za 
kritje funkcionalnih izdatkov zdravstvenega zavarovanja. 

Zvišanje stopenj prispevka zaradi podražitve zdravstvenih storitev ni v 
celoti družbeno sprejemljivo, ker takih porastov cen ne prenese niti naše gospo- 
darstvo niti naša družba kot taka. Res je, da se bodo spremembe v cenah delno 
održale tudi v zdravstvu, vendar tega problema ne moremo več reševati pre- 
prosto samo z dviganjem cen, temveč predvsem z odkrivanjem in izkoriščanjem 
notranjih rezerv, z uvajanjem funkcionalnih izpopolnitev, ki bodo zagotavljale 
večjo racionalnost in učinkovitost zdravstvene službe kot celote. Tako zahtevni 
nalogi bo treba v prihodnje posvetiti več pozornosti, tako v samoupravnih 
organih in komunalnih zavodih socialnega zavarovanja kot tudi v samih zdrav- 
stvenih ustanovah in občinskih skupščinah, ki tej problematiki nasploh posve- 
čajo premalo pozornosti. 

Prav tako je potrebno ob naporih za doseganje" čim večje učinkovitosti 
zdravstvene službe opozoriti na nekatere anomalije, ki se kažejo neposredno 
pri samih zavarovancih. Tu gre predvsem za visok porast dajatev iz naslova 
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boleznin. Podatki kažejo, da povprečni izostanek z dela na račun boleznin stalno 
narašča. V letu 1963 je znašal 3,98%, lani 4,79 %, v aprilu letos pa že 5,22%. 
Tako stanje pa predstavlja že resen problem, ne samo za socialno' zavarovanje, 
ampak predvsem za naše gospodarstvo. Takšna visoka stopnja odsotnosti z dela 
zaradi boleznin namreč resno znižuje že tako nizko produktivnost dela in vnaša 
v politiko zaposlovanja dokajšnje težave. Zato se ne moremo in ne smemo kar 
pomiriti s temi dejstvi ter enostavno planirati več sredstev za kritje takih stro- 
škov. Ker predstavlja to resen gospodarski problem in veliko izgubo za naše 
gospodarstvo, bi morale te pojave proučiti predvsem gospodarske organizacije 
same in najti ustrezne rešitve, da se izostanki spravijo v razumne meje. Gospo- 
darske organizacije morajo to storiti tudi zaradi tega, ker jim zvišani stroški za 
te namene povzročajo dodatne stroške, ki jih socialno zavarovanje ne krije v 
celoti. 

Z izboljšanjem sistema zdravstvenega varstva, z izboljšanjem obračuna- 
vanja storitev in nagrajevanja v zdravstvu, in s spremenjenim odnosom samih 
zavarovancev do uveljavljanja svojih pravic bi se dale odkriti še nove rezerve. 
V zdravstvenem varstvu moramo napraviti torej korenit preokret v odnosu do 
sredstev, ki jih trošimo. Potrebno bo zavestno preiti od dosedanje izrazite orien- 
tacije, ki temelji na enostavnem in mnogokrat nekritičnem seštevanju vseh 
stroškov in dajatev zdravstvenega zavarovanja, na realnejšo oceno> možnosti, ki 
jih nudi naše gospodarstvo za zdravstveno varstvo. Prav tako pa bo treba po- 
svetiti več pozornosti odkrivanju notranjih rezerv v sistemu zdravstvenega 
varstva, to je za njegovo večjo racionalnost in ekonomičnost. Sele tako bo mo- 
goče kriti stvarne potrebe zdravstvenega varstva zavarovancev tudi z znatno 
nižjimi stroški, kot jih predvidevajo na 9,3% prispevni stopnji zgrajeni finančni 
načrti komunalnih skupnosti. S predlagano omejitvijo stopnje osnovnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje bo zagotovljeno, da se zbiranje sredstev za 
potrošnjo te družbene službe uskladi z materialnimi možnostmi, ki ustrezajo 
dani situaciji. Hkrati pa je tudi zagotovljeno, da se ta potrošnja veča samo s 
tako dinamiko, kot je bila dosežena v preteklih letih. To bo seveda narekovalo', 
da se v komunalnih skupnostih ponovno realneje prouči dohodke in izdatke 
skladov zdravstvenega zavarovanja ter pristopi k širši družbeno organizirani 
akciji, katere nosilec mora postati samoupravni mehanizem v komunalni skup- 
nosti in zdravstvenih ustanovah. Rezultat teh naporov mora biti večja skladnost 
v trošenju sredstev, ki jih družba zbira za zagotovitev zdravstvenega varstva. 

V 2. členu predloženega vam zakona je predvideno, kako naj se krijejo 
eventualne izgube, ki bi nastale v skladih zdravstvenega zavarovanja. Pri tem 
se predvideva postopek, ki ga predpisuje temeljni zakon o organizaciji in finan- 
ciranju socialnega zavarovanja v svojem 84. členu, po katerem se primanjkljaji 
poslovnega leta krijejo tudi s predpisovanjem izrednega prispevka. Če bodo 
vsi prizadeti činitelji pravilno razumeli intencije predlaganega ukrepa o ome- 
jitvi stopnje osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje in jih tudi izva- 
jali, potem ne more priti do tega, da bi se zaradi primanjkljajev morali pred- 
pisati v nekaterih komunalnih skupnostih izredni prispevki. Poskrbeti bo treba, 
da bodo tudi zavarovanci pravočasno obveščeni, da gre ta prispevek neposredno 
iz njihovega osebnega dohodka. To bo prispevalo k povečanemu interesu zava- 
rovancev po smotrni potrošnji zbranih sredstev in bo zbudilo bolj kritičen odnos 
do organov, ki s temi srfedstvi v njihovem imenu gospodarijo. 

Na osnovi navedenega je odbor za delo in socialno zavarovanje sklenil pred- 
lagati ta zakon, ki temelji na pooblastilu, ki ga daje 77. člen temeljnega zakona 



24. seja 57 

o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja in zato v imenu odbora 
predlagam, da ga Republiški zbor sprejme. 

Predsednik Tine Remškar : Ali želi predstavnik Izvršnega sveta Stane 
Selih pojasniti stališče Izvršnega sveta k predlogu tega zakona? (Ne želi.) 

Preden bi prešli na razpravo, menim, da sem vam dolžan prebrati mnenje 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega 
zbora, ki mi ga je poslala predsednica Socialno-zdravstvenega zbora dr. Ruža 
Segedin. 

• »Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 18. junija 1965 razpravljal 
o predlogu zakona O' najvišji meji, do katere se sme določiti stopnjo osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje. 

Odbor poudarja, da je v sedanji situaciji nujno, da se tako socialno zava- 
rovanje kot tudi zdravstvo vključi v splošne napore za stabilizacijo gospodar- 
stva. Meni pa, da sama administrativna omejitev potrošnje sredstev zdravstve- 
nega zavarovanja, z določitvijo najvišje meje, do katere se sme določiti stopnjo 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ni družbeno utemeljena in 
sprejemljiva rešitev v dani situaciji. Ni namreč mogoče pričakovati, da bi sama 
omejitev sredstev zdravstvenega zavarovanja bistveno pripomogla k zmanjšanju 
potrošnje vseh koristnikov sredstev zdravstvenega zavarovanja, kolikor ne 
bodo podvzeti tudi drugi ukrepi in aktivirana zavest vseh potrošnikov, da se 
potrošnja spravi v dopustne okvire. Zato je treba problem, potrošnje na pod- 
ročju zdravstvenega zavarovanja reševati kompleksno, ne pa parcialno. Po- 
trebno je proučiti celotni sistem zdravstvenega zavarovanja, ki mora temeljiti 
na materialnih zmogljivostih družbe. Po mnenju odbora ni prav, da se admi- 
nistrativno' omeji obseg potrošnje zdravstvenega zavarovanja, pri tem pa se ne 
reši vprašanje pravic zavarovancev. Ugotavljamo^, da že sedanji obseg pravic 
zavarovancev ni usklajen z materialnimi zmogljivostmi družbe, zato terja 
administrativna omejitev potrošnje zdravstvenega zavarovanja tudi ustrezno 
zmanjšanje pravic zavarovancev. Pri tem je treba upoštevati, da je zdravstveno 
varstvo udeleženo le s 60 % pri sredstvih zdravstvenega zavarovanja in da 
udeležba sredstev za zdravstveno varstvo v narodnem dohodku upada — v letu 
1963 5,33%, v letu 1964 pa 5,11% narodnega dohodka — medtem ko se veča 
udeležba sredstev zdravstvenega zavarovanja v narodnem dohodku in je zna- 
šala leta 1959 4%, leta 1964 pa 6,1%. To kaže, da relativno počasneje rastejo 
izdatki za zdravstveno varstvo kot ostali izdatki zdravstvenega zavarovanja. 
Med slednjimi so predvsem v porastu izdatki za nadomestila in to zaradi znat- 
nega porasta bolniškega staleža. To pomeni, da je treba sistematsko rešiti vse 
oblike potrošnje zdravstvenega zavarovanja. 

Dejstvo je, da je v letu 1964 devet komunalnih skupnosti zaključilo poslo- 
vanje z nad 533 milijoni din primanjkljaja in to pri 8'% stopnji osnovnega 
prispevka in kljub predpisovanju dodatnega prispevka, ki ga nekatere komu- 
nalne skupnosti predpisovale tudi preko meje dovoljene z zakonom. V prvih 
petih mesecih letošnjega leta pa ima že 10 komunalnih skupnosti primanjkljaj 
692,7 milijona din, medtem ko ima 14 komunalnih skupnosti v istem obdobju 
pribitek 763,7 milijona dinarjev. Nadalje je treba upoštevati, da je po novih 
predpisih o financiranju socialnega zavarovanja osnova za obračunavanje pri- 
spevkov socialnega zavarovanja bistveno nižja, zaradi česar pomeni stopnja 
8,5 % osnovnega prispevka v bistvu to, kar je prej pomenila stopnja 8%. Glede 
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na že sprejete in predvidene gospodarske ukrepe tudi ni mogoče z gotovostjo 
predvideti gibanje osebnih dohodkov zaposlenih, torej tudi ne povečanje do- 
hodkov skladov zdravstvenega zavarovanja. Upoštevati je treba tudi, da bodo 
višje cene na nekaterih področjih — promet, energetika itd. — kot posledica 
gospodarskih ukrepov, vplivale tudi na povečanje materialnih stroškov zdrav- 
stvenih zavodov. Tudi ni prezreti, da so se v letošnjem letu povečale pravice 
zavarovancev — podaljšan porodniški dopust od dosedanjih 105 na 133 dni, 
podaljšanje zaščitne dobe po porodu od 6 na 8 mesecev, povečanje pogrebnin, 
zvišanje pomoči za opremo novorojenčka — in da prevzemajo skladi zdravstve- 
nega zavarovanja del obveznosti občin glede na financiranje zdravstvenega 
varstva, predvsem glede zdravstvene preventive. Glede na navedeno je vpraš- 
ljivo, če bodo nekatere komunalne skupnosti kljub racionalnemu trošenju sred- 
stev skladov zdravstvenega zavarovanja in kljub izkoriščanju notranjih rezerv 
na področju zdravstva in socialnega zavarovanja, s stopnjo 8,5 lahko zbrale 
dovolj sredstev za kritje funkcionalnih izdatkov zdravstvenega zavarovanja. 

Predloženi zakon sicer ureja način, kako kriti obveznosti, ki bi ne mogle 
biti krite zaradi določitve najvišje meje za stopnjo osnovnega prispevka za 
zdravstveno zavarovanje, vendar ta rešitev ni zadovoljiva. Po 84. členu temelj- 
nega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja je namreč 
mogoče predpisati izredni prispevek zavarovancev le za kritje primanjkljajev, 
ki se ugotove ob zaključnem računu o poslovanju sklada zdravstvenega zava- 
rovanja. Sklep o stopnji izrednega prispevka sprejme skupščina komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja v soglasju z občinsko skupščino. Glede na to-, 
da zaključne račune skladov zdravstvenega zavarovanja ni mogoče sprejeti pred 
marcem in da tudi sam postopek predpisovanja izrednega prispevka zahteva 
svoj čas, ni računati, da bi bil izredni prispevek lahko uveljavljen pred junijem 
naslednjega leta. S predloženim zakonom pa ni rešeno vprašanje dopolnilnih 
sredstev v skladu zdravstvenega zavarovanja za letošnje leto, kolikor na 
osnovi omejene stopnje zbrana sredstva ne bi zadoščala za kritje zakonitih 
obveznosti skladov. 

Odprto je torej vprašanje premostitvenih kreditov, kajti v smislu 7. člena 
zakona o- najvišji meri, do katere se sme določiti stopnja prispevkov in o- upo- 
rabi sredstev skladov socialnega zavarovanja v,letu 1965 (Ur. 1. SFRJ, št. 19/65), 
so banke dolžne dati te kredite skladom socialnega zavarovanja le tedaj, če je 
v celoti izkoriščena najvišja možna stopnja prispevkov v višini 22,5 %>. V pri- 
meru limitiranja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje v višini do 
8,5 '°/o, pa ta stopnja v naši republiki ne bi bila izkoriščena, kar torej pomeni, 
da komunalne skupnosti, ki z limitirano stopnjo prispevka za zdravstveno- zava- 
rovanje ne bi mogle kriti zakonitih obveznosti, ne bi mogle dobiti premostitvenih 
kreditov. Zato bi bilo nujno, kolikor bi se stopnja prispevka za zdravstveno 
zavarovanje omejila z republiškim zakonom, rešiti vprašanje premostitvenih 
kreditov za drugo polletje 1965. 

Kolikor se to vprašanje ne reši, bo zaradi nelikvidnosti nekaterih zdrav- 
stvenih skladov zdravstvenega zavarovanja ogroženo njihovo normalno poslo- 
vanje, s tem pa tudi normalno poslovanje zdravstvenih zavodov, ker bodo 
občutno prizadeta njihova obratna sredstva. To bi nedvomno negativno vplivalo 
na uveljavljanje pravic zavarovancev. 

Z eventualnim sprejetjem predloženega zakona bi bila onemogočena reali- 
zacija smernic družbenega plana SR Slovenije za leto 1965 in stališč zveznih in 
republiških predstavniških organov, po katerih naj bi se sredstva za razširjeno 
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reprodukcijo v zdravstvu zagotavljala tudi v zdravstvenem zavarovanju. Ome- 
njeni družiš eni plan namreč nakazuje, da je treba v letu 1965. ustvariti pogoje, 
da bi dosegli v zdravstvu tako strukturo cene, ki naj bi vsebovala tudi sredstva 
za razširjeno reprodukcijo. Ker bi bilo- z omejitvijo stopnje osnovnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje onemogočeno oblikovanje sredstev za raz- 
širjeno reprodukcijo v okviru komunalnih skupnosti, je torej predloženi zakon 
v nasprotju s 77. členom temeljnega zakona o organizaciji in financiranju so- 
cialnega zavarovanja (Ur. 1. SFRJ, št. 24/65), po katerem lahko predpiše repu- 
bliška skupščina najvišjo mejo, do katere smejo skupščine komunalnih skupnosti 
določiti stopnjo osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje le tedaj, če to 
terja splošna korist delovnih ljudi na področju družbenoekonomskih odnosov 
v republiki in uresničevanje ciljev iz, družbenega plana. 

V zvezi s tem odbor opozarja, da je skupščina Republiške skupščine social- 
nega, zavarovanja zavestno sprejela za drugo polletje 1965 nižjo stopnjo pri- 
spevka za dolgoročno zavarovanje in za otroški dodatek, da bi tako omogočila 
komunalnim skupnostim določitev take stopnje osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje, da bi skladi zdravstvenega zavarovanja lahko financirali 
ne samo funkcionalno dejavnost, pač pa tudi del razširjene reprodukcije v 
zdravstvu. V teh pogojih je večina skupščin komunalnih dejavnosti v soglasju 
z občinskimi skupščinami pri določitvi stopnje osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje upoštevala tudi potrebe razširjene reprodukcije v zdravstvu. 
Vse komunalne skupnosti so sprejele stopnjo osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje v višini nad 8,5 % do 9,3 "/o, pri tem pa je večina komu- 
nalnih skupnosti od sprejete stopnje določila 8,5 °/o in celo več za funkcionalne 
izdatke, razliko pa za razširjeno reprodukcijo. Še posebej velja poudariti, da so 
vse. komunalne skupnosti oziroma občinske skupščine v Ljubljani v okviru 
sprejete stopnje predvidele del sredstev za gradnjo nove bolnice v Ljubljani. 

Po mnenju odbora, kljub težavnemu položaju, v katerem se nahajamo, pa 
v interesu zdravstvenega varstva občanov, ni mogoče odlašati z izgradnjo ne- 
katerih družbenih objektov na področju zdravstva. Med take ključne objekte 
vsekakor sodi tudi nova bolnica v Ljubljani-, Onkološki inštitut ter bolnišnica 
v Mariboru in Novi Gorici, katerih zgradnja oziroma dograditev bo vprašljiva, 
kolikor bo sprejet predloženi zakon. 

Končno odbor tudi poudarja, da. razlogi za omejitev stopnje osnovnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje, ki so navedeni v obrazložitvi predloženega 
zakona, niso prepričljivi in da so tudi nekatere ugotovitve netočne. Ni namreč 
mogoče očitati komunalnim skupnostim, da pri določanju stopnje osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje niso1 upoštevale ukrepov za stabilizacijo 
gospodarstva oziroma niso dovolj težile za tem, da se sprejeti ukrepi izvedejo 
tudi na področju zdravstvenega zavarovanja. Kot že navedeno, so skupščine 
komunalnih skupnosti oziroma občinske skupščine z vso odgovornostjo' spreje- 
male stopnjo osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje in pri tem upo- 
števale smernice družbenega plana.« 

S tem začenjam razpravo1. Prosim, besedo ima tovariš Franc Leben. 

Franc Leben: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi s predloženim 
zakonom o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnjo osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje, imam za potrebno spregovoriti še o nekaterih 
pripombah v zvezi s predloženim zakonom, ki so bile stavljene na sejah odborov. 
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V razpravi želim odgovoriti predvsem na pripombe nekaterih tovarišev, 
ki delajo na področju zdravstva in socialnega zavarovanja in ki so se izjavili 
proti omejitvi stopnje za socialno zavarovanje. 

2e na skupni seji odbora za delo in socialno zavarovanje Republiškega 
zbora in odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdrav- 
stvenega zbora so se v razpravi pojavila določena nasprotujoča si stališča med 
člani obeh odborov. To priča, da kljub znanim, družbeno-političnim smernicam 
sprejetim z namenom, da se odstranijo neskladnosti v našem gospodarstvu, 
še vedno obstajajo stare tendence, zaradi katerih ta vrsta potrošnje še naprej 
prehiteva naše materialne možnosti. Pripombe, da predloženi zakon ni usklajen 
s smernicami družbenega plana, da jemlje oziroma zožuje pravice zavarovancem, 
da zmanjšuje osnove družbenega samoupravljanja na področju zdravstva in 
slično, so po mojem mnenju neutemeljene in enostranske, predvsem pa nimajo 
pravega izhodišča. Nobenih problemov in družbenih dogajanj ne moremo obrav- 
navati enostransko in izolirano. Zato moramo določena protislovja, ki obstojajo 
na vseh področjih dejavnosti, obravnavati kompleksno in tesno povezujoč jih 
z rastjo naše gospodarske moči. 2e v letu 1963 in 1964, ko smo sprejemali druž- 
beni plan SRS, smo predvidevali, da bomo dosegli hitrejši razvoj storilnosti 
dela, hitrejši porast izvoza in nižjo stopnjo uvoza. S tem v zvezi smo predvi- 
devali hitrejši porast narodnega dohodka, realne osebne potrošnje in prav tako 
predvidevali tudi hitrejši razvoj družbenih služb, med njimi zlasti zdravstva. 
Kaj je bilo od teh predvidevanj izpolnjenega, vemo. Ce se družbeno-politične 
in gospodarske smernice družbenega plana niso povsem realizirale tako, kot smo 
predvidevali in to predvsem glede porasta narodnega dohodka in storilnosti 
dela, potem se tudi ostala predvidevanja glede potrošnje ne morejo realizirati 
tako, kot smo to začrtali v družbenem planu. Zato menim, da je predloženi 
zakon v tolikšni meri usklajen z družbenim planom, kolikor je pač usklajen 
dejanski porast gospodarske moči s predvidevanji družbenega plana. 

Tudi pripombe o zoževanju pravic zavarovancev, menim, da so docela ne- 
utemeljene. S predloženim zakonom se stopnja osnovnih prispevkov za zdrav- 
stveno zavarovanje povečuje od 8 fl/o na 8,5 °/o. Kljub temu, da se osnova za 
obračun prispevkov za zdravstveno zavarovanje nekoliko zožuje, pomeni pri- 
spevna stopnja 8,5 %> pri isti masi osebnih dohodkov, kot na primer lani, več 
sredstev za zdravstveno zavarovanje kot pa bi jih bilo možno zbrati pri lani 
veljavni 8 %> stopnji. Vemo, da s porastom osebnih dohodkov proporcionalno 
raste tudi masa sredstev za zdravstveno zavarovanje. Zato se s tako povečana 
stopnjo prispevkov za zdravstveno zavarovanje materialna osnova zavarovancev 
povečuje in ne znižuje.. Z racionalnim trošenjem teh sredstev in z boljšim 
gospodarjenjem kot je bilo doslej, se povečujejo možnosti za doslednejšo reali- 
zacijo zavarovančevih pravic. Ob smotrni uporabi teh sredstev bo en del taka 
kot tudi doslej, še vedno ostal na razpolago' za razširjeno reprodukcijo'. 

Višja stopnja prispevka, na primer taka, kot jo je predvidela skupščina 
Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije, pa bi bila 
v današnji situaciji, ko se celotna družbeno-politična skupnost s skrajnimi na- 
pori pripravlja za stabilizacijo gospodarstva in hoče odstraniti vse neskladnosti 
med potrošnjo in storilnostjo, dejansko zelo slaba usluga prav našim proizva- 
jalcem in upravljalcem. Takšno nesmotrno povečevanje prispevne stopnje bi 
destimuliralo še tiste nosilce pozitivnih teženj v zdravstvu, ki zaradi pojavov 
neracionalnega trošenja sredstev, kot so na primer visoke boleznine, nepotrebni 
obiski bolnikov na domu, prekomerno povečevanje klimatskega zdravljenja in 
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podobno, iščejo poti za čimbolj racionalno koriščenje sredstev zdravstvenega 
zavarovanja. 

Argumenti nekaterih tovarišev, da se mora stopnja osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje zvišati na 9,3 %, zato da ne bo konec leta primanj- 
kljaja pri komunalnih skupnostih, so najmanj prepričljivi. Vprašam vas, kje je 
garancija, da se tudi pri 9,3 % prispevni stopnji ne bodo izkazovali primanj- 
kljaji, če bomo ostali pri takšni politiki trošenja sredstev kot do sedaj. Te garan- 
cije ni in je čez nekaj let ne bi bito tudi pri 10'% ali 12'% stopnji. Primanjkljaji 
se bodo pojavljali toliko časa, dokler se samoupravni organi komunalnih in 
drugih skupnosti ter ostali činitelji ne bodo obrnili k samemu sebi. Vse dokler 
se bodo iskale rešitve v povečani stopnji, ne bomo dočakali bolj smotrnega 
gospodarjenja s temi sredstvi. In ne samo to', kolikor danes zavarovanci ne 
morejo docela uveljaviti v zdravstvu svojih pravic, da letajo od specialista do 
specialista, od laboratorija do laboratorija, da izgubljajo čas v dolgih vrstah 
pred raznimi ambulantami itd., ni to posledica premajhnih sredstev za to službo, 
temveč posledica nepravilne organizacije dela v zdravstvu. 

Dejstvo', da je bil zavarovanec deležen v letu 1964 povprečno' 11 zdrav- 
stvenih storitev, pa kaže, da je sredstev verjetno prej preveč kot pa premalo. 
Ce bi bilo sredstev manj, bi z njimi bolj racionalno ravnali, morala bi se obli- 
kovati takšna organizacija dela, da bi zavarovanec porabil manj časa, prehodil 
manj poti in bil deležen boljših zdravstvenih uslug in nege. 

Tudi pripombe, da' bodo pri stopnji 8,5 °/o ogroženi osebni dohodki zdrav- 
stvenih delavcev, so nerealne. Osebni dohodki teh delavcev namreč lahko* še 
hitreje rastejo kot na primer v gospodarstvu, odvisno seveda od tega, kako 
bodo preprečili nepotrebne izdatke, kako bo oblikovana delitev po delu itd. 
Vse to bo odvisno skratka od tega, kakšno stopnjo gospodarjenja bomo na tem 
področju dosegli. Zaradi tega bo potrebno ob razpravi o letnem poročilu skup- 
ščine Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije opo- 
zoriti tudi na ostale činitelje izven zdravstva, od katerih je prav tako odvisno 
racionalno trošenje sredstev za zdravstveno zavarovanje. Tu mislim predvsem 
na velik porast nadomestil zaradi bolezni in nesreč pri delu, obiskov zdravnikov 
na domu, klimatskega zdravljenja itd., ker ravno te postavke predstavljajo 
največje izdatke v zdravstveni službi. Za zmanjšanje teh izdatkov bo treba 
sprejeti še dodatne ukrepe: 

Na koncu naj poudarim, da se bomo končno morali le dogovoriti in sprejeti 
stališče, kakšen naj bo delež za zdravstveno varstvo v narodnem dohodku. 
Podatki kažejo, da je v zadnjih letih delež za zdravstveno varstvo v narodnem 
dohodku rastel hitreje od porasta narodnega dohodka. Ne glede na to, ali naj ta 
delež raste hitreje ali počasneje, ali z istim tempom kot narodni dohodek, je to 
stvar, ki zahteva našo politično odločitev. Takšna odločitev pa je nujna zaradi 
dolgoročnejšega planiranja, tako da se ne bi vsako leto pogajali med seboj o 
višini te stopnje. Z določitvijo takšnega čvrstega koncepta pa bi bilo mogoče 
tudi vnaprej preprečiti neracionalno trošenje sredstev, predvsem pa primanj- 
kljaje v komunalnih skupnostih. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Če nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je 
za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (En poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Trije po- 
slanci dvignejo roko.) 
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Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o najvišji meji,, 
do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zava- 
rovanje. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o stopnji prispevka za zaposlovanje za II. polletje 1965. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil Erno Podbregar. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta zakon še 
ustno obrazložiti? (Da.) Prosim. 

Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši! Novi temeljni zakon o orga- 
nizaciji in financiranju zaposlovanja upošteva, da so potrebe posameznih repu- 
blik po zbiranju sredstev za opravljanje nalog na področju zaposlovanja raz- 
lične. Zato prepušča republikam, da v okviru svojih potreb in pogojev same 
določajo višino stopnje prispevka za zaposlovanje. Stopnja prispevka se po 
novem zakonu ne določa več v okviru stopenj za socialno zavarovanje, temveč 
povsem samostojno z republiškim predpisom. Ker s 30. junijem prenehajo 
veljati predpisi, po katerih je bila določena sedaj veljavna stopnja prispevka 
v višini 0,5 % in tudi način plačevanja tega prispevka, je treba do tega dne 
izdati republiški predpis o< stopnji prispevka, ki se bo obračunaval in plačeval 
od 1. julija 1965 dalje. 

V preteklem obdobju je bilo večkrat ugotovljeno^, da je stopnja prispevka 
za zaposlovanje v višini 0,5 °/o, ki je bila enotna za vso državo, za potrebe naše 
republike previsoka. Zato so se ob takšni stopnji zbirala večja sredstva, kot 
pa so bila potrebna za zagotovitev pravic nezaposlenih, za pripravljanje delovnih 
ljudi za zaposlitev in za samo delo zavodov. Izhajajoč iz te osnovne postavke 
ter ob upoštevanju predvidenih gospodarskih ukrepov ter v težnji po stabili- 
zaciji splošne potrošnje, se v predloženem zakonu upošteva amandma odbora za 
delo in socialno zavarovanje, katerega je sprejel tudi Izvršni svet in ki predlaga 
stopnjo prispevka za zaposlovanje v višini 0,2 °/o. To je za 60'°/o nižja stopnja, 
kot je znašala dosedanja. S tem bo ostalo delovnim organizacijam na razpolago 
okoli 960 milijonov več sredstev. 

Čeprav je res, da se v smislu novega temeljnega zakona vloga služb za 
zaposlovanje veča, kar zahteva tudi ustrezna materialna in finančna sredstva, 
je iz analize podatkov o dohodkih in izdatkih zavodov mogoče oceniti, da bodo 
sredstva, zbrana s predlagano stopnjo zadoščala za nemoteno in tudi uspešno 
funkcioniranje službe. Ob tem velja pripomniti, da se morajo službe zaposlo- 
vanja, kot specializirane službe intenzivno vključiti v družbenoekonomska 
dogajanja zlasti s tem, da svoje ukrepe in akcije na področju politike zapo- 
slovanja podredijo nalogam in prizadevanjem za večjo proizvodnjo in večjo 
produktivnost dela. Dosedanje delo služb za zaposlovanje, ki trošijo razmeroma 
velika sredstva, je bilo premalo učinkovito, predvsem zaradi razdrobljenosti 
organizacijske mreže zavodov — trenutno deluje v Sloveniji 37 zavodov in 26 
izpostav —• in zaradi neustrezne kadrovske zasedbe. Od 300 uslužbencev, kolikor 
jih trenutno dela v teh zavodih, kar 46 % nima ustrezne šolske in strokovne 
kvalifikacije. 

Da bi službe za zaposlovanje lahko uspešno odigrale svojo družbeno- 
ekonomsko vlogo, je treba zavode za zaposlovanje na podlagi konkretne opre- 
delitve vsebine dela te službe in v smislu nalog temeljnega zakona, organiza- 
cijsko urediti, jih kadrovsko okrepiti in razviti v njih študijsko analitično delo. 



24. seja 63 

Zakon prinaša tudi nekatere pomembne novosti glede financiranja zapo- 
slovanja. Prispevek za zaposlovanje ostaja še vedno osnovni vir dohodkov za 
kritje potreb, vendar predvideva zakon tudi druge vire in to sredstva proraču- 
nov družbeno-političnih skupnosti in pa dohodke, ki jih zavodi dobijo iz pogod- 
benega odnosa z drugimi zavodi in organizacijami, predvsem za pripravljanje 
delovnih ljudi za zaposlitev. S tem se uvaja v delo zavodov načelo poslovnosti, 
ki naj bi v marsičem spremenilo organizacijo in metode dela zavodov. Ker so 
materialna podlaga za celotno organizacijo' zaposlovanja predvsem sredstva, 
ki jih plačujejo delovne organizacije, imajo predvsem te neposreden interes 
tako glede formiranja, kakor tudi glede politike uporabe teh sredstev. Zavodi 
za zaposlovanje se bodo morali čimprej prilagoditi nalogam in vlogi, ki jo tej 
službi nalaga novi zakon, da se bodo lahko vključili v nove pogoje gospodar- 
jenja in svoje programe prilagodili dejanskim potrebam, predvsem pa seveda 
možnostim gospodarstva. 

Ob upoštevanju vseh navedenih dejstev in ob prizadevanju, da bi se 
sredstva čimbolj racionalno trosila, bo v zakonu predlagana prispevna stopnja 
v višini 0,2 °/o zagotovila dovolj sredstev za kritje predvidenih izdatkov v 
v letošnjem letu. V imenu Izvršnega sveta predlagam, da Skupščina predlog 
zakona sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Ali želita poročevalca odbora oziroma 
komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Pričenjam razpravo. Besedo ima 
poslanec Radoslav Jonak. 

Radoslav Jonak: Sem proti amandmaju odbora za delo in socialno 
zavarovanje, s katerim se predlaga, da bi se stopnja prispevka za zaposlovanje 
delavcev znižala in določila samo v višini 0,2 %. Proti sem zaradi tega, ker se mi 
zdi, da 'je tako nizka določitev stopnje prispevka za financiranje dejavnosti 
službe za zaposlovanje preveč rigorozen ukrep, ker bi se potemtakem stopnja 
znižala na manj kot eno polovico. Zdi se mi, da ni točnih pokazateljev o tem, 
kakšne so realne potrebe zavodov za zaposlovanje delavcev glede na novo 
vlogo, ki jo zavodi za zaposlovanje šele prevzemajo z uveljavitvijo temeljnega 
zakona o organizaciji in financiranju zaposlovanja. Tako močno znižanje stopnje 
prispevka za zaposlovanje se mi zdi neumestno predvsem zaradi tega, ker vemo, 
da se organizacije, ki se bavi j o z zaposlovanjem, prav sedaj intenzivno usmerjajo 
na vsebinsko nove in kvalitetnejše naloge, to je na pripravljanje novega delov- 
nega kontingenta iz vrst nezaposlenih delovnih ljudi za njihovo- vključevanje 
v proizvodni proces. Na drugi strani vemo, da se sistem gmotne oskrbe začasno 
nezaposlenih vedno bolj približuje zavarovalni funkciji. Močno se bo razširil 
krog ljudi, ki bodo po- novem cenzusu imeli pravico na gmotno podporo v pri- 
meru nezaposlenosti. Prav tako se v sedanji situaciji veča število- nezaposlenih. 
Na področju celjskega zavoda za zaposlovanje delavcev se je v zadnjih dveh 
mesecih število nezaposlenih povečalo za 200, to se pravi od 700 na 900. Zato' se 
mi zdi, da bi zoževanje finančne moči zavodov v taki situaciji lahko pripeljalo 
službo za zaposlovanje v precej težko situacijo. Glede na novo vlogo, ki jo zavodi 
za zaposlovanje pridobijo v temeljnim zakonom, se morajo intenzivneje vklju- 
čevati v habilitacijo in rehabilitacijo invalidnih oseb. Vseh invalidnih oseb je 
na področju Slovenije od 5—6 °/o, pri tem pa invalidnost še vedno raste. Zato 
je naloga zavodov skrbeti za njihovo zaposlovanje, kar pa bo v poostreni 
gospodarski situaciji postajalo čedalje težje in bo zahtevalo vedno več sredstev. 
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Nadalje nastajajo težave, ker nam manjka sposobnih in strokovnih delav- 
cev, potrebe po izobraževanju strokovnega kadra pa so vedno večje. Zavodi za 
zaposlovanje morajo zlasti več napraviti na področju profesionalne preorientaci- 
je. V Celju smo na primer ugotovili, da bo sedaj, ko se bo šola končala, ostalo 

•izven nadaljnjega šolanja nekaj nad 1000 otrok, ki jih bo treba vključiti v šo- 
lanje oziroma drugače usposobiti ali pa bodo ostali nezaposleni. 

Že dinamika stroškov posameznih zavodov za zaposlovanje delavcev — 
imam sicer podatke samo za celjski zavod, verjamem pa, da drugje ni drugače 
— nam kaže, da stopnja 0,2 '%> ne bo zadostovala. Ce primerjamo prvo polletje 
1964 z istim obdobjem letos, ugotovimo, da so skupni stroški narasli za 33,3 °/o. 
V tem so stroški za strokovno usposabljanje narasli za 91'%, za rehabilitacijo 
za 210 '%>, za študijsko-raziskovalno delo za 412 °/o, za poklicno usmerjanje za 
455 «/o itd. Zdi se mi, da je zaradi take situacije in zlasti zato, ker ni čvrstih 
pokazateljev in zanesljivih izračunov o tem, da bo osebni dohodek rastel 
s tako dinamiko kot je v predloženih materialih prikazano, ne morem glaso- 
vati za amandma, ki sta ga sprejela oba odbora. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (K besedi se prijavi 
poslanec Jurij Levičnik.) 

Jurij Levičnik: V nasprotju s predgovornikom odločno podpiram 
predlog ddbora za delo in socialno zavarovanje o dodatnem znižanju prispevka 
za zaposlovanje delavcev. Tudi ostali predlogi prav tako zaslužijo določeno 
pozornost, ker so to prvi ukrepi za znižanje splošne potrošnje. Ob tej priložnosti 
želim poudariti potrebo po še nadaljnjem zniževanju prispevkov iz osebnih 
dohodkov. Novi gospodarski ukrepi bodo prisilili delovne organizacije na zni- 
žanje stroškov in iskanje notranjih rezerv. Ce hočemo pri tem doseči zaželene 
rezultate, je nujno, da hkrati tudi v splošni potrošnji, ki. predstavlja preko 
40 '°/o bruto osebnih dohodkov delavcev, storimo isto. 

Podatki iz obrazložitve, ki ste jo prejeli k zakonu o stopnji prispevka za 
zaposlovanje, zgovorno kažejo, kakšne rezerve obstojajo. Prosim, tovariši, od 
skupno potrošenih sredstev v lanskem letu, v višini 1 milijarde 896 milijonov, 
so zavodi za zaposlovanje potrošili za svoje osebne dohodke in materialne stroške 
ter svoje sklade 1 milijardo 96 milijonov. Za zagotovitev pravic brezposelnih pa 
so izdali samo 153 milijonov, za pripravo delavcev za zaposlitev pa 648 mili- 
jonov. Skupno torej 802 milijona. Zdi se mi, tovariši in tovarišice, da se mo- 
ramo resno zamisliti, če se nam splača potrošiti eno milijardo sto milijonov za to, 
da pomagamo brezposelnim z 800 milijoni. Meni se zdi, da tak primer ni samo 
pri zavodu za zaposlovanje delavcev, ampak se mi zdi, da bi morali temeljito 
preanalizirati. vse naše številne republiške in občinske zavode. (Ploskanje.) 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, zaključujem.razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko-. (Večina poslancev dvigne 
roko). Hvala. Je kdo proti? (En poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o stopnji pri- 
spevka za zaposlovanje za drugo polletje 1965. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka 
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za invalidsko in (pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek 
za drugo polletje 1965. 

Predlog odloka je Skupščini predložil odbor Republiškega zbora za delo 
in socialno zavarovanje in za svojega predstavnika določil predsednika tega 
odbora Janeza Japlja. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, če želi mnenje 
Izvršnega sveta, še ustno obrazložiti? (Ne.) Ali želita morda predstavnika odbora 
oziroma komisije dati še ustno obrazložitev, (Tudi ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, zaklju- 
čujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, kdor je za 
predlog odloka, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o so- 
glasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje ter prispevka, za otroški dodatek za drugo polletje 1965. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o prevzemu poroštev. 

Skupščini Socialistične republike Slovenije je Izvršni svet predložil dva 
predloga sklepa o^ prevzemu poroštva, in sicer predlog sklepa o prevzemu po- 
roštva, za investicijsko posojilo v znesku 3 300 000 din, ki ga je odobril zvezni 
sklad za znanstveno delo Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani za 
opremo katedre za mineralogijo in petrografijo in predlog sklepa o> prevzemu 
poroštva za investicijsko posojilo v znesku 3 milijone din, ki ga je odobril 
zvezni sklad za znanstveno delo Astronomsko-geofizikalnemu observatoriju Fa- 
kultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, za nakup laboratorijske 
opreme. 

Predstavnik Izvršnega sveta je Boris Lipužič. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta predloga sklepov še ustno obrazložiti? (Ne.) Hvala. Želita morda predstav- 
nika odbora ali komisije ustno obrazložiti svoja stališča? (Tudi ne.) Zato pri- 
čenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ker ne, zaključujem 
razpravo in dajem predloga sklepov na. glasovanje. Kdor je za, naj prosim, 
dvigne roko-. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor predloga sklepov o prevzemu poroštev 
sprejel. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, na imenovanja in raz- 
rešitve. 

Najprej bomo razpravljali o predlogu za imenovanje Petra Vujca za na- 
mestnika republiškega sekretarja za gospodarstvo. Predlog za imenovanje je 
Skupščini predložil predsednik Izvršnega sveta. Prosim poročevalca komisije, 
da da mnenje komisije. 

Viktor Zupančič: Na podlagi 174. člena ustave Socialistične re- 
publike Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 138. člena začasnega poslov- 
nika Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije je komisija 
za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije na seji dne 17. junija 1965 
razpravljaj a o predlogu predsednika Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije o imenovanju Petra Vujca za namestnika republiškega 
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sekretarja za gospodarstvo in je predlog predsednika Izvršnega sveta v celoti 
sprejela. 

Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog o ime- 
novanju Petra Vujca za namestnika republiškega sekretarja za gospodarstvo, 
na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno imenoval Petra Vujca za na- 
mestnika republiškega sekretarja za gospodarstvo. 

Prehajamo na razrešitve sodnikov. Prosim poročevalca komisije za volitve 
in imenovanja, da da poročilo O' predlogu o razrešitvi sodnikov. 

Viktor Zupančič: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine 
Socialistične republike Slovenije je dne 5. junija 1965 prejela od Republiškega 
sekretarja za pravosodje in občo upravo vlogo, s katero je ta sekretariat posre- 
doval komisiji obvestilo Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije, 
okrožnih sodišč v Ljubljani, Mariboru, Celju in Novem mestu ter Okrožnega 
gospodarskega sodišča v Ljubljani o sodnikih, ki izpolnjujejo pogoje za starost- 
no pokojnino oziroma zahteve sodnikov za razrešitev. 

Sodnika Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije Jože Černe in 
Stana Brezar sta sama zahtevala razrešitev, sodniki dr. Jakob Svet, Ciril Golouh, 
Juro Les jak, Oskar Lavrač, dr. Milan Gorup, Vladimir Punčuh, Milcš Senica, 
Janko Cerček in Karel Pleiweis pa so izpolnili pogoje za starostno pokojnino. 

Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo je dal mnenja, glede 
razrešitve sodnikov, ki so izpolnili pogoje, za starostno pokojnino. Na seji dne 
17. junija 1965 je komisija za volitve in imenovanja obravnavala obvestila 
sodišč. Komisija predlaga Republiškemu zboru Skupščine Socialistične republike 
Slovenije, da se razrešijo Jože Cerne, Stana Brezar in dr. Jakob Svet, kot sodniki 
Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije, Ciril Golouh, Juro Lesjak, 
kot sodnika Okrožnega sodišča v Celju, Oskar Lavrač kot sodnik Okrožnega 
sodišča v Ljubljani, dr. Milan Gorup, Vladimir Punčuh in Miloš Senica kot sod- 
niki Okrožnega sodišča v Mariboru. Janko Čerček kot sodnik Okrožnega sodišča 
v Novem mestu, Karel Preiweiss kot sodnik Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Ljubljani. 

Predsednik Tine Remškar: Slišali smo poročilo. Pričenjam razpravo. 
Kdo' želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, zaključujem razpravo in dajem 
na glasovanje predlog za razrešitev imenovanih sodnikov Vrhovnega sodišča 
Socialistične republike Slovenije. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Hvala. Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno razrešil dolžnosti sodnikov 
Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije Jožeta Černeta, Stano 
Brezar in dr. Jakoba Sveta. 

Dajem na glasovanje predlog za razrešitev prej naštetih sodnikov okrožnih 
sodišč v Celju, Ljubljani., Mariboru in Novem mestu. Prosim, kdor je za, naj 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno razrežil dolžnosti sodnika 
Okrožnega sodišča v Celju Cirila Golouha in Jureta Lesjaka, dolžnosti sodnika 
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Okrožnega sodišča v Ljubljani Oskarja Lavrača in dolžnosti sodnika Okrožnega 
sodišča v Mariboru dr. Milana Gorupa, Vladimira Punčuha in Miloša Senico; 
Razrešil je tudi sodnika Okrožnega sodišča v Novem mestu Janka Cereka? 

Dajem še na glasovanje predlog za razrešitev dolžnosti sodnika Okrožnega 
gospodarskega sodišča v Ljubljani Karla Preiweissa. Prosim, kdor je za, naj 
dvigne roko. (Vsi koslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je! 

. kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno razrešil dolžnosti sodnika Okrož- 

nega gospodarskega sodišča v Ljubljani Karla Pleiweissa. 

S tem prehajamo na 19. točko dnevnega reda, na poslanska vpra- 
šanja. 

Na zadnji seji zbora je predsednik odbora za prosveto in kulturo< Re- 
publiškega zbora naslovil Izvršnemu svetu poslansko vprašanje in zato prosim 
predstavnika Izvršnega sveta Borisa Lipužiča, da na vprašanje odgovori. 

( 
Boris Lipužič: Poslanec Drago Seliger je zastavil naslednje vpra-. 

šanje. V kakšni meri so se poleg sredstev za pomoč pri izgradnji osnovno, 
šolskih prostorov angažirala lokalna sredstva in kaj je Splošna gospodarska 
banka naredila, da bi se ta sredstva normalno črpala in izkoriščala tako, da bi. 
čimprej dosegla svoj namen. ' > 

Na vprašanje dajem naslednji odgovor: Na razpis Splošne gospodarske' 
banke za investicijske kredite, namenjene gradnji osnovnih šol, so občinske skup- 
ščine vložile 51 kreditnih zahtevkov. 

Pri banki dela določena komisija za reševanje kreditnih zahtevkov, v ka- 
teri so zastopniki Splošne gospodarske banke in Republiškega sekretariata £a' 
prosveto in kulturo. 

Izločeni so bili štirje zahtevki tistih občin, ki ne izpolnjujejo pogojev raz- 
pisa, ker ne prejemajo republiških dopolnilnih sredstev po 1. členu zakona 
o določitvi dopolnilnih sredstev občinam. Ostalih 47 zahtevkov pa je komisija; 
obravnavala glede na vrsto in nujnost gradnje ter popolnost tehnične do-' 
kumentacije. ' 

Splošni gospodarski banki je v sodelovanju z Republiškim sekretariatom' 
za prosveto in kulturo uspelo sporazumno z investitorji znižati predračune, 
stroškov pri posameznih objektih, predvsem na račun predimenzioniranosti in 
nefunkcionalnosti šolskih prostorov ter nerealnih stroškov, hkrati pa je Splošni 
gospodarski banki uspelo dvigniti v večini primerov tudi lastno udeležbo občin 
pri financiranju izgradnje teh šol. Od 47 vlog je bilo 11 vlog odklonjenih, ker 
niso ustrezale predpisnim pogojem, oziroma niso bile dovolj utemeljene S' 
potrebno dokumentacijo. Med njimi so bili tudi primeri, da so se občine ude- 
ležile natečaja celo z dvema ali tremi vlogami, kar seveda ob razpoložljivih 
sredstvih in ob velikem številu udeležencev natečaja ni bilo mogoče upoštevati^ 
Pri presoji ustreznih vlog so bile upoštevane smernice republiškega družbenega 
plana, po katerih so namenjeni krediti za gradnjo šol v krajih, kjer je treba 
šole preseliti iz dotrajanih in najetih nefunkcionalnih zgradb, kjer je treba po- 
spešiti odpravo tretje in druge izmene pouka ter povečati šolski prostor zaradii 
naraščajočega števila učencev. • i 

Pri obravnavanju kreditov investitorjem, ki izpolnjujejo vse navedene po- 
goje, je banka v skladu s smernicami družbenega plana dala pri končni selekciji 
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prednost tistim, ki :so zagotovili večjo udeležbo1. Tako je bilo mogoče upoštevati 
večje število vlog pri vsoti 2 milijard (dinarjev razpoložljivih kreditnih sredstev, 
oziroma 1 milijarde 900 milijonov, po 5 l°/o proračunski omejitvi. 

Splošna gospodarska banka je na podlagi teh kriterijev izdelala več variant 
kreditiranja, izmed katerih je bila najbolj sprejemljiva tista varianta, ki v 
največji možni meri upošteva smernice družbenega plana in po kateri bo mo- 
goče kreditirati dokončanje gradnje 9 objektov, dozidave 7 osnovnih šol ter , 
gradnjo največ 17 novih šolskih zgradb, ki bi bile v prvi etapi že usposobljene 
za pouk v šolskem letu 1966/67. Financiranje vseh 33 investicij, pa je seveda 
mogoče le v primeru, če Skupščina SR Slovenije izda jamstvo za kreditiranje teh 
gradenj tudi v letu 1966, v skupnem znesku vsaj 1 milijardo 300 milijonov di- 
narjev, pri čemer je za vseh 33 investicij zagotovljena udeležba občin v znesku 
2 milijard 306 milijonov dinarjev ali 40,8'% potrebnih investicijskih sredstev. 

Izvršni svet Skupščine SRS je na zadnji seji dne 18. junija sklenil predla- 
gati Skupščini, da prevzame jamstvo in tako v letu 1965 in 1966 omogoči krediti- 
ranje izgradnje 33 osnovnih šol. Ker smo že sredi gradbene sezone in investitorji 
čakajo na odobritev kreditov, je po priporočilu Izvršnega sveta Splošna gospo- 
darska banka dne 25. maja iz predloga programa za kreditiranje 33 objektov, 
že odobrila 662 milijonov dinarjev posojil za dokončanje 9 objektov. S temi 
sredstvi in z udeležbo občin v višini 193 milijonov dinarjev, bodo dograjeni 
objekti v skupni vrednosti 2 milijard 11 milijonov dinarjev, ki obsegajo 93 učil- 
nic za 4700 učencev v dveh izmenah. 17. junija je banka odobrila kredite še za 
dozidavo 7 objektov ter za 7 novih gradenj v skupnem znesku 1265 milijonov 
dinarjev, pri čemer so občine zagotovile 1 milijardo 338 milijonov dinarjev 
lastne udeležbe. S tem bo mogoče pridobiti nov šolski prostor še za 10 000 učen- 
cev v dveh izmenah. V primeru, če Skupščina SR Slovenije izda jamstvo za 
1 milijardo 300 milijonov dinarjev, pa bo mogoče začeti gradnjo še največ 
10 novih šol za 6200 učencev, za katere so občine že zbrale 1 milijardo 67 milijo- 
nov dinarjev svojih sredstev. Ce hočemo omogočiti program gradnje 17 novih 
šol, dokončanje 9 objektov ter dozidavo 7 osnovnih šol, kar bi bilo po presoji 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije najbolj v skladu s smernicami družbe- 
nega plana, potem je nujno jamstvo za kreditiranje teh gradenj tudi v letu 1966, 
ker je po predpisih službe družbenega knjigovodstva potrebno zagotoviti celotno 
investicijsko vsoto tudi za etapno gradnjo objekta. Tako bi bil po mnenju 
Izvršnega sveta v celoti najbolj racionalno izkoriščen že letos dodeljeni kredit 
v znesku 1 milijarde 900 milijonov din. 

Za dokončanje objektov so odobrena kreditna sredstva naslednjim 9 osnov- 
nim šolam: Ilirska Bistrica, Gabrovka v občini Litija, Dobrovo v občini Nova 
Gorica, Pivka v občini Postojna, Sevnica, Brpelje v občini Sežana, Trebnje, 
Slivnica v občini Šentjur pri Celju ter Kozje v občini Šmarje pri Jelšah. 

Za dozidave so odobrena kreditna sredstva osnovnim šolam: Cerkven jak 
v občini Lenart, Litija, Luče in Gornji grad v občini Mozirje, Žužemberk v 
občini Novo mesto, Središče ob Dravi v občini Ormož in Izola. 

' Za novogradnje so odobrena kreditna sredstva za osnovne šole: Ribnica, 
Šentvid pri. Stični v občini Grosuplje, Bistrica v občini Lendava, Slov. Bistrica, 
Kočevje, Slovenske Konjice in Tišina v občini Murska Sobota. S predlaganim 
jamstvom v znesku 1 milijarde 300 milijonov dinarjev bi mogli zagotoviti 
nujno potrebno gradnjo novih šol še v Slovenj Gradcu, Radljah ob Dravi, 
Ajdovščini, Črnomlju, na Kapeli v občini Gornja Radgona, v Majšperku v 



24. seja 69 

občini Ptuj, Metliki, Mirni peči v občini Novo mesto', Spodnji Idriji v občini 
Idrija in v Dravogradu, kolikor končni kreditni aranžmaji ne bi presegali 
višine predlagane garancijske vsote. 

Dokončen pregled celotnih investicij bo predložil Izvršni svet Skupščini za 
prihodnjo sejo, takoj po definitivnih kreditnih aranžmajih banke z navedenimi 
investitorji, hkrati s predlogom za garancijo. 

Predsednik Tine Remškar: Ali se poslanec Drago Seliger zadovoljuje 
z odgovorom? (Da.) Hvala. Ima še kdo kako vprašanje? (Ne.) 

Ce ne, zaključujem 24. sejo našega zbora in se zahvaljujem za sodelovanje. 

(Seja je bila zaključena ob 14.30.) 



i GOSPODARSKI ZBOR 

25. seja 

(23. junija 1965) 

Predsedoval: Leopold Krese, 
predsednik Gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Leopold Krese: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam 
25. sejo Gospodarskega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Jože Lesar, Vlado Jamnik, Riko 
Rižnar in inž. Sašo Skulj. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko začnemo z delom. 
Za današnjo sejo ste prejeli izvlečke iz poročil poslovnih bank in Gospo- 

darske zbornice SR Slovenije za leto 1964, predloge zakonov, ki jih je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije predložil v obravnavo Skupščini SR Slovenije, 
prav tako ste prejeli predlog zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti 
stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga je Skupščini 
predložil v obravnavo odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora. 
Prejeli ste tudi finančne načrte republiških skladov, ki jih upravni odbori 
dajejo na vpogled Skupščini. Skupaj s temi materiali ste prejeli tudi poročilo 
o obravnavanem gradivu, ki ga je pripravil naš odbor za proučevanje zakonskih 
in. drugih predlogov in poročila zakonodajno-pravne komisije Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije k posameznim zakonskim predlogom. 

Na 24. seji Gospodarskega zbora je bil sprejet sklep, da se ustanovi začasni 
odbor za gradbeništvo*, za katerega ustanovitev ste prejeli predlog sklepa. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 24. seje Gospodarskega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. razprava o poročilih poslovnih bank za leto 1964; 
4. razprava o poročilu Gospodarske zbornice SR Slovenije za leto 1964; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o oblikovanju in uporabi sredstev za investicije v gospodarstvu; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenosu sredstev odprav- 

ljenega družbenega investicijskega sklada SR Slovenije v kreditni sklad Splošne 
gospodarske banke Socialistične republike Slovenije; 

7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o najvišji meji, do katere 
se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje; 
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8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o stopnji prispevka za zapo- 
slovanje za drugo polletje 1965; 

9. razprava o finančnih načrtih republiških skladov, ki so jih upravni od- 
bori skladov dali Skupščini SR Slovenije na vpogled; 

10. razprava in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi začasnega odbora 
za gradbeništvo. 

Ima kdo dodatni predlog za spremembo in dopolnitev dnevnega reda? Če 
ne, ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 24. seje zbora ste 
prejeli skupaj z vabilom. Ima kdo kako pripombo k zapisniku? (Nihče.) Če ni 
nobene pripombe, ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda. Po 5. členu začasnega po- 
slovnika našega zbora morajo biti pri 2. ali pri zadnji točki na dnevnem redu 
poslanska vprašanja. 

Pred dnevi mi je bilo dostavljeno poslansko vprašanje štirih poslancev, 
ki ga ti zastavljajo Izvršnemu svetu v zvezi z reorganizacijo,elektrogospodarstva 
v naši republiki. Prosim tovariša Kobeta, da v imenu teh 4 poslancev prečita 
vprašanja. 

Inž. Miloš Kobe: Poslansko vprašanje smo zastavili poslanci: inž. Bogo 
Tomše, inž. Anton Kovič, inž. Franc Tesovnik, inž. Ivan Arzenšek in jaz. 

Zvezni temeljni zakon o elektrogospodarstvu določa, da republiški izvršni 
svet daje soglasje k organizaciji in ustanovitvi elektrogospodarskih podjetij. 
Glede na to, da morajo nova elektrogospodarska podjetja pričeti s poslovanjem 
1. julija 1965 ter da mora do tega dne Izvršni svet določiti način prenosa pre- 
moženja, pravic in obveznosti bivše Elektrogospodarske skupnosti Slovenije na 
posamezna podjetja, ter glede na informacije, o katerih obstojajo zelo različna 
stališča glede bodoče organizacije elektrogospodarstva, tako v komunah kot 
v podjetju dosedanje skupnosti, prosim, da Izvršni svet da odgovor na naslednja 
vprašanja: 

1. Kakšno je stališče Izvršnega sveta SR Slovenije do bodoče organizacije 
elektrogospodarstva v SR Sloveniji glede na zelo različna stališča prizadetih 
elektrogospodarskih organizacij in zainteresiranih potrošnikov? 

2. Kakšne bodo pravne in dejanske posledice, če se do predpisanega termina 
ne doseže uskladitev stališč in soglasje Izvršnega sveta glede na to, da so v po- 
sameznih elektrogospodarskih podjetjih že sprejeti parcialni sklepi samouprav- 
nih organov? 

3. Ali so bile izdelane ustrezne analize, ki bi omogočale objektivno stališče 
Izvršnega sveta do formiranja takšne organizacije, ki bi bila tehnično in eko- 
nomsko logična in bi upoštevala v največji meri ekonomske interese ne le 
elektrogospodarstva, temveč tudi potrošnikov, na katere bo takšna ali drugačna 
organizacija elektrogospodarstva Slovenije zelo močno vplivala? 

Predsednik Leopold Krese: Pismeno vprašanje, ki mi je bilo do- 
stavljeno pred dnevi, sem poslal Izvršnemu svetu s prošnjo, da bi naj že na tem 
zboru dobili odgovor. Obveščen sem bil, da bo na to vprašanje odgovoril danes 
sekretar za gospodarstvo Sveto Kobal, ki mu dajem besedo. 
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Sveto Kobal: Tovarišice in tovariši poslanci! Vprašanje, ki ga je 
zastavila skupina poslancev, v bistvu načenja vprašanje odnosov in stališč 
Izvršnega sveta do reorganizacije elektrogospodarstva. Odgovora na zastavljeno 
vprašanje ni mogoče konkretizirati v nekaj točkah, temveč moramo poprej 
pojasniti probleme, ki izvirajo iz bodočega statusa elektrogospodarstva. V uvodu 
bi želel posebej poudariti, da je Izvršni svet Slovenije v preteklem obdobju, 
zlasti v obdobju intenzivnih priprav za izdelavo' zveznega temeljnega zakona 
o gospodarstvu, intenzivno sodeloval z zveznimi organi in zavzel svoja stališča 
predvsem z gledišča nadaljnjega razvijanja gospodarskega sistema kot celote 
in vključevanja elektrogospodarstva v tak sistem. 

Znano je, da so v nekaterih tehnično sicer izredno med seboj povezanih 
enotah elektrogospodarstva uveljavljale določene administrativne in centra- 
listične tendence in se je čutil odpor proti naprednejšim oblikam gospodarjenja 
in razvoju samoupravljanja. 

O elektrogospodarstvu, železnici, PTT, se je v zadnjem času veliko razprav- 
ljalo. Sprejem zveznega zakona predstavlja zmago nekaterih načel o metodi 
gospodarjenja in o uveljavljanju pogojev za razvijanje samoupravljanja in 
perspektive posameznih gospodarskih panog. Sedaj, ko moramo v Sloveniji 
uresničiti temeljni zvezni zakon, ne gre samo za to, da ga spoštujemo z njegove 
formalne strani, temveč za to, da v praksi preizkusimo dejanske možnosti za 
realizacijo konceptov, ki izhajajo iz temeljnega zakona in da ustvarimo take 
organizacijske oblike in take medsebojne odnose, ki lahko v okviru elektro- 
gospodarstva sprožijo nadaljnje pozitivne procese. Prav zaradi tega menim, 
da ni odveč, če se na kratko zadržim pri osnovnih značilnostih zakona, ki je bil 
sprejet, in vzrokih, ki so narekovali sprejetje takega zakona. 

Za dosedanji način gospodarjenja v elektrogospodarstvu so bili značilni 
centralizem, administrativno odrejanje položaja posameznih organizacijskih enot, 
negacija možnosti za uveljavljanje poslovnih odnosov v okviru elektrogospo- 
darstva in v odnosu do potrošnikov, administrativno določanje enotnih cen in 
na tej osnovi zgrajen ves sistem notranjih stroškovnih normativov, ki so po- 
vzročali neracionalno izkoriščanje proizvodnih kapacitet in uporabo električne 
energije. Tak sistem pa je seveda zahteval, da je za razširjeno reprodukcijo 
skrbela predvsem družbena skupnost in da so često pri odločitvah za reševanje 
pomanjkanja električne energije prevladovale subjektivne odločitve. 

V takih pogojih gospodarjenja je seveda težko presoditi, ali je pomanjkanje 
električne energije dejansko takšno, kot govorimo, ali pa je stanje v elektro- 
gospodarstvu v dobršni meri rezultat administrativnih elementov v dosedanjem 
načinu gospodarjenja, ko proizvajalci in potrošniki električne energije niso v 
polni meri samostojno gospodarili in odgovarjali. 

Tako stanje v elektrogospodarstvu je vse bolj prihajalo v protislovje s 
splošnim razvojem gospodarstva in družbeno ekonomskimi odnosi. Pred družbo 
se je čedalje bolj odločno postavljala zahteva, da te 'probleme razreši v tistih 
panogah gospodarstva, ki so tehnološko najbolj med seboj povezane, ki razpo- 
lagajo z velikimi sredstvi. To se pravi, da je treba podpreti moderne načine 
gospodarjenja in uveljavljati naprednejše oblike, v katerih bo iniciativa nepo- 
srednih proizvajalcev prišla do polnega izraza. 

Novi temeljni zakon je poskušal razrešiti te osnovne konflikte gospodar- 
jenja na področju elektrogospodarstva. V vseh razpravah ob izdelavi zakona je 
Izvršni svet Slovenije zastopal stališče, da je treba čimprej elektrogospodarstvo 
vključiti v celotni sistem gospodarjenja, da je treba dosledno uveljavljati na- 
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čela samoupravljanja, da je treba utrditi takšen sistem, v katerem bodo imele 
delovne organizacije več možnosti, da uveljavijo svoje pravice, obenem pa da 
prevzamejo v enaki meri tudi vso odgovornost za gospodarjenje. Skratka, do 
izraza mora priti načelo poslovnosti, ki mora postati splošna praksa v razvijanju 
vseh področij gospodarstva. 

Izvršni svet je zavzel stališče, da je v okviru elektrogospodarstva treba od- 
praviti obstoječe odnose, da je treba odpraviti enotne cene v elektrogospodar- 
stvu, ker so te odraz administrativnega odločanja, da morajo prevzeti skrb za 
razširjeno reprodukcijo sami proizvajalci in da naj se problematika pomanj- 
kanja električne energije rešuje z vidika ravnotežja med investicijami za pro- 
izvodnjo električne energije in investicijami za potrošnjo električne energije. 
Znano' je namreč, da se je v dosedanjem sistemu uveljavila praksa, tako imeno- 
vana splošna pravica potrošnikov, da se jim mora zagotoviti električna energija. 
Ne glede na to, ali je bilo mogoče ali ne. Ni torej slučaj, da so se investicijska 
sredstva uporabljala predvsem za gradnjo objektov, ki trosijo električno ener- 
gijo, dočim so investicije za proizvodnjo' električne energije ostale predvsem 
domena centralnih organov. Ce s teh vidikov analiziramo in opazujemo proble- 
matiko elektrogospodarstva in posebej investicijskih vlaganj v to panogo, mo- 
remo ugotoviti, da v odnosih med proizvajalci in potrošniki električne energije 
ni bil vzpostavljen poslovni kontakt, ki bi sam po sebi ohranjal ravnotežje med 
razvijanjem kapacitet za proizvodnjo električne energije in njeno potrošnjo. 

Danes stojimo v Sloveniji pred dejstvom, da moramo uresničiti zamisli 
zveznega zakona. Spričo naših dosedanjih stališč o tem problemu z zanimanjem 
spremljajo naše odločitve in načine reševanja tudi v drugih republikah. 

Izvršni svet Slovenije je v dosedanjih razpravah in pripravah za izvajanje 
temeljnega zakona imel številne razgovore in posvetovanja ter proučil precej 
analiz. Dvakrat je o tej materiji razpravljal na svoji seji. Na podlagi-sprejetih 
principov v samem temeljnem zakonu, za katerega Izvršni svet sodi, da je velik 
prispevek k utrditvi naprednih gledanj na področju gospodarjenja, je sprejel 
tudi svoja načela in principialna stališča, ki jih je obrazložil proizvajalcem in 
potrošnikom električne energije. To pa seveda ne pomeni, da bi morali te 
koncepte, za katere sodi Izvršni svet, da predstavljajo realizacijo temeljnega 
zakona, vsi kolektivi v celoti že danes sprejeti. Stališča Izvršnega sveta predstav- 
ljajo' bolj sugestijo in našo lastno akcijo v naporih za uveljavitev samega zakona. 

Skušal bom v nekaj besedah prikazati nekatera osnovna stališča Izvršnega 
sveta, ki jih bo treba upoštevati ob reorganizaciji. 

Zasnova bodočil elektrogospodarskih podjetij mora biti taka, da bodo 
proizvajalci električne energije poslovno tesno povezani s potrošniki električne 
energije. Medsebojni odnosi se bodo morali sicer reševati na podlagi zveznih 
predpisov, vendar v okviru poslovnih odnosov z vsemi tistimi značilnostmi, 
ki jih poslovni odnosi morajo imeti. Izvršni svet se ni mogel navduševati za 
enotne cene v Sloveniji, ker se za to načeto ni navduševal tudi tedaj, ko se je 
pripravljal temeljni zakon o elektrogospodarstvu. To stališče Izvršnega sveta 
izhaja seveda iz principialne predpostavke, da mora postati električna energija 
predmet medsebojnih poslovnih odnosov, da mora biti odraz konkretnih pro- 
izvodnih stroškov, da ne more biti splošen pogoj za uravnilovsko gospodarjenje 
in da ne more biti predmet od družbe zagotovljene preskrbe. 

Enotne cene električne energije v Sloveniji bi povzročile, da se ohranijo 
isti odnosi kot smo jih imeli v JUGEL in so veljali za vso državo. Sredstva 
bi se neprestano prelivala iz kolektiva v kolektiv, obdržati bi bilo treba nor- 
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miranje stroškov proizvodnje od osebnih dohodkov do ostalih materialnih 
stroškov. Problemi, ki so doslej povzročali kritiko v kolektivih, bi torej ostali. 
Zato smatra Izvršni svet, da bi morale biti cene v posameznih predelih Slove- 
nije odraz stroškov, ki jih proizvodnja električne energije povzroča in odraz 
poslovne politike podjetij, ki proizvajajo električno energijo, s tem, da se po- 
stopoma odpravi dosedanje notranje regresiranje cen, ki se kaže v nižjih cenah 
za direktne potrošnike in nižjih, cenah električne energije za široko potrošnjo. 

V bodoči organizaciji elektrogospodarstva bi seveda taka notranja regre- 
siranja povzročala še nadalje prelivanje sredstev med posameznimi kolektivi in 
administrativno vmešavanje v gospodarjenje teh kolektivov. Vse to pa seveda 
deformira strukturo potrošnje električne energije na vseh področjih. Enotne 
cene bi povzročile, ne samo v slovenskem, ampak tudi v jugoslovanskem me- 
rilu, da bi se še nadalje ohranjali tisti disproporci, ki so že doslej negativno 
vplivali na razvoj elektrogospodarstva. Ob tem mislim na dejstvo, da cena 
električne energije ni bila do sedaj faktor lokacije tako proizvodnih, kakor 
potrošnih kapacitet. V Jugoslaviji imamo precej rajonov, kjer je veliko ne- 
posrednih potrošnikov, ki rabijo velike količine električne energije, ker cena 
zanjo ni realna. Enotna cena bi pomenila negirati tisti ekenomski princip, ki 
govori, da je treba določiti lokacijo posameznih proizvodnih objektov na pod- 
lagi vseh optimalnih faktorjev, ki v proizvodnji nastopajo. Električna energija 
pa je eden izmed zelo važnih faktorjev. 

Tako organizacijo in taka načela bi po mnenju Izvršnega sveta lahko reali- 
zirala proizvodno-prenosna podjetja za posamezna območja Slovenije. Med temi 
organizacijami pa bo potrebno seveda tesno medsebojno sodelovanje, bodisi v 
poslovnih združenjih ali s pogodbenimi odnosi ne samo1 na območju Slovenije, 
ampak tudi med ostalimi republikami, ker se električna energija izmenjuje 
tudi z njimi. Preko vseh teh in podobnih oblik sodelovanja je treba zagotoviti 
reševanje tistih medsebojnih nujnih tehničnih problemov, ki nastopajo v elek- 
tr o gospo d ar stvu. 

Izvršni svet sodi, da bi se morala v Sloveniji organizirati tri proizvodna 
prenosna podjetja in sicer s področij Drave, Save in Soče. Razpravlja pa se 
še o tem, ali naj se v podjetja vključijo tudi dosedanja distribucijska podjetja. 

Ob reorganizaciji se zastavlja tudi vprašanje, ali naj se termocentrale 
vključijo v elektrogospodarska podjetja, ali naj bi funkcionirale v sestavu rud- 
nikov. Znano je stališče Izvršnega sveta, ki sodi, da bi bila perspektiva tako 
rudnikov kot termocentral boljša, če bi prišlo do tesnejšega medsebojnega so- 
delovanja, ker je praktično proizvodnja električne energije v termocentralah 
tehnološki podaljšek proizvodnje premoga. Odločitev o tem pa je seveda od- 
visna od samih neposrednih proizvajalcev. 

Pri uresničitvi takih načel o organizaciji elektrogospodarstva je razumljivo, 
da se je Izvršni svet srečal s številnimi različnimi gledanji na probleme elektro- 
gospodarstva in z različnimi tendencami. Posebej je treba poudariti, da si re- 
organizacije elektrogospodarstva na podlagi temeljnega zakona nismo nikdar 
predstavljali samo kot prenos in decentralizacijo zveznih kompetenc in zvezne 
organizacije na republiški nivo. Če bi seveda spremembe razumeli tako, potem 
bi bilo težko zagovarjati, zakaj je Slovenija ali pa katerakoli republika opti- 
malno področje za funkcioniranje elektrogospodarstva. Z enako pravico bi lahko 
zagovarjali tezo, da je tudi Jugoslavija optimalno področje, Zato pri reorgani- 
zaciji elektrogospodarstva ne gre za prenos organizacijskih in drugih prijemov, 
ki so vladali v okviru JUGEL, temveč gre v bistvu za kvalitetne spremembe 
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v notranjih odnosih v načinu gospodarjenja, ki seveda z republiškim območjem 
nimajo neke najtesnejše zveze. 

V dosedanjih diskusijah s kolektivi in ostalimi. zainteresiranimi činitelji, 
predvsem seveda s potrošniki in s proizvajalci so prišla do izraza določena sta- 
lišča, ki so v nasprotju z vsebino zakona o elektrogospodarstvu. Ta gledanja 
zagovarjajo administrativne in nerazčiščene notranje odnose, ki so značilni za 
dosedanji sistem. Prav iz teh razlogov Izvršni svet ni mogel podpirati stališč, 
da je treba v Sloveniji organizirati eno podjetje in da je treba iz celotnega 
sestava proizvodnje izločiti elektroprenos kot neko specifično dejavnost. Na- 
sprotno s svojimi stališči je težil za tem, da se proizvodnja in neposredna 
potrošnja med seboj najtesneje povežeta in na ta način rešujeta skupne 
probleme. Tako stališče Izvršnega* sveta pa mora imeti za posledico različne 
cene na različnih predelih Slovenije. Čeprav Razlike v cenah niso velike, te 
obstojajo', saj morajo postati cene odraz dejanskih stroškov proizvodnje 
električne energije, ki' so na področju Drave razumljivo nižji, kot so na področju 
Save. Če primerjamo ta področja s potrošniki električne energije, ki jim je 
treba električno energijo tudi dobavljati, lahko ugotovimo, da dravsko po'dročje 
2 določeno strukturo svoje proizvodnje in svojih potrošnikov ne more iti na 
splošno plafonirano ceno, ker bi praktično zavrli nadaljnji razvoj cele vrste 
določenih potrošnikov električne energije. 

V razpravah je prišla do izraza problematika centralnega področja, to je 
področje Save, za katerega je značilno, da so stroški proizvodnje izredno visoki, 
dočim so stroški distribucije, zaradi velike gostote omrežja, zelo nizki. 

Zvezni temeljni zakon predvideva, da se bo določen del električne energije 
še regresiral v prehodnem obdobju, če bo v republiki proizvodna cena višja, 
kakor je predpisana najvišja prodajna cena. Do regresa bodo v prehodnem 
obdobju upravičene predvsem Črna gora in Makedonija. Naša stališča so bila, 
da bi splošno uveljavljanje regresa v vsej Jugoslaviji pomenilo vnašanje ne- 
ekonomskih odnosov in subvencioniranje s strani družbe, kar pa ne more vo- 
diti do razčiščen j a medsebojnih odnosov. Pojavljali so se tudi predlogi, da naj 
bi Izvršni svet podpiral načeto, da je treba organizacijo v Sloveniji postaviti 
tako, da ne bi bilo treba dajati regresa. Tu gre predvsem za področje Save. 
Razumljivo je, da bi vsak poskus ustanavljanja organizacij elektrogospodarstva 
na temelju prehodnih določil o regresiranju električne energije pomenil nega- 
cijo osnovnih načel, ki so deklarirane v temeljnem zakonu. Pri ocenah, da bo 
centralno področje Save imelo finančno izgubo, moramo biti oprezni, ker vsi 
dosedanji računi izhajajo iz sedanjih odnosov, novi odnosi pa bodo-pokazali 
vrsto rezerv, ki danes na tem področju obstoj a jo<. Regres ima prehoden značaj; 
gospodarske spremembe, ki se predvidevajo, pa praktično postavljajo' ta vpra- 
šanja v drugačno luč. Zato je Izvršni svet zavzel stališče, da ne bi bilo* ko- 
ristno, da bi zaradi tega, ker se nekje dražje proizvaja električna energija, 
enostavno s prelivanjem sredstev zagotovili formalno rentabilnost teh podjetij. 

Prav v teh dneh so zadnji razgovori s kolektivi.. Če je prišlo v teh disku- 
sijah do nekaterih različnih stališč, moramo iskati vzroke predvsem v različnih 
pogledih na metode, ki naj bi se v elektrogospodarstvu v bodoče uveljavljale. 
Načini, ki so se jih nekateri v teh razpravah posluževali, ne morejo prispevati 
k razrešitvi tega problema, čeprav so izgledali zelo demokratični. Tu mislim 
na razne oblike referendumov. Vprašanja, ki so bila zastavljena delovnim ko- 
lektivom so bila tako preprosta, da je bilo težko pričakovati drugačne od- 
govore, kot jih je narekovalo že samo vprašanje. Težko je nadalje razumeti, 
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da .bi lahko katerikoli kolektiv enostavno z referendumom odločal o usodi 
drugih kolektivov. Ker je medsebojna odvisnost zelo velika, je razumljivo, da 
ni mogoče drugega, kot splošen sporazum med vsemi prizadetimi o najboljših 
oblikah elektrogospodarstva. Nikakor pa ne moremo podpreti načina preglaso- 
vanja in sklicevanja na pravico, da bo o bodoči organizaciji vsak sam odločal. 

V tem smislu je Izvršni svet s proizvajalci izdelal skupno stališče, ki so ga 
osvojili in o katerem prav danes in jutri ponovno razpravljajo in odločajo de- 
lavski sveti. Na teh sestankih sodelujejo tudi predstavniki Izvršnega sveta. 
Sestanka med termocentralami in rudniki se je udeležil predsednik Izvršnega 
sveta tov. Janko Smole. 

Posebej bi se moral zadržati na drugi točki poslanskega vprašanja, to je, 
kakšne bodo posledice, če do 1. julija ne bo- končana reorganizacija v elektro- 
gospodarstvu. Mislim, da gre tu v bistvu za nekoliko napačno tolmačenje vse- 
bine temeljnega zakona, ki ne govori o tem, da je do 1. julija treba v celoti 
reorganizirati elektrogospodarstvo, ampak postavlja predvsem rok, do katerega 
ima Izvršni svet pravico, da daje soglasja za spremembe, združevanje ali raz- 
druževanje dosedanjih elektrogospodarskih podjetij. Če imate pred seboj termin 
»soglasje«, potem je jasno, da je treba predhodno doseči sporazum med ko- 
lektivi, ker drugače soglasja ni mogoče dati. Zakon ne daje Izvršnemu svetu 
nikakršnih pravic, da bi sam določil organizacijo elektrogospodarstva. Zato 
dan 1. julij z vidika organizacije ni nobena prelomnica, ker če določeni spora- 
zumi ne bodo< doseženi do tega dne, je treba upoštevati člena 72 in 74, ki 
avtomatsko zagotavljata nadaljnje funkcioniranje elektrogospodarstva v seda- 
njih oblikah s tem. da se bodo razprave po tem datumu nadaljevale z zveznimi 
organi. 

Razen tega je, spričo predvidenih sprememb v gospodarskem sistemu, 
Zvezni izvršni svet predlagal Zvezni skupščini odložitev uveljavitve novih cen 
električne energije na čas, ko< bodo uveljavljene tudi ostale spremembe v go- 
spodarskem sistemu. Do tedaj praktično ostane dosedanja organizacija elektro- 
gospodarstva. Ce pa bi se sporazumeli o novi organizaciji, bi Izvršni svet takoj 
dal ustrezno soglasje. 

Enak je odgovor tudi na vprašanje o materialnih sredstvih, s katerimi raz- 
polaga Eles, ki se s prvim julijem likvidira. Likvidacija materialnih sredstev 
Eles je stvar definitivne likvidacijske bilance. Na tej osnovi bo Izvršni svet 
lahko razdelil ustrezna materialna sredstva na bodoča podjetja. 

Mislim, da ni potrebno govoriti posebej o posledicah izvajanja zakona, ki 
z uveljavljanjem poslovnejših in ekonomskih odnosov postavlja tako proizva- 
jalca kakor potrošnike v precej drugačen položaj. Bistvene spremembe bodo 
nastopile predvsem pri direktnih potrošnikih, veleod jemalcih električne ener- 
gije, ki so do sedaj imeli regresirano ceno električne energije; prav tako pa 
je pričakovati večje spremembe na področju široke potrošnje, kjer so nizke 
cene povzročale neracionalno porabo električne energije, ki ji proizvodnja ni 
mogla več slediti. Vse te spremembe pa so sestavni del gospodarskih reform 
in spremembe obračunskega kurza in so zaradi tega vezane tudi na določen 
termin. 

To so v kratkem stališča Izvršnega sveta Slovenije, ki se nanašajo na tri 
zastavljena poslanska vprašanja. Hotel bi posebej poudariti, da zakon s svojimi 
členi zagotavlja kontinuirano poslovanje elektrogospodarstva • in da ni nobene 
bojazni, da bi zaradi reorganizacije prišlo do zastoja v proizvodnji in dobavi 
električne energije. Proces reorganizacije elektrogospodarstva je razumljivo- 



25. seja 77 

daljši proces, ki se bo odvijal v skladu z inteincijami novega zakona ob naši 
podpori. Razumljivo pa je, da iščemo najustreznejših oblik, ker je bilo to pod- 
ročje do sedaj zanemarjeno in je dosedanji sistem zapustil negativne posledice 
tako v materialnem pogledu, kakor tudi v uveljavljanju subjektivnega faktorja. 

Uresničitev tega zakona je pomembna zaradi tega, ker pomeni uveljavljanje 
ekonomskih načel na področjih, ki so se do sedaj administrativno urejala, to pa 
pomeni uveljavljanje novega gospodarskega sistema v vsem gospodarstvu. Iz- 
vršni svet želi, da bi Skupščina podprla njegove napore za sprejem in uvelja- 
vitev naprednih načel organizacije elektrogospodarstva, ki so prišla do polnega 
izraza v zveznem temeljnem zakonu. 

Predsednik Leopold Krese: Slišali smo odgovor predstavnika Izvrš- 
nega sveta, ki se nanaša na poslansko vprašanje v zvezi z reorganizacijo elektro- 
gospodarstva in stališčem Izvršnega sveta do tega problema. 

Ker na dnevnem redu ni problematika elektrogospodarstva kot posebna 
točka dnevnega reda, temveč je to poslansko vprašanje, ne moremo začeti 
splošne razprave o tem. vprašanju. Besedo imajo le poslanci, ki so postavili to 
vprašanje, to so Miloš Kobe, Bogo Tomše, Anton Kovič, Franc Tesovnik in 
Ivan Arzenšek. Besedo dajem tovarišem poslancem, ki so postavili vprašanje, 
da odgovore, ali se z odgovorom strinjajo, ali pa morda žele dodatna pojasnila. 

Inž. Miloš Kobe: V imenu petih poslancev, ki smo vprašanja zastavili, 
lahko izjavim, da se z odgovorom kot pojasnilom na naše vprašanje sicer za- 
dovoljujemo, ker pojasnjuje stališče Izvršnega sveta do problema organizacije 
elektrogospodarstva v SR Sloveniji. Želim pa ob tej priliki v imenu petih po- 
slancev, ki smo ta vprašanja zastavili, izjaviti, da to ne pomeni, da se z vsemi 
podanimi stališči v celoti strinjamo. Menimo, da prav heterogenost dozdaj znanih 
stališč kaže na to, da bodo za dokončno oblikovanje organizacije elektrogospo- 
darstva, ki se bo po našem mnenju moralo še tudi po 1. juliju nadalje razvijati, 
potrebni še nadaljnji dogovori in analize, ki so bile po našem mnenju do zdaj 
premalo upoštevane. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Ivan Arzenšek. 

Ivan Arzenšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Kot poslanec našega 
zbora in tudi kot zastopnik industrije se ne bi mogel v celoti strinjati s pred- 
logom o novi organizaciji oziroma reorganizaciji elektrogospodarske skupnosti. 
To pa iz naslednjih razlogov: 

Vsi vemo, kakšno je stanje z oskrbo električne energije. Hkrati vemo, da bo 
tako stanje še dolgo trajalo. Jaz osebno in prav tako moj delovni kolektiv, v 
mislih imam železarno Jesenice, se strinjamo-, da morajo prevladovati ekonomska 
merila in ekonomske osnove v vseh gospodarskih organizacijah, seveda tudi v 
elektrogospodarstvu s tem, da te formirajo svojo ekonomsko samostojno ceno itd. 
Nikakor pa ne moremo sprejeti predloga glede distribucije, ki se kaže v tem, da 
se proizvajalec električne energije in neposredni potrošnik električne energije 
medsebojno dogovarjata in da je od tega dogovora odvisna oskrba z elektriko. 
Iz prakse vemo, kako se ti dogovori odvijajo, koliko muk in težav je, preden 
najdemo skupni jezik. Ze razgovori v okviru ene panoge, na primer naše, kažejo, 
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kako težko je najti skupno pot in skupen jezik, pa čeprav bi enotni zaključki 
koristili vsakemu gospodarstvu in posameznemu podjetju. 

Električne energije nam primanjkuje. Prav zaradi tega gledamo na predloge 
v reorganizaciji v elektrogospodarstvu z zaskrbljenostjo. Vzfemimo konkreten 
primer. Železarna Jesenice spada pod savsko področje. Potencial tega področja 
ne more kriti niti polovico naših potreb iz omrežja. Enako je tudi s soškim 
področjem. Skratka, v razdobju dveh, treh let bi bili ti dve področji komaj spo- 
sobni, da bi proizvedli toliko, kolikor rabimo mi sami. V taki situaciji se bomo 
morali obrniti na dravsko področje. Iz materiala, ki je bil poslan podjetju, pa je 
tudi razvidno, da dravsko področje komaj krije svoje lastne potrebe. Zastavlja 
se drugo vprašanje. Redukcije bodo, potrebe bodo veliko večje kot je dejanska 
zmogljivost proizvodnje. Ali bomo v vseh teh primerih res našli skupne rešitve 
potrošniki in proizvajalci? Dvomim. Prepričan sem, da bo proizvajalec iz mari- 
borskega področja prvenstveno' pokrival potrebe iz svojega področja, pa čeprav 
se bomo potrošniki iz drugih področij pogovarjali z njim. Skratka, še vse polno 
vprašanj, ki jih moramo proučiti, preden sprejmemo zaključke, da ne bi prišli 
v še težjo situacijo z oskrbo električne energije, kot jo imamo že danes. Še enkrat 
poudarjam, da smo mi močno zainteresirani, da električno energijo razdeljuje 
enotno podjetje v republiki. 

Predsednik Leopold Krese: Želi še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Sveto Kobal. 

Sveto Kobal: Iz diskusije tovariša Airzenška vidim, da sem prejšnje 
vprašanje in njegovo vsebino pravilno razumel. Iz njegove razprave izhaja drug 
problem. Postavlja se vprašanje ali na področju električne energije lahko uve- 
ljavljamo ekonomske enote in ah se poslovni odnosi lahko rešujejo' s pogodbami 
ali ne. 

Slovenija razpolaga z določenimi kapacitetami za proizvodnjo električne 
energije, ne glede na to, kakšnih organizacijskih enot se pri tem poslužujemo'. 
Ne razumem, na kakšen način bi lahko enotno podjetje v Sloveniji dobavljalo 
več električne energije. Enemu potrošniku bi jO' lahko dobavljalo' le takrat, če 
bi jo odvzelo drugemu. Bojim pa se tega, da na električno energijo še vedno 
gledamo kot na blago, ki ga mora družba zagotoviti. Prav taka gledanja pa so 
pripeljala do obstoječega pomanjkanja električne energije. Ni slučaj, da v vseh 
dosedanjih predpisih uporabljamo izraz »soglasje« za priključek električne ener- 
gije. Ta izraz že sam po sebi kaže, da je priključek električne energije upravni 
akt, soglasje, ki ga da nekdo izven časa in prostora. Priključek na električno 
omrežje pa bi moral biti nasprotno predmet pogodbe, ki zavezuje proizvajalca in 
potrošnika in v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti. Le na tak 
način' se bo lahko jutri zagotovila električna energija v pravilnih časovnih 
presledkih. Prav tako je tudi točna ugotovitev, da ne bomo mogli v bodoče 
zgraditi nobenega novega objekta, ki potrebuje električno energijo*, če mu jo 
proizvajalec ne bo mogel pogodbeno zagotoviti. 

Ce ne bomo sposobni ustvariti takega mehanizma, potem bomo potrošnike 
stalno klasificirah v gospodarsko bolj ali manj pomembne. Poraba električne 
energije pa bo neodvisna od proizvodnje. V takih ekonomskih absurdih bo nujno 
prišlo do tega, da se bo klicalo na pomoč državo, da v imenu neke »pravice« 
nekomu električno energijo vzame, drugemu pa da. Taka je situacija že danes. 
Po mojem mnenju je za železarno Jesenice prav vseeno, kakšna organizacija se 
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bo uveljavila v Sloveniji. Z novo< organizacijo bo pač morala skleniti pogodbo, 
ki je ne bo mogoče prekiniti. Bistvo* pa je v tem, ali bomo s skupnimi napori 
povečali proizvodnjo električne energije in jo zagotovili v zadostnih količinah. 
Predvsem moramo ugotoviti, ali je bolj rentabilno investirati na Savi za savsko 
področje, ali je rentabilnoje investirati na Dravi in dovajati električno energijo 
na savsko področje. V današnjem sistemu so odločitve, kaj je bolj rentabilno in 
kaj ni, popolnoma prepuščene subjektivni presoji, ker direktni potrošniki tega 
ne čutijo, saj so cene električne energije povsod enake. V sistemu enotnih cen 
je popolnoma vseeno, koliko stane elektrarna, ker jo plača vsa Jugoslavija. Ne 
razumem, v čem so prizadeti interesi železarne Jesenice, če imamo v Sloveniji 
več organizacij za razdeljevanje električne energije. Ce bi sledili tej logiki, bi 
bila za železarno Jesenice najboljša rešitev, če bi imeli v Jugoslaviji samo eno 
distributivno podjetje. Taka logika ne more rešiti ekonomskih protislovij in 
utreti poti nadaljnji decentralizaciji. 

Za železarno Jesenice je po mojem mnenju pomembnejše vprašanje, ali bo 
dobila električno energijo in po kakšni ceni jo bo dobila, če priznam vpliv loka- 
cije na ceno' električne energije. Tako kot ima železarna Jesenice po svoji lokaciji 
za določene stvari prednost, ima pa pri dobavi električne energije neugoden po- 
ložaj. Zato je razumljivo, da bo morala plačevati električno energijo dražje, saj 
je locirana v bazenu, ki je z električno energijo deficiten in jo mora kupovati. 
Pri tem pa se zastavlja vprašanje, kakšna pota je treba ubrati pri nadaljnjem 
investiranju v proizvodnjo električne energije, kjer bo morala železarna Jesenice 
prav tako intenzivno sodelovati. Če negiramo objektivno možnost, da te probleme 
lahko rešimo s poslovnimi pogodbami, potem nimamo druge možnosti, kot da se 
vrnemo v administrativni gospodarski sistem. Ko smo ta sistem imeli, smo vsi 
ugotavljali, da ni dober, da povzroča vrsto' nerešljivih težav in da ni v skladu 
z našim družbenim razvojem. 

Če pa utrdimo pogodbeni sistem, bo treba sklenjene pogodbe spoštovati. Ne 
moremo si zamisliti nobenega visoko razvitega gospodarstva, kjer sklenjenih po- 
godb ne bi spoštovali. Tako na primer so povsem nerazumljiva razmišljanja, ali 
naj prekinemo pogodbene odnose v dobavi električne energije z Avstrijo, ker 
jo trenutno sami dovolj proizvajamo'. Takih poslovnih in pogodbenih odnosov 
pa ni mogoče prekiniti. 

Pri sklepanju pa moramo paziti na to, da imajo pogodbe vse potrebne 
elemente in točno definirane pojme o obveznostih in dolžnostih. V pogodbah 
mora biti točno precizirano, kakšne obveznosti nastopijo takrat, ko je električne 
energije preveč, ko ni vprašanje rizika in odgovornosti pritožbene instance zava- 
rovanje interesov preko zavarovalnih skupnosti itd. 

V nobenem primeru ne moremo osvojiti stališča, da bi državni organ raz- 
deljeval električno energijo*. To pa seveda ne pomeni, da je predlog zveznega 
zakona o redukcijah, ki je sedaj v razpravi, v nasprotju z našimi tezami. Predlog 
zakona predvideva, da bodo zvezni organi odločali o redukcijah le v primerih 
splošnega pomanjkanja električne energije. Analogno s tem ne vidim razloga, 
zakaj bi deficitarnost električne energije bolj uspešno reševalo samo eno pod-- 
jetje, ko pa je za vsako podjetje vendar obvezna energetska bilanca in določila, 
ki veljajo za prehodno obdobje, dokler se ne urede pogodbeni odnosi. Moja 
osnovna misel je, da moramo razvijati pogodbene odnose, da bodo sklenjene 
pogodbe imele tako vsebino in obliko, kot jo imajo v sodobnih državah. Če pa 
se pri tem vprašanju srečujemo z različnimi pogledi, je to predvsem posledica 
obravnavanja problemov z gledišča dosedanjega sistema, ko so se vse notranje 



80 Gospodarski zbor 

slabosti reševale s pomočjo državne blagajne. Da so moje ugotovitve točne, nam 
kažejo obstoječi odnosi med proizvajalcem in potrošnikom, ko ta na to ni imel 
nobenega vpliva ali bo preskrbljen z električno energijo ali ne. Odvisen je bil 
od odločitev državnega organa, če ga bo ta vnesel v spisek, da mora biti pre- 
skrbljen z električno energijo. Prepričan sem, da se bodo jutri vse bolj razvijali 
taki pogodbeni odnosi, zlasti na področju financiranja razširjene reprodukcije, 
kjer bodo neposredni potrošniki s sofinanciranjem kapacitet za proizvodnjo 
električne energije vezali te kapacitete na svoje potrebe in v skladu s tem raz- 
širili tudi proizvodne kapacitete in jih časovno usklajali. Le na ta način je 
mogoče optimalno izkoristiti proizvodnje kapacitete električne energije in kapa- 
citete potrošnikov. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Tovariš Kobal je v dodatnem pojasnilu odgovoril tudi na to vprašanje. Naš zbor 
bo podpiral vsa stališča za osamosvajanje delovnih kolektivov na ekonomski 
osnovi. Prav iz tega razloga je treba podpreti tudi stališča Izvršnega sveta, ki 
jih je zavzel do reorganizacije v našem elektrogospodarstvu. Naši delovni ko- 
lektivi bodo morali pri odločitvah za rekonstrukcije ali za gradnjo novih ob- 
jektov proučili tudi, kaj je zanje rentabilne j še, ali da sodelujejo s svojimi sred- 
stvi pri gradnjah novih energetskih objektov, ali da bodo gradili lastne ali pa 
da se bodo združevali. Če ne bomo dosegli skladnosti v izgradnji objektov, ki 
trosijo električno energijo, in objektov, ki jo proizvajajo', bomo še zaostrili dis- 
proporce, ki jih z vso težo občutimo danes, ko velika podjetja ne morejo izko- 
riščati svojih proizvodnih kapacitet, ker jim primanjkuje električne energije. 

Ker o tem vprašanju ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. 
Ali želi še kdo od poslancev zastaviti poslansko vprašanje? Besedo ima 

tov. Ljudmila Fišer. 

Ljudmila Fišer: Tovarišice in tovariši poslanci! Elan, tovarna šport- 
nega orodja v Begunjah na Gorenjskem je eden izmed naših najmočnejših 
proizvajalcev in izvoznikov smuči ter ostalih športnih artiklov. V proizvodnji 
500 000 parov letno, v SFRJ sodeluje s 190 000 pari ali 38Od tega izvaža 
80 %, za kar doseže približno- 50'% deviznega priliva vsega jugoslovanskega 
izvoza za smuči. 

Zaradi visoke kvalitete mu je uspelo plasirati svoje izdelke na področja kon- 
vertibilnih valut. Tu dosega najvišjo možno ceno in sicer od 253 do 525 dolarjev 
za kubični meter žaganega jesenovega lesa, ki je osnovna surovina v proizvodnji 
lesenih smuči. Smuči so postale iskan izvozni artikel, ki dobivajo v naši devizni 
bilanci čedalje večji pomen. 

. Sedaj znaša kapaciteta za proizvodnjo smuči 5700 m3 žaganega jesenovega 
lesa, za proizvodnjo ostalih športnih artiklov pa 500 m3. 2e naslednje leto se bo 
kapaciteta povečala na 7000 m3 žaganega jesenovega lesa in s tem izvoz smuči 
za 50 %. Ker gozdna proizvodnja trajno zagotavlja količine in kvaliteto jese- 
novega lesa, je iz tega vidika perspektiva plasmaja finalne proizvodnje na pod- 
ročju konvertibilnih valut zagotovljena. 

V letošnjem letu pa so nastale težave tako pri nabavi žaganega jesenovega 
lesa, kot pri plasmaju izdelkov na konvertibilnem področju. 

Tu nastopajo kot konkurenti vzhodne države, ki s preplačevanjem našega 
žaganega jesenovega lesa stimulirajo naše izvoznike, in s proizvodi, katerih 
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osnovna substanca je naš kvalitetni jesen, izrivajo izvoznike, v tem primeru 
ELAN, na svetovnem trgu. 

Izvozniki žaganega jesenovega lesa iztržijo na klirinškem področju tudi do 
48 dolarjev več za kubični meter, kot ga lahko plača ELAN. Letni izvoz žaganega 
jesenovega lesa znaša približno 4000 m3. 

Izvozniki — vzhodne države — pa so tudi do 30 !°/o nižji s svojimi ponudbami 
v cenah kot pa jih doseže Elan. 

Zaradi trenutne izvozne politike in ugodne cene jesenovega žaganega lesa na 
klirinškem področju nastaja nevarnost, da bodo naši renomirani izvozniki izri- 
njeni s področja čvrstih valut z izdelkom, katerega surovino je posredoval naš 
proizvajalec. V zvezi z navedenim postavljam naslednja vprašanja: 

Ali lahko v konkretnem primeru intervenira Izvršni svet naše republike 
pri sekretariatu za zunanjo trgovino, da bi se eventualno preprečil ali omejil 
izvoz žaganega jesenovega lesa tistim tujim kupcem, ki nato z našo surovino 
konkurirajo na tržišču konvertibilnih valut? Ta problematika je bila že dostav- 
ljena Gospodarskemu zboru Skupščine, Republiški zbornici, Sekretariatu za 
zunanjo trgovino in Zvezni gospodarski zbornici in sicer jo je dostavilo podjetje 
ELAN 3. junija 1965. leta 

Ali so med ukrepi za stabilazacijo našega gospodarstva tudi taki, ki bodo 
omogočali zadostno nabavo surovin izvoznikom finalistom, torej tistim, ki iz- 
važajo tudi vloženo delo in ki bodo terjali prehod iz ekstenzivnega v intenzivno 
gospodarjenje ter s tem v zvezi večjo možnost vključitve v mednarodno delitev 
dela? 

Kakšna bo vloga cen v izvozni politiki predvsem pri izvozu v vzhodne 
države, ki imajo še plansko gospodarstvo? 

Prosim za pismeni odgovor na ta vprašanja do prihodnje seje? 

Predsednik Leopold Krese: Predlog je, da se da do prihodnje seje 
pismeni odgovor. Hvala lepa. Ima še kdo kako vprašanje? (Nihče.) Če ni nobe- 
nega vprašanja več, zaključujem to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo o po- 
slovnih poročilih Splošne gospodarske banke SR Slovenije in združenja komu- 
nalnih bank Slovenije za leto 1964. 

Poslovna poročila je obravnaval odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov našega zbora, ki je o tem dal tudi pismeno poročilo, katerega ste pre- 
jeli. Za poročevalca je odbor določil inž. Franca Arzenška. Gradivo k tej točki 
dnevnega reda je bilo poslano skupno z vabilom za sejo zbora. Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije je določil za svojega predstavnika tovarišico Dragico Dekleva, 
pomočnico republiškega sekretarja za finance. Povabili smo tudi predstavnike 
Gospodarske banke in združenja komunalnih bank. Glede na to, da je direktor 
Gospodarske banke naš poslanec, je Gospodarska banka njega določila za svojega 
predstavnika. Združenje komunalnih bank je določilo za svojega predstavnika 
tovariša Bronislava Vrhunca, tajnika tega združenja. 

Pričenjam razpravo o tej točki dnevnega reda. Kdo želi besedo? Besedo ima 
tov. Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! Na zadnjem zasedanju 
mi je Skupščina zaupala odgovorno delo v Splošni gospodarski banki. Ko danes 
obravnavamo letno poročilo te banke za minulo leto, mi dovolite, da vas se- 
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znanim z nekaterimi najbolj aktualnimi problemi, s katerimi se ukvarja ta 
pomembna. gospodarska institucija. 

V svojem izvajanju se seveda ne nameravam vtikati v probleme, ki so v 
poročilu podrobneje obdelani. To poročilo prikazuje gledanja in stališča uprav- 
nega odbora naše banke in njenega strokovnega aparata. V omenjenem poročilu 
smo seveda skušali prikazati prizadevanje banke za uresničitev tiste investicijske 
politike, ki je bila v družbenih aktih za minulo leto določena. Eden od osnovnih 
vzrokov motnje v gospodarstvu je bila prekomerna investicijska potrošnja, zlasti 
v lanskem letu. Ta pretirana investicijska potrošnja je v precejšnji meri pri- 
spevala k nenormalnemu konjunkturnemu vzponu gospodarstva. Vse to pa se je 
odražalo v zelo ekstenzivnem gospodarjenju, v pretiranem zaposlovanju, v zane- 
marjanju prizadevanj za dvig produktivnosti, na investicijskem področju pa v 
zanemarjanju rentabilnosti investicijskih vlaganj. Nastali položaj je nujno za- 
hteval ukrepe za stabilizacijo gospodarskih gibanj, predvsem seveda omejitev 
investicijske potrošnje. Obseg investicij se mora nujno gibati v okviru raz- 
položljivih sredstev in v okviru takšnega obsega in kvalitete sredstev, ki ustre- 
zajo namenom in pogojem nameravanih naložb. V nobenem primeru pa seveda 
ne smejo presegati investicijske naložbe deleža, ki ga z družbenim planom 
odmerimo iz celotnega družbenega proizvoda. 

Ena od osnovnih nalog nas vseh je, da postavimo obseg investicijske po- 
trošnje v planirani okvir, obenem pa da zagotovimo' naložbam ustrezno kvaliteto 
sredstev. Ti cilji investicijske politike so nakazani v vsakoletnem republiškem 
in zveznem družbenem planu. Prav iz tega razloga so bili v letošnjem letu 
in že ob koncu lanskega leta sprejeti določeni ukrepi. Ti ukrepi se kažejo v 
obveznem usmerjanju (20'% oz. 25 fl/o) investicijskih sredstev v obratna sredstva, 
nadalje v obveznem polaganju varščine od investicijskega zneska in v izločitvi 
investicijskih sredstev v višini 25 oziroma 40 °/o v nekaterih vrstah investicij: 
Posebno pomembno-pa vplivajo na obseg investicijskih sredstev tudi omejitve 
na področju kratkoročnega kreditiranja, to je kreditiranja obratnih sredstev. 

Tako kot na področju cen, izvoza in uvoza, bodo povzročile restrikcije tudi 
na področju investicij vrsto neljubih in nezaželenih posledic, ki pa se jim 
seveda ne moremo izogniti s še tako preudarnimi omejitvami in usmerjevalnimi 
ukrepi. Investicijska dela so, kot veste, dolgoročna; le redka od teh se začenjajo 
in končujejo v obdobju enega leta. Večje in pomembnejše investicije so vezane 
na večletna izvajanja in često1 na nepreklicne mednarodne poslovne dogovore. 
Administrativni ukrepi investicije sicer lahko ustavijo, jih preprečijo, ne morejo 
pa zaustaviti in odstraniti vseh negativnih posledic, ki jih trajna ali začasna usta- 
vitev nosi s seboj in ne morejo spremeniti pogodbenih obveznosti. Spraviti inve- 
sticijsko potrošnjo v take okvire, da bi se krepilo prizadevanje za stabilizacijo 
gospodarstva in se pri tem izogniti vsem neljubim posledicam, ki jih omejitev 
investicij povzroča, je zelo zahtevna, zelo težavna in odgovorna družbenoeko- 
nomska naloga. 

Kot sem že omenil, sprejeti ukrepi in zaostrena politika kreditiranja tekoče 
proizvodnje radikalno posegajo tudi v investicijska vlaganja. Danes že lahko 
trdimo, da bodo ti omejitveni ukrepi dosegli svoj cilj in da bo gibanje inve- 
sticijske potrošnje usklajeno s planskimi predvidevanji v globalu. Ob tej ugo- 
tovitvi pa se je z vso' ostrino postavilo vprašanje strukture investicijske po- 
trošnje. Iz podatkov o gibanju te. potrošnje v prvih petih mesecih letošnjega 
leta izhaja, da se okrog 60 % celotne investicijske potrošnje odvija avtomatično, 
to je iz sredstev gospodarskih organizacij, torej brez vpliva bank, in s tem 
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seveda tudi brez vpliva usmeritvenih ukrepov, in da se preko bančnega meha 
nizma kreditira le okrog 40% vseh investicij. Ti usmerjevalni ukrepi se torej' 
nanašajo le na 40 % investicij. Od teh investicijskih sredstev, ki se usmerjajo 
preko bančnega mehanizma, pa je okrog 50% bančnih sredstev. 

Ti podatki za prvih 5 mesecev nadalje kažejo, da je konec maja indeks 
potrošnje bančnih in zveznih sredstev v primerjavi z istim obdobjem lanskega' 
leta v povprečju samo 75, in da znaša indeks porabe investicijskih sredstev iz1 

lokalnih izvorov, to je iz sredstev gospodarskih organizacij, iz raznih skladov- 
še vedno 122 do 125. Poraba bančnih sredstev je za 25% manjša kot je bila 
v lanskem istem obdobju, za isti odstotek pa se je povečala investicijska po 
trošnja iz drugih izvorov. Navedeni indeksi in strukturni odnosi pomenijo: 
znatno zaostajanje kreditiranja objektov, ki so pomembni za naš nadaljnji razvoj 
in se kreditirajo iz bančnih sredstev predvsem iz sredstev Splošne gospodarske" 
banke. Nadalje ti indeksi kažejo, da se še vedno vrši pretirana investicijska' 
potrošnja pri številnih delovnih organizacijah in namenskih skladih in da ts; 

potrošnja seveda že presega planske okvire ter na ta način ruši tiste planske 
strukturne odnose, ki smo jih začrtali v družbenem planu. Hkrati podatki o' 
strukturi virov investicijske potrošnje kažejo na relativno majhen vpliv bank 
na obseg investicijske potrošnje in s tem na njihovo omenjeno možnost usmer •' 
janja sredstev. : 

Problem strukture investicij se tako zaostruje, da bi Splošna gospodarska 
banka samo v letu 1965 morala razpolagati za nadaljevanje del na energetskih' 
objektih in objektih črne metalurgije s sredstvi v višini okoli 28 milijard di- 
narjev. V najbolj ugodnih pogojih pa bo banka lahko zagotovila za te narrierio 
le okrog 19 milijard dinarjev. 

Ta podatek dovolj zgovorne kaže na zelo težaven položaj, hkrati pa za 
stavlja vprašanje, zakaj je banka pravzaprav prevzela obveznosti, ki jih sedaj n.r 
more v celoti uresničiti. Splošna gospodarska banka in komunalne banke so ob- 
sprejemanju teh obveznosti izhajale iz predpostavk, oziroma iz pogojev gospo-' 
darjenja, ki so veljali v času sprejemanja teh obveznosti, to je v letu 1963 in v 
začetku leta 1964. Nobena izmed bank ni razpolagala v času, ko je prevzela te; 

obveznosti -— obveznosti pa so nastale v Veliki večini z decentralizacijo splošnega1 

investicijskega sklada — s kvalitetnimi dolgoročnimi sredstvi, s takimi sredstvi, 
ki imajo svoj izvor v akumulaciji. Sredstva republiškega investicijskega sklada' 
in pozneje sredstva republike pa niso bila usmerjena v izgradnjo energetike iri 
črne metalurgije, čeprav je plan to predvideval. - 

Zato' so banke investicijske obveznosti za najpomembnejše- objekte krile- 
iz bančnih sredstev s predpostavko-, da bo prišlo do nadaljnje decentralizacije 
sredstev, da bodo- delovni kolektivi postali osnovni nosilci razširjene reproduk- 
cije in da bo administrativen način zbiranja akumulacije zamehfalo združevanje 
oziroma vezanje sredstev pri bankah, ki naj postane trdna oblika koncentracije 
investicijskih sredstev in bodočega razvoja kreditnega in bančnega sistema.- 
Ob takih predvidevanjih, ki jim seveda ne gre oporekati, so banke smatrale, 
da imajo vse možnosti prevzemati tudi take dolgoročne obveznosti, kot -so ob- 
veznosti za financiranje energetike. Če danes v obdobju začetne stabilizacije, 
delovne organizacije niso stimulirane za varčevanje s svojimi investicijskimi 
sredstvi, če so celo vse bolj destimulirane za naložbe pri bankah, pa še ne 
moremo trditi, da so bile osnove zgrešene, ko so investicijske obveznosti za 
energetiko nastajale. Težave so povzročili elementi, ki so nastali kasneje. Znano 
vam je, da letos lahko postane gospodarska organizacija, če veže 1 milijon,1 
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kreditno nesposobna, če pa zapravi 100 milijonov, ostane kreditno^ sposobna. 
£j>ami vidite, da so takrat pozdravljeni in vsestransko proučeni pogoji, na osnovi 
katerih je banka sklepala dolgoročne obveznosti — v mislih imam nadaljnje 
možnosti oročanja — z določenimi administrativnimi akti, prenehali. V tem pa 
je treba iskati odgovor na vprašanje, zakaj so banke takrat sprejele take obvez- 
nosti. S temi ugotovitvami nočem kritizirati ukrepov, moram pa pred forumom 
kar najbolj jasno povedati in pokazati probleme in vzroke nastanka težav ter 
škodo, ki bo z zavlačevanjem teh investicij nastala. Predvsem pa vas želim se- 
znaniti z dejstvom, tovariši poslanci, da smo mi edina republika, ki pretežen 
del investicij v energetiko pokriva z neustreznimi, kratkoročnimi sredstvi, če- 
prav vemo, da so to izrazito dolgoročne naložbe. 

Ker so se možnosti novih depozitov gospodarskih organizacij bistveno 
zmanjšale, sedanjim depozitom pa bo pretekel rok, bo v naslednjih letih z vso 
ostrino izstopalo vprašanje likvidnosti naše in vseh komunalnih bank. Prav 
tako pa bo, po mojem mišljenju, ob pogojih kot veljajo danes, nemogoče pokriti 
obveznosti za energetske objekte, mislim za tiste, ki so danes že v gradnji. 
Takšna je situacija danes. 

Vseh teh problemov v bankah ne moremo več reševati z nekimi občasnimi 
improvizacijami. Rešitev je mogoča le v okviru trajnejšega sistema financiranja 
razširjene reprodukcije, ki bi moral izhajati iz dejstev, da je pravica in dolžnost 
delovnih organizacij, da same skrbijo za svojo razširjeno reprodukcijo. V tem 
sistemu pa morajo biti seveda dane vse možnosti, da se določena sredstva gospo- 
darskih organizacij na posloven način preko bank združujejo in s tem omogočajo 
financiranje tistih objektov, ki imajo pravzaprav ves splošen ekonomski pomen. 
Sedanje stanje, ko ni izgledov, kaj bo jutri in prihodnje leto, pa je, tovariši 
poslanci, zelo zaskrbljujoče. Danes se investitorji ne morejo resno pogovarjati, 
kako bodo razvijali svojo investicijsko aktivnost v naslednjem letu; vse to pa 
je na drugi strani za izvajalce del nekaj povsem nerazumljivega. Tudi mi mo- 
ramo vsako investicijsko dejavnost, saj nam to narekujejo predpisi, programsko 
razviti, spremljati in financirati od začetka pa do konca, ne pa, da se za vsak 
mesec posebej pogovarjamo, kaj bo in kaj ne bo. Te težave prihajajo predvsem 
do izraza pri financiranju objektov energetike in črne metalurgije v Sloveniji, 
ki zahtevajo dolgoročna sredstva. Te objekte financira Splošna gospodarska 
banka. Ker pa ta nima razpoložljivih bančnih sredstev — oročanje — in zaradi 
znanih ovir pri formiranju bančnih sredstev, je njihova izgradnja resno ogro- 
žena. Investicijska sredstva, s katerimi je razpolagala in še razpolaga republika, 
pa se usmerjajo pretežno na druga področja. Razumem, da moramo usmeritev 
sredstev republike presojati z vidika vseh potreb družbenega razvoja republike. 
Težave, ki danes obstajajo na področju zagotovitve sredstev za nemoteno nada- 
ljevanje energetskih objektov — s planom smo se za ta investicijska vlaganja 
odločili — pa postavljajo vprašanje usmerjanja teh sredstev v povsem dru- 
gačno luč. 

Kot že omenjeno, ukrepi kreditne politike radikalno posegajo v obseg inve- 
sticijskih vlaganj in narekujejo njihovo zmanjšanje. V Splošni gospodarski 
banki se učinki teh ukrepov kažejo v neskladnosti med obveznostmi, ki jih ima 
banka in med kreditnimi zmogljivostmi, ki jih nekako realno lahko pričakujemo, 
to je v debalansu sredstev v banki. Upoštevajoč vse vire sredstev na eni strani 
in obveznosti na drugi strani, izkazuje naša banka primanjkljaj okoli 18 mili- 
jard dinarjev. V tem primanjkljaju so upoštevane seveda tudi obveznosti, ki 
izhajajo iz podražitev v letošnjem letu in jih investitorji zlasti s področja 
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bazične industrije ne morejo kriti sami. Ta številka vsebuje nadalje tudi znesek 
10 °/o varščine za tiste objekte, kjer investitorij varščine ne morejo položiti. 
Poleg varščine pa je seveda osnovni pogoj za to, da se sploh lahko določena 
izplačila izvršijo1. 

Nič manj problematično ni vprašanje, kako ob izkazanem primanjkljaju 
zadovoljiti številne investitorje s področja predelovalne industrije. Ti investi- 
cijski objekti so po večini v zaključni fazi. Investitorji so pri banki vezali svoja 
sredstva in sedaj iz svojih sredstev črpajo kredite. Ob izkazanem primanjkljaju 
in ob bistveno zmanjšanih možnostih povečanja sredstev, se pred banko in 
celotno slovensko javnost zastavlja izredno pereče vprašanje, kaj storiti v danem 
položaju. 

Praksa banke je v drugem polletju 1964. leta pokazala, da z odpovedmi 
kreditov problemi niso bili rešeni. Banka je bila namreč zaradi raznih razlogov 
prisiljena večino odpovedanih pogodb obnoviti. Kredite, ki so temeljili na med- 
sebojni pogodbi, je banka pretehtano odobrila. Zato jih brez upravičenih raz- 
logov ne more odpovedati. Končno je tu vprašanje zaupanja v upravne akte, 
v upravni red, ki je z enostransko odpovedjo omajan, pa čeprav ima odpoved 
oporo v zakonu. Kljub težnji banke, da spoštuje pogodbene odnose, pa menim, 
da je dopustno pogodbo* razvezati le v primeru, če ena od pogodbenih strank 
ne izpolnjuje njenih osnovnih določil, ali če nastopijo okoliščine, ki bistveno 
menjajo osnove, na katerih je bila zasnovana pogodba o> kreditu. Tu mislim 
predvsem na spremenjeno rentabilnost investicije. Sprememba v rentabilnosti 
lahko nastane zaradi izrednih podražitev, ali pa iz drugih razlogov. 

Ker je obseg bančnih sredstev in drugih sredstev, ki jih je banka sposobna 
mobilizirati, znan, znane pa so tudi pogodbene obveznosti banke, moramo 
ugotoviti, da banka ne bo mogla zadovoljiti vseh svojih komitentov. Obstoječi 
in pričakovani debalans bo banka morala izravnavati v daljšem obdobju. To 
pa pomeni zavlačevanje izgradnje nekaterih objektov. V letošnjem letu bodo 
zato pred banko postavljene naslednje aktualne naloge: s posameznimi inve- 
stitorji moramo' ponovno pregledati ali je pogodbeno določena dinamika trošenja 
sredstev nujna, nujna zato, da se dosežejo* predvideni efekti investicije; črtati 
bomo morali vse manj pomembne investicijske izdatke znotraj pogodbene inve- 
sticije; orientirati se bo treba predvsem na, financiranje čistih proizvodnih ob- 
jektov oziroma proizvodnih del; s posameznimi investitorji bomo morali pre- 
gledati in ugotoviti ali je pogodbeno' določena dinamika uporabe sredstev realna, 
to je, ali je nabava materiala, zlasti domače in uvožene opreme usklajena in ali 
ustreza zaoorediu investicijskih del, proizvodnega procesa itd.; časovno bo treba 
uskladiti izgradnjo tistih objektov, ki zahtevajo že v letih 1965 in 1966 znatne 
količine električne energije z zaključnimi deli oziroma s proizvodnjo električnih 
kapacitet, ki so sedaj v izgradnji; odložiti moramo tiste investicije, ki niso 
ključnega pomena za gospodarstvo in ki ne prispevajo bistveno k povečanju 
izvoza; ponovno bomo morali pregledati finančne možnosti vseh investitorjev 
in ugotoviti, koliko sredstev bi bili sposobni še prispevati sami zlasti za podra^- 
žitve, ki niso predmet že sklenjenih pogodb. Pogostokrat namreč ugotavljamo, 
da mnogi investitorji uporabljajo svoja investicijska sredstva bodisi za razne 
druge proizvodne namene, bodisi za neproizvodne namene, hkrati pa zelo pri- 
tiskajo na nas, da financiramo tudi podražitve, ki so morebiti nastale. Tudi glede 
10 ""/o garantnega pologa bo banka sklepala nove pogodbe le takrat, ko se bo 
ugotovilo1, da investitorji takih sredstev v resnici nimajo, investicijski objekt pa 
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je treba pospešeno dokončati — mislim predvsem na objekte za proizvodnjo 
električne energije. 

Banka smatra, da bi na tej osnovi in z doseženimi sporazumi z investitorji, 
prebrodila težave. Pri tem pa bodo morale komunalne banke dosledno izpol- 
njevati pogodbene obveznosti, pristojni činitelji pa dajati vso politično pod- 
poro. V okviru razpoložljivih sredstev bo banka prvenstveno zagotovila dokon- 
čanje tistih objektov s področja energetike in črne metalurgije, ki bi lahko začeli 
obratovati letos oziroma v začetku drugega leta. Nadalje bo banka zagotovila 
dokončanje investicij s področja predelovalne industrije tam, kjer bodo inve- 
sticije dokončane letos, te nove kapacitete pa bodo prispevale k izboljšanju pla- 
čilne bilance. Končno bo banka zagotovila tudi nemoteno nadaljevanje del na 
objektih elektrogospodarstva. Pri ostalih investicijah pa bi s počasnejšo dina- 
miko uporabe sredstev od prvotno predvidene, dosegli uskladitev med sredstvi 
in med obveznostmi. Pri tistih investicijah, kjer so se bistveno menjale osnove, 
na katerih je slonel kredit, pa bo seveda potrebno odpovedati kredit oziroma 
spremeniti in dopolniti kreditne pogodbe. 

Dovolite mi še nekaj besed o reorganizaciji bank. Kot vam je znano, se 
morajo sedanje banke do 1. aprila drugega leta prilagoditi vsebini novega 
zakona. Upravni odbor naše banke je že podvzel vse potrebne korake, da bi se 
poslovanje naše banke čimprej lahko prilagodilo določilom novega zakona. 
V zvezi s tem je izdelan elaborat, ki govori o tem, da bi Splošna gospodarska 
banka lahko postala investicijska banka v smislu novega zakona. Predloge v 
zvezi s tem bo upravni odbor naše banke posredoval ustreznim organom v repu- 
bliki. Pri proučevanju, kako naj se poslovanje Splošne gospodarske banke pri- 
lagodi določilom novega zakona o bankah, pa je banka naletela na vrsto pro- 
blemov, glede njenega pomena, vloge in načinov ustvarjanja odnosov med 
bankami, bodisi v okviru naše republike ali pa izven nje. Stališče našega 
upravnega odbora in kolektiva je, da naj bi bila v Sloveniji le ena investicijska 
banka. Mnenja smo, da so težnje po večjem številu investicijskih bank, ali pa po 
večjem številu bank po raznih panogah, na primer za turizem, za promet itd. 
re preživele. Povsem jasno je, da bo veliko težav že pri organizaciji ene inve- 
sticijske banke, na drugi strani pa bo poslovna moč večje banke mnogo večja, 
kot seštevek 10 šibkih bank. 

Pomembno pa postaja vprašanje prilagoditve novemu zakonu za sedanje 
komunalne banke. Naša skupščina bo morala določiti pogoje, pod katerimi 
se lahko ustanavljajo komercialne ali pa komercialno-investicijske banke v 
Sloveniji. V primeru, če bodo ti pogoji bolj ostri kot jih je predvidel zvezni 
zakon, lahko računamo s tem, da se bo število bodočih komercialnih bank 
zmanjšalo, bodo pa seveda te banke močnejše in sposobnejše za svoje poslovanje. 

Pomembnejša kot so vprašanja, ki jih lahko rešimo v republiki, pa so vpra- 
šanja, s katerimi se srečujemo v zvezi z vlogo in mestom, ki naj ga imajo zvezne 
specializirane banke. Doslej je najbolj popolno sliko o svoji bodoči organizaciji 
podala zvezna industrijska banka. Zvezna industrijska banka predvideva po 
eni izmed variant, da bodo njeni ustanovitelji pomembnejše gospodarske orga- 
nizacije, po drugi pa samo njihova poslovna združenja, federacija in druge 
politično-teritorialne enote. Vse specializirane banke so že opravile v raznih 
oblikah konkretne akcije na terenu za pridobivanje ustanoviteljev. Načela in 
merila o prispevku ustanoviteljev v kreditni sklad banke so izredno različna 
m se gibljejo od enega milijona pri Jugobanki pa do ene milijarde po neki 
varianti pri Investicijski banki. Ustanoviteljice specializiranih bank naj bi bile vse 
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pomembnejše gospodarske organizacije in njihova poslovna združenja. Dejstvo 
pa je, da tako Investicijska banka kot Jugoslovanska kmetijska banka ne mislita 
odpirati podružnic po posameznih gospodarskih območjih, pač pa mislijo še 
naprej obdržati enake poslovne odnose z lokalnimi ali regionalnimi bankami, kot 
veljajo danes. 

Za sedaj je predvideno, da imajo pravico do deviznega poslovanja le tiste 
banke, ki imajo 2 milijona dolarjev deviznega sklada. Taka stališča speciali- 
ziranih bank in predpis o deviznem skladu onemogočajo, da bi se kdorkoli ukvar- 
jal z deviznim poslovanjem, kajti 2 milijonov dolarjev deviznega sklada verjetno 
razen Jugobanke nima nobena banka. Nadalje se po mojem mnenju že kažejo 
nove in specifične oblike centralizacije, ki negirajo posebnosti, ki jih ima gospo- 
darstvo določenega regiona, in končno želja, pravno sicer samostojne banke 
spremeniti v dejanske podružnice zveznih bank. Če se ta stališča uresničijo, 
se bo naše gospodarstvo zopet razdelilo na gospodarstvo, ki je vezano na zvezne 
banke, in na gospodarstvo, ki ni vezano' na zvezne banke. V takih pogojih dela pa 
končno delo, zlasti pa medbančno povezovanje in poslovanje ne bo lahko. 

Glede na te ugotovitve bi bilo nujno potrebno doseči smiselno tolmačenje 
glede ustanoviteljev bank, in sicer v tem smislu, da bi bili ustanovitelji zveznih 
bank poleg federacije še področne banke kot reprezentanti gospodarskih in 
drugih delovnih organizacij in druge zainteresirane družbeno-politične skup- 
nosti. V mislih imam predvsem republike. 

Tovariši poslanci, želel sem vam nanizati nekaj perečih problemov iz teko- 
čega poslovanja naše banke, s katerimi se vsak dan srečujemo. Mnoge težave 
sami, kot predstavniki gospodarskih organizacij dobro poznate. Kot predstavnik 
banke pa sem kljub temu smatral za potrebno, da vas o teh specifičnih pro- 
blemih, zlasti s področja financiranja energetskih investicij, informiram. 

Predsednik Leopold Krese: Kdo še želi besedo ? Besedo ima tovariš 
Bronislav Vrhunec. 

Bronislav Vrhunec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ko ste podrobneje proučevali poslovno priporočilo o poslovanju komu- 
nalnih bank v letu 1964 in "ko ste primerjali izvršitev kreditnih bilanc komu- 
nalnih bank s proizvodno finančnimi rezultati, ki jih je doseglo naše gospo- 
darstvo v letu 1964, ste vsekakor ugotovili, da se je naše gospodarstvo v precej 
obilni meri posluževalo kreditnih uslug komunalnih bank. 

Tudi včerajšnje razprave na Republiškem zboru potrjujejo pravilnost za- 
ključkov, ki jih vsebuje poslovno poročilo Združenja komunalnih bank SRS, ki se 
je obširno obravnavalo pri skupščinskih organih oziroma v odborih vašega zbora. 
Podatki o plasmajih kratkoročnih kreditov za tekoče, redno poslovanje naših 
gospodarskih organizacij v višini 311 milijard in plasmajih okoli 46 milijard 
kreditov za investicije iz bančnih sredstev komunalnih bank konec leta 1964 
pri komunalnih bankah kažejo visoko poslovno bančno aktivnost komunalnih 
bank, upoštevajoč pri tem splošne gospodarsko' finančne razmere v preteklem 
letu, ki brez dvoma niso bile takšne, kot smo si jih želeli in trudili ustvariti. 

Danes bi na tem mestu želel v nekaj besedah predočiti temu zboru, kaj 
lahko naše gospodarstvo pričakuje v bodoče od naših komunalnih bank, ki so od 
vseh naših bank z gospodarskimi organizacijami najbolj poslovno povezane. 
Naše mišljenje je, da morajo biti danes in v bodoče, bolj kot kdaj koli prej, 
gospodarske organizacije zainteresirane že pri pričetku dela na novi organizaciji 
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bančnega aparata in mehanizma v naši republiki. Ta nujnost izhaja iz celotnega 
koncepta novega zakona o bankah in kreditnih poslih, predvsem pa odtod, da 
prvič: da skupine gospodarskih organizacij lahko ustanavljajo banke, in 
drugič, da lahko vsaka gospodarska organizacija po svoji prosti izbiri postane 
ustanoviteljica katerekoli banke, ki jih zakon dovoljuje ustanavljati. 

Morda so krive naše sedanje trenutne splošne gospodarske razmere, da se 
gospodarske organizacije dosedaj še niso v tolikšni meri zanimale za novo orga- 
nizacijo bančnega mehanizma v naši republiki, kot bi to bilo v njihovem last- 
nem interesu in kot to želimo. Dejstvo pa je, da se predvsem tako imenovane 
specializirane banke že zelo intenzivno zanimajo in se ogledujejo po gospodar- 
skih organizacijah, za katere bi želele, da so ali njihovi ustanovitelji, ali pa da 
z njimi sklepajo pogodbe o trajnem poslovnem razmerju, o nalaganju svojih 
denarnih sredstev pri njih itd. Bati se je, da ne bo prišlo med bankami do ne- 
kakšnega nepotrebnega »lova« za komitenti oziroma deponenti in ustanovitelji. 

Prilagoditev poslovanja komunalnih bank naše republike novemu zakonu 
je v teku. Splošni koncept o fiziognomiji bodočega bančnega aparata — mreže 
bank — je že determiran, vsaj kar se nanaša na težnje komunalnih bank naše 
republike, ki pa so, mimogrede rečeno, usklajene z osnovnim konceptom o 
bančni organizaciji nekaterih, zato merodajnih organov v republiki. 

O bodoči fiziognomiji bank v Sloveniji mi dovolite le nekaj besed: pogoji 
sami, ki jih je federacija predpisala za ustanovitev bank, dovoljujejo, da v 
Sloveniji lahko ustanovimo dve čisti investicijski banki. Zakonsko osnovo za 
nadaljnji obstoj bank komercialnega tipa pa imajo vse obstoječe komunalne 
banke, razen komunalne banke Velenje, Kamnik, Trbovlje in Slovenska Bi- 
strica. 

V naši republiki obstoja težnja, ta težnja 'drugje še ni prišla do izraza, za 
poostritev posojev za ustanavljanje bank, o čemer pa bo seveda končno odločala 
Skupščina SRS, oziroma ta zbor. Pogoji naj bi se zaostrili tako, da bi bilo po- 
trebno za ustanovitev investicijske banke 30 milijard kreditnega sklada, 10 
milijard kreditnega sklada za komercialno investicijske banke in 3 milijarde 
kreditnega sklada za komercialne banke. Taki zaostreni pogoji bi povzročili, 
da se dosedanje število 14 komunalnih bank zmanjša na 6 komunalnih bank. 
Pogoje za čisto investicijsko banko ima po poostrenih pogojih samo Splošna 
gospodarska banka. Pogoje za komercialno1 investicijsko banko imajo komunalne 
banke: Ljubljana, Koper, Maribor in za čisto komercialno banko komunalne 
banke v Celju, Novi Gorici in Kranju. 

V naši republiki smo že do sedaj imeli t-akšno mrežo komunalnih bank, 
ki se je še najbolj približala gornji meji po-trebne koncentracije kreditnih 
sredstev. V novih stabilnejših gospodarskih pogojih se bodo še bolj očitno 
pokazale potrebe, da se mreža bank racionalizira. Pri tem pa moram omeniti 
tole: Komitenti banke niso' samo velike in srednje gospodarske oziroma delovne 
organizacije. Obstoja še niz majhnih podjetij iz vseh gospodarskih panog, usluž- 
nostnih, komunalnih in drugih dejavnosti. Razen tega so komitenti bank tudi 
občani — hranilne vloge, potrošniški krediti, žiro računi. Nedvomno je bila 
praksa, in bo tudi ostala, da bančni poslovni odnosi s številnimi finančno manj 
pomembnimi bančnimi komitenti, ki pa so prav tako potrebni in neobhodni 
za gospodarski razvoj in rast, ne morejo z uspehom potekati v velikih bankah, 
ki morajo reševati probleme velikih podjetij. S tega mesta bi morali danes 
poudariti naslednje: pretirana zožitev bančne mreže bo imela lahko za posledico, 
da ostanejo finančno kreditni problemi tako imenovanih podjetij terciarnih 
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dejavnosti oziroma manjših gospodarskih organizacij odprti, nerešeni ali celo 
zanemarjeni, kar pa lahko škoduje celotnemu gospodarskemu razvoju. Zaradi 
tega se bo moral ob razpravah o prilagoditvi obstoječe organizacije bank v naši 
republiki upoštevati tudi ta tehten razlog. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker nihče ne želi razpravljati pri tej točki dnevnega reda, predlagam, da odo- 
brimo poročilo obeh bank, to je Splošne gospodarske banke in Zveze komu- 
nalnih bank. 

Ali se strinjate z mojim predlogom? Ker se nihče ne javi k besedi, menim, 
da je moj predlog osvojen in zaključujem to točko dnevnega reda. Prekinjam 
sejo do 11.30. 

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

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na obravnavo poročila 
Gospodarske zbornice SR Slovenije o delu v letu 1964. 

Poročilo je obravnaval odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
našega zbora, ki je izdelal pismeno poročilo, katerega ste prejeli. Za poroče- 
valca je odbor določil Antona Kovica. 

Gospodarska zbornica je bila na današnjo sejo povabljena, zastopa jo pod- 
predsednik Miran Mejak. Pričenjam razpravo o poročilu Gospodarske zbornice. 
Kdo želi besedo? Prosim, podpredsednik Miran Mejak. 

Miran Mejak: Tovarišice in tovariši poslanci. Razprava o letnem po- 
ročilu Gospodarske zbornice za leto 1964 prihaja glede na najnovejši tok gospo- 
darskih dogodkov precej pozno. Poročilo namreč zajema, tako kot je to običajno, 
stanje 31. decembra lanskega leta. Znano pa je, da je prvo letošnje polletje 
polno sprememb, ki so v marsičem občutno presegle tudi vsebino in obseg 
zbornične dejavnosti. Naj omenim vrsto že sprejetih gospodarskih ukrepov 
na področju kreditov in cen, izid novega temeljnega zakona o združevanju v 
gospodarstvu in o zbornicah, k temu pa še ukinitev okrajnih gospodarskih 
zbornic v Sloveniji in prenos njihovih pristojnosti na Republiško' zbornico. Teh 
ukrepov poročilo še ni utegnilo zajeti, moramo pa jih seveda upoštevati ob 
presoji sedanjega položaja Gospodarske zbornice. Nimam namena bolj podrobno 
govoriti ob tej priložnosti o delu zbornice glede na nove ekonomske ukrepe, po- 
udariti želim le to, da sta izvajanje teh ukrepov in s tem zvezana problematika 
podjetij še jasneje potrdila vlogo- gospodarske zbornice kot samoupravnega 
integriranega organizma gospodarstva, kot tribune, preko katere lahko gospo- 
darstvo skladno uresničuje svoje pobude in prizadevanja v pogojih čim večje 
samostojnosti pa tudi neprimerno zahtevnejše poslovnosti. 

Dovoljujem si ugotoviti, da v poročilu zajete in od zbornice prikazane težnje 
gospodarskih organizacij doživljajo zdaj postopoma tudi svojo konstitucionalno 
uveljavitev. To velja tako glede objektivnejših in sorazmernejših gospodarskih 
gibanj, kot tudi glede trdnejših pogojev gospodarjenja. 

Gospodarstvo in zbornica podpirata te ukrepe zavedajoč se, da leži dobršen 
del teže za njihovo uspešno izvajanje ravno' na strokovnih silah samih gospo- 
darskih organizacij, torej tudi na učinkovitosti zbornice, kot pobudnika za 
strokovni dvig gospodarjenja. 
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Ta potreba se je zelo izrazito pokazala že v prvem letošnjem polletju ob 
zaostreni politiki kreditiranja stalnih obratnih sredstev ter ob zamrznjenih 
cenah. Jasno je namreč, da vsak ukrep, ki tako globoko poseže v gospodarjenje, 
sproži med gospodarskimi organizacijami številne probleme in strokovna vpra- 
šanja, ki zahtevajo nagle, strokovne in poslovne odgovore, ki so v skladu s spre- 
jetimi ukrepi. Nedvomno ima Gospodarska zbornica pri tem zelo pomembno 
vlogo. Ugotoviti pa moram, da mnenja o vlogi zbornice, kljub večkratnim 
razpravam še vedno niso povsem enotna. Večkrat se primeri, da se od zbornice 
pričakuje povsem konkretna instrukcija za rešitev problemov, ki so važni za 
podjetja. Podjetja, zlasti tista z nerazvitimi lastnimi strokovnimi silami, pogosto 
pričakujejo cd zbornice konkretnih elaboratov, receptov za saniranje lastnega 
ekonomskega položaja poslovnih intervencij in tako dalje. 

Take potrebe so seveda v sedanjem gospodarskem položaju izredno aktual- 
ne, vendar take zahteve kažejo, da vloge, ki jo ima zbornica, ponekod ne 
razumejo. Točno je, da mora zbornica biti na tekočem o vsej gospodarski proble- 
matiki oziroma v vseh njenih konkretnih inačicah, ki se pojavljajo v gospodar- 
skih organizacijah, še posebno v času tako bistvenih sprememb gospodarske 
politike. Vendar pa je iz njenega položaja in statusa jasno, da je zbornica samo- 
upravni organizem gospodarstva, ki deluje preko svojih družbenih organov, 
svetov in odborov. Ti so nosilci vsebine dela, v njih gospodarske organizacije 
nakazujejo svoje probleme ter oblikujejo svoja stališča in pobude. Zbornica je 
torej nekako združenje svetov panog, ni pa inštitut ali zavod za dajanje stro- 
kovnih uslug svojim članom. Skladno s tako vlogo ima le toliko stalnih stro- 
kovnih delavcev in s takšnimi strokovnimi profili, kot jih narekujejo delovne 
potrebe njenih družbenih organov, za katere opravlja zbornični aparat svoje 
strokovne storitve. Ni pa ta aparat servis za podjetja. Izvajalci strokovnih pobud 
zborničnih svetov in odborov so dejansko gospodarske organizacije same kot 
člani zbornice, s svojo strokovno operativo, če pa te nimajo, bi se morale pogod- 
beno dogovoriti z različnimi instrukcijskimi ustanovami. S tem zbornica ne 
namerava zanikati dejstva, da so posamezna, zlasti manjša podjetja, strokovno 
in kadrovsko večkrat prešibka za reševanje svojih problemov. Vendar to še 
dokazuje šibkosti intelektualnega potenciala v slovenskem gospodarstvu v 
celoti. Opozarja kvečjemu na razdrobljenost in nepravilno' razporeditev stro- 
kovnih sil v gospodarski operativi, na njihov premajhen izkoristek. Zato je ena 
od najpomembnejših nalog zbornice, da pomaga krepiti strokovne koncentra- 
cije v gospodarstvu s pomočjo poslovnega združenja in na osnovi tehničnega 
sodelovanja. Njena vloga na tem področju je torej v tem, da svojim članom 
pokaže nujnost takih procesov in da daje tudi konkretne pobude. To bo še po-^ 
sebno važno v prihodnjem obdobju, ko bodo gospodarske organizacije morale 
Dolj kvalitetno gospodariti, kar pa je mogoče le z dognano politiko do stro- 
kovnih kadrov in z dvigom tehnične kvalitete. Po drugi strani pa je za uspeh 
takih ukrepov v enaki meri pomembno, da se izognemo realnim anomalijam, 
ki se lahko pojavijo v gospodarski praksi, bodisi zaradi vrzeli v samih ukrepih, 
bodisi zaradi raznih spremljajočih učinkov, ki jih zakonodajalec ni želel, ki 
pa se utegnejo tu ali tam vendarle pojaviti. Take učinke lahko odstranimo uspeš- 
no le tedaj, če jih pravočasno spoznamo v delu gospodarskih organizacij, kjer 
nastajajo. Le tedaj lahko uspešno posredujemo. Iz povedanega sledi, da je tesno 
sodelovanje družbeno-političnih upravnih organov z Gospodarsko zbornico 
ravno na tem področju nujno in obojestransko koristno. 
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Smisel dela gospodarske zbornice bi moral biti v tem, da zbere od gospo- 
darskih organizacij probleme, oblikuje predloge za njihovo rešitev, ki jih po- 
sreduje pristojnim organom, ti pa bi jih morali upoštevati in dajati ustrezna 
pojasnila in navodila. Zal lahko tudi ob letnem poročilu zbornice ugotovimo, da 
tako sodelovanje v preteklosti ni vedno opravičilo pričakovanj, ki jih je gojila 
zbornica. Zato bo potrebno sodelovanje med upravnimi organi, pristojnimi za 
gospodarska vprašanja in med zbornico v prihodnje še posebno pozorno nego- 
vati. Želimo, da bi gospodarska zbornica, prav zaradi svojega samoupravnega 
značaja, uživala vselej potrebno priznanje in upoštevanje, kar bo še posebej 
pomembno v prihodnjem obdobju dalekosežnih gospodarskih reform. 

V tej zvezi naj sporočim tovarišem poslancem, da je v teku priprava re- 
publiškega zakona o gospodarski zbornici na podlagi ustreznega zveznega te- 
meljnega zakona. Zbornica je pozdravila možnost, da neposredno sodeluje pri 
izdelavi tega zakonskega besedila, ki naj bi še jasneje opredelil vlogo zbornice 
v smislu, kot jo pojmuje sama. Osnutek zakona je že pripravljen, vzporedno 
pa teče tudi izdelava statuta, ki bo natančno obdelal naloge in delovne metode 
zbornice. Osnutek statuta namerava zbornica dati v široko razpravo. Statut bo 
moral seveda upoštevati dejstvo, da je Gospodarska zbornica SRS odslej edina 
zbornica v Sloveniji in da ima kot taka pristojnosti osnovne zbornice. Ob tem 
se rešuje tudi vrsta precej zahtevnih vprašanj, ki se nanašajo na neposredne 
stike zbornice z njenimi člani. Gledano tudi s tega vidika je bila politika zbor- 
nice, ki je podpirala poslovna združenja v gospodarstvu, očitno pravilna. 
Jasno pa je, da mora biti tako združevanje zares poslovno, kar pomeni, da mora 
biti zasnovano na dejanskih skupnih interesih sodelujočih partnerjev, bodisi 
ekonomskega ali poslovnega značaja in brez vsiljenih rešitev mimo volje priza- 
detih kolektivov. V času po ukinitvi okrajnih zbornic smo priča posebno ži- 
vahnim pobudam za združevanje v storitvenih dejavnostih. Zbornica se v načelu 
strinja s težnjami po združevanju tudi v panogah kot so, trgovina, gostinstvo, 
obrti, ne more pa se strinjati z utemeljitvami, naj bi ta združenja nadomestila 
bivše okrajne zbornice, ker ne vidi v tem ekonomske logike takega združevanja. 
Kaj smo dobili z ukinitvijo okrajnih zbornic, če jih skušamo nadomestiti z ne- 
kakšnimi okrajnimi ali občinskimi združenji, ki nimajo začetnih skupnih eko- 
nomskih in strokovnih interesov? Take težnje bi privedle kvečjemu k nekakšnim 
lokalnim cehovskim zbornicam z bore malo poslovnosti. Poslovna združenja pa 
morajo vendarle zasledovati predvsem praktične poslovne cilje npr. delitev dela 
v okviru panoge, skupno programiranje proizvodnje in realizacije, skupno ude- 
ležbo v blagovnem prometu in izvozu, novo tehnološko in strokovno kvaliteto 
v gospodarjenju itd. Poslovna združenja pa ne morejo biti nekakšni debatni 
klub avtarkičnih proizvajalcev, formiran na teritorialni podlagi, ob nespreme- 
njenih metodah gospodarjenja. Zbornica noče dajati receptov za posamezne 
oblike združevanja, ne more pa se odreči oceni in kritiki takega združevanja, 
z vidika vsebine in nalog, ki naj. jih poslovna združenja imajo v našem gospo- 
darskem življenju. Zbornica se zavzema za jasno razmejitev vloge zbornice in 
poslovnih združenj. Menim, da bi morala zbornica prevzeti družbeno-posveto- 
valno vlogo, ki so jo opravljale ukinjene okrajne zbornice. V zadnjem času se 
je za to nalogo že izdelala primerna metodologija. Poudariti pa moram ponovno, 
da je perspektiva tehničnega in strokovnega dviga proizvodnje in gospodar- 
jenja odvisna predvsem od koncentracije finančnih in intelektualnih moči v 
samih gospodarskih organizacijah. Zato si bo tudi v prihodnje zbornica priza- 
devala z vsemi močmi pospeševati neposredno poslovno sodelovanje in zdru- 



92 Gospodarski zbor 

zevanje med svojimi člani na ta način, da jim bo priporočala tehtno poslovna 
vsebino združevanja in njihov optimalni obseg glede na realno zastavljene 
poslovne cilje. 

Problem poslovnega združevanja v storitvenih dejavnostih pa ni edino 
vprašanje, ki se je zaostrilo ob ukinitvi okrajnih zbornic. Storitvene dejavnosti 
so, ne samo zaradi ekonomskih določil, temveč tudi zaradi svojega gospodar- 
skega pomena pomembno torišče dela zbornice. Težava, ki stopa pri tem v 
ospredje, je številnost gospodarskih organizacij in zasebnih proizvajalcev v teh 
panogah. Ker je naloga zbornice, da tesno sodeluje s članstvom, bo seveda 
storitvenim dejavnostim ustrezno prilagoditi tudi delovne metode. Kot je bilo 
temu zboru že pojasnjeno ob priliki nekega poslanskega vprašanja, si zbornica 
zamišlja svojo aktivnost na področju storitvenih dejavnosti v obliki bazenskih 
posvetovanj za posamezne skupine storitvenih panog. Ti bazenski posveti, ki bi 
jih prevzela zbornica na pobudo samih proizvajalcev in občinskih skupščin, 
bodo v bodoče predstavljali posebno obliko neposrednega, toda koncentriranega 
stika zbornice z njenimi člani. Na njih bo zbornica zbirala tekočo problematiko 
teh dejavnosti, na njih bo seznanjala proizvajalce tudi s svojimi ugotovitvami, 
stališči in priporočili. S to obliko dela si zbornica obeta uspešno nadomestiti 
družbeno posvetovalno vlogo bivših okrajnih zbornic, oziroma njihovih organov. 
Vsekakor pa je jasno, da bo zbornica lahko na ta način reševala le splošna 
vprašanja, ki so značilna za Slovenijo, nikakor pa se ne bo mogla spuščati 
v ožjo lokalno obrtno problematiko, v reševanje njihovega neposrednega razvoj a 
in v občinsko politiko do te dejavnosti. Te naloge morajo.po naši presoji prevzeti 
predvsem pristojni sveti občinskih skupščin. Znano je namreč, da so občinski 
isveti te naloge dokaj zanemarjali, ker je bila njihova skrb predvsem določanje 
občinske fiskalne politike. S tem pa so seveda zanemarili tiste naloge, ki naj bi 
jih imele občinske skupščine pri razvijanju storitvenih dejavnosti, kot enega 
najpomembnejših elementov življenjskega standarda svojih občanov. 

Medtem ko so se oblikovale nove delovne metode reoubliške zbornice, pa 
je tekel tudi likvidacijski postopek okrajnih zbornic. Gospodarska zbornica 
Slovenije je prevzela nalogo za ureditev njihovih materialno-pravnih zadev 
in za dokončno likvidacijo'. Likvidacijski postopek se sedaj približuje kraju in 
s tem so materialno-pravna vprašanja v okviru likvidacijske mase v glavnem 
zadovoljivo rešena. Stanje, ki ga je ugotovila likvidacijska komisija glede 
dajatve in obveznosti bivših okrajnih zbornic je delno demantiralo nerealna 
pričakovanja o visokem pozitivnem saldu, ki naj bi ga v smislu zakona prevzeli 
občinski skladi za šolstvo. Čeprav o primanjkljajih sicer ne more biti govora, 
pa bo določene obveznosti bivših okrajnih zbornic vendarle treba kriti iz do- 
hodkov njihovih nepremičnin. Glede oddaje poslovnih prostorov lahko' ugo- 
tovimo, da je bilo to vprašanje v glavnem ugodno rešeno. V te prostore so se 
že vselile določene ustanove in gospodarske organizacije, ki so pomembne za 
širše gospodarstvo, zlasti za izvoz, obenem pa so bile te organizacije tudi naj- 
ugodnejši ponudnik glede višine najemnine. Pripomniti pa moram, da je bilo 
pri prodaji teh stavb precej težav, ker so se posamezne gospodarske organiza- 
cije, oziroma združenja sklicevala na neko moralno upravičenost do teh pro^ 
štorov. Nerazumevanje in nestrpnost teh kandidatov sta povzročili v nekaterih 
primerih ostro kritiko na račun republiške zbornice, ki je prevzela likvidacijo1. 
Rezultati likvidacije v sedanji fazi pa te očitke povsem demantirajo. 

Z enako prizadevnostjo je Republiška gospodarska zbornica reševala tudi 
vprašanja zaposlitve bivših uslužbencev okrajnih zbornic. Od skupaj 197 usluž- 



25. seja 93 

bencev bivših okrajnih zbornic danes še ni razporejenih na nova delovna mesta 
le 46 uslužbencev. V večini primerov gre za uslužbence, ki so tik pred upoko- 
jitvijo, ali so v bolniškem staležu in podobno. Glede na sedanji odstotek že 
razporejenih uslužbencev pa je po našem mnenju treba likvidacijski komisiji 
priznati uspeh, posebno če upoštevamo dejstvo, da so trenutne razmere glede 
zaposlitve precej neugodne. 

Dosedanji rezultati kažejo, da bo likvidacija bivših okrajnih zbornic soraz- 
merno kmalu uspešno zaključena, čeprav je močno obremenila aparat republiške 
zbornice in to prav v času, ko se pred gospodarske organizacije in tudi pred 
zbornice postavlja zaradi gospodarskega razvoja toliko strokovno zahtevnih in 
vsebinskih vprašanj. 

Toliko o nekaterih zadevah, ki so dajale posebno obeležje delu Gospodarske 
zbornice Socialistične republike Slovenije v zadnjih nekaj mesecih in ki v letnem 
poročilu niso bile posebej omenjene. Upam, da sem s temi podatki podal bolj 
zaokroženo sliko in tako omogočil zboru, da zavzame do poročila svoje stališče. 

Predsednik Leopol Krese: Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Na 
eni izmed prihodnjih sej bo potrebno razpravljati o vlogi zbornice. V teh raz- 
pravah bomo morali razčistiti nekatera vprašanja, ki jih je nakazal tovariš 
Mejak, verjetno pa bo treba še marsikaj spremeniti. O vsem tem bomo lahko 
govorili tedaj, ko bomo razpravljali o novem zakonu o zbornicah in o statutu, 
ki ga bo zbornica dala v javno razpravo. 

Ker se nihče več ne javlja k razpravi, ugotavljam, da smo poročilo Gospo- 
darske zbornice odobrili in s tem zaključujem to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oblikovanju 
in uporabi sredstev za investicije v gospodarstvu, ki ga je Skupščini SR Slove- 
nije z obrazložitvijo predložil Izvršni svet. 

Predlog zakona z obrazložitvijo ste prejeli. Ta zakon je obravnaval odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora skupaj z odborom 
za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora. Oba odbora sta 
izdelala skupno poročilo, ki ste ga prejeli. Prav tako ste prejeli tudi poročilo 
zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. Ker pa sta odbora pred- 
lagala dopolnilne in spreminjevalne predloge, je Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije v skladu z 61. členom začasnega poslovnika Gospodarskega zbora kasneje 
poslal svoj amandma Skupščini. Amandma Izvršnega sveta sta ponovno obrav- 
navala oba odbora. Zaradi tega ste dodatno sprejeli tudi amandma Izvršnega 
sveta k predlogu zakona s poročilom zakonodajno-pravne komisije Skupščine. 
Izvršni svet je k tej točki dnevnega reda določil za svojega predstavnika inž. 
Toneta Tribušona, direktorja Zavoda za planiranje. Pričenjam razpravo o pred- 
logu zakona in vabim tovariša Tribušona, če želi dati ustno poročilo. 

Inž. Tone Tribušon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Izvršni svet SR Slovenije vam je predložil predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o oblikovanju in uporabi sredstev za investicije v gospo- 
darstvu. V tem zakonu gre za spremembe v usmeritvi sredstev, ki izvirajo iz 
15-odstotnega posojila, ki ga je iz skladov delovnih organizacij razpisala Socia- 
listična republika Slovenije. Ko se je sprejemal danes veljavni zakon, se je 
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predvidevalo, da bodo znašala sredstva posojila 17,7 milijarde dinarjev. Na podla- 
gi najnovejših podatkov iz zaključnih računov delovnih organizacij pa bodo 
znašala ta sredstva le okoli 15 milijard dinarjev. Tako znižanje sredstev posojila 
že samo po sebi narekuje revizijo razdelitve sredstev kakršno je predpisal 
sedanji zakon. Pri novi razdelitvi zmanjšanih sredstev pa je seveda upoštevati,, 
da je bila republika z zveznim predpisom pooblaščena, da sme samo v letu 1965 
razpisati obvezno posojilo iz skladov delovnih organizacij v višini do 15'% teh 
skladov. To pa pomeni, da je to enkratni instrument in da tak instrument v 
bodoče ni predviden. Prav tako je pri spremembah upoštevati osnovni namen 
15'°/o posojila, ki ga vsebuje tudi obstoječi zakon, da je namreč potrebno 
iz teh sredstev v prvi vrsti zagotoviti kritje že obstoječih obveznosti, ki izvirajo 
iz ukinitve bivšega republiškega investicjskega sklada. Nove tranše pa naj se 
odobravajo v okviru razpoložljivih sredstev le za področja, ki zaradi neustrez- 
nega ekonomskega položaja ne ustvarjajo potrebnih lastnih sredstev za finan- 
ciranje razširjene reprodukcije, kot so promet, družbene službe, energetski 
objekti, kmetijstvo in turizem. 

Usmerjanje sredstev iz 15% posojila, seveda ni mogoče obravnavati 
ločeno od sedanje splošne situacije, posebej pa v investicijski potrošnji ter ločeno 
od splošnih naporov za stabilizacijo gospodarskih gibanj. Sredstva 15 %■ 
posojila niso edini vir financiranja investicij, pač pa so izjemni vir, ki mora biti 
odraz splošne investicijske politike in problemov, ki se pojavljalo pri izvajanju 
te politike. Kot je splošno znano, imajo vsi ukrepi za stabilizacijo namen, da 
spravijo investicije v realne okvire, znotraj teh okvirov pa je treba na eni strani 
postopno odpraviti glavna nesorazmerja, ki zavirajo intenziviranje obstoječih 
zmogljivosti, po drugi strani pa zagotoviti normalno funkcioniranje in moder- 
nizacijo obstoječega potenciala in ga usposobiti za hitrejše in racionalnejše 
vključevanje v mednarodno delitev dela. 

Pri realizaciji take politike je treba občutno zožiti obseg investicij in spre- 
meniti njihovo strukturo. Pri tem pa se moramo odločiti za nekatera načelna 
stališča v zvezi z reševanjem obstoječih problemov. Taka stališča bi bila: pokriti 
je treba obstoječe obveznosti in prekoračenja po poprejšnjem pregledu teh ob- 
veznosti in prvenstveno zagotoviti sredstva za dokončanje investicij, ki dajejo 
hitrejše in večje učinke. Nadalje, prispevati v največji možni meri, da se odpra- 
vijo obstoječa osnovna nesorazmerja, ki zavirajo intenziviranje in razvoj gospo- 
darstva, predvsem na področju energetike, obratnih sredstev, prometa in druž- 
benih služb. Ustaviti je treba financiranje objektov, za katere niso zagotovljena 
vsa sredstva, oziroma ni izgledov, da se bodo mogla v prihodnjem letu ali pri- 
hodnjih letih zagotoviti. 

Čeprav za sredstva iz posojila ne obstoji obveznost izločanja 25 % deleža 
za obratna sredstva, Izvršni svet smatra, da je problem obratnih sredstev tako 
pereč, da je treba tudi z delom sredstev iz posojila pomagati gospodarstvu, da 
bo lahko normalno funkcioniralo'. 

Glede na naštete momente je Izvršni svet sklenil, da predloži Skupščini 
v obravnavo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oblikovanju 
in uporabi sredstev za investicije kot je danes pred vami, skupaj z amandmajem 
Izvršnega sveta k temu zakonu, ki ste ga prejeli na današnji seji. 

Izvršni svet smatra, da je s predlagano usmeritvijo sredstev sledil tako in- 
tenciji zakona o 15 "/o posojilu kot intenciji aktualne splošne gospodarske mlitike 
in zato predlaga, da predlog zakona sprejmete. 
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Predsednik Leopold Krese: Prosim predstavnika obeh zborov, ki 
sta pripravila pismeno poročilo in obravnavala amandma, da dasta še ustno 
poročilo. 

Inž. Franc Tesovnik: V predlogu za spremembo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o oblikovanju in uporabi sredstev za investicije 
v gospodarstvu, ki ga je predložil predstavnik Izvršnega sveta, ni upoštevan 
amandma, ki sta ga sprejela odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlo- 
gov Gospodarskega zbora in odbor za družbeni plan, finance in proračun Re- 
publiškega zbora na seji dne 16. junija 1965. Zato predlagam v imenu odbora 
nov amandma, po katerem naj bi se v 1. členu zakonskega predloga sredstva 
razporedila takole: »Naložbe v obratna sredstva znašajo 10'%, naložbe v osnovna 
sredstva na področju industrije 15 °/o, od tega za energetiko 10 %, za grafično 
industrijo 2,4 '%> in za druge objekte v industriji 2,6 %; na področju kmetijstva 
znašajo naložbe 20 %; na področju prometa 24 °/o, od tega za cestni sklad SR Slo- 
venije 15,5%, za progo Koper—Prešnica 6% in za druge objekte 2,5%. Na 
področju turizma in gostinstva znašajo naložbe 11%, za negospodarske investi- 
cije pa 20 %.« 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima 
Miro Benedejčič. 

Miro Benedejčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri obravnavi za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona O' oblikovanju in uporabi sredstev 
za investicije v gospodarstvu je odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov našega zbora dal svoj amandma k postavki za izgradnjo proge Koper 
—Prešnica. Po njegovi oceni je nadaljevanje gradnje te proge nujno, zato naj bi 
se v zakonskem predlogu predvidena sredstva povečala v letošnjem letu za okoli 
250 milijonov. 

Že iz poročila odbora je razvidno, da je bila razprava v zvezi s tem vpra- 
šanjem obširna. Danes smo slišali še amandma, ki ga je 'predlagal odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora. Pa tudi sicer je bilo 
v zadnjem času veliko govora o določitvi prioritete izgradnje nekaterih gospo- 
darskih objektov, glede katerih je treba imeti v zvezi s prizadevanji za gospo- 
darsko stabilizacijo in omejevanjem investicij za nujno upravičen obseg, še 
poseben posluh in gospodarsko odgovornost. Prav glede na to situacijo naj bi naš 
zbor danes odločal o predloženem zakonu in amandmajih k temu zakonu v 
zvezi z izgradnjo koprske proge. 

Z željo, da bi prispeval k razjasnitvi stališč do tega za slovensko gospodar- 
stvo pomembnega objekta in dO1 stališč kako1 in v kolikšni meri naj v sklopu 
gospodarskih prizadevanj osredotočimo naše napore v izgradnjo te proge, bi želel 
v svoji diskusiji poudariti nekaj momentov, ki kažejo gospodarsko1 upravičenost 
in nujnost čimprejšnje izgradnje te proge. 

Pri usmerjanju sredstev, ki so bila zbrana z obveznim posojilom iz gospo- 
darstva, je sicer prav, da se z njimi rešuje pereče vprašanje trajnih obratnih 
sredstev, vendar je predvsem treba upoštevati, da z gospodarskimi ukrepi 
zagotovimo kompleksno reševanje gospodarskih problemov in skladen razvoj 
vseh gospodarskih panog. Zato se ne bi smeli zadovoljiti s tem, da s sredstvi, ki 
jih imamo na razpolago1, pa četudi so dokaj omejena, rešujemo predvsem sedanje 
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težave v gospodarstvu, disproporci med posameznimi gospodarskimi panogami, 
ki so dolgoročne narave, pa bodo ostali še vnaprej, z vsemi negativnimi posle- 
dicami za ekonomičnejše izkoriščanje obstoječih gospodarskih zmogljivosti. 

Promet je v sklopu gospodarstva v precejšnjem zaostajanju za razvojem 
drugih gospodarskih panog in predstavlja ozko grlo za odvijanje blagovnega 
prometa, povzroča težave v pravočasni dobavi surovin in reprodukcijskega ma- 
teriala proizvodnji itd. Naš zbor je že na seji v mesecu februarju preteklega 
leta obširno obravnaval ta neskladja in se zavzel za večjo pozornost tej panogi 
gospodarstva. Ugotovljeno je bilo tudi, da je v sklopu ureditve prometnih zvez 
zgraditev železniškega priključka do Kopra nujna in da je to vprašanje treba 
obravnavati z vidika ureditve celotnega prometnega sistema v SR Sloveniji. 
V naši republiki smo se namreč že pred leti lotili reševanja vprašanj izboljšanja 
prometa s tem, da smo začeli modernizirati železniško in cestno omrežje. Pri tem 
pa nismo dovolj pozornosti posvetili povezavi koprskega pristanišča z našim 
osnovnim prometnim omrežjem. Iz podatkov Skupnosti železniških podjetij v 
Ljubljani izhaja, da je po elektrifikaciji glede na sedanji promet propustna moč 
proge Jesenice—Ljubljana izkoriščena 70'°/o. Po elektrifikaciji proge Ljubljana— 
Zidani most bo ta izkoriščala 67% svojih zmogljivosti. 2e elektrificirana proga 
Ljubljana—Pivka pa je izkoriščena danes s 70 °/o svoje propustnosti. To pomeni, 
da bomo imeli po opravljeni elektrifikaciji na osrednjem delu glavnih prog 
v naši republiki dovolj kapacitet za blagovni in potniški promet, ki ga predvi- 
devamo v bližnji prihodnosti. Iz podatkov Skupnosti železniških podjetij v Ljub- 
ljani namreč izhaja, da se promet lahko odvija normalno in brez zastojev do 
80 °/o propustne moči. Ozko grlo našega železniškega omrežja pa nastaja pri nje- 
govi povezavi z našimi pristanišči. Po že omenjenih podatkih je elektrificirana 
proga Pivka—Reka že pri sedanjem prometu izkoriščena z nad 80 % svoje pro- 
pustnosti. Zato nastajajo na tej progi ob prometnih konicah zastoji, ki povzro- 
čajo gospodarsko škodo. To ozko grlo že danes onemogoča, da bi naša prista- 
nišča in železnice pridobili več tranzitnega prometa, še posebej pa odpira pro- 
blem, kako zagotoviti našemu razvijajočemu se izvozu in uvozu v prihodnje po- 
trebne transportne kapacitete. Z gradnjo železniškega odcepa od Prešnice do 
Kopra bomo dobili nov železniški dostop na morje, ki bo priključen na tisti del 
našega železniškega omrežja, čigar zmogljivosti še niso močno izkoriščene. S tem 
bomo odpravili sedanje prometne težave, zagotovili potrebne kapacitete za bo- 
doči domači promet z morjem in omogočili pristaniščem, da pritegnejo več 
tranzita. 

Z izgradnjo železniške proge do Kopra pa ne rešujemo samo problem 
zmogljivosti železniškega transporta, temveč tudi povečujemo naše pristaniške 
zmogljivosti. Prav zaradi pomanjkanja pristaniških kapacitet je pred leti vznikla 
potreba po izgradnji koprskega pristanišča, ki je doslej v pičlih 7 letih doseglo 
zelo velik uspeh in se v letu 1964 z doseženimi 700 000 tonami prometa uvrstilo 
za Reko, Splitom in Šibenikom na četrto mesto med jugoslovanskimi pristanišči. 
Po količini generalnega tovora in tranzitnega prometa pa je takoj za reškim 
pristaniščem torej na drugem mestu. Ta uspeh je luka Koper dosegla z relativno 
skromnimi pristaniškimi kapacitetami, saj razpolaga le s 4 pomoli operativne 
obale in približno 30 000 m'2 zaprtih skladišč. 

Svojo dejavnost koprsko pristanišče na podlagi skrbno pripravljenega pro- 
grama razvija še naprej, v smeri specializacije za generalni tovor, s posebnim 
poudarkom na lahko pokvarljivih vrstah blaga in na specializaciji za pretovar- 
janje fosfatov. V Kopru se nadalje po sistemu mednarodnega prometa oblikuje 
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distribucijski center z dodatnimi storitvami pri blagu kot so javno skladiščenje, 
predelava, pakiranje, sortiranje itd. 

Velja poudariti, da je zlasti slovenska industrija, ki skozi Koper gravitira 
na morje, še posebno zainteresirana na razvoj koprskega pristanišča. Kemična 
industrija, ki rekonstruira svoje zmogljivosti in od katere naj omenim le Tovar- 
no dušika Ruše, Cinkarno Celje, Kemično tovarno Hrastnik, Kemično industrijo 
v Kutini na Hrvaškem itd., računa na specializirane pristaniške storitve pri 
uvozu surovin. Nadalje računajo na te storitve Železarna Jesenice, Tovarna 
aluminija v Kidričevem in drugi. Vsa ta podjetja so pripravljena sofinancirati 
izgradnjo pristaniških objektov za svoje potrebe. 

Poudariti je treba tudi uveljavitev, ki ga je koprsko pristanišče doseglo 
v zadnjih letih v tranzitnem prometu blaga, saj se pričakuje, da bo koprsko pri- 
stanišče v letošnjem letu ustvarilo približno milijon dolarjev deviznega priliva. 
Države v Srednji Evropi, zlasti Češkoslovaška in Madžarska, imajo izreden eko- 
nomski interes na usmeritev svojega tranzita skozi pristanišča na severnem 
Jadranu, ker je to najkrajša pot od njihovih potrošnih in proizvodnih središč 
do morja. Izredno ugoden geografski položaj koprskega pristanišča, saj se tu 
Jadran najgloblje zajeda v evropski kontinent, nadalje ugodni topografski pogoji 
z obsežnim ravninskim ozemljem v zaledju obetajo koprskemu pristanišču lepo 
perspektivo pri razvoju tranzitnega prometa in dejavnosti v prosti carinski coni. 

Kolikor mi je znano, obstojajo načrti tudi'za naftovod in plinovod iz kopr- 
skega pristanišča, za kar so zainteresirana tudi nekatera tuja podjetja in gospo- 
darstveniki. To bi omogočilo tudi izgradnjo objektov energetike v Sloveniji na 
mnogo cenejši osnovi kot doslej. 

Potrebe po novih severnojadranskih pristaniških kapacitetah so narekovale 
gradnjo novega koprskega pristanišča. V začetku je bila ta izgradnja skromna 
pa tudi bolj stihijna, vendar danes pa potrebe zahtevajo' že hitro in intenzivno 
izgradnjo pristanišča, pri čemer je gotovo najnujnejša njegova povezava z ob- 
stoječim železniškim omrežjem. Danes namreč rešuje koprsko pristanišče odvoz 
in dovoz blaga s kombiniranim cestno-železaiiškim prevozom, to je s kamioni 
do železniške postaje Kozina in od tam dalje z železnico, pri čemer mora prista- 
nišče nositi levji delež stroškov cestnega prevoza. Samo v preteklem letu so ti 
dodatni stroški znesli okoli 500 milijonov dinarjev. Ce je interes našega gospo- 
darstva narekoval gradnjo koprskega pristanišča in smo že lahko ugotovili, da 
je kolektiv koprskega pristanišča kljub relativno malim zmogljivostim za preto- 
varjanje in skladiščenje zelo uspešno opravičil izgradnjo tega objekta, potem 
je treba tudi izgradnjo železniške proge Prešnica—Koper gledati kot prioritetni 
objekt v interesu celotnega našega gospodarstva, saj bo omogočil bolj racionalno 
in rentabilno gospodarjenje. 

Zaradi tega se je koprska proga začela graditi, zato bi bilo treba omogočiti 
tudi njeno čimhitrejšo dograditev, da bi se tako izognili še večji gospodarski 
škodi, ki zaradi neizgrajenosti koprske proge še nastaja. 

Končno je povezava slovenske obale z železnico pomembna ne samo za 
koprsko pristanišče in razvoj pomorskega gospodarstva, pač pa tudi za gospodar- 
stvo obalnega področja v celoti. S to povezavo bi omogočili bolj množičen 
pritok turistov na slovensko obalo in v Istro. Poudariti pa je tudi, da če bomo 
še dolgo nadaljevali s tako intenzivnim koriščenjem sedanje edine komunika- 
cije, ki povezuje Koper in obalno področje z zaledjem, bomo obstoječo cesto 
kmalu povsem uničili. Zato menim, da je amandma, ki sta ga dala odbor za 
družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in odbor za proučevanje 
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zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora za povečanje sredstev za 
izgradnjo koprske proge utemeljen in upravičen. Pričakujemo lahko, da bo 
povečanje sredstev za izgradnjo koprske proge stimulativno delovalo tudi na 
večjo zainteresiranost drugih činiteljev za financiranje tega objekta od komu- 
nalnih bank, Skupnosti železniških podjetij v Ljubljani, »Luke Koper« in drugih, 
za razvoj koprskega pristanišča zainteresiranih podjetij. Zato predlagam, da 
v tem smislu predloženi amandma sprejmemo. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? Besedo ima inž. Tone 
Tribušon, direktor zavoda SRS za gospodarsko planiranje. 

Inž. Tone Tribušon: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet je ob- 
ravnaval amandma odbora za družbeni plan, finance in proračun Republiškega 
zbora ter odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega 
zbora, ki se nanaša na povečanje letošnjih sredstev za gradnjo proge Prešnica— 
Koper na račun povečanja obratnih sredstev. Izvršni svet je pri obravnavi tega 
vprašanja imel pred očmi vsa dejstva, ki jih je navedel poslanec Miro Bene- 
dejčie in se seveda z vsemi temi dejstvi strinja. Vendar, ko je Izvršni svet 
proučil možnosti financiranja tega objekta, želi opozoriti na nekatere pomembne 
činitelje. 

Celoten načrt financiranja je takšen, da ne zagotavlja sredstev za celotno 
izgradnjo proge, kar je pogoj za pričetek oziroma za nadaljevanje gradnje. 
To vprašanje se še bolj zaostruje zaradi učinka restrikcijskih ukrepov, ki bistveno 
zmanjšujejo možnosti financiranja takih objektov v prihodnjih letih oziroma 
vsaj v prihodnjem letu. Del sredstev, ki so zagotovljena za izgradnjo te proge, 
so srednjeročna sredstva, ki ne omogočajo gradnjo železnice kot infrastruktur- 
noga objekta, ker tak objekt zahteva izrazito dolgoročna sredstva. Nadalje meni 
Izvršni svet, da je izgradnja proge taka investicija, da njegova izgradnja ne more 
sloneti pretežno na republiških sredstvih. O tem je govoril tudi tovariš poslanec 
pred menoj in se zato popolnoma strinjam z njim, da bo treba proučiti ali ne bi 
v bližnji bodočnosti, ko< se bo spremenil ekonomski položaj železnice in tudi 
podjetij, financiranje izgradnje v velikem delu prevzela prav železnica in del 
zainteresiranega gospodarstva. Razen tega je imel Izvršni svet pred očmi tudi 
dejstvo, da je danes, ko stojimo pred revizijo nadaljevanja vrste investicij, ki so 
poleg ostalega vezane še z mednarodnimi obveznostmi, treba dobro premi- 
sliti, ali naj začnenx> oziroma nadaljujemo z izgradnjo drugih objektov, kljub 
njihovi veliki koristnosti. 

Zaradi teh razlogov se Izvršni svet ni mogel odločiti, da za ta objekt predla- 
ga za letošnje leto večja sredstva od tistih, ki jih vsebuje predlog zakona ter da 
v današnji situaciji prevzame kakršne koli dodatne obveznosti za zagotovitev 
sredstev za nadaljevanje gradnje koprske proge v naslednjem letu. 

Predsednik Leopold Krese : Zeli še kdo. besedo? Če ne, mi dovolite, 
da se še sam z nekaj besedami oglasim v tej diskusiji. 

Nihče, niti Izvršni svet niti katerikoli od diskutantov tako na odborih kot 
na današnji seji zbora ni mogel ugotoviti, da je izgradnja koprske železnice, za 
katero se je naša republika odločila pred časom, neracionalna investicija in da 
spada med tiste objekte, ki so pomenili neracionalne odločitve tako imenovane 
politične investicije in o katerih pogostokrat ugotavljamo, da so bile pomemben 
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vzrok razširjene fronte investicij, kar je prispevalo k težki situaciji na področju 
investiranja in na področju strukture našega gospodarstva. Tudi današnja obraz- 
ložitev predstavnika Izvršnega sveta pomeni priznanje racionalnosti te investi- 
cije. Ta investicija je popolnoma v skladu z našimi ugotovitvami v preteklerh 
letu in letos spomladi, ko smo ob razpravi o gospodarskem položaju v naši 
republiki ugotovili velike disproporce v vlaganju v gospodarstvo. Zlasti je velik 
zastoj na področju prometa, in sicer ne samo pri modernizaciji prometa, temveč 
tudi zmogljivosti naših prometnih poti zaostajajo za potrebami celotnega gospo*: 
darstva. To je en problem. 

' Drugi problem v zvezi z izgradnjo koprske železnice pa je eksistenca kopr- 
skega pristanišča, ki je na srečo' pokazalo, da je to eden od najrentabilne jših 
in najperspektivnejših objektov, ki smo jih v povojnih letih zgradili na področju 
Kopra. Pristanišče pa seveda ne more popolnoma opravljati svoje funkcije, če 
nima sodobne povezave z notranjostjo dežele. Mora pa nam biti jasno, da V 
primeru, da ne bomo gradili proge, ki jo pristaniški promet spričo svojega zna- 
čaja zahteva, da bomo morali nujno začeti rekonstruirati koprsko cesto. Še bolj 
kot rekonstrukcija ceste pa se, glede na velik turističen promet in perspektivo; 
ki jo obalno področje ima v turizmu, postavlja vprašanje izgradnje nove ceste.' 
Izgradnja ceste se lahko, ne glede na to, da je že danes zelo potrebna, odloži za! 
nekaj let samo v primeru, če tovorni promet, ki ga danes na naši najbolj obre- 
menjeni cestni žili opravljajo kamioni, preusmerimo na progo. Poleg tega je 
železniška prcga izrednega pomeni za nadaljnji razvoj koprskega pristanišča; 
ki je že do sedaj pokazalo po mojem nenju zelo dobre rezultate ter ima tudi' 
perspektivo za nadaljnji razvoj. Ta pa bo toliko večja, kolikor hitrejše bomo 
rešili vprašanje železniške povezave s Koprom. Zaradi neurejene železniške po- 
vezave s Koprom nam bodo mnogi aranžmaji, zlasti glede tranzitnega prometa;, 
odpadli. Zato železniški promet s koprskim pristaniščem nima pomena samo za 
to področje, temveč ima velik pomen za celoten železniški promet, ki se veže 
na tranzit skozi koprsko pristanišče. Zaradi tega se strinjam z amandmajem 
obeh odborov, ki ga je včeraj sprejel Republiški zbor ter predlagam, da ga tudi 
naš zbor sprejme. S tem bi podprli in omogočili nadaljevanje gradnje te pro- 
metne povezave. Menim, da stališče, da nimamo zagotovila, kaj bo s sredstvi 
prihodnje leto, ne more biti izgovor, da ne zagotovimo letošnjih sredstev. 
Najbrž res prihodnje leto ne bomo še enkrat mogli razpisati obveznega posojila,' 
pač pa bomo morali o tem razpravljati pri sprejetju prihodnjega družbenega 
plana in najti ustrezna sredstva za to, kot jih bomo našli tudi za nekatere drugo 
objekte. Poudariti je treba, da situacija vendarle ni taka, da bi naenkrat morali 
ustaviti izgradnjo vseh objektov. Nasprotno, ustaviti, pri tem pa temeljito 
premisliti, kaj naj se ustavi, bomo morali vse tiste objekte, ki so bili začeti neJ 

racionalno, brezperspektivno, hkrati pa zastaviti izgradnjo novih objektov, ki 
se bodo pokazali kot bolj racionalni in perspektivni. Ti objekti naj bi nam omo- 
gočili popolnejše izkoriščanje tistih gospodarskih kapacitet, ki jih danes že 
imamo. Prometne zveze pa imajo v tem sklopu posebno1 pomebno' vlogo1. 

Ali še kdo želi besedo? (Ne.) Ker poročevalec našega odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov vztraja pri predlogu amandmaja, predstavnik 
Izvršnega sveta pa se z njim ne strinja, dajem amandma odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora, ki se glasi: »Naložbe v 
obratna sredstva naj se znižajo od 12 na 10 odstotkov in poveča odstotek v tretji 
alinei na področju prometa od 22 na 24 odstotkov ter naj se zato ustrezno' poveča 
udeležba sredstev za progo Prešnica—Koper od 4 na 6 odstotkov« na glasovanje; 
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Kdoir je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je amandma v enakem besedilu kot ga je včeraj sprejel 
Republiški zbor, sprejet tudi v našem zboru. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona s pravkar sprejetim amandma- 
jem. Kdor je za predloženi zakon o razdelitvi sredstev s pravkar sprejetim 
amandmajem, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o oblikovanju in uporabi sredstev za 
investicije v gospodarstvu skupaj z amandmajem sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na razpravo in skle- 
panje o predlogu zakona o prenosu sredstev odpravljenega družbenega investi- 
cijskega sklada SR Slovenije v kreditni sklad Splošne gospodarske banke SR 
Slovenije. 

Predlog zakona ste prejeli, prav tako tudi skupno poročilo odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora in odbora za družbeni plan 
in finance in proračun Republiškega zbora, kakor tudi poročilo zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije. Naš odbor je za svojega poročevalca 
določil poslanko Elko Grilc. Izvršni svet pa je k tej točki dnevnega reda za 
svojega predstavnika določil Dragico Dekleva, pomočnika republiškega sekre- 
tarja za finance. Ali želi poročevalec odbora oziroma predstavnik Izvršnega sveta 
dati poleg pismene obrazložitve tudi ustmeno obrazložitev? (Ne.) 

Pričenjam razpravo o tem zakonu. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o prenosu sredstev odpravljenega druž- 
benega investicijskega sklada SR Slovenije v kreditni sklad Splošne gospo- 
darske banke SR Slovenije, sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje. 

Predlog zakona ste prejeli, prav tako tudi poročilo* odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov našega zbora ter poročilo zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SRS. Odbor našega zbora je za svojega predstavnika določil 
inž. Boga Tomšeta. Predlagatelj zakona, odbor za delo in socialno zavarovanje 
Republiškega zbora, je za svojega predstavnika določil svojega predsednika 
Janeza Japlja. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa je za svojega predstav- 
nika določil Staneta Seliha, republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno 
varstvo. Ali želita predstavnika odbora in Izvršnega sveta dati še ustno po- 
ročilo? Besedo ima tovariš Janez Japelj. 

Janez Japelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Zvezna skupščina je 
s posebnim zakonom omejila najvišjo skupno stopnjo osnovnega prispevka za 
socialno zavarovanje za drugo polletje od dosedanjih 24fl/o na 22,5 ®/o od osnove, 
cd katere se obračunava prispevek za socialno zavarovanje. Pri tem je upora- 
bila določila temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zava- 
rovanja, ki omogoča, da smejo v primeru, če to terja splošna korist delovnih 
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ljudi na področju družbenoekonomskih odnosov v republiki in da se ohranijo 
temeljna razmerja, ki jih določa družbeni plan, republiške skupščine z zakonom 
predpisati najvišjo stopnjo, ki jo smejo skupaj doseči posamezne delne stopnje 
osnovnih prispevkov za vse panoge socialnega zavarovanja. Očitno je, da je s 
tem Zvezna skupščina hotela omejiti sredstva socialnega zavarovanja na po- 
treben nivo. V istem zakonu je določila, da se tudi iz razpoložljivih rezerv 
vračajo najprej dolgovi iz prejšnjih let, če pa teh ni, da se poraba rezerv 
omeji. To opozarja, da je potrebno v bodoče sredstva za socialno zavarovanje 
bolj smotrno odmerjati in tudi racionalneje uporabljati ter da so vsi ti ukrepi 
v tesni zvezi z napori, ki se pripravljajo za zagotovitev skladnejšega razvoja 
našega gospodarstva in da je družbeno nujno, da se tudi socialno zavarovanje 
kot znaten del splošne potrošnje vključi v te napore. Na osnovi tega zakona 
je skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja znižala dosedanjo 
stopnjo za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter otroški dodatek, ki je do 
sedaj znašala 15,5%, za 2,3 % in v drugem polletju znaša ta stopnja le 13,2%- 
Republiški zbor in Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije sta sklep 
skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja tudi potrdila. Na tem 
nivoju določena stopnja za dolgoročno zavarovanje pa bi seveda lahko do^- 
puščala, da bi preostali delež do 22,5 % skupne stopnje od osnove za vse pa- 
noge socialnega zavarovanja lahko izrabile komunalne skupnosti socialnega za- 
varovanja za zvišanje osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje od 
dosednje stopnje 8 % na 9,3 %. Temeljni zakon o organizaciji in financiranju- 
socialnega zavarovanja namreč predvideva, da komunalne skupnosti socialnega 
zavarovanja v soglasju z občinskimi skupščinami samostojno določajo- stopnjo 
prispevka za zdravstveno zavarovanje. Pri tem pa morajo upoštevati, da se 
prispevki določijo v taki višini, da lahko- skladi zdravstvenega zavarovanja 
zagotovijo pravice zavarovanih oseb do zdravstvenega varstva in denarnih 
prejemkov iz zdravstvenega zavarovanja in da je omogočeno pospeševanje 
zdravstvenega varstva z modernimi znanstvenimi medicinskimi metodami. 

Pri načrtovanju sredstev za zdravstveno varstvo je zlasti pomembno, v 
kakšni višini se odmerja osnovni prispevek, ki predstavlja glavni vir dohodkov 
sklada za zdravstveno zavarovanje. Zato je potrebno, da se seznanimo- z dose- 
danjimi gibanji izdatkov zdravstvenega zavarovanja, bodočimi tendencami nsf 
tem področju in jih konfrontiramo z našimi materialnimi možnostmi. Tu mo- 
ramo predvsem ugotoviti, da so izdatki za zdravstveno- zavarovanje v preteklih 
petih letih stalno naraščali, in sicer povprečno za 31 % na leto. V letu 196-1 
pa so v primerjavi z letom 1963 narasli funkcionalni izdatki komunalnih 
skladov zdravstvenega zavarovanja celo za 44%, to- je od 33 milijard na 47,7 
milijarde dinarjev. V istem petletnem obdobju je delež zdravstvenega zavaro-. 
vanja v narodnem dohodku narastel od 4% v letu 1959 na 6,1% v letu 1964, 
to je za čez 52 %. Tako gibanje izdatkov za zdravstveno zavarovanje v zadnjih 
letih je bilo doseženo pri 8% stopnji osnovnega prispevka in izredno^ dina- 
mičnem gibanju osebnih dohodkov ter predpisovanju dodatnega prispevka za 
zdravstveno zavarovanje v višini od 18 do 20% od sredstev, zbranih od 
osnovnih prispevkov. Analize kažejo, da bi bilo možno zagotoviti enak porast- 
sredstev za zdravstveno zavarovanje kot povprečno v preteklih letih tudi letos 
in sicer z 8 % stopnjo v prvem polletju in z 8,5 °/o stopnjo tega p-rispevka v 
drugem polletju. Zvišanje stopnje v drugem polletju za 0,5% bi bilo potrebno- 
zaradi spremenjene osnove, od katere se ta prispevek obračunava in plačuje* 
od 1. aprila letos naprej. 1 



Gospodarski zbor 

Višina zbranih sredstev je seveda odvisna od gibanja osebnih dohodkov, 
za katere se po izračunih socialnega zavarovanja predvideva, da naj bi letos 
narasli za 28 % nasproti ravni v lanskem letu, zato menimo, da bi morala 
taka sredstva, zbrana ob 8% oziroma 8,5 % stopnji osnovnega prispevka, skupaj 
z ostalimi dohodki sklada zadostovati za dosedanjo dinamiko rasti izdatkov 
zdravstvenega zavarovanja za letos. 

Zbrani podatki kažejo, da so v ostalih republikah določili za zdravstveno 
zavarovanje iste stopnje kot v preteklem letu, razen v SR Hrvatski, kjer so 
stopnjo celo znižali za 0,3'% in to tako, da so jo zaradi zvezne omejitve omejili 
s stopnjo dolgoročnega zavarovanja. Gornja dejstva kažejo, da bi bili mi edina 
republika, ki bi kljub zveznim omejitvam dopustila na področju zdravstvenega 
zavarovanja isto dinamiko večanja sredstev kot v preteklih letih, če bi ko- 
munalne skupnosti lahko predpisale osnovni prispevek za zdravstveno zavaro- 
vanje v višini 8,5% prispevne stopnje v drugi polovici letošnjega leta. Zbrani 
podatki tudi kažejo, da je bilo v prvem polletju letos pri 8 °/o stopnji osnov- 
nega prispevka za zdravstveno zavarovanje možno zbrati 22 milijard dinarjev, 
v drugem polletju pa bi bilo pri 8,5% stopnji zbrano 28 milijard dinarjev, to 
je v celotnem letu 50 milijard dinarjev, kar v primerjavi z letom 1964, ko je 
bilo zbrano z osnovnim prispevkom 37 milijard 600 milijonov dinarjev, pomeni 
za 34% sredstev več. Celotna sredstva zbrana v skladih zdravstvenega zava- 
rovanja pa bi skupno z dodatnim prispevkom za zdravstveno zavarovanje in 
ostalimi dohodki znašala okrog 63 milijard dinarjev, kar bi zadostovalo za 
kritje tekočih potreb funkcionalnih izdatkov ter deloma tudi za razširjeno 
reprodukcijo. Pri tem moramo upoštevati, da je tudi v preteklem letu bilo 
v te namene izločeno iz skladov za zdravstveno zavarovanje okrog 2 milijardi 
800 milijonov dinarjev. Komunalne skupnosti socialnega zavarovanja in ob- 
činske skupščine so doslej v večini primerov razen treh, že sprejele osnovno 
stopinjo prispevka za zdravstveno zavarovanje v višini 9,3%, s čimer so izko- 
ristile celoten ostanek med najvišjo stopnjo za dolgoročno zavarovanje in 
Otroški dodatek, ki jo je sprejela skupščina republiške skupnosti in socialnega 
zavarovanja, ki jo je potrdila naša Skupščina in najvišjo skupno stopnjo 
osnovnega prispevka za socialno zavarovanje, ki je določena z zveznim za- 
konom. To pa pomeni, da so komunalne skupnosti znatno zvišale osnovno 
stopnjo prispevkov v primeri z dosedanjo, ki je bila določena z republiškim 
predpisom na 8%. Komunalne skupnosti opravičujejo zvišanje te stopnje s tem, 
da so se letos znatno zvišali stroški zdravstva in drugih dajatev iz zdravstve- 
nega zavarovanja. V pogodbah, ki so jih zavodi za socialno zavarovanje skle- 
pali z zdravstvenimi zavodi, zasledimo zelo različna zvišanja stroškov, ki jih 
predvidevajo posamezni Zdravstveni zavodi. Ta zvišanja se gibljejo od 21 % 
do 45 %, pri nekaterih zavodih, ki še niso sklenili pogodb, pa se predvideva 
še višji porast stroškov. 

Nekatere komunalne skupnosti so tudi planirale določena sredstva za raz- 
širjeno reprodukcijo v zdravstvu. Vključevanje razširjene reprodukcije v širšem 
obsegu v ceno zdravstvenih storitev zahteva predvsem temeljite proučitve in 
izdelave jasnih programov razvoja zdravstvene mreže, s čimer pa danes v vrsti 
komunalnih skupnosti še ne razpolagamo1. V lanskem letu smo na primer 
gladili 57% zdravstvenih objektov v višini preko 9 milijard dinarjev iz oro- 
čenih sredstev socialnega zavarovanja in to v obliki kreditov pod zelo ugod- 
nimi pogoji vračanja. Po dosedanjih predvidevanjih komunalnih skupnosti se 
bo tako začeta široka fronta investicij v zdravstvu še nadaljevala, ne bomo pa 
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imeli na razpolago potrebnih sredstev za izgradnjo najnujnejših zdravstvenih 
objektov kot so na primer ljubljanska bolnišnica in še nekateri. Tako na 
primer tri komunalne skupnosti v Ljubljani niso planirale nobenih sredstev za 
razširjeno reprodukcijo. Vsa sredstva, ki bi jih pridobile z zvišanjem prispevne 
stopnje na 9,3 °/o, pa bi dejansko uporabile le za kritje funkcionalnih izdatkov 
zdravstvenega zavarovanja. 

Zvišanje stopenj prispevka zaradi podražitve zdravstvenih storitev ni v 
celoti družbeno sprejemljivo, ker takih porastov cen ne prenese niti naše go- 
spodarstvo niti naša družba v celoti. Spremembe v cenah se bodo res delno 
odražale tudi v zdravstvu, vendar tega problema ne moremo več reševati z 
enostavnim dviganjem cen, temveč predvsem z odkrivanjem in izkoriščanjem 
notranjih rezerv, z uvajanjem funkcionalnih izpopolnitev, ki bodo zagotavljali 
večjo racionalnost in učinkovitost zdravstvene službe kot celote. Tako zahtevni 
nalogi bo potrebno v bodoče posvetiti več pozornosti, tako v samupravnih 
organih in komunalnih zavodih socialnega zavarovanja kot tudi v samih 
zdravstvenih ustanovah in občinskih skupščinah, ki tej problematiki nasploh 
posvečajo premalo pozornosti. Prav tako je potrebno ob naporih za čimvečjo 
učinkovitost zdravstvene službe opozoriti tudi na nekatere anomalije, ki se 
kažejo neposredno pri samih zavarovancih. Tu gre predvsem za visok porast 
dajatev iz naslova boleznin. Podatki kažejo, da povprečni izostanek z dela na 
račun boleznin stalno narašča. V letu 1963 je znašal 3,98 "/o, lani 4,79 °/o, v 
aprilu letos pa že 5,22 °/». Tako< stanje pa predstavlja že resen problem, ne 
samo- za socialno- zavarovanje in sredstva socialnega zavarovanja, ampak pred- 
vsem za naše gospodarstvo'. Tako visoka stopnja odsotnosti z dela zaradi bo- 
leznin namreč resno znižuje že tako rjizko delovno storilnost in vnaša v politiko 
zaposlovanja resne težave. Zato se ne moremo in ne smemo pomiriti s temi 
dejstvi in enostavno planirati več sredstev za kritje takih stroškov. Ker to 
predstavlja resen gospodarski problem in veliko izgubo za naše gospodarstvo, 
bi morale te pojave predvsem proučiti gospodarske organizacije in najti ustrezne 
rešitve, da se izostanki spravijo v dopustne meje. Gospodarske organizacije mo- 
rajo to storiti zaradi tega, ker jim zvišani stroški v te namene povzročajo do- 
datne poslovne stroške, ki jih socialno zavarovanje ne krije v celoti. 

Z izboljšanjem sistema zdravstvenega varstva, z izboljšanjem obračuna- 
vanja storitev in nagrajevanja v zdravstvu, s spremenjenim odnosom samih 
zavarovancev do uveljavljanja svojih pravic, imamo na tem področju še mnoge 
rezerve." 

V zdravstvenem varstvu maramo napraviti torej korenit preobrat v odnosu 
do sredstev, ki jih zanj porabimo. Potrebno bo torej zavestno- preiti od do- 
sedanje orientacije, ki temelji na enostavnem in mnogokrat nekritičnem sešte- 
vanju vseh stroškov in dajatev zdravstvenega zavarovanja na realnejšo oceno 
možnosti, ki jih nudi naše gospodarstvo za zdravstveno varstvo na eni strani, 
na drugi strani pa najti notranje rezerve v sistemu zdravstvenega varstva, v 
njegovi večji racionalnosti in ekonomičnosti. Šele tako bo možno kriti stvarne 
potrebe zdravstvenega varstva zavarovancev tudi z znatno nižjimi stroški, kot 
jih predvidevajo na 9,3 %> prispevni stopnji zgrajeni finančni načrti komunalnih 
skupnosti. S predlagano omejitvijo stopnje osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje bo- zagotovljeno, da se zbiranje sredstev za potrošnjo te zdrav- 
stvene službe uskladi v trenutni situaciji z ustreznimi materialnimi možnostmi. 
Hkrati pa je zagotovljeno, da se ta potrošnja veča samo s tako dinamiko, kot 
je bila dosežena v preteklih letih. To bo seveda narekovalo, da se v komunalni 
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skupnosti ponovno realneje prouči dohodke in izdatke teh skladov ter s širšo 
družbeno organizirano akcijo, katere nosilec mora biti samoupravni organizem 
v komunalnih skupnostih in zdravstvenih ustanovah, doseže večja skladnost v 
porabi sredstev, ki jih družba zbira za zagotovitev zdravstvenega varstva. 

V drugem členu predloženega zakona je predvideno, kako naj se krijejo 
morebitne izgube, ki bi nastale v skladih zdravstvenega zavarovanja. Pri tem 
se predvideva postopek, ki ga predpisuje temeljni zakon o organizaciji in finan- 
ciranju socialnega zavarovanja v svojem 84. členu in sicer kritje primanjkljajev 
poslovnega leta poleg drugega tudi s predpisovanjem izrednega prispevka. 

Ce bodo vsi prizadeti činitelji pravilno- razumeli intencije predlaganega 
ukrepa o omejitvi stopnje osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje in 
jih tudi dosledno izvajali, potem sploh ne bo smelo priti do tega, da bi se 
zaradi primanjkljajev v nekaterih komunalnih skupnostih moral predpisati 
izredni prispevek. Potrebno bo poskrbeti, da bodo tudi zavarovanci sami pra- 
vočasno obveščeni, da gre ta prispevek direktno iz njihovega osebnega dohodka. 
To bo prispevalo k povečanemu interesu zavarovancev za smotrno potrošnjo 
zbranih sredstev in vzbudilo kritičnejši odnos do organov, ki s temi sredstvi 
v njihovem imenu gospodarijo. 

Na osnovi navedenih ugotovitev je odbor za delo in socialno1 zavarovanje 
Republiškega zbora mnenja, da se predlagani zakon, ki temelji na pooblastilu 
77. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavaro- 
vanja, sprejme, zato v imenu odbora predlagam, da ta zakon sprejmete. 

Predsednik Leopold Krese: Odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora je tudi razpravljal o tej pro- 
blematiki in je dal svoje predloge oziroma mnenje k zakonskemu predlogu. To 
mnenje je predsednica Socialno-zdravstvenega zbora tov. dr. Ruža Šegedin po- 
slala našemu zboru in ga bo prečrtal sekretar našega odbora Cene Iskra. 

Cene Iskra: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 18. junija 
1965 razpravljal o predlogu zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti 
stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje. 

Odbor poudarja, da je v sedanji situaciji neobhodno potrebno, da se tako 
socialno zavarovanje kot tudi zdravstvo vključi v splošne napore za stabili- 
zacijo gospodarstva. Meni pa, da sama administrativna omejitev potrošnje sred- 
stev zdravstvenega zavarovanja z določitvijo najvišje meje, do katere se sme 
določiti stopnjo osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ni družbeno 
utemeljena in sprejemljiva rešitev v dani situaciji. Ni namreč mogoče pri- 
čakovati, da bi sama omejitev sredstev zdravstvenega zavarovanja bistveno 
pripomogla k zmanjšanju potrošnje vseh koristnikov sredstev zdravstvenega 
zavarovanja, kolikor ne bodo podvzeti tudi drugi ukrepi in aktivirana zavest 
vseh potrošnikov, da se potrošnja spravi v dopustne okvire. Zato je treba 
problem potrošnje na področju zdravstvenega zavarovanja reševati komoleksno, 
ne pa parcialno. Potrebno je proučiti celoten sistem zdravstvenega zavarovanja, 
ki mora temeljiti na materialnih zmogljivostih družbe. Po mnenju odbora ni 
prav, da se administrativno omeji obseg potrošnje zdravstvenega zavarovania, 
pri tem pa se ne reši vprašanje pravic zavarovancev. Ugotavljamo, da že se- 
danji obseg pravic zavarovancev ni usklajen z materialnimi zmogljivostmi 
družbe, zato terja administrativna omejitev potrošnje zdravstvenega zavaro- 
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vanja tudi ustrezno zmanjšanje pravic zavarovancev. Pri tem je treba upošte- 
vati, da je zdravstveno varstvo udeleženo le s 60 '°/o pri sredstvih zdravstvenega 
zavarovanja in da udeležba sredstev za zdravstveno varstvo v narodnem do- 
hodku pada; tako je leta 1963 znašala 5,33 °/o, v letu 1964 pa 5,11 °/o narodnega 
dohodka. Veča pa se udeležba sredstev zdravstvenega zavarovanja v narodnem 
dohodku; leta 1959 je znašala 4'°/o, v letu 1964 pa 6,1%. To kaže, da relativno 
počasneje rastejo izdatki za zdravstveno varstvo kot ostali izdatki zdravstve- 
nega zavarovanja. Med slednjimi so predvsem v porastu izdatki za nadomestila 
zaradi znatnega porasta bolniškega staleža. To pomeni, da je treba sistematsko 
rešiti vse vidike potrošnje zdravstvenega zavarovanja. 

Dejstvo je, da je v letu 1964 9 komunalnih skupnosti zaključilo poslovanje 
z nad 533 milijoni dinarjev primanjkljaja in to pri 8fl/o stopnji osnovnega 
prispevka in kljub predpisovanju dodatnega prispevka s strani nekaterih ko- 
munalnih skupnosti čez z zakonom dopustno mejo. V prvih petih meseci'h 
letošnjega leta pa ima že 10 komunalnih skupnosti primanjkljaj v znesku 
693 milijonov dinarjev, medtem ko ima 14 komunalnih skupnosti v istem ob- 
dobju pribitek 764 milijonov dinarjev. Nadalje je treba upoštevati, da je po 
novih predpisih o financiranju socialnega zavarovanja osnova za obračunavanje 
prispevkov socialnega zavarovanja bistveno nižja, zaradi česar pomeni stopnja 
8,5'%> osnovnega prispevka v bistvu to, kar je prej pomenila stopnja ,8 °/o. 
Glede na že sprejete in predvidene gospodarske ukrepe tudi ni mogoče z go- 
tovostjo predvideti gibanja osebnih dohodkov zaposlenih, torej tudi ne po- 
večanja dohodkov skladov zdravstvenega zavarovanja. Upoštevati je treba tudi, 
da bodo višje cene na nekaterih področjih kot so promet, energetika itd., kot 
posledica gospodarskih ukrepov, uplivale tudi na povečanje materialnih stroškov 
zdravstvenih zavodov. 

Tudi ni prezreti, da so se v letošnjem letu povečale pravice zavarovancev, 
to je podaljšan porodniški dopust od dosedanjih 105 na 133 dni, podaljšanje 
zaščitne dobe po porodu od 6 na 8 mesecev, povečanje pogrebnin, zvišanje po- 
moči za opremo novorojenčka in da prevzemajo skladi zdravstvenega zavaro- 
vanja del obveznosti občin glede financiranja zdravstvenega varstva, predvsem 
glede zdravstvene preventive. Glede na navedeno je vprašljivo, če bodo ne- 
katere komunalne skupnosti kljub racionalnemu trošenju sredstev skladov 
zdravstvenega zavarovanja in kljub izkoriščanju notranjih rezerv na področju 
zdravstva in socialnega zavarovanja s stopnjo 8,5 '°/o lahko zbrale dovolj sredstev 
za kritje funkcionalnih izdatkov zdravstvenega zavarovanja. 

Predloženi zakon sicer ureja način kritja obveznosti, ki ne bi mogle biti. 
krite zaradi določitve najvišje meje za stopnjo osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje, vendar ta rešitev ni zadovoljiva. Po členu 84. temeljnega, 
zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja je namreč mo- 
goče predpisati izredni prispevek zavarovancev le za kritje primanjkljajev, ki 
se ugotove ob zaključnem računu o poslovanju sklada zdravstvenega zava- 
rovanja. 

Sklep o stopnji izrednega prispevka sprejme skupščina komunalne skup- 
nosti socialnega zavarovanja v soglasju z občinsko skupščino. Glede na to, da 
zaključne račune skladov zdravstvenega zavarovanja ni mogoče sprejeti pred 
marcem in da tudi sam postopek glede predpisovanja izrednega prispevka 
zahteva svoj čas, ni računati, da bi bil izredni prispevek lahko uveljavljen 
pred junijem naslednjega leta. 
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S predloženim zakonom pa ni rešeno vprašanje dopolnilnih sredstev skladov 
socialnega zavarovanja za letošnje leto, kolikor na osnovi omejene stopnje 
zbrana sredstva ne bi zadoščala za kritje zakonitih obveznosti skladov. Odprto 
je torej vprašanje premostitvenih kreditov, kajti v smislu 7. člena zakona o 
najvišji meji, do katere se smejo določiti stopnje prispevkov, in o uporabi 
sredstev skladov socialnega zavarovanja v letu 1965 (Ur. 1. SFRJ, št. 19/65), so 
banke dolžne dati te kredite skladom socialnega zavarovanja le tedaj, če je v ce- 
loti izkoriščena najvišja možna stopnja prispevkov v višini 22,5 %. V primeru 
limitiranja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje v višini do 8,5 ®/o 
pa ta stopnja v naši republiki ne bi bila izkoriščena, kar torej pomeni, da komu- 
nalne skupnosti, ki z limitirano stopnjo prispevka za zdravstveno zavarovanje 
ne bi mogle kriti zakonitih obveznosti, ne bi mogle dobiti premostitvenih 
kreditov. 

Zato bi bilo neobhodno potrebno, kolikor bi se stopnja prispevka za 
zdravstveno zavarovanje omejila, z republiškim zakonom rešiti vprašanje pre- 
mostitvenih kreditov za drugo polletje leta 1965. Kolikor se to vprašanje ne 
reši, bo zaradi nelikvidnosti nekaterih skladov zdravstvenega zavarovanja ogro- 
ženo njihovo normalno poslovanje, s tem pa tudi normalno poslovanje zdrav- 
stvenih zavodov, ker bodo občutno prizadeta njihova obratna sredstva. To bi 
nedvomno negativno vplivalo na uveljavljanje pravic zavarovancev. 

Z eventualnim sprejetjem predloženega zakona bi bila onemogočena reali- 
zacija smernic družbenega plana Socialistične republike Slovenije za leto 1965 
in stališč zveznih in republiških predstavniških organov, po katerih naj bi se 
sredstva za razširjeno reprodukcijo v zdravstvu zagotavljala tudi v zdrav- 
stvenem zavarovanju. 

Omenjeni družbeni plan namreč nakazuje, da je treba v letu 1965 ustvarjati 
pogoje, da bi dosegli v zdravstvu tako strukturo cene, ki naj bi vsebovala tudi 
sredstva za razširjeno reprodukcijo-. Ker bi bilo z omejitvijo stopnje osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje onemogočeno oblikovanje sredstev za 
razširjeno reprodukcijo v okviru komunalnih skupnosti, je torej predloženi 
zakon v nasprotju s 77. členom temeljnega zakona o organizaciji in financi- 
ranju socialnega zavarovanja (Ur. 1. SFRJ, št. 24/65), po katerem lahko predpiše 
republiška skupščina najvišjo mejo, do katere smejo skupščine komunalnih 
skupnosti določiti stopnjo osnovnega. prispevka za zdravstveno zavarovanje le 
tedaj, če to terja splošna korist delovnih ljudi na področju družbenoekonomskih 
odnosov v republiki in uresničevanje ciljev iz družbenega plana. 

V zvezi s tem odbor opozarja, da je skupščina republiške skupnosti social- 
nega zavarovanja zavestno sprejela za drugo polletje 1965 nižjo stopnjo pri- 
spevka za dolgoročno zavarovanje in za otroški dodatek, da bi tako omogočila 
komunalnim skupnostim določitev take stopnje osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje, ki da bi skladi zdravstvenega zavarovanja lahko financirali 
ne samo funkcionalno dejavnost, pač pa tudi del razširjene reprodukcije v 
zdravstvu. V teh pogojih je večina skupščin komunalnih skupnosti v soglasju 
z občinskimi skupščinami pri določitvi stopnje osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje upoštevala tudi potrebe razširjene reprodukcije v zdravstvu. 
Vse komunalne skupnosti so sprejele stopnjo osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje v višini nad 8,5 °/o (do 9,3 %), pri tem pa je večina komu- 
nalnih skupnosti od sprejete stopnje določila 8,5 °/o in celo več za funkcionalne 
izdatke, razliko pa za razširjeno reprodukcijo. Se posebej velja poudariti, da so 
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vse komunalne skupnosti oziroma občinske skupščine v Ljubljani v okviru 
sprejete stopnje predvidele del sredstev za gradnjo nove bolnice v Ljubljani. 

Po mnenju odbora kljub težavnemu položaju, v katerem se nahajamo, pa 
v interesu zdravstvenega varstva občanov ni mogoče odlašati z izgradnjo ne- 
katerih ključnih objektov na področju zdravstva. Med take ključne objekte 
vsekakor sodi tudi nova bolnica v Ljubljani, Onkološki inštitut ter bolnišnica 
v Mariboru in v Novi Gorici, katerih izgradnja oziroma dograditev bo vpraš- 
ljiva, kolikor bo sprejet predloženi zakon. 

Končno odbor tudi poudarja, da razlogi za omejitev stopnje osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki so navedeni v obrazložitvi predlože- 
nega zakona, niso prepričljivi in da so tudi nekatere ugotovitve netočne. Ni 
namreč mogoče očitati komunalnim skupnostim, da pri določanju stopnje 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje niso upoštevale ukrepov za 
stabilizacijo v gospodarstvu oziroma niso dovolj težile, da se sprejeti ukrepi 
izvedejo tudi na področju zdravstvenega zavarovanja. Kot že navedeno, so 
skupščine komunalnih skupnosti oziroma občinske skupščine z vso odgovor- 
nostjo sprejemale stopnjo osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje in 
pri tem upoštevale smernice družbenega plana. Predsednik odbora: dr. Vinko 
Mozetič, 1. r. 

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

Rino Simoneti: Tovarišice in tovariši poslanci! Na tem zboru smo 
se že .opredelili in podprli smer splošne stabilizacije gospodarstva. Nekoliko 
poenostavljeno pomeni to uskladitev vseh vrst potrošnje z našimi možnostmi. 
Naša opredelitev ni bila samo čustvena. Naša opredelitev izvira tudi iz tega, 
ker smo v svoji gospodarski praksi občutili vso težo večletnega čezmernega 
trošenja. Rezultat slednjega je bil močan inflacijski pritisk, kar med drugim 
narekuje tudi bližnjo gospodarsko reformo. Morda se bo zaradi tega začasno 
celo zavrl gospodarski vzpon, to je tisti nerealni vzpon ekstenzivnega gospo- 
darjenja. Računati moramo z vsemi političnimi in socialnimi posledicami takega 
razvoja. Naše ravnanje v teh pogojih ne more biti drugačno kot splošno var- 
čevanje na vseh sektorjih potrošnje, predvsem pa pri investicijah. Investicije 
ostanejo temelj našega dosedanjega zapravljanja in zato menim, da je ome- 
jitev investicij v bodoče naša prva naloga. Vendar pa je nujno potrebno tudi 
varčevanje na sektorju splošne potrošnje oziroma trošenje v mejah možnosti, 
prav tako pa tudi uskladitev osebne potrošnje z delovno storilnostjo. 

Ali je mogoče-v tem položaju kakšno zvrst potrošnje izvesti iz splošnega 
varčevanja. Menim, da to ni mogoče. Verjetno bo nekaj ugovorov proti takim 
stališčem, češ da omejujemo najprej splošno potrošnjo, predvsem ugovorov 
s pozicij in stališč, da naše družbene službe zaostajajo za gospodarstvom. 
Vendar menim, da posebno realnih dokazov za ta stališča nimamo. 

Zelo zanimiv s te strani je na primer odnos med gospodarskimi in nego- 
spodarskimi investicijami. Za negospodarske investicije dajemo približno 30 °/o 
vseh sredstev, za gospodarstvo pa 70% sredstev. Razvitejši sosednji državi 
Italija in Avstrija pa dajeta približno> pet odstotkov več za negospodarstvo^ kot 
Jugoslavija. To pomeni, če upoštevamo našo ekonomsko razvitost, ki se kaže 
v nacionalnem dohodku na zaposlenega, da verjetno dajemo za negospodarske 
paložbe kar precej. Glede na našo socialistično družbeno ureditev in pa glede 
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na humanistično vizijo bodoče družbe pa dajemo premalo. Vsekakor pa dajemo 
toliko, kolikor moremo. 

Menim, da ni potrebno široko opisovati položaj, v katerem je naše gospo- 
darstvo. Po neki anketi, ki jo je izvedla republiška gospodarska zbornica in 
ki je zajela 100 podjetij, ki obsegajo 70 % vseh industrijskih kapacitet v Slo- 
veniji, je 60 % osnovnih sredstev že odpisano. Ta podatek marsikaj pove. Prav 
tako je tudi celotni instrumentarij delitve našega dohodka prirejen tako, da 
podjetja dezinvestira, ker skozi amortizacijo ni popolnoma zagotovljena mož- 
nost enostavne reprodukcije. Zato podjetja izkazujejo visok dohodek, ki se deli 
na davke in prispevke, ki oplajajo splošno potrošnjo. 

Mnenja sem, da trenutni položaj najbolje kaže, ali smo trošili premalo 
ali preveč. V zvezi z gospodarsko reformo- je predvidena tudi sprememba v 
pariteti naše valute v odnosu do dolarja, oziroma zmanjšanje vrednosti dinarja 
za približno 60%. To je realni odgovor, ali smo trosili preveč ali premalo. 

Če pogledamo delitev sredstev splošne potrošnje, se mi vsiljuje mnenje,, 
da se v ospredje postavljajo nekatere izredno visoko kvalitetne storitve, hkrati 
pa se zanemarjajo elementarne potrebe delovnega človeka. Ce pogledamo raz- 
delitev usmerjenih sredstev na osnovi danes sprejetega zakonskega predloga, 
lahko ugotovimo, da so investicije iz teh sredstev v glavnem namenjene za 
negospodarstvo, da gredo ta sredstva za centralne, deloma celo v reprezen- 
tančne potrebe, da programi za te objekte niso bili vnaprej določeni in da so 
dela v glavnem opravljena, ne vemo pa, kolikšna sredstva bodo še potrebna 
za njihovo plačilo. Na področju zdravstva se kažejo podobni pojavi. Menim, 
da bi bila dolžnost prizadetih strokovnih služb in naše družbe v celoti, da te 
pojave analizirajo. Danes ugotavljamo neverjeten porast specialističnih zdrav- 
stvenih storitev, ne samo v večjih mestih, ampak tudi v večjih industrijskih 
središčih. Na drugi strani raste tudi število ponovnih pregledov. V tej zvezi se 
spominjam izjave predstojnika neke klinike pred dverni leti, ko je ugotovil, 
da morda ne bo v tej kliniki nikdar več nobena postelja nezasedena, ker je to 
spričo dohodkovnega sistema praktično- neekonomično in nemogoče, ker je- 
interes celotnega kolektiva klinike, da so vse postelje zasedene. Nadaljujem to 
misel in menim, da morda, če ne bomo našli primernih zavor temu toku, ne 
bomo imeli bolniških postelj nikoli dovolj. Vprašujem se, ali smo Slovenci res 
tako bolan narod. 

Poleg tega rastejo v Ljubljani kot centru Slovenije specialistične ambulante 
kot gobe po dežju, specialistične ambulante se pojavljajo celo na klinikah, kjer 
jih dosedaj nikoli ni bilo. To pa zaradi enega samega razloga, namreč pretirane 
želje po kvalitetnih storitvah in fiktivnega naraščanja kvalitete teh storitev, 
na drugi strani pa zaznamujemo vedno večje in slabše počutje naših državljanov 
pred dolgimi repi specialističnih ambulant. 

Prav tako menim, da je na področju splošne potrošnje v prosveti položaj 
nekoliko podoben. Osebno bi se zavzel za zmanjšanje števila republiških za- 
vodov — zdi se mi, da jih imamo danes okoli 90 — za manj inštitutov, le-ti 
pa naj bi bili močnejši in kvalitetnejši. Zavzemam se nadalje za manj kateder 
na visokih šolah, ki imajo nekatere več profesorjev kot študentov in za dobro 
organizirano elementarno šolsko mrežo, za kvalitetne in stabilne srednje šole 
in racionalno organizirane visoke šole. 

V Ljubljani kot centru Slovenije razvijajo posamezni specialisti idejo o 
prosti izbiri specialistov, na področjih kot so na primer Dolenjska, Prekmurje 
in druga, kjer pa še nimamo primerno urejenega niti splošnega, elementarnega 
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zdravstva za našega državlj ana. Zato menim, da je treba bistveno zmanjšati vpliv 
prominentnih strokovnjakov, ki prinašajo iz zahodnih dežel vzore, ki jim za 

■enkrat še ne moremo slediti, ker nimamo za to materialnih možnosti. Povečati 
pa je treba vpliv zdravstvenih delavcev, ki bodo imeli pred seboj res koristi 
delovnega človeka. Prav tako pa tudi menim, da je treba odločno grajati 
težnjo gospodarstva, da en del svojih lastnih ekonomskih problemov rešuje na 
račun zdravstvenega zavarovanja, zaradi česar je treba postaviti določeno za- 
voro tudi gospodarstvu. Menim, da je naraščanje bolezni odraz želja, da 
gospodarstvo prevrže na zdravstvo probleme, ki praktično izvirajo iz struktu- 
ralne narave gospodarstva samega in ki bodo v bližnji bodočnosti, če bomo 
prešli iz ekstenzivnega v intenzivno gospodarjenje, samo naraščali. Ce tega ne 
bomo znali preprečiti, bodo verjetno boleznine še nadalje rasle. V tej smeri 
se čuti prav močan pritisk na zdravnike, da bi na vsak način odobrili bolez- 
nine, predhodne invalidske upokojitve itd. Vprašal pa bi se, kdo so ti zdrav- 
niki, na katere se izvaja ta pritisk. To so zdravniki splošne prakse, v glavnem 
mladi, neizkušeni ljudje, delno stažisti, katerim smo v preteklem obdobju z 
vsemi silami poskušali vzeti ves ugled. To so tisti ljudje, katerih glavna naloga 
nai bi bila pisati napotnice za specialistične ambulante. Brez uglednega zdrav- 
nika splošne prakse in mreže javnih ambulant si ne morem predstavljati, kako 
bi bilo mogoče zavreti porast potrošnje na tem področju. Razvite dežele kot so 
Anglija in ZDA ne gredo v smeri razveljavi j en j a zdravnika splošne prakse kot 
to menijo nekateri naši prominentni zdravniki, ampak se obratno izredno tru- 
dijo, da bi zdravniku splošne prakse vrnili ugled in zaupanje. Prav tem zdrav- 
nikom bi morali tudi v naši družbi dati določeno moralno in materialno 
podporo. Tudi nagrajevanje zdravstvenih delavcev naj bi upoštevalo^ dobro 
zdravstveno stanje prebivalstva, ne pa število storitev. 

Ob koncu menim, da moramo odločno težiti k racionalnemu trošenju 
zbranih sredstev socialnega zavarovanja, pri čemer mislim tako na aparat 
zavodov za socialno zavarovanje, na strukturalni sestav in osebne dohodke 
njihovih uslužbencev, na število in obseg funkcionalnega delovanja zavodov 
za socialno zavarovanje. Prav tako pa je treba odločno zavrniti prizadevanja 
in težnje nekaterih podjetij, da na račun zdravstva rešujejo svoje interne go- 
spodarske probleme. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ni nobenega diskutanta več, potem zaključujem razpravo in dajem predlog 
zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje, na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo-vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. Hkrati obveščam po- 
slance, da je Republiški zbor včeraj sprejel ta zakon v enakem besedilu. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o stopnji prispevka za zaposlovanje za II. pol- 
letje 1965. 

Tudi ta predlog ste prejeli, prav tako tudi poročilo odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov našega zbora ter poročilo zakonodajno-pravne 
komisije. Odbor našega zbora je določil za svojega poročevalca inž. Boga Tom- 
šeta. Izvršni svet pa je za svojega predstavnika določil tovarišico Erno Pod- 
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bregar. republiškega sekretarja za delo. Želi kdo od poročevalcev dati ustno 
obrazložitev? Besedo ima tovarišica Erna Podbregar. 

Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši poslanci! Novi temeljni 
zakon o organizaciji in financiranju zaposlovanja upošteva, da so potrebe po- 
sameznih republik po zbiranju sredstev za opravljanje nalog na področju za- 
poslovanja različne. Zato prepušča republikam, da v okviru svojih potreb in 
pogojev same določajo višino stopnje prispevka za zaposlovanje. Stopnja pri- 
spevka za zaposlovanje se po novem zakonu nič več ne določa v okviru stopenj 
za socialno zavarovanje, temveč povsem samostojno z republiškim predpisom. 
Ker s 30. junijem prenehajo veljati predpisi, po katerih je bila določena sedaj 
veljavna stopnja prispevka v višini 0,5 °/o od bruto osebnih dohodkov, spremeni 
pa se tudi način plačevanja tega prispevka, je potrebno do tega dne izdati 
republiški predpis o stopnji prispevka, ki se bo obračunaval in plačeval od 
1. julija 1965 dalje. V preteklem obdobju je bilo večkrat ugotovljeno, da je 
stopnja prispevka za zaposlovanje v višini 0,5 fl/o od bruto osebnih dohodkov, 
ki je bila določena enotno za vso državo, za potrebe naše republike, previsoka.. 
Zato so se ob takšni stopnji zbirala znatno večja sredstva, kot pa so bila po- 
trebna za zagotovitev pravic nezaposlenih, za pripravo delovnih ljudi na za- 
poslitev in za samo delo zavodov. Izhajajoč iz te predpostavke ter ob upošte- 
vanju predvidenih gospodarskih ukrepov in v skladu s prizadevanji za stabili- 
zacijo splošne potrošnje, se v predloženem zakonu upošteva amandma odbora za. 
delo in socialno zavarovanje. Amandma je sprejel tudi Izvršni svet in je s tem 
postal sestavni del zakonskega predloga. V zakonskem predlogu se predlaga 
znižanje stopnje prispevka za zaposlovanje od dosedanjih 0,5% na 0,2 °/o od 
bruto osebnih dohodkov. Povprečna letna stopnja v letošnjem letu bo s tem 
znašala 0,35 %>. 

S predlagano znižano stopnjo se bo prispevek delovnih organizacij zmanjšal 
za okoli 900 milijonov dinarjev. Čeprav je res, da se v smislu novega temelj- 
nega zakona vloga služba za zaposlovanje veča, kar zahteva tudi ustrezna 
materialna in finančna sredstva, je iz analiz podatkov o dohodkih in izdatkih 
zavodov možno sklepati, da bodo s predlagano stopnjo zbrana sredstva zado- 
ščala za nemoteno in uspešno funkcioniranje te službe. Izdatki zavodov bodo 
še vedno za približno 600 milijonov ali za 30 % višji kot v letu 1964 in se bodo 
uporabili predvsem za denarno nadomestilo nezaposlenim. Izdatki za denarno 
nadomestilo se bodo povečali zaradi novega cenzusa dohodkov nezaposlenega, 
s čimer bo to pravico pridobilo' večje število nezaposlenih, računati pa moramo 
tudi, da se bo število nezaposlenih povečalo tudi zaradi predvidenih gospo- 
darskih ukrepov..Bistveno se povečujejo tudi izdatki za funkcionalno dejavnost 
zaradi novih in razširjenih nalog na področju poklicnega usmerjanja in uspo- 
sabljanja delovnih ljudi pred zaposlitvijo in med začasno nezaposlenostjo'. Po 
novem zakonu pripada namreč denarna pomoč tudi osebam, ki iščejo zaposlitev 
za čas, ko se poklicno usposabljajo. O tem pa velja pripomniti, da se bo morala 
služba za zaposlovanje kot specializirana služba intenzivno vključiti v družbeno- 
ekonomsko dogajanje, zlasti s tem, da svoje ukrepe in akcije na področju po- 
litike zaposlovanja podredi nalogam in prizadevanjem za večjo proizvodnjo in 
večjo delovno storilnost. Dosedanje delo službe za zaposlovanje, ki je trosila raz- 
meroma velika sredstva, je bilo prav gotovo premalo učinkovito, predvsem 
zaradi razdrobljenosti organizacijske mreže zavodov in zaradi neustrezne ka- 
drovske zasedbe, zaradi česar je bilo tudi zanemarjeno strokovno delo. Večina 
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zavodov se je odmaknila od svojih osnovnih nalog in izvršuje le administra- 
tivno-tehnična opravila. To je imelo za posledico pogosto neučinkovito in ne- 
namensko porabo finančnih sredstev. 

Da bi služba za zaposlovanje lahko uspešno opravila svojo družbenoeko- 
nomsko vlogo-, je treba na podlagi konkretne opredelitve vsebine dela te službe 
v smislu nalog, ki jih določa temeljni zakon, zavode za zaposlovanje organi- 
zacijsko utrditi, jih kadrovsko okrepiti in razviti v njih študijsko-analitično 
delo. Le tako bodo zavodi obvladali zahtevne in odgovorne naloge, ki jih imajo 
od poklicnega usmerjanja, strokovnega izobraževanja in usposabljanja do kon- 
kretnega zaposlovanja. Hkrati pa se bodo lahko racionalneje uporabljala tudi 
razpoložljiva sredstva. 

Temeljni zakon o organizaciji in financiranju zaposlovanja pa prinaša tudi 
nekatere pomembne novosti glede financiranja službe zaposlovanja. Prispevek 
za zaposlovanje pa ostaja sicer še vedno osnovni vir dohodkov za kritje potreb 
te službe, vendar zakon predvideva tudi druge vire in to sredstva proračunov 
družbeno-političnih skupnosti in dohodke, ki naj jih zavodi pridobijo iz po- 
godbenih odnosov z drugimi zavodi in organizacijami, predvsem za priprav- 
ljanje delovnih ljudi za zaposlitev. S tem se uvaja v delo zavodov načeloi poslov- 
nosti, ki naj bi v marsičem spremenilo- organizacijo in metodo- dela zavodov. 
Zato se bodo morali zavodi za zaposlovanje čimprej prilagoditi nalogam in 
vlogi, ki jo tej službi nalaga novi zakon, zlasti pa novim pogojem gospodarjenja. 
Prav tako bodo tudi svoje potrebe morali prilagoditi dejanskim potrebam, pred- 
vsem pa seveda možnostim gospodarstva. Ob upoštevanju vseh navedenih dej- 
stev in ob prizadevanjih za čimbolj racionalno trošenje sredstev, bo v zakonu 
predlagana stopnja prispevka v višini 0,2 % od bruto osebnih dohodkov, ki naj 
bi veljala od 1. julija letos, lahko zagotovila dovolj sredstev za kritje pred- 
videnih izdatkov v letošnjem letu. Zato v imenu Izvršnega sveta predlagam, da 
Skupščina predlog zakona sprejme. 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo razpravo. Kdo-želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Če ne želi nihče razpravljati o predloženem zakonu, dajem 
zakonski predlog na glasovanje. Kdor je za predloženi zakon, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakonski predlog soglasno sprejet v nespremenjenem 
besedilu. i j 

Predsednik Leopold Krese: Prehajamo na 9. točko- dnevnega 
reda, to- je na razpravo o finančnih načrtih republiških skladov, ki so jih 
upravni odbori skladov dali Skupščini SR Slovenije na vpogled. 

Prejeli smo finančne načrte vodnega sklada SR Slovenije, cestnega sklada 
SR Slovenije in sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva. 

O teh finančnih načrtih je razpravljal odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov našega zbora, pri tem pa je o cestnem skladu razpravljal 
skupno z odborom za proizvodnjo- in promet Republiškega zbora in o- tem izdelal 
skupno poročilo, katero ste pravkar prejeli. Odbor našega zbora je k tej točki 
določil za svojega poročevalca inž. Sava Vouka in inž. Boga T-omšeta; Izvršni 
svet je k tej točki dnevnega reda določil za svojega predstavnika Dragico De- 
kleva, pomočnika republiškega sekretarja za finance. Upravni odbori skladov, 
ki so bih vabljeni, da sodelujejo pri razpravi o tej točki dnevnega reda, pa so 
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določili za svoje predstavnike: vodni sklad SRS tovariša Ivana Rosa, sklad SRS 
za pospeševanje kmetijstva inž. Veljka Križnika, cestni sklad SRS Alojza Žo- 
kalja, predsednika upravnega odbora sklada. 

Zaradi preglednosti in raznovrstnosti problematike posameznih skladov 
predlagam, da o finančnem načrtu sklada razpravljamo ločeno. 

Dajem v razpravo najprej finančni načrt vodnega sklada. Prosim, kdo želi 
razpravljati oziroma ali želi predstavnik vodnega sklada dati ustno obrazlo- 
žitev? (Ne želi.) Besedo ima poslanec Uroš Rupreht. 

Uroš Rupreht: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri pregledu finančnega 
načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1965 me je zbodla v oči ena od 
največjih postavk v znesku 200 milijonov dinarjev za ureditev poskusnega polja 
Cornovec. V obrazložitvi te postavke je navedeno tole: »K ureditvi poskusnega 
polja Cornovec na Ljubljanskem barju se predvsem pristopa zaradi znanstveno- 
poskusnega dela, ker naj bi izvajanje tega projekta dalo končni odgovor, kakšne 
in kolikšne so možnosti dokončnega osušen j a Ljubljanskega barja in kateri 
načini drenaže bi bili najpriklađnejši.« 

V zvezi s tem postavljam naslednje vprašanje: ali je današnja gospodarska 
situacija res takšna, da lahko izločimo iz sredstev, ki jih imamo na razpolago, 
200 milijonov dinarjev za omenjene poskuse, ob tem ko smo ravno, danes raz- 
pravljali ali se bodo našla sredstva za izgradnjo železniške proge Prešnica— 
Koper. 

Predsednik Leopold Krese: Ali predstavnik sklada lahko odgovori 
na to vprašanje? Besedo ima tovariš Ivan Ros. 

Ivan Ros : Jaz bi bolj v svojem imenu kot v imenu celotnega upravnega 
odbora dal tovarišu poslancu na to vprašanje naslednji odgovor: 

V preteklih letih so po podatkih nekaterih strokovnjakov bila v Ljubljansko 
barje vložena znatna sredstva za hidromelioracijska in agromelioracijska dela. 
Pri teh delih ni sodeloval vodni sklad, ker obstoja ta šele od lani, temveč so 
za to bila porabljena sredstva vodnogospodarske skupnosti, ki se je pozneje pri- 
pojila vodnemu skladu SRS. Ta vlaganja so dala minimalne rezultate oziroma 
jih skoraj ni bilo. 

Upravni odbor vodnega sklada SRS je začel z delom v preteklem letu in je 
bil predvsem angažiran s korekcijo tiste politike, ki se je v preteklih letih v 
različnih področjih zelo različno prilagoj evala lokalnim razmeram. Poudariti 
pa moram, da so tudi v sorazmerno kratkem času obstoja vodnega sklada SRS 
prihajale nanj številne vloge za nadaljevanje hidromelioracijskih in agromelio- 
racijskih del na Ljubljanskem barju. 

Prav v zvezi s tem, da na barju že vložena sredstva niso dala nekih po- 
membnejših rezultatov, so posamezni strokovnjaki postavili tezo, da je treba 
najprej temeljito proučiti, ali se iz barjanske zemlje sploh da napraviti rodovitno 
zemljo. Da se to dožene, bi bilo treba na barju najprej urediti določen kompleks. 
Ta kompleks bi uredili v skladu z ureditvenim projektom, to je z uporabo 
15—16 različnih načinov drenaž, ki se v svetu uporabljajo', poznejše nekajletno 
kultiviranje te zemlje pa bi nam lahko dalo odgovor, kaj iz barskih tal pravza- 
prav lahko pričakujemo. 

Kar zadeva omenjeno investicijo, popolnoma soglašam z mnenjem tovariša 
poslanca Ruprehta, da taka investicija ne sodi v dejavnost sklada, da tudi pra- 
vila sklada ne dopuščajo takšne investicije. Moram naglasiti, da se je za taka 
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stališča zavzemal tudi upravni odbor vodnega sklada in zato skušal doseči, 
da to dejavnost financira sklad SRS za pospeševanje kmetjistva. Ker pa sta 
oba sklada bila locirana pri republiškem sekretariatu za kmetijstvo in gozdar- 
stvo in ker je vodni sklad imel nekaj več sredstev, je upravni odbor vodnega 
sklada določil nekaj sredstev tudi za ureditev poskusnega polja Cornovec na 
Ljubljanskem barju. 

Ureditev poskusnega polja Cornovec je bila določena na 200 hektarjih po^ 
vršine, pri čemer naj bi sklad prispeval sredstva za ureditev 60 ha, sredstva za 
ureditev ostalih 140 ha pa drugi investitorji kot so: ljubljanske občine, kme- 
tijsko posestvo »Barje«, računalo pa se je tudi na bančna sredstva. Ureditev 
poskusnega polja pa se je zreducirala na 60 ha, predvsem zaradi tega, ker je 
toliko sredstev namenil za to vodni sklad. V zvezi z restrikcijskimi ukrepi, ki 
zadevajo tudi delo tega sklada, je treba opozoriti, da pri tej ureditvi ni rešeno 
niti vprašanje rednih vzdrževalnih del niti finančnih sredstev, ki jih banka prav 
tako zahteva kot 10 '°/o polog pred začetkom del, zato bo sklad verjetno moral 
korigirati svoj finančni program, pri čemer je najbolj verjetno, da bo črtano prav 
to študijsko ureditveno delo na barju, ki sicer samo po sebi ne sodi v program 
vodnega sklada. Kolikor pa bi današnja razprava na zboru pokazala, da taka 
investicija ne spada v področje sklada, bi bilo upravnemu odboru s tem zelo 
olajšano delo pri odločitvi o financiranju omenjenega programa ureditve. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ali ni več nobenega govornika, ki bi želel razpravljati o tem vprašanju? Ali se 
tovariš Rupreht zadovoljuje z odgovorom? (Da.) 

Poudariti moram, da zbor nima pristojnosti, da sklepa o finančnih načrtih 
in o politiki omenjenih skladov, temveč jih dobimo le na vpogled, o njih- raz- 
pravljamo in damo svoje sugestije. Zato- menim, da je bila pripomba tovariša 
Ruprehta upravičena in da je predsednik upravnega odbora vodnega sklada 
SRS to pripombo sprejel in bo verjetno ta sugestija tudi upoštevana. 

Prehajamo na razpravo o finančnem načrtu naslednjega sklada, to je 
sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva. 

Kdo želi o tem razpravljati oziroma ima morda predstavnik sklada dodatno 
ustno poročilo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če se nihče 
ne javlja k razpravi o finančnem načrtu sklada SRS za pospeševanje kmetijstva, 
prehajamo na obravnavo finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije za 
leto 1965. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 

Ce se nihče ne javi k razpravi, ugotavljam, da smo se seznanili s finančnimi 
načrti vseh treh skladov in s tem zaključujem to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na razpravo in skle- 
panje o predlogu sklepa o ustanovitvi začasnega odbora za gradbeništvo. 

Predlog sklepa z obrazložitvijo ste prejeli, zato pričenjam razpravo o tem 
predlogu. 

Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če se nihče ne javlja k razpravi, 
dajem ta sklep 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 sklep soglasno' sprejet. 
S tem smo izčrpali dnevni red današnje seje, ki jo s tem zaključujem. 

(Seja je bila zaključena ob 13.35.) 
8 
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(22. junija 1965) 

Predsedovala: dr. Ruža Šege d in, 
predsednik Socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 19. sejo Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Za današnjo sejo zbora sta se opravičili poslanki Lidunka Kranjc in 
dr. Bogomila Kranjc. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Seji prisostvujeta predstavnika Izvršnega sveta tovarišica Majda Gaspari, 
član Izvršnega sveta, in Stane Šelih, republiški sekretar za zdravstvo in socialno 
varstvo. Kot gostje so bili vabljeni: dr. Jože Benigar, predsednik odbora za 
zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora, Erna Podbregar, republiški 
sekretar za delo, Dolfka Boštjančič, predsednica republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja delavcev Slovenije, Ignac Nagode, predsednik izvršilnega odbora 
skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slovenije, 
dr. Bojan Špicar, direktor Republiškega zavoda za socialno zavarovanje, in 
Andrej Petelin, predsednik upravnega odbora sklada pozavarovanja zdravstve- 
nega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev. Vse goste pozdravljam in jih vabim, 
da sodelujejo v razpravi. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 18. seje Socialno-zdravstvenega zbora; 
2. razprava o zdravstvenem zavarovanju kmetov v Socialistični republiki 

Sloveniji; 
3. obravnava poročila Republiške skupnosti socialnega zavarovanja de- 

lavcev SR Slovenije za leto 1964; 
4. razprava in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k določitvi stopnje 

osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka 
za otroški dodatek za drugo polletje 1965. 

5. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa v ustanovitvi začasnega odbora 
Socialno-zdravstvenega zbora. 

Se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima 
morda kdo kak predlog za spremembo in dopolnitev dnevnega reda? Prosim, 
tovariš Vojsk. 
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Dolfe Vojsk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlagam, da bi razširili dnevni red s točko »poslanska vprašanja«. Postavljam 
torej vprašanje: Kakšno je stanje glede gradnje mestne bolnišnice v Ljub- 
ljani? 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Slišali ste predlog poslanca Vojska. 
Se zbor strinja, da se dnevni red dopolni še s točko »poslanska vprašanja« kot 
predlaga tovariš Vojsk. Dajem ta predlog na glasovanje. Kdor se strinja, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko*.) Je kdo> proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) S tem dopolnjujem dnevni red s 6. točko, to je »poslanska 
vprašanja«. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 18. seje zbora 
ste prejeli. Ima kdo kake pripombe k zapisniku? (Nihče.) Ce ne, menim, da 
je zapisnik sprejet in da ga bom podpisala. 

r 
Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o zdrav^ 

stvenem zavarovanju kmetov v Socialistični republiki Sloveniji. 
K tej točki dnevnega reda ste prejeli informacijo o finančnem stanju 

sklada zdravstvenega zavarovanja kmetov v Socialistični republiki Sloveniji 
in o stališčih družbenih organov socialnega zavarovanja v zvezi s tem stanjem, 
To gradivo je Skupščini predložil Republiški zavod za socialno zavarovanje. 
Prav tako ste prejeli tudi poročilo našega začasnega odbora za proučitev pro- 
blematike zdravstvenega zavarovanja kmetov. Glede na to, ker ste gradivo 
pravočasno prejeli, predlagam, da poročila ne čitamo in bi takoj prešli na raz- 
pravo. Kdo želi razpravljati? Prosim, tovariš Nadižar! 

Matija Nadižar: Tovarišice in tovariši! Problem zagotovitve financ-*- 
nih sredstev za uspešno izvajanje zdravstvenega zavarovanja kmetov je ne- 
dvomno najtežja ovira, na katero naletimo ob usklajevanju sedanjih predpisov 
s temeljnim zakonom o zavarovanju kmetov. Ustavni predpisi in težko finančni 
stanje skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov nas silijo, da čimprej izdamo 
ustrezni zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov. Izdali naj bi tak zakon, 
ki bo vsaj za bližnje obdobje jamčil zdravstvenemu zavarovanju kmetov trd-- 
nejšo in sigurnejšo finančno osnovo ob zagotovitvi določenega enotnega osnov« 
nega zdravstvenega varstva za vse kmečke zavarovance. Temeljni zakon & 
zdravstvenem zavarovanju kmetov izhaja glede financiranja iz načela vzajem-» 
nosti in solidarnosti ter iz načela samofinanciranja in samoupravljanja zava- 
rovancev-kmetov. Na terenu obstaja mnenje, da ni mogoče v celoti izvesti po pol-' 
nega samofinanciranja zdravstvenega zavarovanja kmetov, saj starostna struk-> 
tura kmečkega prebivalstva in vedno večja socializacija zemlje zmanjšujeta' 
gospodarsko zmogljivost in delovne uspehe kmetov. Seveda pri tem ne smemo 
pozabiti, da vplivajo na gospodarsko zmogljivost (posameznih kmetov nekateri 
činitelji, ki večajo njihovo gospodarsko moč. Naj navedem samo široko mož^ 
nost kooperacije z družbenim sektorjem, bližino kmetij v okolici mest in indu- 
strijskih središč, možnost sodelovanja v turistični dejavnosti in podobno. Novi 
temeljni zakon o zavarovanju kmetov zato' predvideva, da lahko določi republika 
s svojimi predpisi za financiranje zavarovanja kmetov tudi druge dohodke. 
Prav zato menim, da bi bilo prav, če bi kot dohodek sklada zdravstvenega 
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'zavarovanja zajeli tudi določen prispevek tistih lastnikov zemlje, ki so sicer za- 
varovani v delavskem zavarovanju, imajo pa zemljo. Sodeč po nekaterih po- 
datkih odpade na takšne lastnike zemlje približno 25,0/o katastrskega dohodka. 
Čeprav smo na terenu in v odboru razpravljali o enotnem prispevku, ni dvoma, 
da smo pri tem mislili na to, da naj ne bo prispevek kmeta-zavarovanca enotne 
oblike in ne to, da bi porazdelili celoten dohodek ne glede na višino stopnje 
tudi na katastrske dohodke nezavarovanih oseb. Zato naj bi višino te prispevne 
stopnje določil republiški zakon enotno za vso republiko. 

Prispevek kmetov-zavarovancev naj bo enoten tako, da bi kmet lahko sam 
izračunal prispevek za zdravstveno zavarovanje. Predvsem smatram, da ni 
pravično določanje prispevka po glavah zavarovanih oseb, saj s tem običajno 
prizadenemo gospodarsko šibkejše družine. Po mojem mnenju je zato najpri- 
mernejša oblika plačevanje prispevka po katastrskem dohodku z dolo- 
čeno korekturo. Pri tem imam dva predloga, in sicer: predlog enotne prispevne 
stopnje od katastrskega dohodka za vse kmete-zavarovance in predlog diferen- 
cirane stopnje po posameznih okoliših oziroma bonitetnih razredih zemlje, ki 
naj bi zajela tudi pogoje gospodarjenja na posameznih območjih. Res je, da ni 
vseeno, kje leži gospodarstvo posameznega kmeta. Nasprotniki zatrjujejo, da so 
vsi ti pogoji že upoštevani pri razdelitvi zemlje na posamezne bonitetne razrede 
foziroma v okoliše. V celoti to ne bo držalo, saj katastrski dohodek ni enak 
narodnemu dohodku, razen tega pa upošteva katastrski dohodek samo določena 
povprečja. S tem hočem reči, da je gospodarjenje v okolici mesta oziroma v 
industrijskih središčih donosnejše kot v bolj oddaljenih krajih. Prav gotovo 
prinese kmetovalcu direktna prodaja na tržišču večji dohodek kot ga lahko 
doseže tisti, ki mora prodajati svoje pridelke preko posredne trgovine. 

Na Hrvatskem so zajeli v dohodek tudi postransko dejavnost kot domače 
obrt, turistično dejavnost in podobno. To se po nepopolnih podatkih ni obneslo, 
saj so ponekod začeli na primer odpovedovati turistične sobe. To kaže, da bi 
lahko tak direkten način zajemanja dohodkov dosegel obratni učinek. Zato 
rhenim, da bi vse lahko zajela navedena stopnja, ki se ne bi diferencirala po 
bonitetnih razredih, marveč po okoliših, kjer bi lahko zajeli gospodarsko zmog- 
ljivost gospodarstva kot celoto. Seveda naj bi o tem odločale skupščine zava- 
rovancev samih. 

Za financiranje zavarovanja sploh je pomembna še ena komponenta, ki 
ima prav poseben vpliv na zmogljivost zavarovanja. Ni namreč vseeno, ali 
zavarujemo tisoč ali 30 000 oseb, kajti tu že začne delovati zakon velikih števil. 
Zato smatram, da bi morali pri ustanavljanju upoštevati dejstvo, da bi bile 
rizične skupnosti kmetov-zavarovancev v občinah premajhne. Težiti moramo 
xa tem, da na območju posameznega komunalnega zavoda za socialno zava- 
rovanje ne ustanavljamo po več skupnosti, Čim pravilneje bomo izoblikovali 
riove skupnosti zavarovancev-kmetov, tem manjše bodo povprečne obremenitve. 
Tako bo' dana tudi večja možnost, da uvedemo širše zavarovanje. Seveda to 
šie pomeni, da ne bi vodili dohodkov in izdatkov ločeno po posameznih ob- 
činah, razen v mestih, kjer je enotna evidenca verjetno neizbežna. Nastane 
Vprašanje, če lahko ob tako šibki finančni osnovi zagotovimo v Republiški 
skupnosti socialnega zavarovanja kmetov uspešen inštitut pozavarovanja, to je 
inštitut, ki ne bi ogrožal finančne sposobnosti posameznih skupnosti. Zato bo 
treba način pozavarovanja prav posebej preštudirati, zakon pa naj uveljavi 
Samo njegovo načelo. Definitivno obveznost in pogoje naj bi določila republiška 
skupnost socialnega zavarovanja kmetov. 
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*Za finančno zmogljivost skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov je prav 
posebno pomembno dejstvo, da preneha z novim načinom plačevanja po sto- 
ritvah in ne več po pavšalu in oskrbnem dnevu, vsako prelivanje iz sredstev 
delavskega in kmečkega zavarovanja. Povprečna cena je predvsem v bolnišnici' 
delovala v smeri prelivanja sredstev. Zato nastane vprašanje ne samo parti- 
cipacije v posameznih primerih, marveč tudi vprašanje sklada. Zdi se mi, da 
bi morali to vprašanje prav posebej proučiti, zlasti še zato, ker je v strukturi 
takšnih cen zajet tudi večji znesek za razširjeno> reprodukcijo. 

Na terenu se je v zvezi s financiranjem pojavil predlog, da bi zožili krog 
zavarovancev z omejitvijo samo za tiste, ki imajo npr. manj kot 50 000 kata- 
strskega dohodka. Zdi se mi, da bi bila taka omejitev protiustavna, razen tega 
bi ustvarili tudi novo kategorijo oseb, ki ne bi imela osnovnega zdravstvenega 
varstva; ustvarili bi nov družbeni problem. Taka omejitev zavarovanja bi na- 
sprotovala tudi temeljnemu načelu vzajemnosti in solidarnosti. Poseben problem 
sklada zdravstvenega zavarovanja kmetov je v tem, da nekatere občinske skup- 
ščine odpišejo davek, ne da bi pri tem upoštevale zmogljivosti sklada zdravstve- 
nega zavarovanja. Zato naj bi zakon jasno določil, da v takih primeirh plača 
prispevek občinska skupščina. Takšno določilo bi bilo vsekakor umestnejše, kot 
določilo, da uživa zdravstveno zavarovanje le tisti, ki je plačal prispevek. Vezati 
pravico zdravstvenega zavarovanja kmetov na plačan prispevek pomeni zbiro- 
kritizirati postopek za uveljavitev zdravstvenega zavarovanja do maksimuma, 
zlasti še, ker kmetje plačujejo' prispevek kvartalno. Pri tem je treba, upoštevati 
še dejstvo, da občine glede na nova načela financiranja ne bi sodelovale z direkt-* 
nim prispevkom kot doslej. Seveda bi moral republiški zakon o zavarovanju 
kmetom omogočiti tako kot to določa zvezni zakon, da bi občina lahko prevzela 
plačilo stroškov zdravstvenega zavarovanja za posamezne kategorije zava- 
rovancev. 

Ko govorimo o samofinanciranju zdravstvenega zavarovanja kmetov, mo- 
ramo imeti pred očmi tudi dejstvo, da bo novi gospodarski sistem prinesel 
kmetom možnost, da si ustvarijo večje dohodke in morda zavrl tudi prevelik 
beg z zemlje. Vse to bo verjetno imelo za posledico tudi večjo iznajdljivost in 
borbo za večjo' ostvaritev dohodkov iz kmetijstva in iz raznih njegovih po- 
stranskih dejavnosti. 

Glede na to, da katastrski dohodek na terenu še ni dokončno' ugotovljen, 
bo treba pred dokončnim sprejetjem zakona proučiti, če ti viri, ki sem jih na- 
vedel, zadoščajo za pokrivanje stroškov zdravstvenega varstva kmetov. Tudi 
v zdravstvenem zavarovanju kmetov ne smemo potrošiti več kot ustvarimo. 

Na koncu še nekaj pripomb glede uvajanja razširjenega zdravstvđnega za- 
varovanja kmetov. Doslej smo uvajali razširjeno zavarovanje ne glede na 
gospodarsko zmogljivost, oziroma smo to zmogljivost premalo proučili. V bodoče 
bi bilo treba bolj temeljito proučiti razširitev pravic kmetov-zavarovancev. Mar 
ni absurd, da uvajamo razširjeno zdravstveno varstvo, ko se pa že pri zagotav- 
ljanju osnovnega varstva borimo z velikimi finančnimi težavami? Zato sem 
mnenja, da naj bi zakon določil, da že vpeljano razširjeno varstvo ponovno 
proučimo skupaj s proučitvijo gospodarske zmogljivosti. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima poslanec Stane Drobnič. 

Stane Drobnič: Iz poročila o obravnavi zdravstvenega zavarovanja 
kmetov v Socialistični republiki Sloveniji in iz ugotovitev skupine poslancev 
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na terenu, izhaja, da so se skladi zdravstvenega zavarovanja kmetov že od svoje 
ustanovitve dalje borili in se še danes borijo s finančnimi težavami. 

Niti v preteklosti, niti danes ne morejo ti skladi zagotoviti vsaj osnovnega 
zdravstvenega varstva. Do danes je v teh skladih nastal primanjkljaj, ki znaša 
skoraj milijardo dinarjev. Poraja se vprašanje, če lahko nudimo kmetu še na- 
dalje že tako skromno zdravstveno varstvo, ah pa ga bomo morali zaradi po- 
manjkanja sredstev še skrčiti? Podatki kažejo, da manjkajo za financiranje 
zdravstvenega varstva kmetov v 1965. letu in za pokritje dosedanjih primanj- 
kljajev še velika sredstva kljub temu, da je prispevek za zdravstveno varstvo, 
ki ga letos plačuje kmet, mnogo višji kot je bil v minulem letu. Ne bi bilo prav, 
če bi že tako skromne pravice, ki jih ima kmet iz tega zavarovanja, še krčili. 
Struktura izdatkov sklada zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1964 na 
območju komunalnega zavoda za socialno zavarovanje Celje kaže, da kmet išče 
zdravstveno pomoč le v skrajnem primeru in le tedaj, če mu sklad lahko v celoti 
krije stroške zdravstvenega varstva. Mnogo manj išče zdravstveno pomoč v pri- 
meru, ko mora k stroškom prispevati tudi sam, zlasti še pri višjih participa- 
cijskih stopnjah. 

Sklad zdravstvenega zavarovanja kmetov v Celju je imel v minulem letu 
684 milijonov dinarjev izdatkov. Največ je odpadlo na bolnišnično zdravljenje 
in sicer 493 milijonov ali 72'%, na ambulantno zdravljenje je odpadlo 110 mili- 
jonov dinarjev ali 16'%, za zdravila pa je bilo potrošeno nekaj manj kot 39 
milijonov dinarjev ali 5,68 % vseh izdatkov. O zobozdravstvenem varstvu v 
sklopu tega zavarovanja skoraj ne moremo govoriti, saj je imel sklad samo 2 
milijona 600 dinarjev stroškov ali 0,38 %. Še stroški obresti za prepozno plačane 
račune zdravstvenih zavodov so bili za milijon dinarjev višji od stroškov za 
zobozdravstvo; ti stroški so znašali 3 milijone 600 tisoč dinarjev. Velik del 
izdatkov odpade prav na brezplačno bolnišnično' zdravljenje. Za celotno brez- 
plačno zdravljenje je bilo porabljenih 267 milijonov dinarjev ali 40% vseh iz- 
datkov sklada. V bolnišnicah so se kmečki zavarovanci zdravili 147 550 dni, od 
tega so se v celoti zdravili na račun sklada 81 595 dni ali 55,30 %. Po 10 % k 
stroškom zdravljenja so participirali za 49 358 dni zdravljenja, samo dobrih 10 % 
dni odpade na primere, ko so morali kmetje prispevati k stroškom po višjih 
stopnjah. Verjetno je ta struktura izdatkov enaka, ali vsaj podobna na območju 
tudi drugih komunalnih zavodov. Ce je temu tako, potem lahko ugotovimo, 
da je danes gospodarska moč našega kmeta zelo majhna. Njegov zdravstveni 
standard je nizek v primerjavi z zdravstvenim standardom delavca. 

Se en podatek potrjuje to dejstvo, ki velja za območje komunalnega zavoda 
za socialno zavarovanje Celje. Na tem območju je približno 30 %> kmečkega 
prebivalstva, ki že uživa omenjeno minimalno zdravstveno varstvo in približno 
70 °/o drugega prebivalstva, ki uživa popolno zdravstveno varstvo-. Za prvo 
skupino prebivalstva je bilo v minulem letu potrošeno 684 milijonov dinarjev 
za zdravstveno varstvo, za drugo skupino pa 7 750 000 000 dinarjev. Ta razkorak 
je le nekoliko prevelik in ga bo treba nujno zmanjšati, in sicer tako, da se bodo 
v bližnji prihodnosti pravice do zdravstvenega varstva kmečkemu prebivalstvu 
povečevale postopoma v skladu z možnostmi, čeprav nekoliko na račun druge 
skupine, ki uživa danes le nekoliko preširoke pravice iz tega naslova in ki v 
marsikateri komunalni skupnosti že presegajo obstoječe možnosti. 

Novi zakon naj bi zajel isti krog zavarovancev kot doslej. Vsi, ki imajo 
zemljo, in jim ta služi kot vir za preživljanje ter niso zavarovani po neki drugi 
osnovi, naj bodo kmečko zavarovani, ne glede na to, koliko zemlje imajo. Morali 
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y 
bi pa določiti objektivne kriterije za vaške obrtnike in bolj točno kot doslej 
opredeliti, kdo je vaški obrtnik. Ne bi bilo prav, da bi jim ponovno dali možnost 
izbire med kmečkim in obrtniškim oziroma delavskim zavarovanjem. Merilo za 
to, kam naj ga uvrstimo, naj bo đo'hodek. 

Samofiiianciranje tega zavarovanja ob današnjih pogojih ni možno iz vzro- 
kov, ki so navedeni v poročilu začasnega odbora. Zato jih tudi ne bi ponavljal. 
Ekonomska moč našega kmeta je danes zelo majhna. Najboljša zemljišča v 
ravninskih delih smo podružbili. Prav ta zemljišča so ustvarjala visok kata- 
strski dohodek, ki je zato dajal skladom tudi visok prispevek za zdravstveno 
zavarovanje. Upoštevati moramo strukturo kmetov. 2e sedaj je precej takšnih, 
ki v nekaterih občinah že predstavljajo velik socialni problem. Število takih 
kmetov se bo v prihodnosti, predvsem z novimi gospodarskimi ukrepi, še po- 
večalo. Ti ukrepi bodo prav gotovo izločili še večje število kmetov kot čisto 
socialni problem, trdnejši kmetje se bodo obdržali. Prav zaradi tako težke 
finančne situacije sklada menim, da bo še nadalje nujno potreben prispevek 
občin in njihovih proračunov. Ker bi bilo verjetno najbolje še nadalje zadržati 
participacijske stopnje, naj bi zagotovile občine s svojimi odloki o socialnih 
podporah tudi participacijo k stroškom za tiste kmete, ki tega ne bi zmogli. 
Ne bi se smelo dogajati, da ne bi mogli siromašni kmetje zaradi tega izkoriščati 
niti osnovnih pravic, kar se je doslej mnogokrat dogajalo. Nekateri celo menijo, 
da naj bi v tem prehodnem obdobju pomagalo tudi delavsko zavarovanje pri 
sanaciji sklada kmečkega zavarovanja. Pri povojni izgradnji industrije so se 
sredstva prelivala iz kmetijstva v industrijo. Kmet je nosil pri industrializaciji 
veliko breme, ki se je kazalo v politiki cen kmetijskim proizvodom; le-te so bile 
nižje od cen industrijskih proizvodov. In prav zaradi tega je danes kmet 
v takih težavah. 

Osnovni prispevek v sklad zdravstvenega zavarovanja kmetov naj bi tudi 
v bodoče plačevali vsi tisti, ki imajo zemljo, in sicer iz dveh razlogov: prvič 
zato, ker je sklad v težkem finančnem stanju, in drugič, da se bodo vsi tisti, ki 
imajo zemljo in so hkrati tudi v delovnem razmerju, opredelili za eno ali za 
drugo. Tudi v prihodnje naj bi prispevek temeljil na katastrskem dohodku, saj 
je trenutno samo ta res objektivno merilo gospodarske moči. 

Glede na velike razlike v razvitosti posameznih območij menim, da bi mo- 
rale biti rizične skupnosti čim večje; morda vsa republika Slovenije ne bi bila 
prevelika rizična skupnost. Nikakor torej naj bi ne bile te skupnosti tako 
majhne, kot so komunalne skupnosti zavarovancev-delavcev. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovariš Jože Nered. 

Jože Nered: V okviru razprave o problemih zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetijskih proizvajalcev, bi rad pokazal z nekaterimi konkretnimi pri- 
meri, kolikšna je obremenitev kmetov-zavarovancev in če je v sedanjih pogojih 
možno pričakovati, da bi se te obremenitve še povečale v okviru samofinan- 
ciranja skladov zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev. 

Ne bi podrobneje obravnaval starostno in socialno strukturo kmečkega pre- 
bivalstva ter s tem v zvezi njihove proizvodne zmožnosti. V ilustracijo naj služi 
samo podatek, da je v občini Grosuplje skoraj 40 °/o kmetijskih površin v če- 
trtem okolišu in da je nekaj naselij, kjer je število prebivalcev enako številu 
volivcev. To pomeni, da v teh naseljih ni mlajših ljudi od 18 let. Število kmečkih 
zavarovancev se je od uvedbe zavarovanja 1960. leta znižalo od 9400 na 8200 
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konec leta 1964 in število nosilcev zavarovanja v istem obdobju od 2800 na 2700. 
Na hitro zmanjšanje števila zavarovancev je precej prispevala tudi obširna 
arondacija, saj v prvem proizvodnem okolišu skoraj ni več zasebnega kmetij- 
skega proizvajalca. V minulem letu so plačali kmečki zavarovanci nad 61 mili- 
jonov 600 tisoč dinarjev prispevkov za osnovno in skoraj 32 milijonov za raz- 
širjeno zdravstveno zavarovanje. Kljub temu ti prispevki niso krili izdatkov, 
ki so znašali za osnovno zavarovanje nad 96 milijonov in za razširjeno' zavaro- 
vanje nekaj nad 35 milijonov. Tako so znašali vsi izdatki obeh skupin 131 mili- 
jonov in 278 tisoč dinarjev. Skupna obremenitev prispevkov je dosegla v mi- 
nulem letu 29,22 °/o katastrskega dohodka, letos pa ta znaša, glede na nov iz- 
račun katastrskega dohodka, 15,8®/». 

V posameznih primerih naj navedem obremenitve lanskega in letošnjega 
leta, ker je novi katastrski dohodek že znan in so tudi že predpisani zneski za 
zdravstveno zavarovanje. 

Tako je znašal npr. predpis davka in vseh prispevkov za zdravstveno zava- 
rovanje v četrtem okolišu lani 25 250 dinarjev, letos pa glede na davčno opro- 
stitev, 19 018 dinarjev samo za zdravstveno zavarovanje pri katastrski oziroma 
pri davčni osnovi 116 000 dinarjev. 

V drugem primeru, spet iz četrtega okoliša, je znašala lanska obremenitev 
104 900 dinarjev, letos 71 064 oziroma lani 137 000, letos 71 00° ali 137 tisoč lani, 
letos 112 ali skoraj 113 tisoč dinarjev lani itd. 

Do tega je prišlo zato, ker se računa 6 '°/o prispevek od katastrskega dohodka 
tudi na novi zvišani katastrski dohodek. Tako znaša razlika prispevka iz tega 
naslova skoraj 33,5 milijona dinarjev, saj je lani znašal 23 milijonov, letos pa 
nad 56,5 milijona. Iz naslova premij za osnovno zavarovanje, ki po novem kata- 
strskem dohodku znaša 5,3 °/o, lani je bila ta stopnja 12,24, bodo prispevki do- 
segli 42 milijonov. Lani so znašali nad 39 milijonov, za razširjeno' zavarovanje 
pa je letos predpisana stopnja 4,5, lani je znašala 1^,96 °/o in prispevki v višini 
skoraj 36 milijonov, oziroma lani nekaj manj kot 35 milijonov dinarjev. Ob 
primerjavah, kolikšne so obremenitve kmetov v posameznih proizvodnih oko- 
liših in glede na davčno politiko do četrtega proizvodnega okoliša, se je nujno 
pojavilo vprašanje, če niso obremenitve v četrtem okolišu prevelike. To> velja 
še posebej v našem primeru, ko je uvedeno razširjeno zavarovanje in so zato 
prispevki še precej večji. Mislim, da kljub temu ne bi bilo mogoče sprejeti 
diferenciranih stopenj za posamezne proizvodne okoliše, saj bi s tem nastale še 
večje razlike. 2e tako imajo davčni zavezanci v drugih proizvodnih okoliših večje 
dajatve, ki so predpisane poleg drugega tudi zato, da se iz proračuna prispeva 
v sklad kmetijskega zavarovanja vsako leto povprečno 25 milijonov dinarjev. 
Ta sredstva se lahko zberejo le tako, da drugi in tretji proizvodni okoliš predpiše 
večje davčne obremenitve. Zato smatram, da naj bi ostala stopnja prispevka za 
vse zavarovance enaka, izračunava se naj samo na osnovi katastrskega dohodka. 
To je toliko bolj utemeljeno, ker je višina katastrskega dohodka odvisna od tako 
imenovanih cenilnih okrajev, ki upoštevajo pogoje kmetijske proizvodnje in jih 
ni mogoče spreminjati. Proizvodni okoliši so bili zelo hitro določeni, v dobrih 
dveh mesecih in jih je vedno možno popravljati. Pri financiranju zdravstvenega 
zavarovanja kmetijskih proizvajalcev moramo upoštevati tudi vključevanje 
zemlje v družbeni sektor. Sicer sedaj mnogo počasneje, vendar kot sem že 
prej omenil, ni več prvega proizvodnega okoliša v naši občini. Zato odpade velik 
del prispevkov, zavarovanci pa so ostali v tem prvem proizvodnem okolišu. Res 
da nekoliko manj kot pred leti, vendar bi jih glede na starostno strukturo, že 
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lahko primerjali s tistimi zavarovanci v četrtem proizvodnem okolišu. Na zemlji 
so ostali namreč le starejši, vsi drugi so si sami ali s pomočjo poiskali delo v 
industriji. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima dr. Stjepan Bunta. 
Dr. Stjepan Bunta: Ko govorimo o zdravstvenem zavarovanju kme- 

tov, moramo gledati na to vprašanje širše, z gledišča celotne politike do kmeta 
oziroma do kmetijske proizvodnje. V tem sklopu je zdravstveno stanje in zdrav- 
stveno zavarovanje kmetov zajeto le kot eno izmed pomembnih vprašanj. Pri 
takšnem obravnavanju moramo imeti pred očmi prav slovenskega kmeta, ki je 
nedvomno v primerjavi z drugimi kmetijskimi proizvajalci naše širše družbene 
skupnosti v nekoliko posebnem položaju tako glede števila kot tudi glede pro- 
duktivnosti, starostne strukture itd. Vedeti moramo še tudi to, kaj pravzaprav še 
lahko naložimo našemu kmetu na njegova ramena, da bo vsa ta bremena prene- 
sel, brez ekonomskih, zdravstvenih in političnih posledic. Če se želimo tega vpra- 
šanja lotiti tako široko in objektivno, bi morali imeti številne pokazatelje, ki bi 
pokazali kmetijsko prebivalstvo, posebno, ko govorimo o njegovem zdravstvenem 
zavarovanju. To nam hkrati nalaga, da ne smemo reševati zdravstveno zavarova- 
nje kmetov kot nek začasen ukrep kritja stroškov zdravljenja oziroma zdravstve- 
nega varstva kmetov ali kritja primanjkljaja v skladih. Ti so trenutno deficitarni, 
najbrž zaradi mnogih zelo različnih vzrokov. Morda so deficitarni tudi zaradi or- 
ganizacijsko metodoloških napak organizacije zdravstvene službe same, ki ni bila 
v odnosu do kmeta nikoli doslej idealno rešena, niti ni bila zadostna glede na vlo- 
•žena sredstva s strani kmetov. Pri tem bi morali pravzaprav izhajati iz zdravstve- 
ne in medicinske problematike naše vasi, oziroma naših kmetijskih proizvajalcev. 
Zal, danes nimamo nekih objektivnih pokazateljev, ki bi ločeno prikazovali 
standard kmetijskega prebivalstva, njegove higiehsko-zdravstvene navade ozi- 
roma niegovo zdravstveno raven. Prav tako nimamo pokazateljev, ki bi predočili 
patologijo kmečkega prebivalstva. Na teh osnovah bi lahko gradili bodočo orga- 
nizacijo zdravstvene službe, krojili morda tudi obseg pravic kmetijskih prebi- 
valcev do zdravstvenega varstva itd. Čeprav nimamo teh posebej obdelanih 
pokazateljev, vendar bi se dalo le zbrati nekaj gradiva. Republiški zavod za 
zdravstveno varstvo ima menda edini pisano statistično gradivo O' kmetijskih 
zavarovancih, ki obravnava v komparaciji z delavsko skupino prebivalstva obo- 
levnost predšolskih otrok. To je sicer že starejša anketa, vendar velja v glavnih 
obrisih še danes. Če povzamemo iz tega gradiva določene ugotovitve, potem 
ugotovimo, da je življenjski standard naših kmetov v komparaciji z življenjskim 
standardom drugih kategorij prebivalstva nedvomno še vedno nižji od povprečja 
drugih kategorij prebivalstva. To še toliko bolj, če gledamo v okviru higienskih 
in različnih drugih navad. Podatki, ki se nanašajo na prehrano otrok, kažejo, 
da od 1224 anketiranih otrok kar polovico otrok ne uživa mleka, 836 ne mlečnih 
izdelkov, 590 otrok od števila anketiranih ne uživa zelenjave in 807 otrok ne 
uživa sadja. 26 otrok ali 69 % anketiranih redno uživa alkoholne pijače, vsaj 
v obdobju med 7. in 10. letom starosti, medtem ko je ta odstotek pri delavski 
skupini komaj 5 in pol °/o oziroma pri uslužbenski skupini 1,78 %>. Glede obo- 
levnosti najdemo pri kmečkih otrocih zelo visok odstotek nekaterih obolenj. 
Tako na primer najdemo' pri 649 zajetih otrocih kar 293 primerov rahitisa. 
Najdemo tudi precej visoko število obolenj dihalnih organov, dokaj visok odsto- 
tek prebavnih motenj in tudi relativno višji odstotek različnih motenj, ki za- 
puščajo posledice. Isti podatki kažejo, čeprav se nanašajo še na leto 1958, da 
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v velikem številu primerov obolenj niso bili kmečki otroci v tej starosti deležni 
adekvatne medicinske pomoči. Tako na primer ni dobilo od 649 otrok 1958. leta 
kar 542 ustrezne zdravniške pomoči. Nekaterim otrokom so pomagale babice ali 
medicinske sestre. 

Drugi del podatkov kaže kmetijsko prebivalstvo v luči vojaških rekrutnih 
komisij. Splošno je veljalo že doslej, da je med kmečkim prebivalstvom precej 
višji odstotek nesposobnih za vojaško službo kot v drugih skupinah prebivalstva. 
Tako so v jugoslovanskem merilo določene pokrajine, kjer odpade tudi 18 od- 
stotkov prebivalstva pri rekrutaciji kot nesposobno za vojaško službo. Dokaj 
visok odstotek nesposobnosti je tudi za službe določene stroke. Ta odstotek je 
nižji pri drugih skupinah prebivalstva. Čeprav nimamo določenih podatkov za 
Slovenijo in za njene posamezne dele vemo, da je tudi fizična kondicija mladih 
ljudi, ki prihajajo iz vasi, posebno generacije, ki je zrela za vojaško' službo, 
manjša kot delavske mladine. To potrjujejo tudi različni sistematski pregledi in 
redni pregledi ob nastopu službe. Tudi sistematski pregledi šolskih otrok prav 
tako kažejo zelo visoko število nekaterih obolenj pri kmečkih otrocih in v 
mnogih primerih veliko zapuščenost teh otrok, posebno še glede njihovega 
zobozdravstvenega stanja. 

Drugi podatki kot na primer koriščenje zdravstvenih storitev ali takšnih 
ukrepov, ki naj bi zboljšali zdravstveno-higiensko raven kmetijskega prebi- 
valstva, posebno otrok, kažejo, da se tudi ta stran zdravstvene službe premalo 
izkorišča. Podatki zdravilišča »Debeli rtič«, kjer se zdravi veliko število otrok, 
kažejo, da je med njimi zelo malo kmečkih otrok in še ti, ki pridejo v to zdra- 
vilišče, so zelo zapuščeni in resnično potrebni zdravljenja. 

Novih podatkov o patologiji kmetijskega prebivalstva pravzaprav nimamo. 
Vsi podatki, ki jih dobimo od raznih ambulant, so neurejeni in zato tudi zelo 
malo koristijo. Kaj se pravzaprav danes dogaja na vasi, smo že slišali iz 
prejšnjih razprav. Predvsem je očiten padec števila kmetijskih zavarovancev, 
ki ga kažejo vse komunalne skupnosti, med drugim tudi Ljubljana, kjer je znašal 
v enem letu skoraj 10 °/o. Imamo še podatke, ki kažejo, da upadajo tudi stroški 
kmetijskih zavarovancev, nasproti porastu stroškov za zdravstveno zavarovanje 
v celoti. Na vasi se pač dogajajo številni procesi, med drugim podružbljanje 
zemljišč, zato tudi množični odhodi kmetijskih proizvajalcev v produkcijo, v 
zamejstvo in zaposlovanje drugod. Tako se struktura kmetijskega prebivalstva 
resnično iz dneva v dan spreminja. Na vasi je torej vedno več starih in one- 
moglih ter tudi zdravstveno1 ogroženih oseb. Ti ljudje so zdravstvenega varstva 
zelo potrebni. Vendar nimamo sredstev, saj niso toliko produktivni, da bi si 
lahko zdravstveno varstvo tudi sami financirali oziroma ga krili v celoti. Na 
drugi strani je tudi zelo veliko število invalidno prizadetih oseb, najsi bo otrok 
ali starejših, ki so prav tako potrebni pomoči. Tudi za te ni v mnogih primerih 
sredstev, ker sami niso finančno sposobni, da bi uživali temeljito zdravstveno 
varstvo. Ob njih ostaja potem mladi rod, se pravi otroci, ki bodo bodisi ostali 
v kmetijstvu, ali pa bodo šli v industrijo in v druge službe. Temu je treba nujno 
zagotoviti temeljito zdravstveno varstvo, za katero prav tako v mnogih primerih 
ne zadoščajo sredstva. Tam, kjer je več otrok, tam je namreč sredstev manj in 
je tam tudi prispevek manjši. 

In na koncu ostane še tista kategorija ljudi, morda številčno najmanjša, ki 
ima sredstva in je tudi glede zdravstvenega stanja takšna, da morda še najmanj 
potrebuje zdravstveno varstvo. To so zdravi in krepki kmetijski proizvajalci, 
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M bi jih morali torej toliko obremeniti, da bi lahko krili z njihovimi prispevki 
zdravstveno zavarovanje za vse druge. 

Kaj torej želimo doseči v zdravstvenem zavarovanju kmetijskih zavaro- 
vancev? Nedvomno si želimo zdrav rod in zdrav narod. To je mogoče doseči 
samo s postopnim širjenjem pravic zdravstvenega zavarovanja in s postopnim 
večjim koriščenjem pravic iz tega naslova, kar naj predvsem velja za skupino, 
ki sama ne zmore sredstev. To je skupina starejših in onemoglih oseb in skupina 
»potencialne rezerve za našo proizvodnjo«, za otroke. Nedopustno bi bilo puščati 
to skupino prebivalstva nekje ob strani in ob relativno visokih prispevkih za 
zdravstveno zavarovanje ter jim krčiti pravice zdravstvenega zavarovanja. Zato 
bi bil morda prav v Sloveniji, kjer so pogoji gotovo ugodnejši kot v drugih 
republikah, verjetno že čas, da bi mislili na izenačenje pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja na obe skupini, to je za delavsko in kmečko prebivalstvo. To' seveda 
ob takšnih stopnjah prispevkov, ki bi bile tudi pri kmetih adekvatne prispevkom 
v delavski skupini. Vprašanje je, če je za to najboljše merilo katastrski dohodek 
ali je mogoče celo neko drugo merilo, ki bi pokazalo resnično ekonomsko moč 
kmeta, tako kot je to v delavski skupini prebivalstva. Nedvomno bi morali 
ohraniti še vnaprej tudi prispevek komunalnih skupnosti, se pravi občin, 
posebno za tiste kategorije prebivalstva, za katere je občina dolžna skrbeti. 
Tako bi se zlivala v isti sklad še ta sredstva in končno bi potem prišlo do preli- 
vanja sredstev iz delavskega zavarovanja v istem skladu, kar bi imelo nedvomno 
mnoge dobre prosledice, predvsem za enotno organizacijo zdravstvene službe in 
za planiranje zdravstvenega varstva v celoti in za posamezna območja. Prav tako 
bi bilo to koristno za notranjo organizacijo, posebno za obračunavanje zdrav- 
stvenih storitev, kar je doslej bilo zelo zapleteno in je tudi podraževalo zdrav- 
stvene storitve. Nastopilo bi tudi načelo solidarnosti ne samo med kmeti, 
marveč tudi med dosedanjimi skladi obeh skupin, torej solidarnost v okviru 
naroda, ki je znana tudi v kapitalističnih državah, kjer imajo redkokje kme- 
tijsko zavarovanje uvedeno na osnovi samofinanciranja. Takšno solidarnost smo 
že doslej izvajali z obračunavanjem mnogih zdravstvenih storitev, ki so bile 
sicer storjene kmetijskim zavarovancem, smo jih pa zaračunavali skladom 
delavskega zavarovanja, O takšni solidarnosti in o pripravljenosti prelivanja 
sredstev oziroma združevanja skladov so se izjavile že nekatere skupščine 
skladov komunalnih skupnosti delavskega zavarovanja. Ce je ta proces zli- 
vanja oziroma enotnega zavarovanja in potem seveda enake pravice zavarovan- 
cev nekoliko daljši, potem nikakor ne gre več odlašati. Treba je nujno razširiti 
obseg pravic kmetijskih zavarovancev vsaj v nekaterih kategorijah in v neka- 
terih pravicah kot na primer: popolna dispanzerska ambulantna in hospitalna 
zdravstvena oskrba za vse predšolske otroke. Popolna oskrba in pomoč nosečni- 
cam ter materam po porodu, vprašanje oskrbe v bolnišnicah je drugo, nadalje 
zdravljenje malignih in nalezljivih obolenj in končno rehabilitacija kmetijskih 
invalidov. To so kategorije in potrebe kmetijskih zavarovancev, katere moramo 
že danes izenačiti z delavskimi zavarovanci. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima dr. Drago Plešivčnik. 

Dr. Drago Plešivčnik: Ugotovitve današnjega stanja na področju 
kmečkega zavarovanja tako s strani družbenih organov socialnega zavarovanja 
kot tudi konzultacije skupine poslancev našega zbora z ljudmi v nekaterih 
delih Slovenije so zelo točne in daljnovidne. V celoti veljajo tudi za zahodno 
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Štajersko in za koroški del, kjer je še precej kmetovalcev, bajtarjev in tako 
imenovanih »amfibijskih delavcev«. Vsekakor menim, da se moramo sprijazniti 
z dejstvom, da v današnjem stanju kmetijske proizvodnje, starostne strukture: 
kmečkih ljudi in stanja na tržišču ne moremo računati z možnostjo samofi- 
nanciranja kmetijskega zavarovanja. Prepričan sem, da bo primanjkljaj pod 
istimi pogoji v skladih kmetijskega zavarovanja še večji kot je predvideno, če 
že ne letos pa vsaj drugo leto. To ne bo samo posledica zvišanja cen zdrav- 
stvenim storitvam, marveč tudi posledica zakona o zdravstvenem varstvu, 
kmetov-borcev, kar je bilo v poročilu vse premalo poudarjeno. Ta kategorija 
zavarovancev bo bolj pogumno in z vso pravico- koristila z zakonom dane 
možnosti za zdravljenje. Iz republiškega proračuna se povrne samo tisti del, 
ki ga je doslej nosil zavarovanec sam, medtem ko bremeni drugi del še vedno 
sklade kmetijskega zavarovanja. Zaradi tega je moj odgovor na razne možne, 
v poročilih nakazane variante o nadaljnjem financiranju kmečkega zavaro- 
vanja, tale: 

Glede na ugotovljeno dejstvo, da je dotok sredstev v te sklade prepičel,. 
je treba obdržati vse sedanje vire prispevkov, vendar jih ne bi smeli zviševati 
nad zmogljivimi mejami. Treba je obdržati obstoječi krog zavezancev pri- 
spevkov in ne ga ožiti, prej razširjati. Dodatna premija na število družinskih 
članov bi bila v nasprotju z našo nacionalno in populacijsko politiko, razen če 
bi od tega izvzeli otroke do 14. leta starosti. Premija na število družinskih 
članov bi bila nov element, ki ga na področju delavskega zavarovanja ne po- 
znamo. Težimo k poenotenju obeh oblik socialnega zavarovanja in je treba 
zato odkloniti tako premijo. Manjša premija na samo kmetijsko- gospodarstvo 
kot enoto, bi ustrezal občasnim prispevkom gospodarskih organizacij, ki jih 
dajejo za razvoj zdravstvene službe. Zato bi bila tudi sprejemljiva. Treba bo 
iskati še druga dodatna sredstva, vendar ne v proračunih tako imenovanih 
gospodarsko manj razvitih občin. Glede nadaljnjih možnosti in pravic, ki naj 
bi jih imel kmetijski zavarovanec v smislu novega zakona, ki bi ga bilo treba 
resnično čimprfej sprejeti, so med predlogi že omenjenih organov in komisij 
naslednja mnenja: 

V poročilih upravnih organov socialnega zavarovanja je med drugim re- 
čeno: »Razširile naj bi se predvsem pravice kmetijskih zavarovancev v pre- 
ventivnem zdravstvenem varstvu in v perspektivi je treba stremeti za tem, 
da se uvede enotno zdravstveno varstvo za vse kategorije.« 

Naš začasni odbor se glede preventivnih ukrepov določneje izraža in po- 
sreduje mnenja nekaterih, da je treba v perspektivi uvesti enotno socialno 
zavarovanje za vse občane. To je brez dvoma lepa in pravilna perspektiva. 
Vendar ni nič hujšega in bolj bolečega kot to-, če nekomu nekaj daš, potem 
mu pa po kosih trgaš nazaj, ko si ugotovil, da obljube izpolniti ne moreš. 
Menim, da je v tem naša največja odgovornost. Ni mi znano, kakšna sredstva 
naj bi bila namenjena za predlagane preventivne ukrepe, niti za druge na- 
kazane oblike razširjenega zdravstvenega varstva, vendar danes noben kmet 
ne »sanjari« o kopališkem in klimatskem zdravljenju, o ortopedskih vozičkih, 
o finančnem nadomestilu za izgubljeni čas med boleznijo1, o brezplačnem zdrav- 
niškem obisku na domu itd. Iz razumljivih razlogov si zelo želi, če to malce 
drastično povem, da bi lahko šel k zdravniku, čeprav ima prazno denarnico, 
da bi se lahko zdravil v bolnišnici, čeprav nima vola na prodaj in da bi laže 
prišel do prepotrebnih zdravil in da ne bi takrat, ko ne bo več sposoben za 
delo, prišel na seznam občinskih revežev. Takšna hitra rešitev ni samo velika 
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želja kmetov niti samo prvi in bistveni ukrep za sanacijo najbolj pereče pato- 
logije med njimi, marveč sega tudi na področje intimnih družbenih odnosov. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: 2eli še kdo razpravljati? Prosim, tov. 
Andrej Petelin, predsednik upravnega odbora sklada pozavarovanj a zdravstve- 
nega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev. 

Andrej Petelin: Tovarišice in tovariši! O problemu zdravstvenega 
zavarovanja je razpravljal republiški upravni odbor za pozavarovanje skoraj 
xia vsaki seji tekom petih let svojega delovanja. 

Gre namreč za dva zelo pereča problema, in sicer za vprašanje financi- 
ranja oziroma kako urediti to financiranje in za vprašanje sprejema novega 
zakona o zdravstvenem zavarovanju. 

Naš republiški odbor v vseh teh letih ni odigral svoje vloge zato, ker smo 
se iz leta v leto srečavali s problemom, kako zagotoviti sredstva za pokritje 
vseh izdatkov zdravstvenega zavarovanja kmečkih zavarovancev. Republiški 
odbor, čeprav je imel pravico predpisovati premije posameznim komunalnim 
skupnostim, prej okrajnim skladom, tega ni storil zaradi tega, ker so v 
:glavnem imeli v zadnjih petih letih ti skladi večjo ali manjšo izgubo. Tako 
so npr. leta 1960 zaključili le trije skladi pozitivno, leta 1961 vsi z izgubo, 
leta 1962 sta spet dva sklada zaključila z večjimi dohodki, leta 1963 dva z 
večjimi dohodki in vsi drugi z izgubo in leta 1964 so zaključili vsi skladi z 
večjo izgubo tako, da praktično ni kazalo predpisovati neke premije, ki bi se 
stekala v republiški pozavarovalni sklad. Nazadnje bi se ta premija spet delila 
na tiste, ki so že tako dali od svoje izgube določene premije v republiški po- 
zavarovalni sklad. Prav zaradi tega nista naš upravni odbor in' niti pozavaro- 
vanj e odigrala svoje vloge tako kot bi jo morala. Leta 1960 smo prejeli od 
Izvršnega sveta 300 milijonov, vendar je bila ta dotacija kasneje znižana na 
150 milijonov dinarjev. S temi sredstvi se je lahko pokrila izguba le v prvem 
letu, to je za polletje od 1. junija 1960 do 1. januarja 1961. leta. Kasneje sred- 
stev nismo imeli. Prav zaradi tega neurejenega financiranja zdravstvenega 
zavarovanja imajo vse naše komunalne skupnosti socialnega zavarovanja zelo 
velike težave, saj prevzemajo tudi del teh bremen, zbirajo ta sredstva, oziroma 
jih potem tudi delijo in plačujejo storitve zdravstvenim zavodom. Ti zavodi 
so v zelo velikih težavah, saj so prav skladi za zdravstveno zavarovanje 
kmečkih zavarovancev najbolj slabi plačniki raznih zdravstvenih storitev. Zakaj 
smo se torej zavzemali za približno iste stvari kot tovariši v današnji razpravi? 
Spoznali smo, da sedanji način samofinanciranja zaenkrat ne more nuditi za- 
dostnega zdravstvenega zavarovanja kmečkim proizvajalcem, in sicer iz raz- 
logov, ki so bili danes že omenjeni, da je pač sestav kmečkih zavarovancev 
tak, da v glavnem ostajajo stari ljudje predvsem v hribovitih krajih, kjer so 
že tako težki obdelovalni pogoji in da se prav zaradi tega tudi zmanjšujejo 
tržni presežki. S tem se seveda zmanjšujejo hkrati tudi dohodki. Niso redki 
primeri, da odtujujejo kmečki zavarovanci svoja prekomerna zemljišča, ki jih 
imajo v družbeni organizaciji za obdelavo pač zato, ker imajo od teh zemljišč 
samo obveznosti, medtem ko jih ne morejo tako obdelati kot bi jih lahko, če 
bi imeli dovolj delovne sile za obdelavo te zemlje. Tudi črtanje davka v četrtem 
okolišu ni doseglo svojega namena. Ze prvo leto oziroma v letošnjem letu bodo 
morali plačati ti zavarovanci na račun zdravstvenega zavarovanja dosti več iz 
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svojega prispevka za davščine in za zdravstveno zavarovanje kot so bile ob- 
veznosti v minulih letih. 

Drugo, kar zadeva podružbljenje zemlje. Naš upravni odbor je opozarjal 
tedaj, ko smo ugotovili, da je to pravilno in tudi perspektivno-, da moramo 
pri tem rešiti tudi vprašanje, kako zagotoviti tem proizvajalcem, ki so prej, 
imeli večje površine zemlje, zdravstveno zavarovanje, in kje zagotoviti nado- 
mestilo za tista zemljišča, ki so prišla v družbeno proizvodnjo, da bi tako- lahko 
krili vse tiste izdatke, ki jih imajo skladi za zdravstveno zavarovanje kmetij- 
skih proizvajalcev. S tem se seveda zmanjšujejo tudi dohodki. Čeprav podružb- 
ljenje zemlje ne gre tako hitro naprej kot smo predvidevali, smo vendar lahko 
prepričani, da bodo- kljub temu težave iz leta v leto večje. 

Eden izmed glavnih problemov je vsekakor zdravstveno stanje kmečkega 
prebivalstva. Videli smo, ko smo delili prvo leto to premijo- tistim skladom, ki so 
imeli leta 1960 največjo izgubo in tudi pozneje, ko smo- proučevali razne pro- 
bleme, zakaj so tako velike izgube. Ugotovili smo, da nekateri deli Slovenije 
zdravstveno zelo zaostajajo za drugimi. Za vso Primorsko in tudi za Prekmurje 
je bilo ugotovljeno, da je zdravstveno stanje precej slabše kot v drugih delih, 
ki so bliže industrijskim središčem, kar je tudi razumljivo. Ugotovili smo tudi, 
da je prej plačevala republika vse obveznosti raznim domovom za duševne 
bolnike. Teh bolnikov je na naši vasi precej in največ prav na Primorskem 
kot posledica okupacije. Ti stroški so tako veliki, da jih ne zmorejo- zdrav- 
stveni skladi. Ni nam bilo jasno, zakaj je širša družbena skupnost pokrivala 
te stroške, ki so nastali v preteklo-sti, ko so šli vsi fizično in duševno sposob- 
nejši iz vasi v industrijska središča. Na podeželju pa so ostajali fizično in do- 
stikrat tudi duševno manj razviti. Zato menim, -da je še vedno naloga naše 
družbene skupnosti, da bi prevzela te izdatke ali vsaj del teh za kritje zdrav- 
stvenih in drugih storitev v teh domovih. 

Opozarjali -smo tudi nekatere okraje, ki so uvedli razširjeno- zavarovanje 
kmečkih prebivalcev. Tako je bilo na območju bivšega ljubljanskega okraja 
najbolj razvito razširjeno zavarovanje tudi s takšnimi pravicami, razen klimat- 
skega zdravljenja in ortopedskih pomagal, kot jih. imajo- zavarovanci v delav- 
skem zavarovanju. Imeli smo nekaj primerov tudi malo razširjenega zavaro- 
vanja v Gorici in Kranju ter v bivšem mariborskem okraju, v Ormožu in 
Radljah. Vendar smo- že takrat opo-zarjali, da bo-d-o nastali novi pro-blemi, čim 
razširjamo zavarovanje, saj potem rastejo tudi stroški -osnovnega zavarovanja. 
Na to je bilo- treba računati, ker bi drugače kmalu zašli v velike finančne 
težave. To se je pozneje tudi zgodilo. 

Dalje obstaja še en problem, in sicer popo-lno zavarovanje kmetov-borcev. 
Mislim, da je bil res skrajni čas, da je prišlo do tega zavarovanja, vendar je 
treba tudi tu računati na povečanje izdatkov iz osnovnega zdravstvenega zava- 
rovanja. Tu gre namreč za popolno zdravstveno- zavarovanje, kar povzroča se- 
veda tudi večje stroške. Zdaj ne vemo-, kako se bo to zavarovanje financiralo, 
saj je ravno teh zavarovancev največ na tistih območjih, kjer so tudi občine 
najbolj pasivne. To so Dolenjska, Primorska, Kozjansko- in še nekatera druga 
območja, kjer bo iz leta v leto to zavarovanje nedvomno velik problem. 

Končno še o dražjih zdravstvenih storitvah. Ko smo delali analize in oce- 
njevali, kako koristijo zavarovanci zavarovanje, smo ugotovili, da v glavnem 
koristijo kmečki zavarovanci predvsem tiste storitve, ki so najdražje. To se 
pravi, da najmanj obiskujejo ambulante. Ce to primerjamo z odnosom na 
delavsko- zavarovanje, vidimo, da je, če je pri delavskem zavarovanju indeks 
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24, pri uporabi zdravil indeks 40 in glede .bolnišničnega zdravljenja indeks 72. 
Sedaj, ko ne bo več pavšalnega plačevanja, si sploh ne znamo predstavljati, 
v kakšen deficit bodo prišli skladi kmečkega zdravstvenega zavarovanja. Bol- 
nišnične usluge so namreč najbolj številne zato, ker kmečki zavarovanci iščejo 
pomoč šele takrat, ko je res skrajna sila. To pomoč običajno iščejo v bolnišnicah. 

Nastaja torej vprašanje, kako rešiti problem financiranja. Po našem mnenju 
moramo najti vire za financiranje tudi izven kmetijstva. O tem je sicer v tem 
času težko govoriti, vendar gledamo realno na problem zdravstvenega zavaro- 
vanja in predvsem na možnosti financiranja in samofinanciranja. Verjetno 
bomo drugačno rešitev bolj težko dobili, ali pa bo treba ubrati drugo p»ot, proti 
kateri pa smo verjetno vsi. Ta pot je, da se omeji krog zavarovancev, se pravi, za- 
jeti samo tiste, ki se lahko preživljajo na svojem zemljišču in lahko plačujejo to 
zdravstveno zavarovanje. Če pa govorimo o teh, pa je tudi vprašanje, če bi 
minimum 50 000 dinarjev katastrskega dohodka zadostoval. Prepričan sem, da 
tisti, ki ustvarja 50 000 dinarjev katastrskega dohodka, ne more živeti samo od 
zemlje. To se pravi, da mora iti tudi na višje. Verjetno smo proti temu in, če 
bi govorili o samofinanciranju, moramo poiskati tudi to možnost. Ali pa je 
treba poiskati tretjo možnost, to je, zmanjšati obseg zdravstvenega zavaro- 
vanja. To se pravi večji prispevek samozavarovancev in manj zdravstvenih 
storitev. Vzporedno s tem pa nastajajo določeni politični problemi, saj je 
pravice mnogo laže dajati kot pa tiste, ki so jih v preteklosti dobile posa- 
mezne kategorije prebivalstva, odvzemati. Po našem mnenju bi bilo prav, da 
čimprej preidemo na enotno zavarovanje za vse delovne ljudi. Tako bi morda 
prišlo tudi do delnega prelivanja sredstev, saj moramo upoštevati, da je na 
vasi bila vse do sedaj in bo verjetno tudi v prihodnje delovna sila kot rezervoar 
za druge veje gospodarstva. Mislim, da ni vseeno, kakšne delavce dobimo in 
če vse to preračunamo, bo verjetno, cenejše, da to vprašanje rešimo tako, kot 
pa, da se iz leta v leto znajdemo v vedno večjih težavah. Tovariši iz republi- 
škega zavoda so nam povedali, da predstavlja to, kar dobijo kmečki zavaro- 
vanci od zdravstva, približno 2<)/o od prispevka, ki ga plačujemo delavci v 
svoje zavarovanje. To že sedaj ni veliko. Če bi zmanjševali še to, bi bile 
verjetno še večje težave in tudi pravično ne bi bilo. Šele potem, ko- bi imeli 
razčiščena osnovna vprašanja financiranja, bi lahko kasneje govorili tudi o 
pravicah in razširitvi zdravstvenega varstva, predvsem za predšolske in šolske 
otroke. O tem smo na našem upravnem odboru pogosto razpravljali in se za 
to zavzemali, ko pa smo prišli na vprašanje sredstev, smo se morah, na žalost, 
omejiti. Mislim, da ne bi delali velikih razlik in jih delili v dve vrsti, se pravi 
na eni strani tiste, ki so zavarovani v delavskem zavarovanju in na drugi 
tiste, ki so zavarovani v kmetijskem zavarovanju, kar predvsem slabo vpliva 
na kmečkega otroka. 

Trdno sem prepričan, da vsi upravni odbori komunalnih skupnosti pri- 
čakujejo od tega zbora, da se bo zavzel za čimprejšnjo rešitev, seveda v danih 
okolnostih in možnostih, da bi problem zdravstvenega zavarovanja za kmete 
kolikor mogoče ugodno rešili. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovarišica Majda Gaspari, 
predstavnik Izvršnega sveta. 

Majda Gaspari: Iz dokumentacije o problemih kmečkega zavarovanja 
je nedvomno razvidno, da bo treba opraviti določene spremembe v sistemu 
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financiranja zdravstvenega zavarovanja kmečkih proizvajalcev. Te spremembe 
terja stalen primanjkljaj, ki se nenehno veča. Mislim, da se bo to stanje z večjim 
varčevanjem pri trošenju sredstev delavskega zavarovanja še poslabšalo. Smo to- 
rej na poti res ostrega varčevanja, ki bo povzročilo razčiščenje vprašanja, in si- 
cer: kolikšen del stroškov, ki so nastajali v kmečkem zavarovanju, se je kril iz 
sredstev delavskega zavarovanja. Vemo, da že imamo različno stanje glede 
pravic, ki jih uživajo kmečki zavarovanci, da imamo na nekaterih območjih 
razširjeno kmečko zavarovanje in da je urejeno polno zavarovanje kmetov- 
borcev. 2e samo to dejstvo nenehno terja ugotovitev, če smo sposobni urediti 
razširjeno oziroma polno zdravstveno zavarovanje za vse kmečko prebivalstvo. 
Pri tem se vse bolj pojavlja pereč problem zdravstvenega zavarovanja kmečkih 
otrok in mladine. Ti niso po sedanjih pravicah, ki izhajajo iz kmečkega zava- 
rovanja, zdravstveno polno zavarovani. Prizadevati si moramo, da bi do tega 
čimprej prišlo, saj se bo polno zdravstveno zavarovanje kmečkih otrok in 
mladine bogato obrestovalo. Ce namreč ohranimo zdravje otroku, bo ta manj 
obremenjeval v kasnejših letih, bodisi delavsko ali kmetijsko zavarovanje. 

Glede zdravstvenega stanja kmečkih otrok imamo zelo slabo sliko. To' je 
velik problem in zato z njegovo rešitvijo ne smemo več dolgo odlašati. Vendar 
se mi zdi, da na osnovi obstoječe dokumentacije danes še ni mogoče sprejeti 
nekih definitivnih stališč in sklepov o tem, kako urediti in zboljšati finan- 
ciranje kmečkega zavarovanja. 

Zdi se mi, da bi se morah seznaniti še z nekaterimi pokazatelji, ki bi 
omogočili temeljito presojo in čimbolj pravilno odločitev za določene konkretne 
rešitve. Nujno bi bilo treba rešiti točnejšo analizo stroškov zdravstvenega 
varstva kmečkih zavarovancev, saj obstoječi podatki ne dajejo povsem točne 
slike prav zaradi prelivanja nekaterih stroškov med kmečkim in delavskim 
Zavarovanjem. Prav tako bi bilo potrebno izdelati ustrezne analize o tem, kaj 
pomeni razširiti pravice zdravstvenega zavarovanja za kmetijske proizvajalce, 
ali naj to velja za vse kmečke zavarovance ali samo za določene skupine teh 
zavarovancev, konkretno', za otroke in mladino. Te elemente bi bilo seveda 
treba nujno primerjati z novo nastalo situacijo, ki jo bodo povzročili 
novi ekonomski ukrepi. Vsa predvidevanja kažejo, da se bo izboljšalo 
materialno stanje kmetijstva nasploh in da se bo s tem izboljšalo tudi ma- 
terialno stanje kmetijskih proizvajalcev. Seveda je res, da najbrž to splošno 
zboljšanje ne pomeni hkrati enakega zboljšanja materialnega stanja vsakega 
kmetijskega proizvajalca. Najbrž bodo določene razlike, vendar moramo ra- 
čunati s temi stvarmi. Šele realna ocena stanja, ki bo nastalo na osnovi 
novih ekonomskih ukrepov in na osnovi soočenja dejanskih stroškov, ki jih 
imamo že z obstoječim zavarovanjem, oziroma ki bi nastali z razširjanjem 
tega zavarovanja z novimi materialnimi možnostmi v kmetijstvu, bi dalo 
realno osnovo za to, da bi se lahko odločili o posameznih podrobnostih no- 
vega sistema financiranja zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev. 
Gradivo predvideva, da se socialna struktura našega prebivalstva po sprejemu 
novih ukrepov ne bo več tako naglo spreminjala kot doslej. Vsekakor 
bo prišlo še do drugih vplivov in učinkov teh novih ukrepov. S temi bi 
morali biti seznanjeni, morali bi poznati njihove posledice, da bi lahko na 
tej osnovi opravili neke res realne ocene. "Na osnovi teh ocen bi morali pri- 
praviti takšne predloge, ki bi ustrezali vsem tem spremembam. Zaradi tega 
se mi zdi, da bi bilo prav, da tudi vaš zbor deluje v tej smeri in da mi vsi, 
ki zastopamo Izvršni svet in posamezne republiške organe, prevzamemo ob- 
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veznost za intenzivno proučevanje vseh teh elementov. Ti bi v najkrajšem 
času omogočili razpravo o novem sistemu financiranja zavarovanja kmetijskih 
proizvajalcev. 

Sele tak vpogled bo najbrž dal možnost presoje, kako urediti določena 
specifična vprašanja, ki se bodo nedvomno pojavila. Morali jih bomo urediti 
na nek razumen način, saj gre za veliko število starih kmetov in je vprašanje, 
če bodo lahko s svojim delom ustvarili možnosti za pokrivanje stroškov zdrav- 
stvenega zavarovanja. Dalje gre za presojo odnosa vse skupnosti do problema 
zdravstvenega vairstva otrok. Danes torej še nismo sposobni, da bi lahko že 
o vsem tem odločali. Končno je tudi res, da so naše možnosti omejene in 
da bodo tudi v prihodnje. Ker se bo verjetno zaostril položaj gospodar- 
skih organizacij nasploh, še ne vemo, v kolikšni meri in v kolikšni višini 
bodo te sposobne izpolnjevati vse tiste družbene obveznosti, ki že veljajo 
tako na področju zdravstvenega zavarovanja kot tudi pokojninskega in na 
mnogih drugih področjih družbenih dejavnosti. Vse, kar je v zvezi z zdrav- 
stvenim zavarovanjem kmetijskih zavarovancev, je torej možno presojati samo 
v realno danem okviru. 

Predsednik dr. Ruža Segedin : Prosim, kdo še želi razpravljati? (Ne 
javi se nihče.) Ce ne želi nihče, zaključujem razpravo. 

Mislim, da lahko iz današnje razprave predvsem podčrtamo to, da naš 
zbor, glede na gradivo in pomanjkanje določenih analiz o> gospodarskih zmog- 
ljivostih kmetov, danes še ni sposoben zavzeti določenega stališča, tako glede 
sistema financiranja kot tudi obsega pravic, ki naj bi jih zagotavljal bodoči 
zakon. Vsa razprava v odboru in na današnji seji je pokazala, da je treba 
hitreje začeti pripravljati vse potrebne ekonomske in finančne analize. Te naj 
pokažejo, kakšna je gospodarska sposobnost naših kmetov in kateri viri finan- 
ciranja so še nujno potrebni. To omogoča tudi zvezni temeljni zakon, ko pravi, 
da lahko z republiškim zakonom zagotovimo financiranje zdravstvenega zava- 
rovanja kmetov tudi iz drugih virov. Konkretno nakazuje ta zakon določene 
kategorije kmečkega prebivalstva, ki finančno niso sposobne, da bi lahko same 
sebi zagotovile z:dravstveno varstvo. 

Ne glede na gospodarsko zmogljivost zavarovancev-kmetov, mislim, da je 
družbeno utemeljeno-, da zakon zagotovi določen obseg pravic ne glede na nji- 
hovo gospodarsko zmogljivost, zlasti za otroke. Menim, da ne moremo več 
obdržati to diskriminacijo med delavskimi in kmečkimi otroci glede pravic 
zdravstvenega varstva. Pri tem mislim na popolno zdravstveno varstvo vseh 
predšolskih in šoloobveznih otrok. 

Dalje, z zakonom moramo nujno zagotoviti minimum zdravstvene pre- 
ventive. Kolikor gospodarska zmogljivost zavarovancev samih tega ne zago- 
tavlja, je treba to zagotoviti z drugimi viri. 

Stanje na področju zdravstvenega zavarovanja kmetov je že toliko let 
pereče, da je nujno potrebno pospešeno pripraviti potrebno gradivo za nov 
zakon, ki naj bi bil sprejet še v letošnjem letu. Naš zbor že eno leto in pol 
opozarja na nujnost tega zakona glede na zvezni temeljni zakon, ki je bil 
sprejet leta 1963. Z zakonom bi omogočili vse priprave in postopke, ki so 
potrebni za utrditev rizičnih, oziroma komunalnih skupnosti, za organizacijo 
dela, za postopek pri izvolitvi samoupravnih organov komunalnih skupnosti, 
za ureditev sistema pozavarovanja itd. Ta zakon naj bi začel veljati že pri- 
hodnje leto. Časa ni dovolj in zato mislim, da je treba res intenzivno začeti 
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vse priprave in ustvariti na osnovi vseh dosedanjih razprav vse potrebne ele- 
mente za osnutek tega novega zakona. V razprave o njegovem osnutku bi se 
lahko vključili tudi poslanci našega zbora. Vse predloge, ki so bili dani v da- 
našnji razpravi, bomo posredovali tako Izvršnemu svetu kot tudi ustreznim 
republiškim upravnim organom, ki jim lahko služijo kot pomoč pri sestavi 
tega zakonskega osnutka. 

Se poslanci strinjajo s takim zaključkom? (Poslanci se strinjajo.) 

Zaključujem 2. točko dnevnega reda in prehajamo na, 3. točko dnev- 
nega reda, to je na obravnavo poročila Republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja delavcev SR Slovenije za leto 1964. 

K tej točki ste prejeli poročilo o poslovanju socialnega zavarovanja za 
leto 1964 in dodatno pojasnilo, dalje zaključke skupščine republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja SR Slovenije in poročilo našega odbora. Glede na to, 
da ste vse gradivo in poročilo pravočasno prejeli, predlagam, da poročila ne 
čitamo. 

Zeli morda predstavnik republiške skupnosti socialnega zavarovanja še 
dopolniti poročilo? — Prosim. — Besedo ima tovarišica Dolfka Boštjančič, 
predsednica skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
Slovenij e. 

Dolfka Boštjančič: Tovariši in tovarišice poslanci! Osnovni namen 
predloženega poročila o poslovanju socialnega zavarovanja v letu 1964 je, da 
na osnovi dokumentacije in analiz kot tudi politične ocene ugotovimo, kakšen 
obseg zavzema, kako se razvija in kako se vključuje socialno zavarovanje v 
naš samoupravni sistem. Ob tem lahko hkrati ugotovimo realnost osnovnih 
pravic oziroma predvidevanj za realizacijo pravic, ki so začrtane z enotnim 
zakonom kot tudi, koliko materialnih sredstev iz delitve nacionalnega dohodka 
zahteva realizacija teh pravic. 

V uvodu poročila so zelo pomembne ugotovitve, da se stalno izboljšuje 
zdravstveno varstvo, oziroma pravice zavarovanih oseb skladno z naraščanjem 
družbene materialne osnove. To se konkretno vidi iz dokumentacije skoraj v 
vseh vejah zavarovanja. Na primer: v minulem letu je prejelo iz sredstev so- 
cialnega zavarovanja kot osnovni del za preživljanje v obliki pokojnin, inva- 
lidnin in nadomestila za osebni dohodek in podobno, nad 257 tisoč prebivalcev 
Slovenije. Poleg tega smo izplačali otroški dodatek za 307 tisoč otrok. Pravico 
popolnega zdravstvenega varstva je koristilo 1 275 000 oseb ali približno 80i0/o 
vsega prebivalstva Slovenije. Tako širok obseg in visoka raven pravic zahte- 
vata hkrati vse večja materialna sredstva, ki naraščajo hitreje kot raste na- 
rodni dohodek. Iz podatkov je razvidno, da raste udeležba socialnega zavaro- 
vanja v delitvi nacionalnega dohodka od 10,3 fl/o pred 5 leti na 14,1 ®/o v 
minulem letu. Ce pa odštejemo rezerve, ki niso bile potrošene, znaša ta porast 
nacionalnega dohodka za neposredno potrošnjo 12 %> vsega nacionalnega do- 
hodka v Sloveniji. Po posameznih vejah izkazuje največji porast zdravstveno 
zavarovanje, sledi mu invalidsko in pokojninsko, medtem ko stalno, pada v 
delitvi nacionalnega dohodka Slovenije udeležba sklada za otroški dodatek. Ta 
gibanja delitve narodnega dohodka omenjam zato, ker bomo morali vse bolj 
proučevati materialno osnovo, na kateri naj slone pravice zavarovancev in 
hkrati zagotoviti, da bodo razpoložljiva sredstva čimbolj učinkovito porabljena 
v vseh vejah socialnega zavarovanja. 
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V poročilu je razvidna tudi pomembna dejavnost samoupravnih organov 
republiške skupnosti. Lahko trdimo, da je bila ta dejavnost v prejšnjem letu, 
ko so ise večale materialne pravice Skupščine, zelo uspešna. Ta dejavnost se je 
predvsem pokazala pri iskanju najprimernejših oblik pokojninskega in . inva- 
lidskega zavarovanja, pri organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja 
in pri drugih važnejših predpisih. Smatram, da je treba še posebej poudariti 
enotnost Skupščine pri reševanju materialnega stanja upokojencev. Pri tem je 
dobila Skupščina tudi podporo širše družbeno-politične skupnosti. To seveda 
ne pomeni, da smo bili povsem uspešni v realizaciji zahtevanih ciljev. Na- 
sprotno, podčrtati je treba ugotovitev, da so pokojnine, invalidnine in otroški 
dodatek kljub različnim dodatkom v letu 1964 izgubile na realni vrednosti 
v primerjavi z letom 1963, posebno, če jih primerjamo »s porastom osebnega 
dodatka v tem letu. Kljub linearnemu povečanju z dodatkom je mnogo upo- 
kojencev, posebno uživalcev družinskih pokojnin z najnižjimi prejemki, za- 
prosilo pri občinah za socialne podpore. Pri tem ugotavljamo absurdnost pred- 
pisov, veljavnih v minulem letu, ki je v tem, da smo lahko v okviru republiške 
skupnosti planirali in realizirali sredstva za valorizacijo, medtem ko je bila 
potrošnja možna le z zveznim zakonom, oziroma z odlokom. Prav gotovo -dobijo 
zaradi tega ustvarjene rezerve drugačen pomen, ker niso rezultat skrbnega 
gospodarjenja, marveč rezultat neizpolnjenih obveznosti do upokojencev oziroma 
invalidov. Tega problema tudi prevedba ne rešuje v zadovoljivi meri, čeprav 
smo skušali z varstvenim dodatkom zavarovati najnižje kategorije upravi- 
čencev. Podoben, čeprav po- vsebini različen, je problem financiranja v zdrav- 
stvu za zdravstveno zavarovanje. Nismo še dovolj storili, da bi še uspešneje 
vključili zdravstveno zavarovanje v komunalni sistem in tako skupaj z zdrav- 
stvenimi organizacijami in pohtično-teritorialnimi skupnostmi — občinami, ak- 
tivno reševali zdravstveno varstvo po programu, ki je rezultat potreb in eko- 
nomske zmogljivosti različnega območja in seveda tudi rezultat solidarnosti 
znotraj socialnega zavarovanja. 

Kljub razmeroma visokemu porastu osebnih dohodkov kot osnovi za odvod 
v sklade zdravstvenega zavarovanja izgleda, da je večina komunalnih zavodov 
in s tem tudi samoupravnih organov zavoda in komunalnih skupnosti v mi- 
nulem letu reševala predvsem finančna vprašanja na relaciji komunalni zavod 
— zdravstveni zavodi. Pri, teh vprašanjih in tudi zaostrenih odnosih v neka- 
terih primerih izgleda, kot da smo pozabili postaviti v ospredje samega za- 
varovanca in njegove stvarne možnosti pri uveljavljanju zdravstvenega varstva. 
Opaziti je močan porast nezadovoljstva zavarovancev zaradi organizacije zdrav- 
stvene službe, čakanja, iskanja protekcij itd. kot tudi zaradi kvalitete samih 
zdravstvenih storitev. 

Pojav je toliko bolj resen, če upoštevamo', da so bila prav zadnja leta 
vložena velika materialna sredstva za zdravstvene objekte in opremo, čeravno 
še nezadostna, in če upoštevamo še občutno povečano potrošnjo denarnih sred- 
stev za zdravstveno varstvo in za vse zdravstveno zavarovanje. Čeprav je bilo 
določeno v programu dejavnosti, nismo uspeli tega pojava analizirati. Pojav 
je toliko bolj resen, ko ugotavljamo, da tudi komunalne skupnosti, ki so 
osnovni nositelji realizacije zdravstvenega varstva, niso teh pojavov dovolj 
ostro in resno proučile. 

Omenila bi tudi odgovornost samoupravnih organov skupščin do zavaro- 
vancev in delovnih ljudi sploh. Menim, da smo v preteklosti morda le preveč 
poudarjali, da samouprava nima dovolj materialnih sredstev oziroma pravic, 

9» 
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da odloča o dajatvah materialnega pomena, čeprav se je to posebno v mi- 
nulem letu močno spremenilo. Skupščina in organi skupščine, s tem pa seveda 
tudi posamezni člani, vključno s službo socialnega zavarovanja, postajajo' vse 
bolj odgovorni za tako ali drugačno reševanje pravic zavarovanca kot tudi za 
celotno trošenje denarnih sredstev, vključno naložbe rezerv za namene inve- 
sticij v zdravstvu, za rezerve in podobno. 

Ne bo odveč, da kritično premotrimo, če smo prejemali za svoje delo in 
sklepe tudi podporo javnosti in če smo delali dovolj javno tako, da bi zavaro- 
vanci vedeli, kdo je odgovoren za različne pojave, ki si jih ljudje različno 
tolmačijo. V mislih imam spet stroške zdravstvenega zavarovanja, računajoč, 
da je to sestavni del splošne družbene potrošnje, na katero mora imeti zavaro- 
vanec enak vpliv kot na občinski proračun, o katerem večkrat skrbno raz- 
pravljajo na zborih volivcev. Po obsegu skoraj enaka sredstva za zavarovanje 
se prelivajo in trosijo s področja zdravstvenega zavarovanja ob razmeroma 
majhni soudeležbi javnosti. 

Seveda so tudi nasprotni primeri. Brav ti nam kažejo, da morajo samo- 
upravni organi prevzeti vse večjo odgovornost pred tistimi, ki so jih pooblastili 
za to družbeno nalogo in funkcijo. Potem tudi ne bo nejasnosti v odgovornosti, 
jasneje bodo znane pristojnosti komunalne oziroma republiške skupnosti in 
jasno bo, za kaj je npr. odgovorna služba socialnega zavarovanja in za kaj 
služba v zdravstvenih organizacijah, česar danes mnogokrat še ne ločimo. Še 
manj more ločiti zavarovanec, ki o tem ni dovolj poučen. 

Omenila bi tudi problem pomanjkanja vodilnih in samostojnih strokovnih 
kadrov v strokovnih službah socialnega zavarovanja, čeprav o tem precej go- 
vori poročilo o delu republiškega zavoda. Obstoječi, predvsem vodilni kadri, 
ki imajo hkrati dober družbeno-politični vpogled v uveljavljanje socialnega za- 
varovanja v našem sistemu, so vse preveč obremenjeni. Zato je dolžnost vseh 
delovnih kolektivov v zavodih za socialno zavarovanje, da skušajo dobiti in 
vzgojiti predvsem takšne strokovne kadre, ki bodo zagotovili tako vsebinsko 
delo in obenem mehanizirali tisti del poslovanja, ki je primeren za mehani- 
zacijo. 

To so le nekateri problemi, ki zahtevajo vse večjo dejavnost samoupravnih 
organov in službe socialnega zavarovanja. Skupščina republiške skupnosti so- 
cialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije je v celoti sprejela predloženo po- 
ročilo in ga skupaj z zaključki predlaga temu zboru v razpravo. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Prosim, kdo želi razpravljati? Mislim, 
da je področje trošenja sredstev skladov socialnega zavarovanja zelo pomembno. 
— Prosim, besedo ima dr. Vinko Mozetič. 

Dr. Vinko Mozetič: Tovariši in tovarišice! Omenil bi vprašanje, ki 
je prišlo na našem odboru posebno do izraza. To je vprašanje trošenja sredstev 
za nadomestilo osebnega dohodka zaradi odsotnosti z dela. Ta sredstva so v 
skupnem trošenju sklada za zdravstveno zavarovanje povprečno zelo visoka in 
rasejo iz leta v leto tako, da gredo za zdravljenje zavarovancev manjša sredstva 
in vedno večja pa gredo za nadomestila za osebni dohodek za čas bolovanja. 

Jasno je, da nosi zdravstvena služba pri tem svoj delež odgovornosti. 
Zdravnikom je namreč prosto dano, da razpolagamo z velikimi sredstvi, ko 
odločamo, ali je nekdo dela sposoben, ali ne. Želel pa bi poudariti dejstvo, ki 
se pojavlja povsod, in sicer, da so činitelji, ki delujejo na višji ali nižji bolniški 
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stalež, vendarle izven zdravstvene službe. To je vprašanje notranjih odnosov 
v delovnih organizacijah, vprašanje stimulacije za delo, vprašanje zavesti delov- 
nega človeka in podobno. Razumljivo je, da moramo poleg zdravstvene službe 
angažirati še vse tiste družbeno-politične in samoupravne organe, ki lahko 
vplivajo na trošenje teh sredstev. Vemo;, da se je ob vsakih težjih situacijah 
v gospodarstvu to odražalo tudi na bolniški stalež. Opozoril bi na nekaj let 
nazaj, ko je bilo kritično stanje v gradbeništvu in so takrat odpuščali delavce 
zaradi pomanjkanja dela. Vem, da je takrat stalež krepko rasel. Tudi na inva- 
hdsko-pokoj ninskih komisijah se je ta situacija krepko odražala, saj so se 
delavci, ki so bili v odpovednem roku, takoj zatekli k zdravstveni službi, zahte- 
vajoč bolniški stalež. Zatekli so se tudi k invalidskim komisijam, da bi tako 
reševali svoje trenutne težave. Upam si trditi, da bomo morali spričo gospo- 
darskih ukrepov, ki jih sprejemamo, posvečati precej pozornosti tudi v zdrav- 
stveni službi temu, da bomo pripravljeni na pravilno reagiranje in tudi na 
takšne pojave. V odboru je bilo izrečeno mnenje, da velikokrat rešujemo z 
zdravstveno službo tudi socialne probleme delavstva. Zdravstvena služba mora 
sicer do neke mere reševati ta problem, vendar mislim, da v celoti ne bo kos 
temu, če ne bomo zajeli tega problema s širšega področja. 

Drugo vprašanje je porast števila delovnih invalidov, ki raste iz leta. v leto. 
Na eni strani ne gledam na ta problem povsem negativno, saj se pravice s pod- 
ročja invalidskega .zavarovanja vse bolj in bolj koristijo: Sprva, ko je začel ve- 
ljati ta zakon, delavci za te pravice niso vedeli. Zato še danes rešujemo zaostale 
probleme, ki bi jih morali reševati že takrat, ko je zakon začel veljati. 

Na drugi strani pa je tudi res, da se delovne organizacije, razen nekaterih 
izjem, še vedno premalo zavzemajo1 za delovnega človeka, ki je pri njih zbolel, 
ali se celo poškodoval. Vse prelahko se odrečejo dolžnosti, da bi ga ponovno 
zaposlile v svoji sredini. 

Zaposlovanje teh invalidov je danes še vedno velik problem. Razumljivo je, 
da vpliva na ta porast tudi določena problematika na tistih posameznih ob- 
močjih, kjer je industrializacija dosegla manjšo stopnjo razvitosti kot na drugih 
območjih. Vse to se odraža na številu delovnih invalidov. Prav tako pomemben 
element, ki vpliva že a priori na invalidnost, je sprejemanje novih delavcev in 
s tem v zvezi prvi zdravniški pregled ob sprejemu na delo. Danes je takšen 
pregled prepuščen v glavnem samo zdravniku, ki več ali manj pozna tisto 
delovno mesto, ki ga bo zasedel delavec. Včasih je tudi interes delovnih orga- 
nizacij zaradi potreb po delavcih tak, da se izognejo zdravniškim pregledom. 
Posledica tega je, da se že v prvem ali drugem mesecu pokaže, da je bil zava- 
rovanec — novi delavec sprejet na delo> z določeno' hibo in z določeno' boleznijo, 
ki ga onesposablja. Jasno je, da imamo tu delovno nesposobnost in kot posle- 
dico delovno invalidnost. Spričo vse večjih zahtev industrije, spričo nove tehno- 
logije in vse večjega kontakta delavcev z raznimi kemičnimi sredstvi, mora biti 
prvi zdravniški pregled mnogo bolj temeljit. Ta odgovornost se mora razširiti 
tudi na širšo ekipo, v kateri naj bi sodelovala tudi psiholog in socialni delavec. 
Nič manj se ne bi smele delovne organizacije angažirati tudi pri uvajanju de- 
lavca na novo delovno mesto. Vemo za veliko primerov, ko se je delavec zaradi 
nepoučenosti poškodoval na novem delovnem mestu že prve dni dela. 

Danes je potreba po večji specializaciji na področju zdravstvenega varstva 
delavcev tako velika, da bomo morali za to varstvo storiti mnogo več kot smo 
doslej. Ugotovili smo že, da obratne ambulante v naši republiki stagnirajo 
in da se je število teh celo znižalo. Vemo, da je vprašanje preventive na delov- 
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nem mestu danes še 'kako pereče spričo dejstva, da je Slovenija močno indu- 
strializirana in da smo v Jugoslaviji na prvem mestu glede obratnih nesreč. 
To je torej vprašanje, nad katerim se moramo zamisliti. Hkrati pa je to tudi 
področje, na katerem trosimo precej sredstev in zato je nujno, da storimo vse za 
čim večjoi varnost na slehernem delovnem mestu. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Želi še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Želela bi podčrtati nekatere stvari s področja socialnega zavarovanja, 
ki se v minulem in predvsem v letošnjem letu očitujejo kot pojavi, ki jih mo- 
ramo ocenjevati kot negativne glede trošenja sredstev skladov socialnega zava- 
rovanja. Pri tem mislim predvsem na sredstva sklada zdravstvenega zava- 
rovanja. Še preden bi o tem izrazila svoje misli, menim, da je treba glede pokoj- 
ninskega zavarovanja oziroma stanja naših upokojencev nujno pripraviti vse, 
kar je potrebno za valorizacijo pokojnin v prihodnjem letu. Upoštevati moramo, 
da bodo ukrepi, ki so že in se še pripravljajo za stabilizacijo našega gospodar- 
stva, prizadeli tudi upokojence. Porast življenjskih stroškov je že zdaj takšen, 
da upokojenci ne morejo pokrivati svojih življenjskih stroškov, kljub vsemu, 
kar je bilo že storjenega v letošnjem letu za upokojence. Nujno je torej treba 
pripraviti vse za usklajevanje pokojnin s porastom življenjskih stroškov. 

Tovariš dr. Mozetič je govoril o enem delu potrošnje skladov zdravstvenega 
zavarovanja. Mislim, da je nujno potrebno, da bi se vključili vsi potrošniki 
skladov zdravstvenega zavarovanja zelo odgovorno v ocenjevanje in iskanje 
vseh možnosti za znižanje trošenja sredstev teh skladov. Bolniški stalež res ni 
samo stvar zdravstvene službe, čeprav je zdravstvena služba pri tem tudi po- 
memben činitelj. V sedanij situaciji je to tudi stvar gospodarskih organizacij. 
Mislim, da bi se morali tudi zavarovanci sami zelo aktivno vključiti v zmanjše- 
vanje trošenja sredstev zdravstvenega zavarovanja. Tudi pri tem bi seveda 
lahko mnogo doprinesla zdravstvena služba. Letošnja situacija nas opozarja 
na veliko- večje trošenje sredstev zdravstvenih zavodov za opravljanje zdrav- 
stvenega varstva; trošenje je večje kot je intenziteta zbiranja sredstev v skladih 
zdravstvenega zavarovanja. Podatki za prvih pet mesecev zgovorno pričajo 
o tem, čeprav je seveda v trošenju sredstev tega sklada zajeta vsa potrošnja 
na področju zdravstvenega zavarovanja. Vidimo, da je v prvih petih mesecih 
letošnjega leta že približno 700 milijonov deficita v skladih zdravstvenega zava- 
rovanja, in sicer v 10 komunalnih skupnostih. Bistveno ni večjega suficita v 
14 komunalnih skupnostih v Sloveniji, 

Gremo torej z mnogo večjo intenziteto v letošnjem letu na trošenje sredstev. 
V primerjavi z lanskim letom takšnega stanja nismo imeli. Vidimo, da cene 
zdravstvenih storitev, ki so- večje za 40, 45 in celo več odstotkov v primerjavi 
z lanskim letom ob nebistveno povečanem programu zdravstvenih zavodov, 
jasno kažejo, da si zdravstveni zavodi samo skozi ta vir dohodka zboljšujejo 
svojo materialno osnovo. Ne iščejo pa hkrati, kar smo ugotovili že v naših 
razpravah o samoupravljanju, drugih elementov za zniževanje stroškov kot je 
npr. boljša organizacija dela, boljša strokovna povezava in sodelovanje zdrav- 
stvenih zavodov in podobno-. 

Vprašanje pravic je tudi važen element pri potrošnji. Na vprašanje pravic 
nas predvsem opozarja strahoten porast koriščenja klimatskega in kopališkega 
zdravljenja, ki znaša tudi od 40 do 70 °/o. Čeprav republika nima neposredno 
možnosti vplivati na pravice, ki jih zagotavlja zakon, vendar mislim, da imamo 
v okviru naše republike možnost odločneje poseči in pogledati v upravičenost 
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tako visokega porasta klimatskega in kopališkega zdravljenja. To še toliko bolj, 
ker slišimo o zdravstvenih delavcev, ki delajo v teh zdraviliščih, da je zelo 
visok odstotek koristnikov, ki bi jim ne bilo potrebno kopališko oziroma kli- 
matsko zdravljenje. Mislim, da bi bilo nujno, da zdravstveni centri opravijo 
strokovne analize na osnovi strokovnega nadzora, sicer ne v smislu nekakšne 
inšpekcijske kontrole, marveč v smislu ugotovitve, če je tak strahoten porast 
koriščenja teh pravic resnično medicinsko in strokovno tudi upravičen ali ne. 
Se drugi pojavi porasta trošenja teh sredstev silijo, da izdelamo določene analize 
o njihovem trošenju. Menim, da bi morala tudi zdravstvena služba ob tako 
visokem porastu bolniškega staleža reči svoje mnenje. Ugotavljamo namreč, 
da ni nobenih možnosti, da bi zdravstvena služba prikazala, koliko je sama 
s svojim deležem upravičeno zastopana v tako visokem porastu bolniškega 
staleža. Ta vprašanja bi morala razčistiti tako zdravstvena služba kot tudi 
gospodarske organizacije in končno seveda tudi služba socialnega zavarovanja. 
Vsi ti bi morali vendarle najti elemente za tako visok porast in seveda potem 
tudi vsi sodelovati pri zmanjšanju bolniškega staleža. Ta je znašal v maju 
v republiškem povprečju že 6,2 in vsak nadaljnji mesec tako> močno narašča 
kot nikdar v preteklem obdobju. 

Potrošnik skladov zdravstvenega zavarovanja in drugih skladov je tudi 
služba socialnega zavarovanja. Mislim, da bi morala tudi služba socialnega 
zavarovanja s svoje strani pregledati svoje stroške. Tu je vprašanje osebnih 
dohodkov delavcev v zavodih socialnega zavarovanja, ki so v letošnjem letu 
visoko porasli v povprečnem nivoju in v primerjavi z drugimi osebnimi dohodki 
na področju družbenih služb. Pri tem se bistveno ni spremenil sestav delavcev 
socialnega zavarovanja, o katerem vemo, da je še vedno zelo neugoden. Izjema 
je morda republiški zavod, ki ima sorazmerno visok odstotek strokovnjakov. 
Mislim, da je tudi služba socialnega zavarovanja s svoje strani dolžna vključiti 
se v akcijo za zmanjševanje stroškov tako, kot bi se v to morali vključiti vsi 
potrošniki sklada zdravstvenega zavarovanja. Kolikor bremenijo tudi sklade 
dolgoročnih zavarovanj, je treba razširiti akcijo varčevanja tudi na te sklade. 

V razpravi, kolikor jo je bilo, ni bilo bistvenih pomislekov in pripomb 
k poročilu službe socialnega zavarovanja. Menim, da to poročilo sprejema So- 
cialno-zdravstveni zbor v celoti s tem, da bi morala Republiška skupnost social- 
nega zavarovanja š svojo službo nenehno spremljati intenziteto trošenja sredstev 
vseh skladov. 

Se strinjate s tem zaključkom? (Poslanci se strinjajo.) Zeli morda še kdo 
dopolniti dosedanjo razpravo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem 3. točko 
dnevnega reda in odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena o-b 11.05 in se je nadaljevala ob 11.45.) 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Prehajamo na 4. točk o dnev- 
nega reda, to je na razpravo in sklepanje o predlogu odloka o soglasju 
k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zava- 
rovanje ter prispevka za otroški dodatek za II. polletje 1965. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog odloka o soglasju k dolo- 
čitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter 
prispevka za otroški dodatek za II. polletje 1965, ki ga je predložil odbor Repu- 
bliškega zbora za delo' in socialno zavarovanje. Nadalje ste prejeli sklep o stopnji 
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osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka 
za otroški dodatek za II. polletje 1965 z obrazložitvijo k sklepu o prispevni 
stopnji dolgoročnih zavarovanj za II. polletje 1965, ki ga je Skupščini SRS 
predložila skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slo- 
venije. Nadalje ste prejeli še poročilo odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov našega zbora in poročilo zakonodajno-pravne komisije Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije. 

Začenjam razpravo o predloženem sklepu. (Ne javi se nihče.) Ker se nihče 
ne javi k besedi, zaključujem razpravo- in dajem na glasovnje predlog odloka 
o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek za II. polletje 1965. — Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor predlog navedenega odloka 
sprejel z enim vzdržanim glasom. Odlok bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu 
sprejel tudi Republiški zbor. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi začasnega odbora Socialno-zdrav- 
stvenega zbora. 

Socialno-zdravstveni zbor je v minulem letu obravnaval problematiko reha- 
bilitacije invalidov skupaj z Gospodarskim zborom in v zvezi s to razpravo 
sprejel tudi določena stališča. V skladu z delovnim programom našega zbora 
je tudi ta problematika, ki naj bi jo obravnavali v II. polletju z gledišča ugo- 
tavljanja, če so se stališča obeh zborov izvajala, oziroma realizirala. Začasni 
odbor našega zbora za proučevanje problematike rehabilitacije invalidnih oseb 
je v zvezi s prenehanjem mandata nekaterim poslancem okrnjen in bi ga bilo 
treba zato dopolniti. Pred vami je torej predlog sklepa o dopolnitvi tega za- 
časnega odbora. Dajem ta predlog sklepa na glasovanje. 

Se strinjate s takim predlogom sklepa? — Prosim, kdor je za, naj dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) — Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo- vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor sprejel sklep o dopolnitvi za- 
časnega odbora za rehabilitacijo invalidnih oseb. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na poslansko vpra- 
šanje. Besedo ima poslanec Dolfe Vojsk. 

Dolfe Vojsk: Ze dva poslanca sta v minulih letih vprašala, kako je 
z gradnjo mestne bolnišnice v Ljubljani. Obakrat je bilo — vsaj kot vem — 
zagotovljeno, da so sredstva na razpolago in da lahko pričakujemo začetek 
gradnje te bolnišnice. 

Glede na stanje, kakršno je, bi prosil za tole pojasnilo: kakšno je sedanje 
stanje glede pričetka gradnje tega objekta, predvsem glede na pridobitev novih 
posteljnih kapacitet? Menim, da pri tem ne moremo iti samo zgolj na dogo- 
varjanje kot je to bila praksa, marveč bi morala sprejeti republika zakon o 
izgradnji najpomembnejših zdravstvenih objektov, za katere se je že odločila 
Skupščina SR Slovenije. Te gradnje so: medicinski center z bolnišnico, onkološki 
■nštitut in druge, ki jih navaja prioritetni red. 
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V odboru za proučevanje zakonskih in drugih predlogov smo nedavno 
tega slišali od predstavnika sklada za negospodarske investicije, da so sredstva 
za izgradnjo mestne bolnišnice v Ljubljani vprašljiva in da še ni popolnoma 
jasno, kako je oziroma bo s financiranjem tega objekta. 

Končno želim vedeti, kakšni so predvideni viri in če je zagotovljena njihova 
kontinuiteta oziroma stabilnost. To se nanaša tudi na predlog, da bi morali za 
to sprejeti zakon. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Prosim, ali lahko predstavnik Izvrš- 
nega sveta takoj odgovori na to poslansko vprašanje? 

Majda Gaspari: Tovariši poslanci! O začetku gradnje in o realizaciji 
celotnih investicijskih vlaganj v novo mestno bolnišnico v Ljubljani je bilo v 
zadnjem času na Izvršnem svetu več razprav, in se torej dela res intenzivno na 
razčiščenju vseh vprašanj, ki so s tem v zvezi. O vsem tem je pred kratkim 
razpravljal Izvršni svet in včeraj smo imeli razgovor z vsemi predsedniki 
26 občin, ki so soudeležene pri dosedanjem pogodbenem odnosu glede finan- 
ciranja izgradnje ljubljanske bolnišnice. Prav tako je bil tudi sestanek članov 
Izvršnega sveta z upravnim odborom sklada za gradnjo ljubljanske bolnišnice. 
Najprej bi vas želela seznaniti s tem, da je pred nekaj dnevi upravni odbor za 
gradnjo ljubljanske bolnišnice definitivno odločil o idejnem projektu, ki pride 
v poštev za realizacijo izmed treh predloženih variant, ki so bile pripravljene 
za gradnjo nove bolnišnice v Ljubljani. 

Na osnovi sprejetega projekta kaže, da bi znašala investicijska kvota za 
gradnjo nove bolnišnice po sedanjih cenah 15 milijard 300 milijonov. Po tej 
odločitvi se je upravni odbor definitivno dogovoril za izdelavo glavnega projekta 
za novo bolnišnico. Po obstoječih pogodbenih odnosih, ki so bili sklenjeni med 
bivšim ljubljanskim okrajem in republiškim Izvršnim svetom, se deli kvota, 
potrebna za izgradnjo bolnišnice, v razmerju: 65 proti 35 % med občinami in 
republiko. Obveznosti, ki jih je prej sprejel okraj, so se prenesle zdaj na vseh 
26 občin bivšega ljubljanskega okraja. 

V vseh dosedanjih razpravah je prišlo jasno do izraza, da ne gre za to, 
da bi se morali odločiti samo o začetku gradnje nove bolnišnice, marveč gre 
v bistvu za to, da moramo, če hočemo graditi, pripraviti in sprejeti definitivno 
konstrukcijo financiranja te celotne investicije. Torej ne gre sajjio za začetek 
in morda za neko prvo etapo, marveč, da lahko sploh začnemo, bi morah vedeti, 
kako bomo krili celotno investicijoi in kdo bo pri tem in na kakšen način so- 
udeležen. Tako bi preprečili možnost, da bi po prvi etapi morali prenehati 
z gradnjo in, da bi se znašli v težavah, ko ne bi mogli nadaljevati z gradnjo 
novega objekta. Zato Izvršni svet meni, da je nujno treba sprejeti za ureditev 
celotnega financiranja te velike investicije nek pravni predpis, ki naj bi ob- 
vezoval vse soudeležence investitorje. 

Izvršni svet se je včeraj dogovoril s predsedniki občin, da bo takoj formiral 
skupino ljudi z nalogo, da definitivno pripravi predlog informacije in tudi 
dokumente, ki naj bi jih sprejela republiška skupščina. Na osnovi teh naj bi se 
potem izvajala ta investicija. Na včerajšnjem sestanku s predsedniki občin je 
bilo tudi ugotovljeno, da bo.treba zasnovati investicijo v okviru dveh možnih 
virov, to je v okviru proračuna republike in občin in pa v okviru sredstev 
zdravstvenega zavarovanja. Kakšen delež naj bi zavzemali posamezni viri, ozi- 
roma kako naj bi bilo to porazdeljeno med 26 občin in republiko, bi morala 
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v podrobnosti pripraviti ta skupina ljudi. V njej so predstavniki vseh zainte- 
resiranih investitorjev in seveda tudi tistih, ki bi lahko bili soudeleženi pri 
kritju te zelo visoke investicije. Stanje je torej sedaj takšno, da ni govora 
o tem, da se odpovedujemo gradnji tega objekta spričo razmeroma težkih po- 
gojev, v katerih smo. Menimo pa, da je treba prav spričo teh pogojev priti na 
jasno glede realizacije investicij v celoti in ne samo v začetku ali v prvi etapi 
gradnje. Računamo, da bo lahko v najkrajšem času predložen Skupščini predlog 
takega dokumenta in da bodo lahko skupščinski organi potem sprejeli stališča 
oziroma dokončno varianto, na osnovi katere naj se opravi ta investicija. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Se tovariš poslanec zadovolji z od- 
govorom? 

Dolfe Vojsk: Končnega predloga, ki ga je dala predstavnica Izvršnega 
sveta, sicer ne poznam, vendar mislim, da je prav, če izrazim dvom v kakršno- 
koli zbiranje sredstev v letošnjem letu iz sklada kratkoročnega zavarovanja. 
Situacija, ko dva zbora sprejemata omejitev stopnje kratkoročnega zavarovanja 
na 8,5 "/o nakazuje, da v okviru tega restrikcijskega zakona ne moremo računati 
na kakršnokoli razširjeno reprodukcijo iz teh sredstev. To je treba upoštevati 
predvsem zato, ker s tem restrikcijskim zakonom ne bomo mogli omejiti same 
potrošnje. Menim, da je to parcialen ukrep, ki ne bo zagotavljal omejitev po- 
trošnje, marveč bo samo omejil dotok sredstev. Potrošnja se bo — kolikor 
ne bodo sledili še drugi ukrepi — širila približno s takšno dinamiko kot se je 
v minulem obdobju. Zato menim, da je računanje na to, da bi dobili določena 
sredstva iz sklada zdravstvenega varstva na osnovi te stopnje, nerealno. Še 
posebej opozarjam ona to, da tudi kritje izgub pri funkcionalnem delu ni v za- 
konu oziroma v predlogu zakona zadovoljivo rešeno. Tako bo postal za funk- 
cioniranje zdravstvene službe velik problem v naslednjem obdobju tudi glede 
uveljavljanja pravic zavarovancev. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima še tovarišica Majda Ga- 
spari. 

Majda Gaspari: Rada bi pojasnila samo še to: na včerajšnjem se- 
stanku s predsedniki vseh občinskih skupščin, na katerem so razpravljali tudi 
o omejitvi stopnje za zdravstveno zavarovanje na 8,5'%, so posamezni pred- 
sedniki — teh ni bilo malo — izrazili mnenje, da bi lahko v določenih komu- 
nalnih skupnostih oziroma občinah celo s stopnjo 8 in pol namenili del 
sredstev z razširjeno reprodukcijo, seveda ob res vseh možnih ukrepih za 
skrajno varčevanje na področju funkcionalnih izdatkov. Hkrati je ta razprava 
pokazala, da najbrž ne bi, četudi bi predpisali večjo stopnjo, od 8,5 %> ali celo 
izkoristili maksimalno možnost 9,3 °/o zagotovili resničnega zbiranja presežka 
nad 8 in pol odstotka za razširjeno reprodukcijo. Iz razprave nekaterih pred- 
sednikov občinskih skupščin je bilo namreč močno čutiti, da bi morale imeti v 
razširjeni reprodukciji prioriteto nekatere lokalne potrebe. Tako bi se zelo 
verjetno najprej gradile ambulantne kapacitete in ne bi mogli tako doseči tistih 
učinkov na področju razširjene reprodukcije, kakršnih si želimo tudi glede na 
zaključke vašega zbora. Zato je Izvršni svet menil, da bi morali v teh mesecih 
do konca leta temeljito proučiti realne potrebe za funkcionalno dejavnost zdrav- 
stva, da bi lahko na tej osnovi temeljito razpravljali o tem, kolikšen del sredstev 



19. seja 139 

naj bi se uporabil iz predpisane in sprejete stopnje v prihodnjem letu za raz- 
širjeno reprodukcijo. Pri tem bi morali seveda vztrajati, da imajo prioriteto 
ljubljanska bolnišnica in še morda nekateri drugi objekti. Najbrž bi lahko k 
temu prispeval tudi zakon o financiranju ljubljanske bolnišnice, čeprav še ni 
popolnoma jasno, kako bi lahko ta vprašanja uredili z zakonom. Stopnja 8,5 ^/o 
je sicer deležna kritike, ker naj bi omejevala možnosti za razširjeno reproduk- 
cijo, čeprav vemo, da bi ta sredstva verjetno ne dosegla v praksi svojega na- 
mena. Torej gre za to, da bi se morah za leto 1966 bolj temeljito pripraviti 
in bolj vsebinsko premotriti vse možnosti, da dosežemo res namensko porabo 
sredstev, namenjenih za razširjeno reprodukcijo. Za letošnje leto je stanje 
takšno, da ima sklad za gradnjo nove bolnišnice v Ljubljani na žiro raču- 
nu približno 1 milijardo 200 milijonov. Izvršni svet meni —• o tem so že bili 
razgovori — da bi morala Splošna gospodarska banka sprostiti določen del 
sredstev, potrebnih za investicije v letošnjem letu, čeprav jih je imela na osnovi 
svojega programa angažirane drugje. Program investicij bomo morali tako ali 
tako omejiti in se odpovedati tudi nekaterim stvarem, četudi so že začete. V 
tem okviru menimo, da bi morali rešiti problem tistega deleža, ki bi ga rabili 
za začetek gradnje nove ljubljanske bolnišnice, seveda pod pogojem, da imamo 
poprej pripravljeno celotno konstrukcijo investicije, ki znaša 15 milijard in 
300 milijonov. Dokler ni jasno, kako bomo v štirih oziroma v 5 letih pokrili to 
investicijo, ne bi bilo na mestu, da bi začenjali z deli, ki bi jih morali morda 
pozneje prekiniti. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Se tovariš Vojsk zadovoljuje z od- 
govorom? 

Dolfe Vojsk: Mislim, da odgovor ni še popolnoma dokončen in ver- 
jetno tudi ne more biti. Težko si predstavljam takšen način gradnje, da gremo 
v to investicijo po tolikih letih pravzaprav brez glavnega projekta. Če smo po 
tolikšnem obdobju prišli šelef do idejnih projektov, oziroma do odločitve o tem, 
kateri idejni projekt naj bo sprejet, bo po mojem mnenju s celotno gradnjo 
precej več stroškov. Kolikor vem, je vprašanje ekonomskega izračuna nove 
bolnišnice zelo problematično iz več razlogov. Ker je projekt na tisti stopnji 
kot je bilo omenjeno, niso rešena nekatera osnovna vprašanja, kar se v Ljubljani 
že dosledno kaže pri dosedanjem delu zdravstvene službe, predvsem, pa pri njeni 
organizaciji. Težko si namreč predstavljam dobro obdelavo vsega problema brez 
notranje in zunanje organizacijske sheme zdravstvene mreže v mestu Ljubljani, 
ker za enkrat te sheme nimamo, menim, da odgovora na to vprašanje še ni 
mogoče dati. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Dnevni red seje je izčrpan in zaklju- 
čujem 19. sejo Socialno-zdravstvenega zbora. 

(Seje je bila zaključena ob 12.15.) 
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25. seja 

(23. junija 1965) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik Organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri 

Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Priče- 
njam 25. sejo Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Ivan Lekše, inž. Marjan Tepina, 
inž. Vitja Rode in Marjan Jenko. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Seji prisostvujejo kot predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije: 
Edo Brajnik in Miro Zlender, člana Izvršnega sveta, Riko Kolenc, republiški se- 
kretar za notranje zadeve ter Franc Kutin, republiški sekretar za pravosodje 
in občo upravo. 

Na to sejo smo povabili tudi predstavnike Republiškega sekretariata za 
notranje zadeve, prometnega inšpektorata v Republiškem sekretariatu za gospo- 
darstvo, Skupnosti železniških podjetij SR Slovenije, Skupnosti cestnih podjetij 
SR Slovenije, cestnega sklada SR Slovenije, Zavarovalne skupnosti za SR Slo- 
venijo, Zavoda SR Slovenije za zdravstvo in tehnično varnost, Komisije za 
varnost prometa SR Slovenije, Glavnega odbora Rdečega križa Slovenije, Sodno 
medicinskega inštituta, Kirurgične klinike v Ljubljani, Zavoda za napredek 
šolstva SR Slovenije, Avto-moto zveze Slovenije in Združenja šoferjev in avto- 
mehanikov SR Slovenije. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 24. seje Organizacijsko-političnega zbora; 
2. razprava o prometni varnosti v SR Sloveniji; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o samoupravljanju delovnih 

ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o organizaciji in delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o sodiščih splošne pristoj- 

nosti; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o gospodarskih sodiščih v SR 

Sloveniji; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o republiški komisiji za ugo- 

tovitev pokojninske dobe; 
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8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvr- 
šitvi proračuna SR Slovenije za leto 1964; 

9. razprava o spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za nego- 
spodarske investicije; 

10. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o republiških upravnih 
taksah; 

11. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o republiških sodnih taksah; 
12. obravnava in sklepanje o prevzemu poroštev; 
13. obravnava poročila mandatno-imunitetne komisije. 
S predlagano 13. točko razširjam predlog dnevnega reda, ki vam je bil 

poslan z vabilom. 
Ali ima kdo kakšen drug predlog? (Javi se poslanec Dušan Barbič.) Prosim! 

Dušan Barbič: Predlagam, da se uvrstijo v dnevni red še poslanska 
vprašanja. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali se strinjate, da vključimo še po- 
slanska vprašanja v dnevni red seje zbora? Kdor je za ta predlog, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Smatram, da je dopolnjeni predlog dnevnega reda sprejet. Navzoče prosim, 
da se k razpravi, kot je v navadi, prijavijo z listkom, ki je na klopi; vsakdo pa se 
lahko prijavi tudi kasneje mimo prijavnice. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 24. seje našega 
zbora ste prejeli skupaj z gradivom za to sejo. Ali ima morda kdo kakšne 
pripombe k zapisniku? (Nihče.) Ima kdo kakšne spreminjevalne ali dopolnilne 
predloge k zapisniku? (Nihče.) Če ne, smatram, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o pro- 
metni varnosti v SR Sloveniji. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve je predložil informacijo o stanju 
prometne varnosti v SR Sloveniji, ki ste jo prejeli. Prosim republiškega sekre- 
tarja za notranje zadeve Rika Kolenca, da informacijo še ustno obrazloži. 

Riko K o lene: Tovarišice in tovariši poslanci! Promet se je v pogojih 
moderne družbe razvil v kapitalni faktor vsakega gospodarstva in na tak ali 
drugačen način vse bolj postaja element, ki vedno bolj zadeva vsakodnevno živ- 
ljenje sodobnega človeka. Tudi naša družbenoekonomska gibanja spremlja, 
posebno v zadnjih letih, izredno nagel vzpon prometnih dejavnosti in stalno 
naraščanje storitev na vseh področjih prometa. Razvoj proizvodnje in jačenje 
materialne osnove družbe, mednarodna izmenjava blaga ter naraščajoči turi- 
stični in obmejni promet so v tem obdobju omogočili izreden porast cestne 
motorizacije, obenem pa pospešili razvoj tistih prometnih panog, v katerih smo 
zaostajali, kot so zračni, potniški in blagovni promet, žičnice in drugo. 

V Sloveniji je sedaj registriranih 91 721 cestnih motornih vozil. Število 
cestnih motornih vozil se je v zadnjih petih letih pomnožilo za več kot 2,3-krat, 
poleg tega pa se računa, da je v Sloveniji okrog 60 000 mopedov, ki jih po dose- 
danjih predpisih ni treba registrirati. 
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Hiter razvoj cestne motorizacije lahko ugotovimo' tudi v splošnem jugoslo- 
vanskem merilu, saj se je število motornih vozil v Jugoslaviji v zadnjih petih 
letih pomnožilo za 2,1-krat in je znašalo ob koncu 1964. leta 317 969. Po rela- 
tivnih številkah je prišlo v Sloveniji ob koncu 1964. leta na 1000 prebivalcev 
53,5 motornih vozil nasproti 16,2 motornim vozilom v Jugoslaviji, samo osebnih 
avtomobilov pa v Sloveniji 26 nasproti 7 v jugoslovanskem povprečju. Te šte- 
vilke dokazujejo, da je gostota motorizacije v Sloveniji že dokaj velika, čeprav 
pri tem še precej zaostajamo za zahodnoevropskim povprečjem, obenem pa 
smo znatno nad vzhodnoevropskim povprečjem in tudi nad povprečjem neka- 
terih posameznih zahodnoevropskih držav. 

Posebno intenzivno narašča eksploatacija avtobusov in motornih vozil, 
saj se je avtobusni promet dvignil od indeksa 100 v letu 1960 na 180 v letu 1964, 
tovorni promet pa v tem obdobju od indeksa 100 na 233. Vsako leto močno 
narašča tudi število tujih motornih vozil na naših cestah v tranzitnem, turi- 
stičnem in obmejnem prometu. V letu 1964 je prešlo mejo v Sloveniji 1 528 000 
tujih motornih vozil, tako da znaša povečanje v tem letu nasproti letu 1963 
skoraj za pol milijona tujih motornih vozil. Ta vrsta prometa močno povečuje 
prometno frekvenco zlasti v mesecih poletne turistične sezone. 

V zadnjem petletnem obdobju se je pri nas podvojilo tudi število voznikov 
motornih vozil, ki jih je sedaj 140 174, skupaj s mopedisti pa 207 463, kar po- 
meni, da je v naši republiki vsak osmi prebivalec usposobljen za voznika nekega 
motornega vozila. 

Ze teh nekoliko podatkov kaže na obseg in veliko pomembnost prometnega 
faktorja v naši republiki, ki bo z našim nadaljnjim ekonomskim razvojem vse- 
bolj prihajal v ospredje. Ob pomembni družbeni koristi, ki jo prinaša tak razvoj, 
pa seveda ni mogoče zapostavljati tistih problemov, ki jih tako naraščanje pro- 
meta posebej poraja in med katerimi se zlasti pojavlja problem, prometne var- 
nosti na vseh področjih prometa. 

Vse razvitejše družbene skupnosti našega časa si vsestransko prizadevajo, 
da bi v čim večji meri ublažile nevarnosti in preprečile negativne posledice, 
ki spremljajo nagel razvoj in naraščanje prometa, zaradi česar je vprašanje 
prometne varnosti deležno največje pozornosti. To je tudi razumljivo, če upo- 
števamo število žrtev in materialno škodo, ki kot negativni element nujno 
spremlja promet. Ob družbeni koristi, ki jo prinaša, je to hkrati tudi področje, 
ki nosi v sebi določene nevarnosti. Bilo bi seveda nerealno in iluzorno priča- 
kovati, da je mogoče ustvariti neko tako idealno stanje v prometni varnosti, 
v katerem bi bila izključena prav vsa tveganja. Tu je preveč raznovrstnih in 
izniansiranih subjektivnih ter objektivnih činiteljev, da bi jih bilo mogoče v 
celoti obvladati. To pa nas ne opravičuje, če ta problem zapostavljamo' in smo 
nasproti njemu pasivni. Seveda ne moremo reči, da problem prometne varnosti 
tudi do sedaj ni bil prisoten v raznih naših prizadevanjih. Očitno pa je, da je v 
tej smeri treba več storiti že sedaj, z nadaljnjim naraščanjem prometa v naši 
republiki pa bo treba vprašanje varnosti v prometu obravnavati še z mnogo 
večjo pozornostjo. 

V zvezi s tem se postavlja vprašanje, kakšno je pravzaprav današnje stanje 
prometne varnosti v Sloveniji. Delni odgovor na to vprašanje dobimo, če po- 
gledamo nekatera statistična dejstva o gibanju prometnih nesreč, čeprav so to 
samo skrajnosti, ki problema prometne varnosti ne zajemajo v celoti, temveč 
le njegov najtežji del. Ta dejstva pa so, v najkrajših črtah, naslednja: 
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V letu 1964 je bilo v Sloveniji 19,18 °/o več prometnih nesreč in za 37,39 % 
več mrtvih pri prometnih nesrečah kot leta 1963. Skupno je bilo 7223 promet- 
nih nesreč težjega značaja, v katerih je bilo 336 mrtvih, 2940 hudo poškodo- 
vanih in 3739 lažje poškodovanih oseb. Tako kot po številu motornih vozil je 
Slovenija tudi po številu prometnih nesreč prva republika v državi, pri čemer pa 
je ugodnejše stanje glede smrtnih žrtev v prometu, kjer je Slovenija med repu- 
blikami na tretjem mestu in tudi v absolutnih številkah za Srbijo in Hrvatsko. 
Na 10 000 prebivalcev je bilo v Sloveniji leta 1964 v prometnih nesrečah 41,9 
telesno poškodovanih oziroma 2,1 mrtvih oseb, kar je ob upoštevanju števila 
motornih vozil v relativnem pogledu seveda manj kot v večini drugih republik 
v Jugoslaviji, obenem pa znatno več kot v prometno razvitejših evropskih 
deželah. 

Visoka je tudi materialna škoda, ki nastaja pri prometnih nesrečah. Ta je 
samo pri zavarovanih primerih znašala v preteklem letu skoraj 2 milijardi di- 
narjev. Skupna škoda, ki je nastala pri prometnih nesrečah, pa je seveda veliko 
večja, če se upoštevajo tudi stroški zdravljenja, izostankov z dela in invalidnine 
za poškodovane osebe. 

Znatno je tudi število nesreč na železnici in to predvsem na železniških 
prehodih. V drugih panogah prometa pomembnih nesreč v preteklih letih ni 
bilo, čeprav tudi v teh panogah nastopajo določeni prometno-varnostni problemi. 

2e po teh nekaj podatkih lahko ugotovimo pomembnost problema pro- 
metne varnosti v naši republiki, ob katerem ugotavljamo še veliko pomanj- 
kljivosti. 

Pri vprašanju prometne varnosti se kot osnovni pojavljajo' trije činitelji 
in to: človek, prometno sredstvo ter prometne naprave oziroma površine. S temi 
činitelji računajo tudi vsi ukrepi, ki naj služijo za izboljšanje prometne varnosti 
ter se nanašajo na splošno prevencijo, prometno vzgojo državljanov, tehnično 
stran urejanja prometa, izgradnjo prometnih površin in naprav, prometno' zako- 
nodajo kot . tudi kaznovalno politiko za prometne kršitve. 

Postavlja se tudi vprašanje, kakšna je vloga človeka, našega občana pri 
vzdrževanju prometne discipline oziroma kakšen je odnos tega subjektivnega 
faktorja do problemov prometne varnosti. Kršitve prometne discipline so pri nas 
zelo pogoste. V prejšnjem letu je bilo za lažje kršitve prometne discipline kazno- 
vanih na kraju dejanja z mandatnimi kaznimi preko 102 000 državljanov na- 
sproti približno 73 000 v 1963. letu. Sodniki za prekrške so v preteklem letu 
izrekli 55 229 upravnih kazni s tega področja nasproti 54 000 v letu 1963. Na 
prometne prekrške se nanaša 57 % vseh upravnih kazni. Pred rednimi sodišči pa 
je bilo v letu 1964 izrečenih za kazniva dejanja v prometu 12 °/o vseh sodno 
izrečenih kazni. Naši državljani se torej v dokaj visokem številu pojavljajo pred 
pristojnimi organi za storjene prometne kršitve, v še večjem številu pa so deležni 
opozarjanja na take kršitve. To kaže na premajhno disciplino v prometu, na 
nezadostno upoštevanje predpisov o prometni varnosti in prometnih pravil na 
splošno kot tudi na nezadostno upoštevanje dejanskih okoliščin, ki so često zelo 
pomembne za promet in varnost na naših cestah. 

Neupoštevanje pa tudi nepoznavanje prometnih pravil lahko v znatni meri 
pripisujemo okoliščini, da nimamo bogate prometne tradicije, saj imamo veliko 
število voznikov motornih vozil z relativno kratkim vozniškim stažem. Samo 
v zadnjih petih letih je bilo registriranih 98 822 novih voznikov, kar predstavlja 
preko 70 °/o vseh voznikov. Prav zaradi tega pa je vprašanje samodiscipline na 
cesti in intenzivnejše prometrie vzgoje še toliko bolj važno. Največ prometnih 
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nesreč povzročijo vozniki motornih vozil s hudimi kršitvami prometnih pravil, 
kot so neprimerna hitrost, vožnja pod vplivom alkohola, napačno prehitevanje, 
splošna nepazljivost, izsiljevanje prednosti in podobno. 

Kot že rečeno, je na naših cestah zlasti poleti veliko število tujih motornih 
vozil. V letu 1964 so bili tujci udeleženi pri 1118 prometnih nesrečah, od tega 
pri 38 nesrečah s smrtnim izidom. Znatno število teh nesreč so povzročili sami 
tujci in to predvsem zaradi neprimerne hitrosti in nepravilnega prehitevanja, 
splošne nezapljivosti in zaradi nezadostnega upoštevanja prometnih okoliščin 
in stanja na naših cestah. 

V zvezi z disciplino' na cesti je karakterističen odnos med vozniki, od kole- 
sarjev do onih na motornih vozilih, in pešci kot najštevilnejšimi udeleženci 
v prometu. Vozniki povzročijo 88 °/# prometnih nesreč, medtem ko jih pešec in 
delno potnik v vozilu povzročita samo 12'°/o. Na drugi strani pa je pešec naj- 
pogostejša žrtev prometnih nesreč, zlasti najtežjih. V prejšnjem letu je bilo 
med 336 mrtvimi kar 96 pešcev, kar predstavlja 28,5 '%> vseh smrtnih žrtev na 
cesti. Na drugem mestu po številu žrtev so kolesarji z 21,4 °/o, čeprav povzročijo 
le 12 °/o prometnih nesreč. Ob tem še posebej opozarjam na okoliščino, da je 
v preteklem letu na cestah izgubilo življenje tudi 25 otrok, poškodovanih pa je 
bilo 385 otrok, ter da število nesreč, v katerih so poškodovani otroci, iz leta v 
leto raste. 

Ti podatki kažejo, da mnogi vo-zniki, zlasti tisti na motornih vozilih, pre- 
malo upoštevajo druge udeležence v prometu, da premalo upoštevajo' veliko 
heterogenost prometa na večini naših cest, kot tudi to, da posebno v mestnem 
prometu zapostavljajo specifičnosti tega prometa in ne spoštujejo dovolj pro- 
metnih pravil. To mišljenje o prometni disciplini temelji seveda na splošnem 
povprečju. Na drugi strani pa imamo na naših cestah tudi številne izredno disci- 
plinirane, trezne in kolegialne voznike motornih vozil. 933 voznikom amaterjem 
in profesionalcem je republiška komisija za vzgojo in varnost v cestnem pro- 
metu v zadnjih treh letih dala tudi posebno priznanje s podelitvijo plakete za 
vzornega voznika zaradi njihove posebne obzirnosti, tovarištva in skrbi za pro- 
metno varnost na naših cestah. Menim, da bi morali še bolj razširiti tako mo- 
ralne kot tudi materialne spodbude takih voznikov, npr. pri zavarovanju mo- 
tornih vozil, kar bi vsekakor imelo pozitiven vpliv na povečanje naše prometne 
varnosti. 

Pri prometni disciplini pa imamo tudi določene pojave nekaterih izrazito 
negativnih skrajnosti. Tako vsako leto ugotavljamo več primerov, da povzro- 
čitelji prometnih nesreč pobegnejo s kraja dejanja in ničesar ne ukrenejo za 
pomoč svojim žrtvam. V letu 1964 je pobegnil 101 voznik, povzročitelj težje 
prometne nesreče, med katerimi jih je bilo 15 s smrtnim izidom. V večini 
primerov so bili pobegli vozniki zelo hitro izsledeni in je lani ostalo neodkritih 
le 10 takih voznikov. 

Informacija o prometni varnosti, ki jo je predložil Skupščini republiški 
sekretariat za notranje zadeve, vsebuje številna vprašanja, ki se nanašajo na 
problem izboljšanja prometne varnosti po tej, subjektivni strani. Pri tem 
nakazuje tudi potrebo, da se podvzamejo določeni ukrepi za realizacijo posa- 
meznih določb novih pravnih predpisov s tega področja kot tudi, da se določeni 
pravni predpisi pripravijo tudi v pristojnosti republike. 

V informaciji so omenjena zlasti vprašanja kontrole vozniške sposobnosti 
voznikov motornih vozil v zvezi z izpiti in zdravniškimi pregledi, problem uspo- 
sabljanja profesionalnih voznikov in urejanja njihovega delovnega časa, vpra- 
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šanje uporabe zakonitih pooblastil pri kontroli alkoholiziranosti in odvzemu 
vozniških dovoljenj, organizacija raziskovalnega dela in usposabljanja določenih 
strokovnih institucij, kot tudi še nekatera druga. Omenjeno je tudi vprašanje 
kaznovalne politike in neadekvatnosti nekaterih določb materialnega kazenskega 
prava ter so v tej smeri dani tudi določeni predlogi. V zvezi s strožjimi sank- 
cijami, ki jih za prometne prekrške uvaja novi temeljni zakon o varnosti pro- 
meta na javnih cestah, je v informaciji zavzeto stališče, naj praksa sama najde 
najprimernejša in najustreznejša merila za pravilno in smotrno aplikacijo teh 
sankcij, pri čemer naj bi se bolj dosledno upoštevale okoliščine in teža vsakega 
posameznega primera ter preventivni učinek in vzgojni namen kaznovanja. 

Ce so nekatera od teh vprašanj ožjega strokovnega pomena, pa z širšega 
družbenega stališča zasluži pozornost zlasti problem splošne prevencije v pro- 
metu. Pri nas delujejo na tem področju mnogi družbeni mehanizmi, zlasti pa 
komisije za vzgojo in varnost v prometu, avto-moto društva, združenja šoferjev 
in avtomehanikov, Rdeči križ in še različni drugi mehanizmi; prometni vzgoji 
pa se kot specifični preventivni dejavnosti posveča v naših šolah precejšnja 
pozornost. Komisije za vzgojo in varnost v prometu v republiki, v občinah in 
v nekaterih večjih podjetjih so razvile zelo široko prometno vzgojno preventivno 
dejavnost in so glavni nosilci ter organizatorji tudi širših akcij te vrste. Po- 
membno vlogo imajo pri tem poleg drugih tudi avto-moto društva, ki razen 
tega opravljajo prepotrebno službo pomoči na cestah, kar je tudi s prometno- 
vairnostnega stališča velikega pomena. Ob uspešnem delu komisij, zlasti v 
splošnem preventivnem in vzgojnem pomenu, pa mislim, da je v sedanjem 
času nujno potrebno, da se problem prometne varnosti kompleksneje obravna- 
va. Menim, da moramo razmisliti o zagotovitvi efikasnejšega sodelovanja in 
permanentnega usklajevanja stališča pri pospeševanju prometne varnosti med 
zainteresiranimi upravnimi organi ter delovnimi in drugimi organizacijami, ki 
opravljajo zadeve, pomembne za varnost prometa. Hkrati bi morali zagotoviti 
večjo pobudo pri reševanju vprašanja varnosti v prometu. 

Kazalo bi razmisliti morda o svetu za varnost prometa, ali o podobnem 
družbenem organu, o čemer pa je seveda treba pripraviti določnejši koncept 
in predlog. 

Prometna vzgoja v šolah in pri mladini na splošno je pomanjkljiva v tem 
smislu, da je ponekod še zelo primitivna, ali pa je sploh ni, da manjka stro- 
kovnega kadra za to vzgojo, da šole ne razpolagajo s sodobnimi učnimi pri- 
pomočki in da je še vedno visok odstotek zlasti predšolske mladine, pa tudi 
odraščajoče, zlasti v nekaterih strokovnih šolah, ki ni zajeta v to vzgojo. 

To je samo bežen pogled na nekatere probleme prevencije, katero moramo 
dalje razvijati in pospeševati, pri čemer lahko pomembno vlogo odigrajo tisk, 
radio in televizija ter film, ki jih moramo več in kvalitetneje uporabljati v te 
namene. 

Pri tem pa se seveda postavlja potreba, da za preventivo v vseh njenih 
formah odvajamo tudi potrebna sredstva. Ta problem ni rešen in pogosto se 
v te namene daje le zelo skromna, simbolična sredstva, ki se dodeljujejo ne 
samo po trenutnih možnostih, temveč tudi po razumevanju. Smatram, da je 
zlasti v komunah možno zagotoviti stalne fonde za prometno preventivo iz 
proračunskih sredstev in stalnih sredstev iz zavarovanja, pa tudi iz socialnega 
zavarovanja in podobnih virov. Menim, da bi morali z republiškimi predpisi 
urediti, da se za prometno preventivo odvaja tudi določeni delež od plačanih 
kazni za prekrške, storjene v prometu. 

10 
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Po objektivni strani je treba med činitelje prometne varnosti zlasti uvrščati 
javne ceste in druge prometne površine in naprave. Nimamo ustreznih podatkov, 
ki bi natančno označevali razmerje med udeležbo subjektivnega in objektivnega 
faktorja v ogrožanju prometne varnosti, ker se ti dve strani med seboj pogosto 
tudi prepletata in dopolnjujeta. Ze pri povsem jasnih primerih lahko ugotovimo, 
da je v 20 °/o pretežni vzrok nesreče na strani ceste. Če bi dejanske vzroke pro- 
metnih nesreč analizirali še. bolj podrobno in vsestransko, pa bi bil, kot to 
kažejo tudi izkušnje po svetu, ta delež verjetno še znatno večji. 

Danes stoje vse dežele v večji ali manjši meri pred problemom, kako od- 
praviti neskladje, ki obstoja med neustreznim stanjem cestne mreže in zahtevo 
po hitrem, varnem in udobnem prometu s sodobnimi motornimi vozili. Ob 
nenehnem tehničnem izboljša vanju motornih vozil se daje vse večji pomen 
javnim cestam kot komponenti, od katere ni odvisen samo nadaljnji razvoj 
prometnih dejavnosti na splošno, ampak tudi večja ali manjša varnost v pro- 
metu. Do takega zaključka lahko' pridemo tudi pri nas, zlasti če primerjamo 
število težjih nesreč na posameznih kategorijah naših cest. Tako pride na 
avto cesti le ena težja prometna nesreča na kilometer ceste, čeprav je ta cesta 
prometno zelo obremenjena; na cestah I. reda pride na kilometer ceste 1,37, na 
cestah II. reda pa 1,25 promete nesreče. Pri tem pa je treba upoštevati še to, 
da z nižjo kategorijo cest relativno pada frekvenca hitrejšega in težjega pro- 
meta. Modernizacija in izgradnja modernih cest je seveda maksimalni program 
za zagotovitev potrebne varnosti, katerega pa moramo gledati s stališča dejan- 
skih materialnih možnosti naše družbe. Če se pa pri tem omejimo na skromnejše 
zahteve, pa bi lahko tudi z manjšimi finančnimi sredstvi uspešno reševali 
nekatere zelo aktualne probleme na naših cestah, če bi tem posvetili večjo 
pozornost in jim dajali zasluženo prioriteto. Mnogi od teh problemov so omenjeni 
v informaciji, prav tako pa nanje opozarja tudi skupina poslancev tega zbora, 
ki je vprašanje prometne varnosti nedavno sama proučevala na terenu. 

Med drugim je nujno potrebno začeti urejati tiste odseke posameznih 
cest, ki so z vidika prometne varnosti najbolj problematični in predstavljajo 
tako imenovane črne točke na naših cestah. V Sloveniji imamo približno' 125 
takih točk, kjer je bilo v letu 1964 več kot po 10 težjih prometnih nesreč, med 
temi pa je zlasti kritičnih 26, kjer so bile nesreče še pogostejše. Čeprav se tudi 
pri teh nesrečah v določenem obsegu javljajo subjektivni vzroki, pa je pretežna 
krivda le na strani ceste. Številčni podatki o prometnih nesrečah kažejo, da so 
zelo številne nesreče v naseljih, saj se tam zgodi preko 70 % vseh prometnih 
nesreč. Ta podatek kaže, da so prometne razmere v naših naseljih marsikje dokaj 
neurejene. V tej zvezi se zlasti postavlja vprašanje zagotovitve potrebne pro- 
metne varnosti otrok, pešcev in kolesarjev. Občani zelo pogosto zahtevajo 
ureditev prometnih razmer s svojimi intervencijami na zborih občanov, v kra- 
jevnih skupnosti, v tisku in tudi drugod. Prometno-varnostni faktor bi moral 
dobiti zlasti v mestnih središčih večji pomen tako v urbanističnem in komu- 
nalnem urejanju naselij kot tudi v boljši cestno-vzdrževalni službi, bolj siste- 
matičnemu in hitrejšemu urejanju prometne signalizacije ter bolj proučenem in 
enotnem režimu na mestnih prometnih površinah. 

V informaciji se omenja še številna druga vprašanja, ki jih velja hitreje 
reševati. Med te sodi zlasti problem splošne signalizacije na naših cestah, ki je 
ponekod preštevilna ali pa pomanjkljiva in zastarela. Nadalje je tu problem 
neurejenih avtobusnih postajališč na cestiščih. Teh je v vsej Sloveniji še vedno 
okoli 1700 in predstavljajo znatno nevarnost v prometu. Enako velja glede 
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odstavnih prostorov za težja tovorna vozila. Nastopa tudi potreba po sodobno 
organizirani oestno-vzdrževalni službi, ki naj bi kar najhitreje reagirala ha 
spremembe na cestah, ki nastajajo zaradi vremenskih razmer ali drugačnih 
vzrokov. Pojavljajo pa se še drugi podobni problemi. u c 

Vprašanje prometne varnosti je aktualno tudi v železniškem prometu. Na 
območju skupnosti železniških podjetij Ljubljana je bilo v 1964. letu 2046 
izrednih dogodkov; trčenja, naleti, prevozi signalov in'tako dalje; kar je sicer 
za 6,5 "/o manj kot v letu 1963, vendar so ti dogodki z gledišča prometne varnosti 
zelo pomembni. Pri raznih dogodkih je bilo 66 oseb mrtvih in 136 telesno; poško- 
dovanih oseb. Tudi v železniškem prometu se javljajo podobna vprašanja kot 
pri prometu na cestah; potrebne so dolgotrajne naložbe za obnovitev zastarelih 
naprav, po drugi strani pa je treba vprašanje prometne varnosti posebej1 za- 
ostriti pri samem železniškem osebju. Hitreje je treba reševati vprašanje 
železniških prehodov, ki predstavljajo pomembno nevarnost pri sedanjem razvo- 
ju in sedanjem tempu cestnega prometa ter zaradi neurejenosti povzročajo 
številne žrtve. 

Na žičnicah, kot novih napravah v našem turističnem prometu, do sedaj ni 
bilo nesreč, ki bi terjale človeške žrtve, utrpeli pa smo nekaj poškodb in mate- 
rialno škodo. To so še zelo nove naprave, ki še ne kažejo hib, vendar pa je treba 
organizirati stalni strokovni nadzor, da se morebitne hibe pravočasno odkrijejo. 
Nadzorstvo nad žičnicami je v pristojnosti občinskih organov, ki sicer ta nadzor 
opravljajo, vendar zajema kontrola predvsem tiste naprave, ki niso v neposredni 
zvezi z varnostjo prevoza. Žice, zavorne naprave in podobno pa so kontrolirane 
često zelo pomanjkljivo, zaradi česar bi bilo treba kontrolo žičnic poveriti uspo- 
sobljeni strokovni instituciji, na primer Zavodu za raziskavo materiala in kon- 
strukcij SRS ali podobni instituciji in nabaviti ustrezne sodobne naprave, ki 
bodo omogočale zanesljiv pregled. Pooblaščene in tako> opremljene institucije 
naj bi dajale svoja soglasja tudi k projektom za gradnjo žičnic, njihovi stro- 
kovnjaki pa naj bi obvezno sodelovali tudi pri reševanju tehničnih problemov 
dograjenih žičnic. Vrzel je nadalje v strokovni usposobljenosti oseb, ki nepo- 
sredno upravljajo žičnice, pri čemer pa za urejanje vprašanj na tem področju 
ni ustreznih predpisov. Podjetja, ki upravljajo žičnice, bi morala skrbeti tudi 
za večji dvig reda v prometu na žičnicah in to zlasti ob prometnih konicah; pri 
dohodih k žičnicam pa je nujno treba urediti parkirne prostore in organizirati 
čuvanje vozil. Parkirišča bi morala biti sestavni del gradbenih načrtov za žičnice; 
izdajo gradbenih dovoljenje za žičnice pa bi morali vezati na izpolnitev tega. 
pogoja. 

Ob teh subjektivnih in objektivnih pogojih prometne varnosti je nujno 
potrebno poskrbeti za pravilno* izvajanje določil naših novih predpisov s pod- 
ročja prometa, v katerih je vprašanju prometne varnosti dano pomembno: 
mesto. V tej smeri se morajo angažirati predvsem ustrezne inšpekcije in organi 
za notranje zadeve. Tehnični opremljenosti in drugim potrebam teh služb kot: 
tudi njihovemu nadaljnjemu razvoju in uspešnemu delovanju pa morajo posve- 
titi vso pozornost tudi družbeno-politične skupnosti. 

Inšpekcijski organi, milica in drugi organi notranjih zadev v občini in 
republiki morajo biti še bolj iniciativni pri predlaganju in izvajanju ukrepov 
za izboljšanje prometne varnosti. V tej zvezi so te službe dobile v novih pred- 
pisih s področja prometa tudi širša in zelo pomembna nova pooblastila. Proble- 
me prometne varnosti morajo ti organi še bolj vsestransko in temeljito anali- 
zirati in jih v večji meri posredovati skupščinam družbeno-političnih skupnosti 
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in njihovim pohtično-izvršilnim organom, da se tako kar najhitreje rešujejo 
tekoča vprašanja na tem področju. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Promet in njegova varnost sta z gledišča 
narodnega gospodarstva in pogojev sodobnega življenja ter zaradi potrebe, da 
se v prometu kar najbolj zaščiti integriteta občana, nedvomno zadeva, ki je 
splošnega družbenega pomena. Tej problematiki moramo zato posvečati več 
pozornosti kot doslej. Skrb družbeno-političnih skupnosti in njihovih organov 
ter drugih organizacij, pa tudi občanov, za ustvaritev ugodnejših pogojev 
za varnost prometa in preprečevanje prometnih nesreč kot tudi drugih nevar- 
nosti v prometu, mora postati njihova trajna naloga. Ta obveznost velja še 
posebej za državne organe ter delovne in druge organizacije, ki skrbijo za 
gradnjo in vzdrževanje cest in drugih prometnih površin ter naprav kot tudi 
za delovne in druge organizacije, ki opravljajo javni prevoz potnikov in blaga. 

Mislim, da ugotovitve skupine poslancev, ki so proučevale ta problem, in 
informacija o prometni varnosti, ki jo je Skupščini predložil Republiški sekre- 
tariat za notranje zadeve, dovolj osvetljujejo pomen prometne varnosti v naši 
republiki, prav tako pa so poleg širših in perspektivnih nalog prikazani v dolo- 
čenem obsegu tudi tisti najaktualnejši problemi, glede katerih moramo čimprej 
najti ustrezne rešitve. Prosim, da Skupščina podpre ta prizadevanja in odobri 
stališča, ki so navedena v predloženem gradivu. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Problematiko s področja prometne var- 
nosti je obravnaval tudi odbor našega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov. Njegovo poročilo ste prejeli; poročevalca odbora, tovariša Mira 
Heglerja, pa prosim še za ustno poročilo. 

Miro Hegle r: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora 
je s skupinami poslancev našega zbora proučeval vprašanje prometne varnosti 
v SR Sloveniji. Poročilo odbora vam je bilo že predloženo. Obenem pa je tudi 
Republiški sekretariat za notranje zadeve pripravil izčrpno informacijo o stanju 
prometne varnosti na področju SR Slovenije. Tudi to' informacijo ste prejeli. 
Obe'gradivi navajata pereče probleme varnosti v cestnem prometu, v prometu 
z žičnicami, v železniškem in letalskem prometu. 

Nimam namena ponavljati ugotovitev, ki jih navaja gradivo, pač pa bi rad 
govoril o nekaterih pomembnejših vprašanjih, ki se ponavljajo, ko govorimo 
o varnosti v prometu v naši republiki. 

Naš odbor je največjo pozornost posvetil cestnemu prometu, ker je ta v 
primerjavi z drugimi prometnimi panogami najbolj razširjen in ker predstavlja 
največjo nevarnost za življenje in zdravje občanov. 

Poročilo kaže, kako hitro naraščajo cestno prometna sredstva, zlasti motor- 
na vozila, in kako nesorazmerno hitro narašča število prometnih nesreč. Prav 
ti podatki opozarjajo na nujnost takojšnjega ukrepanja. Število mrtvih in po- 
škodovanih v lanskem letu kot tudi visoka materialna škoda nas sili k temu, 
da podvzamemo vse ukrepe za zavarovanje življenj in zdravja ljudi. Tehnična 
usposobljenost prometnih naprav naj omogoči našemu človeku varno potovanje, 
ne pa okvare, zdravja ali celo smrt. 

Sprijazniti se moramo z dejstvom, da za cestno gospodarstvo ne moremo 
dajati niti toliko sredstev, kot bi jih zahtevala enostavna reprodukcija, kaj šele 
razširjena. Kritičnemu stanju cest, mostov in drugih objektov bo treba prilago- 
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diti hitrost, gostoto, obremenitev itd. Glede gospodarjenja s cestami je bilo 
v odboru razpravljanja o tem, da bo treba verjetno spremeniti dosedanji sistem 
cestnega gospodarjenja in način njegovega financiranja. Treba bo poiskati 
pravilno sorazmerje v financiranju vzdrževanja cest glede na uporabnike cest, 
zlasti še, ker je dokazano, da delovne organizacije, ki se ukvarjajo s prevozom 
ljudi in blaga, ne dajejo sredstev za vzdrževanje cest v sorazmerju s koriščenjem 
cest. 

Vprašljivo je, ali so ceste zaradi svoje javne funkcije lahko osnovna sredstva 
delovnih organizacij, to je cestnih podjetij, in ali ne bi bilo smotrneje prepustiti 
gospodarjenje s cestami zainteresiranim skupnostim, ki so identične z družbeno- 
političnimi skupnostmi. Vzdrževanje cest naj bi se urejalo s pogodbenimi odnosi 
med družbeno-političnimi skupnostmi in cestnimi podjetji. S pogodbami bi zago- 
tovili obseg in kvaliteto dela. 

V bodoče se bo treba tudi močneje zavzeti za dosledno izvajanje obstoječih 
predpisov, ki zagotavljajo varnost prometa, čeprav bo verjetno tudi razprava 
pokazala, da obstoje pri tem določene objektivne težave. Predvsem organi za 
notranje zadeve in področne inšpekcije se bodo morali močneje zavzeti za 
učinkovit nadzor nad izvajanjem predpisov. Pomembno vlogo pri tem pa imajo 
tudi sodišča in sodniki za prekrške, ko obravnavajo kazniva dejanja, oziroma 
prekrške na področju prometa. 

Posebej moram omeniti žalostno dejstvo, ki izhaja iz poročil, da so žrtve 
prometnih nesreč najpogosteje kolesarji in pešci, za katerih varnost je večina 
občin storila vse premalo in je obstoječe stanje zato nujno izboljšati. K varnosti 
prometa lahko mnogo pripomorejo tudi delovne organizacije, ki se ukvarjajo 
s transportom in sicer tako, da svojo notranjo organizacijo prilagodijo sodobnim 
zahtevam naraščajočega prometa. Pri tem imam v -mislih tehnično brezhibnost 
in pravilno opremljenost vozil, ustrezno strokovno usposobljenost voznikov, pa 
še upoštevanje posebnih pogojev, ki jih postavlja današnji naraščajoči promet. 

Za uspešno uveljavljanje prometne varnosti so posebno pomembni preven- 
tivni ukrepi in preventivna dejavnost na splošno. Ta dejavnost zahteva razme- 
roma malo finančnih sredstev, katero pa je nujno potrebno zagotoviti. Razmi- 
sliti bi morali o možnosti, da se v občinah ustanovijo posebni skladi za preven- 
tivno dejavnost, v katere bi se stekala sredstva, ki jih za tako dejavnost name- 
nijo razne institucije, na primer občinske skupščine, zavarovalnice, komunalni 
zavodi za socialno zavarovanje in tako dalje. Med preventivne ukrepe moramo 
šteti tudi prometno vzgojo, tako v šolah kot tudi izven nje. 

To so le nekatera najpomembnejša vprašanja s področja varnosti prometa, 
na katera sem želel opozoriti. V razpravi, ki bo sledila, bodo nedvomno izražena 
osebna stališča do posameznih problemov. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo. Vabim tudi goste, 
da se udeležijo razprave, kadar smatrajo, da je to potrebno1. Prvi govornik 
je Dušan Barbič. 

Dušan Barbič: Informacija o stanju prometne varnosti v SR Slove- 
niji, ki smo jo prejeli za današnjo sejo, obravnava vse važnejše elemente, ki 
vplivajo na varnost prometa ter nakazujejo potrebne splošne in preventivne 
ukrepe, da se stanje prometne varnosti na našem območju ne bi še poslabšalo, 
V zvezi s tem želim omeniti nekatere probleme, ki se tičejo predvsem cestnega 
prometa. 
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Ob današnjem naglem razvoju gospodarstva smo prav gotovo posvečali 
premalo pozornosti razvoju prometa. Dokaz za to je tudi današnje stanje cest 
in splošno stanje cestnega omrežja pri nas. Zato je treba pospešiti izdelavo 
regionalnih planov in planov cestnega omrežja na področju SR Slovenije. Brez 
tega namreč ne moremo govoriti o komunalnem urejanju in urbanizaciji naselij, 
kar je prav gotovo vezano z večjo varnostjo prometa. 

V informaciji so omenjeni tudi posebno nevarni odseki cest, kjer se pogosto 
ponavljajo nesreče. Glede teh nesreč pa ne gre pripisovati krivde samo voznikom 
in tehnični pomanjkljivosti vozil, temveč tudi stanju naših cestnih vozišč. Pet- 
kratno povečanje obremenitve cest v zadnjih 8 letih in to na cestah, od katerih 
so nekatere grajene celo pred vojno in niso bile dimenzionirane na tako obre- 
menitev, je zaskrbljujoče in terja najodločnejše reševanje tega problema. Zaradi 
tega je potrebno zagotoviti finančna sredstva za ureditev oziroma rekonstrukcijo 
najbolj kritičnih odsekov cest. 

Zaradi ilustracije navajam samo enega od odsekov, omenjenih v informaciji, 
in sicer odsek ceste Dekani—Koper—Sečovlje. V SR Sloveniji je leta 1956 
znašala povprečna obremenitev cest 1615 ton z 988 vozili v 24 urah, v letu 1964 
pa 9218 ton s 3774 vozili, kar predstavlja indeks 511. Na cesti Dekani—Koper— 
Sečovlje pa je to stanje še veliko slabše. Leta 1956 je znašala obremenitev v 24 
urah 4926 ton z 2106 vozili, v letu 1964 pa znaša obremenitev 37 777 ton z 12 650 
vozili v 24 urah, kar predstavlja indeks 779. To pomeni, da je obremenitev na 
tej cesti v 24 urah štirikrat večja od povprečne obremenitve na drugih cestah 
Socialistične republike Slovenije. Ob tem ne smemo pozabljati, da bodo omenje- 
ne številke še naraščale zaradi dejstva, da se na tem področju turizem in malo- 
obmejni promet zelo naglo razvijata. Če ne bomo poleg vseh preventivnih 
ukrepov najresneje pristopili k rekonstrukciji te ceste, na kateri smo imeli v pre- 
teklem letu 400 poškodovanih oseb, to je toliko kot v preteklem letu v celoti 
na cestah Socialistične republike Črne gore, bomo prevzeli prav gotovo veliko 
odgovornost z daljnosežnimi posledicami, ki se ne bodo' odražale samo v mate- 
rialni škodi, marveč tudi v zaostajanju razvoja drugih panog gospodarstva na 
tem področju. Osebno smatram, da ne bodo zadostovali samo preventivni ukrepi 
na področju vzgoje, signalizacije, ostrejši kriteriji pri kaznovanju itd., marveč 
da bo treba zagotoviti tudi finančna sredstva, ki so neobhodno potrebna za 
odpravo črnih točk, ob tem pa bo treba razmisliti tudi na omejitev osnih pri- 
tiskov zlasti tranzitnih vozil, ki predstavljajo močan faktor na cestah v So- 
cialistični republiki Sloveniji. 

Glede na tako stanje menim, da je v informaciji navedeni predlog o formi- 
ranju sveta za varnost prometa, ki bi ga imenoval Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, več kot utemeljen in ga je treba čimprej ustanoviti. 

Vzdrževanje cest po cestnih podjetjih je po mojem mnenju prav tako eden 
od činiteljev, ki vplivajo na varnost prometa. Zaradi ugotovitve, da so tudi 
vzdrževalna dela na mnogih odsekih naših cest slaba, predlagam, da se razmisli 
o ustrezni reorganizaciji cestnih podjetij. Prav gotovo so sredstva, s katerimi 
cestna podjetja razpolagajo, premajhna in preskromna, da bi se lahko rešili 
problemi, pred katere so cestna podjetja postavljena. Res pa je tudi, da bi se 
s temi skromnimi sredstvi marsikje dalo ceste bolje vzdrževati kot sedaj. V pod- 
krepitev svojih trditev navajam še to, da so cestna podjetja, ki v večini pri- 
merov sama nastopajo kot projektanti, investitor, izvajalec in nadzorni organ 
obenem kratko malo brez družbene kontrole. Prav gotovo pa pri njih obstojajo 
rezerve za racionalnejše koriščenje razpoložljivih sredstev in zato predlagam, 
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da se proučijo možnosti take organizacije cestnih podjetij, ki bo zagotovila učin- 
kovitejši nadzor nad sredstvi, ki jih ta podjetja trosijo. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Danilo Masten. 

Danilo Masten: Tovarišice in tovariši poslanci! Kljub temu, da je v 
gradivu in v informacijah problematika varnosti prometa izredno dobro obde- 
lana, želim posebej prikazati probleme varnosti v prometu na območju naše 
občine. 

Naraščanje števila prometnih nesreč v zvezi z naraščanjem prometa je 
tujdi za naše območje razumljivo, vendar je zaskrbljujoče dejstvo, da imamo 
vedno več cestno-prometnih nesreč s smrtnimi izidi in da so te v preteklem letu 
narasle za več kot 100 °/o. Najtežje nesreče nastajajo zaradi objestnosti in. brez- 
brižnosti, dostikrat pa jim botruje tudi alkohol. Hkrati ugotavljamo, da večino 
teh nesreč povzročajo mladi ljudje, ki so' pri vožnji z motornimi vozili brez- 
obzirni do drugih udeležencev v cestnem prometu. Tudi pri nesrečah, ki nasta- 
jajo zaradi vinjenosti, je udeleženih veliko mladih ljudi. 

V letu 1964 sta se pripetili v naši občini 502 prometni nesreči, od tega je 
bilo 12 nesreč s smrtnim izidom; v letu 1963 pa je bilo samo 5 smrtnih prime- 
rov. Nadalje je bilo v prometnih nesrečah hudo poškodovanih 72 oseb, lažje 
pa 160. Materialna škoda, ki je nastala pri prometnih nesrečah, je znašala nekaj 
več kot 18 milijonov dinarjev. 

Iz teh sicer skromnih podatkov se vidi, da je krvni davek na naših cestah 
iz leta v leto večji. Prepričan sem, da bo današnja razprava nakazala še druge 
probleme s tega področja in da bo treba na podlagi teh ugotovitev nujno pod- 
vzeti določene ukrepe, če že ne za zmanjšanje prometnih nesreč, pa vsaj za 
preprečitev njihovega naraščanja. Kaznovalna politika so'dišč in sodnikov za 
prekrške nasproti kršilcem prometnih predpisov ni skladna in se pri izreku 
kazni uporabljajo različni kriteriji oziroma merila. Ze sam postopek je v večini 
primerov predolg in ne učinkuje na storilca. Sodišča le redko izrekajo odvzem 
vozniškega dovoljenja, čeravno se dostikrat ugotavlja, da je bil storilec ob času 
nesreče pod vplivom alkohola. Odvzem vozniškega dovoljenja se sicer izreka 
tam, kjer se pokaže očitni znak vinjenosti, in če je nesreča imela težje posledice. 
Sodniki za prekrške so v, tem primeru bolj dosledni in izrekajo ta varstveni 
ukrep, čim je ugotovljeno, da je kršilec bil pod vplivom alkohola ne glede na 
to, ali je prekršek imel težje posledice ali ne. Tudi pri sodnikih za prekrške so 
postopki predolgi, predvsem pa takrat, kadar gre za ugotovitev stopnje alkohola 
v krvi. Celoten postopek je zaradi nezadostnih pripomočkov otežkočen in izre- 
čeni varnostni ukrep navadno nima zadostnega vzgojnega učinka, ker se vsak 
kršitelj navadno v tem času že dobro pripravi. Roki, ki so določeni s temeljnim 
zakonom o varnosti prometa na javnih cestah, bodo težko izvedljivi posebno 
takrat, ko bo potreben odvzem krvi zaradi ugotavljanja stopnje alkohola po 
postopku, ki je sedaj uveljavljen. 

Število cestno prometnih prekrškov vedno bolj narašča, kar je v določenem 
obsegu tudi posledica naraščanja števila udeležencev v cestnem prometu. Za- 
skrbljujoče pa so ugotovitve, da prihaja do teh kršitev v velikem obsegu zaradi 
objestnosti voznika, neupoštevanja cestnih znakov, prehitre vožnje, omalovaže- 
vanja drugih udeležencev v cestnem prometu, slabo vzdrževanih in nezadostno 
opremljenih prometnih sredstev, vinjenosti ter zaradi nediscipliniranosti mope- 
distov, kolesarjev in tudi pešcev. Sankcije, ki jih predpisuje zakon, so sicer pri- 
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merne, pač pa je nekoliko prenizko, sankcionirana vožnja s kolesom brez luči, 
ki je pri nas glede na veliko število kolesarjev zelo pogosta kršitev. Cestna 
kontrola je glede na gostoto prometa prešibka. Kontrolirane so v glavnem ceste 
I. reda, mnogo manj pa je kontrole na drugih cestah, ki so več ali manj pre- 
puščene krajevnim postajam milice. Ugotavlja se, da kontrola s strani splošne 
milice ni dovolj strokovna, zaradi česar pride večkrat do nesoglasij med voz- 
nikom in službujočim miličnikom, ter do> različnih težav v samem postopku. 

Prometna vzgoja, ki jo izvajajo občinske komisije za varnost prometa, ni 
dovolj uspešna. Komisije imajo< premalo opore pri družbeno-političnih organi- 
zacijah in tudi pri prosvetnih delavcih. Pred leti je bila prometna vzgoja precej 
dobro vpeljana v osnovnih šolah, v zadnjem času pa je precej nazadovala in se 
ponekod celo opušča. O tem je bilo precej razprav in polemike, češ da pro- 
metna vzgoja ni nikjer predpisana kot obvezen predmet. Na drugi strani pa 
prosvetni delavci zatrjujejo, da je učni program že tako prenatrpan in da ne 
morejo uvajati v ta program še novih predmetov. 

Delo komisij in strokovnih organizacij je več ali manj odvisno od razume- 
vanja subjektivnih činiteljev v teh organizacijah. Niso iredki primeri, da se 
organiziranih predavanj o prometu in njegovi problematiki udeležuje prav malo 
članov delovnih organizacij, ker enostavno menijo, da jim ta predavanja niso 
potrebna, ker imajo že opravljen izpit in ne čutijo potrebe, da bi od časa do časa 
to znanje obnavljali, čeprav to ni nikjer posebej predpisano. 

Finančno stanje občinskih komisij za varnost prometa je slabo. Sredstva, 
ki jih komisije potrebujejo za vzgojno delo, pridobivajo le s težavo. Izredno 
močan vzgojni učinek ima prikazovanje konkretnih prometnih nesreč s foto- 
grafijami. S takimi fotografijami se lahko prirejajo občasne razstave. Urejanje 
takih razstav pa je vezano na precejšnje izdatke, katerih pa komisije zaradi po- 
manjkanja sredstev dostikrat ne prenesejo. Zelo dobro propagandno sredstvo je 
tudi film, katerega pa v zadnjem času precej pogrešamo. Če se takšni filmi 
še predvajajo, pa so zastareli; nekateri pa za udeležence niso več zanimivi, ker 
so bili že prevečkrat predvajani. 

Zelo pereče je vzdrževanje cest, kar je bilo sicer že omenjeno. Ponekod je 
stanje cest zelo kritično. Makadamske ceste so v večini zelo slabe in nezadostno 
oskrbovane, kljub temu, da na splošno navoznega materiala ne primanjkuje. 
Ne bi mogli trditi, da so v tako slabem stanju le ceste, na katerih je velik mo- 
torni promet, kajti prav tako' slabe so tudi ceste, na katerih se promet ni 
bistveno povečal. To so predvsem ceste III. in IV. reda. 

Križišča cest II. reda z železniško progo bi morala biti iz varnostnih razlogov 
bolje opremljena s potrebno signalizacijo ne glede na to, ali poleg nje obstojajo 
zapornice ali ne. Številni primeri prometnih nesreč na teh križiščih nas opozar- 
jajo na pomanjkljivo signalizacijo, zaradi česar bi morali ta križišča opremiti 
še s signalnimi lučmi. 

Tehnični pregledi motornih vozil so določeni z zakonom in ise morajo opra- 
viti vsako- leto, razen glede vozil, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov. 
To določilo bi ustrezalo le v primeru, če bi imeli ceste tako urejene, da ne bi 
bilo pričakovati tako število okvar na motornih vozilih zaradi stanja cestišč. 
Največkrat pride do okvar pri tovornih vozilih, ki so tudi sicer na splošno v 
slabem stanju. Tehnični' pregledi se izvajajo v podjetjih, ki imajo ustrezna po- 
oblastila. Pregledi bi se morali opravljati komisijsko, vendar se zelo redko 
dogodi, da bi pregled opravila komisija, temveč to delo navadno opravijo posa- 
mezniki. Tudi odnos med podjetjem, ki opravlja tehnične preglede in stranko, je 
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večkrat grajen le na zaslužku podjetja. Komisije bi morale biti bolj samostojne 
in neodvisne. Pooblaščena podjetja, ki izvajajo tehnične preglede, so si že naba- 
vila potrebno opremo in postaja strokovna raven pregledov vedno višja. Kljub 
temu, da se ta podjetja v tem pogledu vse bolj osamosvajajo, pa bi komisije 
morale biti sestavljene, vsaj po našem mnenju, ne le iz strokovnjakov teh podje- 
tij, temveč tudi iz strokovnjakov izven podjetja, da bi bile komisije še bolj ne- 
pristranske. 

Dosedanji sistem pripravljanja voznikov motornih vozil je bil učinkovit, 
vendar pa za marsikaterega občana nedosegljiv ali pa težko dosegljiv, zaradi 
visokih stroškov šolanja, ki je bilo v pripravah na izpit obvezno. Občuti se pre- 
cejšnje pomanjkanje strokovne literature, ki naj služi občanom, da se lahko pri- 
pravijo na vozniški izpit v novih pogojih. Ta literatura bi morala biti pripravlje- 
na tako, da bi bila razumljiva tudi preprostemu človeku in da bi z njeno pomočjo 
lahko spoznal cestno-prometno problematiko vsak občan. Upoštevati moramo 
namreč to, da se za vozniške izpite pripravljajo tudi ljudje, ki nimajo dovolj 
strokovne in tudi ne splošne izobrazbe. Dosedanje gradivo, ki so se ga poslu- 
ževale šole avto-moto društev, je bilo primerno le za šolsko preučevanje, kjer se 
je to gradivo po sistemu predavanj temeljito obravnavalo. Kandidati, ki šol niso 
obiskovali, oziroma jih v bodoče ne bodo obiskovali, se bodo sicer iz vseh 
tekstov zahtevano snov naučili, ne bodo pa poznali ostalih predpisov. Tudi 
takšni kandidati bodo morda vozniški izpit uspešno opravili, vendar bodo na 
cestah nezanesljivi in nemalokrat tudi nevarni. 

Ker vsi želimo, da se varnost v prometu izboljša, ne samo zaradi velikih 
človeških žrtev, temveč tudi zaradi materialne škode, ki gre na breme celotne 
družbene skupnosti, sem mnenja, da naj bi zbor med drugimi priporočili in 
ukrepi sprejel tudi naslednja priporočila: 

Družbeno-politične organizacije naj na vsem območju SR Slovenije resneje 
obravnavajo probleme cestnega prometa. Na podlagi ugotovitev teh obravnav 
naj se podvzamejo ustrezni preventivni ukrepi. 

Ker bodo represivni ukrepi dosegli zaželeni uspeh in vzgojni namen le 
če bodo prometni prekrški pravilno in strokovno' ugotovljeni, je treba kontrol- 
nim organom, predvsem na cestah II. reda in nižjih redov, zagotoviti vse mož- 
nosti za strokovno izpopolnitev. 

Postopki v sodnem, kakor tudi v upravnem kazenskem postopku, naj se 
spremenijo tako, da bodo krajši, hitrejši in elastičnejši. 

Več skrbi je treba posvetiti ureditvi cest, čeprav to terja velika denarna 
sredstva, ker bomo šele ob urejenih cestah lahko bolj dosledni pri izvajanju 
cestno prometnih predpisov. 

Železniške prelaze, posebno na bolj prometnih cestah, je treba opremiti 
s svetlobnimi znaki, pri vseh novih gradnjah pa skrbeti, da se prehodi uredijo, 
kjer je to mogoče, s podvozi ali pa z nadvozi. 

Glede na številne prekrške kolesarjev zaradi vožnje brez luči naj bi trgo- 
vine in proizvajalci dajali v promet samo kolesa, ki so v celoti opremljena z 
varnostnimi in signalnimi napravami. 

Komisijam za varstvo prometa pri občinskih skupščinah je treba v bodoče 
nuditi več pomoči in tudi več sredstev. V vseh šolah naj bi se vsaj za nekaj ur 
v šolskem letu uvedla prometna vzgoja kot učni predmet, ki bi bil lahko obvezen 
ali pa tudi ne. Prav tako naj bi se tej vzgoji posvetilo v bodoče več skrbi tudi 
v delovnih in drugih organizacijah. 
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Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Franc Svetel j, poslanec iz 
občine Kamnik. 

Franc Svetelj: V svoji razpravi o problemih prometne varnosti v 
naši republiki želim spregovoriti o vlogi delovnih organizacij v prometu pri 
oblikovanju in izvajanju internih predpisov, pravilnikov in drugih aktov, ki se 
tičejo prometne varnosti. 

Takoj na začetku lahko ugotovimo, da so obstoječi interni akti na tem 
področju v delovnih organizacijah več ali manj odraz pomanjkljive in neurejene 
splošne zakonodaje na področju prometne varnosti pri nas. Njihov nastanek in 
obseg sta bila več ali manj odvisna od dobre volje in prizadevnosti delovnih 
kolektivov na področju prometa. S tem v zvezi delovne organizacije opozarjajo 
na mnoga odprta vprašanja, ki jih bo treba z našimi republiškimi predpisi čim- 
prej urediti. Med te spadajo tehnični pregledi vozil v javnem prometu, registra- 
cija voznih redov, urejanje avtobusnih postaj in postajališč, vprašanje prometne 
inšpekcije, pravilniki o signalizaciji itd. 

Ker so za varnost prometa še posebej odgovorne delovne organizacije, ki 
opravljajo javni prevoz potnikov in blaga, bi morale prav te delovne organi- 
zacije imeti najbolj urejene interne predpise o prometni varnosti. Razen neka- 
terih naših največjih podjetij za javni prevoz potnikov kot so: Ljubljana-trans- 
port, Sap, Slavnik, Inter-Evropa in nekatera druga, so le redka podjetja, ki bi 
imela ustrezne notranje predpise na tem področju; največkrat so pomanjkljivi 
in dokaj splošni. Praksa kaže, da organi upravljanja v teh delovnih organizacijah 
preredko razpravljajo o problemih prometne varnosti in izvajanju predpisov na 
tem področju, koliko! le-ti obstojajo. 

Vse premalo je skrbi, da bi se obstoječi pravilniki sproti izpopolnjevali s 
čimbolj konkretnimi, določili. Ponekod najdemo določila o zagotovitvi varnosti 
v javnem prometu med vsebino pravilnikov, ki urejajo ostala področja, marsikje 
pa še vedno niso prišli dalj kot do nekih splošnih načel, zapisanih v statut de- 
lovne organizacije. 

Zlasti problematični so ponekod notranji predpisi glede zaposlovanja voz- 
nikov motornih vozil. Ti pravilniki marsikje resno kršijo osnovne principe var- 
nosti in silijo voznike v nesrečo; zlasti pravilniki o osebnih dohodkih postavljajo 
osebne dohodke voznikov večinoma le v odvisnost od prevoženih tonskih kilo- 
metrov, pri čemer pa ni važen delovni čas voznika. Niso redki primeri, da je 
voznik na vožnji brez počitka tudi po 20 ur, oziroma da nekateri vozniki z nad- 
urami dosežejo tudi do 500 delovnih ur na mesec. Zato so zelo pogosto nesreče, 
ko voznik zaradi utrujenosti zaspi ali izgubi oblast nad vozilom. Mislim, da 
zaradi tega ni odveč poudariti, da bi bilo potrebno predpise o zaposlitvi vozni- 
kov, ki se že dalj časa pripravljajo, čimprej izdati. Glede odvisnosti osebnih do- 
hodkov zaposlenih voznikov v javnem prometu, zlasti v tovornem, od števila 
prevoženih kilometrov, je treba omeniti, da so ponekod na primer v podjetju 
Ljubljana-transport to vprašanje dokaj uspešno rešili tako, da je osebni 
dohodek voznika predvsem odvisen od dohodka, ki ga ima delovna organizacija 
od posameznega aranžmana v prevozu, od ekonomičnosti prevoza in podobno. 
Kljub temu pa pri tem podjetju ugotavljajo, da bo treba poostriti kontrolo nad 
izvajanjem internega predpisa, ki določa, da morata biti na avtu, vlaku ozi- 
roma na težkih vozilih s prikolico, obvezno dva voznika, česar pa sedaj vozniki 
ne upoštevajo. Niso redki primeri raznih medsebojnih dogovorov med vozniki, 
ki so določeni za skupno vožnjo in podobno. 
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Interni predpisi posvečajo premajhno pozornost tudi službi za tehnične 
preglede in popravila vozil. Razen nekaterih redkih podjetij, ki sem jih že 
omenil, je zelo malo drugih delovnih organizacij s solidno organizirano službo 
za tehnične preglede in popravila. V mnogih podjetjih je to delo prepuščeno 
samim voznikom. Zato ni slučajno, da se pri tehničnih kontrolah vozil ugo- 
tavlja na skoraj polovici vozil take napake in pomanjkljivosti, ki ogrožajo 
varno vožnjo. Vsekakor bi bilo treba osvojiti predlog, ki je v nekaterih pod- 
jetjih že uresničen, naj bi interni predpisi v teh delovnih organizacijah določali 
število kilometrov in ne mesecev, po katerih je treba pregledati posamezno 
vozilo za tovorni oziroma potniški promet. Dosedanji letni tehnični pregledi 
motornih vozil in šestmesečni pregledi avtobusov iz varnostnih vidikov več ne 
zadostujejo. 

V zvezi s prometno varnostjo je zlasti aktualno tudi vprašanje usklaje- 
vanja voznih redov avtobusnih podjetij. Do leta 1962 je te usklajeval Repu- 
bliški sekretariat za promet. Zvezni zakon pa je to pristojnost prenesel na 
republiško oziroma okrajne gospodarske zbornice. Čeprav je bil na tem pod- 
ročju dosežen določen korak naprej, smo še vedno priče pogostim primerom 
prehitevanj iz konkurenčnih razlogov. Letos je bilo doslej registriranih okrog 
145 takih primerov. Kaže, da bo treba, kontrolo na tem področju zaostriti. 
Medsebojna tekmovanja, kdo bo pobral več potnikov, se v zadnjem času. zlasti 
na tistih progah, ki si jih delijo avtobusna podjetja s svojimi nekdanjimi a 
sedaj osamosvojenimi poslovnimi enotami, kot so: Ljubljana-transport in Avto- 
promet Gorenjska, SAP in Transturist — Skofja Loka in tako> dalje. Vozni redi 
na teh progah se med letom niso smeli spremeniti in so bile proge enostavno 
razdeljene med dvoje ali več prometnih organizacij. 

Eno izmed zelo perečih vprašanj, ki sicer ne zadeva samo delovnih orga- 
nizacij, pač pa terja tudi ustrezne republiške predpise, je obremenjevanje naših 
cest s težkim tovornim prometom. Na. naših cestah se pojavljajo' vedno- števil- 
nejša težka in specialna, vozila ter avto-vlaki domačih in tujih prevoznikov. 
V mnogih primerih so ta vozila preobremenjena oziroma preobremenjujejo naše 
ceste, zaradi česar uničujejo vozišča in ogrožajo varnost prometa. O tem pro- 
blemu nam precej povedo nekateri, podatki iz gradiva Republiškega sekreta- 
riata za notranje zadeve, predloženega za današnjo sejo. Medtem ko se je, na 
primer, število vozil v 24 urah na cestah prvega reda v zadnjih osmih letih 
povečalo za 2,8-krat, pa se je obremenitev istih cest v tonah na dan 5-krat 
povečala. To kaže, da so ceste preobremenjene ne samo z več vozili, pač pa 
tudi z znatno' težjimi vozili. Po nekaterih podatkih predstavljaj o 56'°/o celotne 
obremenitve naših cest prav težka vozila. 

Čeprav smo petino naših cest modernizirali, naše ceste ne ustrezajo se- 
danjemu težkemu prometu. Skoraj polovica cest ni primernih za sedaj dovoljene 
osne pritiske. Na nekaterih cestah bo treba čimprej uvesti stalne omejitve 
prometa s težkimi vozili. V vseh evropskih državah obstojajo posebni organi 
z ustrezno tehnično opremo, ki kontrolirajo težka vozila s tehtanjem in izločajo 
iz prometa vozila, ki so preobremenjena ali ne ustrezajo določenim osnim pri- 
tiskom. S takimi kontrolami so večkrat prizadete tudi naše gospodarske orga- 
nizacije, ki vozijo v mednarodnem prometu. Pri nas pa do danes tega ni nihče 
nadzoroval in nihče ni izvajal potrebnih ukrepov. Zato niso1 redki primeri, ko 
zaradi predpisov v drugih državah pripelje do meje več kamionov blago, ki 
ga potem preložijo na en sam avto-vlak, ki potem s tako neprimerno obreme- 
nitvijo nemoteno vozi po naših cestah. Prav zaradi tega bi bilo nujno potrebno 
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čimprej začeti z izvajanjem ustrezne kontrole in izločanjem iz prometa vseh 
vozil, ki so preobremenjena ali kako drugače ne ustrezajo največjim dovoljenim 
obremenitvam ceste. Seveda bi bilo treba čimprej označiti ceste z ustreznimi 
znaki in nabaviti ustrezne tehtnice za kontrolo težjih vozil. 

Menim, da kaže v zvezi z vedno večjo obremenitvijo cest s težkimi tovor- 
nimi vozili ob tej priliki opozoriti še na eno ugotovitev. V času, ko ugotav- 
ljamo, da obremenitev naših cest zaradi čedalje gostejšega težkega prometa in 
velikih avtovlakov stalno narašča, pa hkrati ugotavljamo, da so tranzitni pre- 
vozi na železnici, ki so mimogrede povedano, rentabilnejši od cestnih, padli v 
zadnjem času za 40®/o. Številni so primeri, ko špediterske organizacije oprav- 
ljajo transporte po cestah v Nemčijo, Italijo in v druge države. Naj samo za 
primer navedem,, da je bilo lani od skupne količine 67 000 ton blaga pre- 
peljanih iz Jugoslavije v Nemčijo po cesti več kot polovica blaga, to je 
33 800 ton. Pogosti so primeri, ko se blago prepelje do naše obmejne postaje, 
na primer Sežane po železnici, pretovori na težke kamione in prepelje preko 
vse države, na primer v Romunijo. Podobni primeri so pri prevozu mesa iz 
Avstrije in Štajerske v Italijo ali na Reko. Ce ob tem primeru omenimo, da 
so uporabniki cest v letih 1956 do 1963 prispevali le 14 °/o vseh sredstev za 
kritje stroškov vzdrževanja in obnove cest in da ob prostih železniških kapa- 
citetah prevozniki nabavljajo v tujini drage avtovlake ter ob tem postavimo 
vprašanje, na čigav račun gredo relativno visoki stroški cestnih prevoznih uslug, 
bi bilo vsekakor to vprašanje zanimivo proučiti z ekonomske plati. 

Posebno vprašanje je tudi prevoz blaga s težkimi vozili ob sobotah in 
nedeljah, zlasti v času turistične sezone. Tudi glede tega doslej ni bilo enotnih 
predpisov in so se problemi reševali le s priporočili Republiškega sekretariata 
za notranje zadeve, ki pa jih delovne organizacije niso vedno spoštovale. 
O tem govori podatek, da je bilo v pretekli sezoni zadržanih in. postavljenih 
na parkirišča skoraj 3000 tovornih vozil, ki so v času prometnih konic ovirala 
promet. Temeljni zakon o prometu na javnih cestah pooblašča Republiški 
sekretariat za notranje zadeve, da lahko določi, na katerih cestah je treba 
v času največjega turističnega prometa, to je v sobotah in v nedeljah, izločiti 
težke kamione in avtovlake. Seveda se bo treba v tej zvezi sporazumeti z 
železnico in lukami, ki bi morale pri predpisovanju oziroma zaračunavanju 
penalov upoštevati te predpise. Organi za notranje zadeve bodo morali še po- 
ostriti kontrolo nad izvajanjem predpisov in dosledneje izločati iz prometa 
težka tovorna vozila, ki v času največjih konic ovirajo povečan turistični 
promet in večkrat povzročajo težke prometne nesreče. 

V poročilu odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ je 
med drugim ugotovljeno, da podjetja javnega prometa prekomerno obremenju- 
jejo vozila za osebni promet, zlasti v času konic, ko ne morejo obvladati navala 
potnikov. Tako stanje pa ni samo v mestnem prometu, pač pa tudi v pri- 
mestnem in na nekaterih progah v medkrajevnem prometu. S tem v zvezi bi 
bilo treba čimprej proučiti nekatere predloge za ustrezno razdelitev začetka in 
konca delovnega časa v delovnih organizacijah na področju mest, zlasti Ljub- 
ljane, kar bi vplivalo na enakomernejšo obremenitev vozil v javnem prometu. 
Nujno pa bo treba tudi čimprej izdati ustrezne predpise o dovoljeni obreme- 
nitvi vozil v javnem prometu. Ker sedaj takih predpisov ni, so vozila v javnem 
prometu pogosto prenapolnjena in preobremenjena, kar pa vsekakor zmanjšuje 
varnost prometa. 
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Predsednik Janez Hočevar: Naslednja govornica je Milka Jovan, 
poslanka iz občine Šiška. 

Milka Jovan: Tovarišice in tovariši poslanci! V informacijah o stanju 
prometne varnosti v SR Sloveniji je med drugim poudarjeno, da je strokovna 
izobrazba voznika motornih vozil, ki mu je vožnja poklic, v neposredni zvezi 
z zahtevami' delovnega mesta ter je dolžnost gospodarskih organizacij, da po- 
svečajo posebno skrb razvoju tega kadra. Natančnejši program in način oprav- 
ljanja vozniškega izpita določi republiški predpis, ki ga bo treba čimprej 
pripraviti. Gospodarske organizacije, ki opravljajo javni prevoz potnikov v 
mestnem prometu, pričakujejo, da bo ta republiški predpis v kratkem izdan 
in da jim bo pomagal urejati problem usposabljanja voznikov trolejbusov in 
avtobusov na dosedanji način. 

Način pridobivanja vozniškega dovoljenja je dosedaj urejal pravilnik o 
voznikih motornih vozil iz leta 1959, s spremembami in dopolnitvami v letu 
1961. Način in pogoji za pridobivanje vozniškega dovoljenja po navedenem 
pravilniku so ustrezali gospodarskim organizacijam, ki opravljajo javni cestni 
promet, zato jih ne bi bilo treba spreminjati, pač pa samo dopolniti tam, kjer 
so nejasni. Tako bi bilo treba med kandidate za izpit poleg tistih, ki so do- 
polnili 21 let starosti in prebili vsej dve leti pri izkoriščanju in vzdrževanju 
vozil ter so z uspehom končali poseben tečaj za voznike trolejbusov, posebej 
navesti pod enakimi pogoji tudi tiste, ki so prebili vsaj dve leti na vožnji kot 
sprevodniki trolejbusov ali avtobusov. Ta dopolnitev bi bila umestna zaradi 
tega, ker je bilo dosedanje besedilo nekoliko nejasno in ker se prav sprevod- 
niki trolejbusov in avtobusov v dveletni dobi lahko podrobno seznanijo z delo- 
vanjem prometa v mestnem območju ter so že doslej lahko opravljali izpite 
za voznike trolejbusov. 

Skoraj vsa podjetja, ki opravljajo javni prevoz potnikov v mestnem pro- 
metu, so zadovoljivo reševala kadrovanje voznikov trolejbusov in avtobusov 
predvsem iz vrst svojih delavcev. Zaradi razmeroma nizkih osebnih dohodkov 
voznikov v mestnem prometu, pogojev, v katerih delajo, ter zahteve, da morajo 
imeti stanovanje v bližini delovnega mesta, ta podjetja ne morejo dobiti po- 
trebnega števila voznikov, ki bi lahko takoj zasedli delovno mesto, ne da bi 
jih podjetje moralo prej usposabljati. 

Za ugotavljanje vozniške sposobnosti voznikov in kandidatov za voznike 
so se nekatera podjetja že dosedaj posluževala pregledov in mnenj, ki jih je 
dajal Zavod SR Slovenije za zdravstveno in tehnično varnost, sektor za varnost 
v prometu, kamor so pošiljali svoje voznike in kandidate za voznike na psi- 
hološke preglede. Da bi se v čimvečji meri zagotovila varnost prometa, bi bilo 
prav, da bi republiški predpis to prakso uzakonil. Ce se samo določen odstotek 
podjetij iz lastnega nagiba poslužuje medicinskih in psiholoških pregledov svojih 
voznikov, je to sicer za ta podjetja koristno, varnost prometa pa ni zagotov- 
ljena, ker se tisti vozniki, ki ne izpolnjujejo pogojev, lahko' zaposlijo v pod- 
jetjih, ki takih pregledov ne zahtevajo. Ce pa bi republiški predpis določil 
obvezen medicinski in psihološki pregled za voznike vseh podjetij javnega pro- 
meta, bi s tem ustavili nepotrebno fluktuacijo voznikov in hkrati v veliki meri 
prispevali k večji varnosti prometa. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.15 in se je nadaljevala ob 10.45.) 
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Predsednik Janez Hočevar: Nadaljujemo z razpravo. K besedi se 
je prijavil tovariš Danijel Lepin, glavni inšpektor za promet. 

Danijel Lepin: V zadnjih osmih letih se je pri nas promet povečal 
za petkrat, število nesreč pa za trikrat. Čeprav število nesreč v primerjavi z 
naraščanjem prometa pada, imamo še vedno- veliko preveč nesreč v primerjavi 
z drugimi državami. V ZDA pride ena nesreča na 66 vozil, v Evropi na 37 
vozil, v Jugoslaviji na 17 vozil in v Sloveniji na 12 vozil. Iz te primerjave 
sledi, da imamo pri nas v Sloveniji 5,5-krat več nesreč kot v ZDA, trikrat več 
kot v Evropi in tudi 0,4-krat več kot v Jugoslaviji. 

To primerjavo prometnih nesreč z drugimi deželami pa ne smemo gledati 
enostransko, temveč moramo iskati vsestranske vzroke tako velikega števila 
prometnih nesreč. 

V drugih bolj razvitih deželah, je promet počasneje naraščal in ne tako 
skokovito kot pri nas. Zato' so imeli državljani več časa za postopno navajanje 
na promet in prometno disciplino. Prav zaradi tega so pri njih prometne ne- 
sreče redkejše kot pri nas ter ni opaziti tako velikega razkoraka med pro- 
metno vzgojo in porastom prometa. 

Eden izmed glavnih vzrokov velikega števila prometnih nesreč je tudi 
slabo stanje naših cest. Dejansko je mnogokrat težko objektivno oceniti vzroke 
nesreče, ker so ti sestavljeni in je težko vedeti, ali jo je povzročil voznik ah 
cesta. Ne glede na to pa lahko računamo, da je do 20'% nesreč zakrivilo slabo 
stanje naših cest. Glavni vzrok za nesreče, ki nastanejo zaradi slabega stanja 
naših cest. je predvsem splošna zastarelost cestne mreže, saj je večina naših 
cest nastala iz poljskih poti. Pri majhnem prometu posledice takega stanja 
cest niso bile boleče; vedno- težje pa so posledice sedaj, ko promet nenehno 
narašča in ko vozijo po cestah vedno težja vozila, ki uničujejo že tako premalo 
trdna vozišča. 

Stanje cest smo poskušali sproti popravljati, seveda v okviru razpoložljivih 
sredstev za ta namen. Od leta 1945 dalje je bilo rekonstruiranih povprečno 
83 km cest na leto. To pa predstavlja glede na naraščajoči promet in dolžino 
cestnega omrežja zelo slabo perspektivo, saj bi trajala rekonstrukcija in ob- 
nova cest I. in II. reda, če bi šli še naprej s takim tempom, preko 30 let. 

Tudi izvršena modernizacija cestnih površin po načinu površinskih prevlek 
ne ustreza današnji gostoti prometa in obremnitvi. Stremeli smo za tem, da se 
spravi prah in blato s cest ter zaradi omejenih sredstev izbirali najlažje utr- 
ditve s predpostavko', da se bodo te z leti obnavljale oziroma okrepile z do- 
datnimi plastmi. Vemo, da je treba takšne površine obnavljati v času od enega 
do treh let, vendar pa več kot polovico takšnih cest ni dobilo dodatne okre- 
pitve. Če bi obnavljali ceste z različnimi prevlekami vsakih tri do> pet let, bi 
bilo treba obnoviti vsaj 500 do 800 km cest letno- namesto dosedanjih 100 km 
na leto. Glede na počasen tempo rekonstrukcije pa moramo brezpogojno ob- 
navljati cestne površine na najbolj obremenjenih cestah, posebno tam, kjer ni 
primernega obvoza, če hočemo, da bodo vsaj te ceste sposobne prevzeti glavno 
breme prometa. 

Prav tako se ni v zadostni meri obnavljalo mostov. Stanje mostov na 
naših cestah je pereče, saj imamo še 774 mostov z nosilnostjo pod 10 ton. 
Danes je veliko cest zaradi slabih mostov praktično neprevoznih za težka to- 
vorna vozila in avtobuse. Če bi se upoštevalo. vse postavljene omejitve in 
predpise, bi morali na takih cestah prepovedati promet s težkimi vozili. Pri- 
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stojni organi pa so prisiljeni dopuščati kršitve dovoljenih omejitev, da ne bi 
s tem ogrožali gospodarstvo. V zadnjem času pa imamo več primerov porušen j a 
mostov pod vozilom, k sreči brez človeških žrtev, zaradi česar ne bo več mogoče 
tolerirati rizika, ki ga prevzemajo vozniki, posebno še v potniškem prometu. 

Kot- je bilo v razpravi že rečeno, se pojavlja na naših cestah vsak dan 
več težkih tovornih vozil in razni avto vlaki domačih in tujih prevoznikov. 
V mnogih primerih so ta vozila preobremenjena in uničujejo cesto ter ogrožajo 
varnost prometa. Glede na tako' stanje smo mnenja, da bo nujno potrebno na 
nekaterih cestah prepovedati promet s težkimi vozili, če hočemo, da ne bodo 
te ceste popolnoma propadle in bo tako onemogočen tudi promet z lažjimi 
vozili. Prav tako predstavlja problem pogostost in neurejenost priključkov, saj 
imamo okrog 10 priključkov na en km ceste. Se vedno je vkoreninjena stara 
miselnost, da mora imeti vsaka hiša oziroma parcela poseben neposreden do- 
stop na cesto, medtem ko varnost prometa zahteva, da se na obstoječih cestah 
število priključkov zmanjša. V tem pogledu občinske skupščine in krajevne 
skupnosti niso imele zadostnega razumevanja, pa tudi cestna podjetja niso 
ukrenila vsega, kar bi bilo mogoče Ukreniti. Če hočemo' graditi varne ceste, 
bomo morali tudi pri naših novih cestah opustiti to miselnost ter urejevati 
samo skupne priključke za celotna naselja, pri hitrih cestah pa le za večje 
in pomembnejše kraje. 

Ob vseh navedenih problemih, ki obstojajo na naših cestah, se moramo 
zavedati, da problemov ne bo mogoče rešiti v kratkem času, četudi bomo imeli 
na razpolago večja finančna sredstva za hitrejšo obnovo cestišč in objektov. 
Pri obravnavi nesreč zaradi stanja naših cest pa moramo upoštevati še dejstvo, 
da so naše ceste speljane po> hribovitem terenu in ne bo mogoče odpraviti vseh 
ostrih krivin, nepreglednih mest, velikih vzponov in nagibov ter drugih kri- 
tičnih točk, ki ovirajo varno vožnjo. Zato so dolžni vsi koristniki cest to dejstvo 
upoštevati in prilagoditi svojo vožnjo stanju ceste. 

Poseben problem v cestnem prometu predstavlja vprašanje strokovnega 
kadra. V cestnem prometu je bilo v letu 1964 prepeljanih 69 milijonov potnikov 
in 141 milijonov ton blaga. Pričakujemo pa še nadaljnje močno naraščanje cest- 
nega prometa. Ob tem pa se postavlja resno vprašanje, kako bodo' obstoječi, 
pretežno priučeni kadri reševali vso problematiko v tem naraščajočem prometu, 
kajti v cestnem prometu skoraj nimamo ljudi z visoko strokovno izobrazbo, 
zelo malo pa je tudi kadra s srednjo strokovno izobrazbo. Nekatera večja pod- 
jetja so že uvidela ta problem in začela bolj resno skrbeti za pridobivanje šo- 
lanega in strokovnega kadra. Menimo, da je nujno potrebno z vsoi resnostjo 
pristopiti k pridobivanju in vzgoji strokovnega kadra, ki bo kos vsem nave- 
denim problemom. 

Problem predstavlja tudi pomanjkanje predpisov, ki naj bi enotno reševali 
vprašanje varnosti v cestnem prometu ter omogočili kontrolo in ustrezno' ukre- 
panje proti kršilcem cestno prometnih predpisov. Čimprej bo treba izdati zlasti 
republiški zakon o organizaciji prevoza v cestnem prometu, na osnovi katerega 
bi se izdelali vsi potrebni predpisi tehničnega značaja in kontrole ter enotni 
notranji pravilniki gospodarskih organizacij. Prav tako bi bilo treba čimprej 
izdati vse izvršilne predpise na podlagi temeljnega zakona o varnosti prometa 
na javnih cestah. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Stane Divjak, 
poslanec iz Celja. 
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Stane Divjak: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi želim 
obravnavati predvsem slabo stanje cestnega omrežja v Sloveniji kot enega 
izmed negativnih činitelj ev na področju prometne varnosti. 

Ceste so zares v slabem stanju, posebno še po zadnji poplavi v oktobru 
lani ter letošnji zimi in je zaradi tega čedalje bolj ogrožen promet. To stanje 
obremenjuje družbo z vedno večjimi škodami, posebno težke pa so posledice 
zaradi izgube velikega števila neprecenljivih življenj. Do takega stanja in po- 
sledic prihaja zaradi nepopolno urejenega in nezadostnega financiranja cest v 
preteklih letih, pa tudi letos. Tako financiranje omogoča le zasilne in provizi- 
rane ukrepe v cestni službi, na primer krpanje asfaltnih in makadamskih 
vozišč, namesto da bi okrepili nosilne plasti, da bi bile kos prevzeti večji 
promet tako po številu kot tudi po teži vozil. 

S sprejetjem temeljnega zakona o javnih cestah in zakona o cestnih pod- 
jetjih, v letu 1961 je bila cestna služba reorganizirana. Dotedanji administra- 
tivni način upravljanja in financiranja cestne službe je bil ukinjen, zamenjalo 
pa ga je delavsko samoupravljanje v ustanovljenih cestnih podjetjih. Ceste so 
kot gospodarski objekti v splošni rabi in družbena lastnina postale osnovno 
sredstvo v upravljanju cestnih podjetij v smislu zakona o sredstvih gospodar- 
skih organizacij. Osvojitev osnovnega načela, da služba vzdrževanja in skrb za 
napredek cest predstavlja gospodarsko dejavnost, zahteva, da se v nadaljnjem 
razvoju v čimkrajšem času zagotovi na tem področju samoupravljanje na pod- 
lagi stalnih dohodkov cestno vzdrževalnih podjetij. Na ta način bo hkrati omo- 
gočena ekonomska reprodukcija cest z uvedbo amortizacije za ceste in objekte 
na njih. . I i 1 ; 

Zakon, o cestnih podjetjih zelo jasno določa odgovornost teh podjetij za 
varen in normalen promet na javnih cestah, prav tako pa določa tudi vire 
dohodkov cestnih podjetij, iz katerih se vzdržujejo javne ceste. Odprto pa je 
ostalo vprašanje meril za določitev sredstev v te namene. Zakon je pooblastil 
Zvezni izvršni svet in Republiški izvršni svet, da določijo ta merila, vendar 
dosedaj to ni izvedeno. Tako ceste iz leta v leto postajajo slabše in niso kos 
naraščajočemu prometu. Prav tako pa so tudi ta na novo ustanovljena podjetja 
za vzdrževanje cest zaradi slabo urejenega financiranja cestne službe, brez 
lastne krivde prišla v izredno težaven, če ne položaj brez izhoda. 

Stanje je še težje zato, ker cestna podjetja za posledice neizpolnjevanja 
teh zakonskih predpisov odgovarjajo kazensko in civilnopravno, čeprav sred- 
stva, ki jih dobivajo namensko za vzdrževanje cest, še zdaleč ne zadostujejo za 
izvedbo del, katera navaja 38. člen temljnega zakona o javnih cestah. Z odla- 
šanjem rešitve problema, ki je že sedaj zelo težak in se njegova neurejenost 
z vsakim dnem občutneje pozna na stanju cest, se škoda le še povečuje; kolikor 
bo kasneje prišlo do njegove ureditve, toliko večji bodo stroški, ki bodo tako 
mnogo višji od stroškov tekočega programskega vzdrževanja na način, kot ga 
predpisuje 19. člen temeljnega zakona o javnih cestah. 

Gostota cestnega omrežja v SR Sloveniji je približno dvakrat večja od 
povprečja v SFRJ. Trenutno1 to omrežje zadostuje, ne ustreza pa njegova kva- 
liteta. Tako se na primer v SR Sloveniji zgodi zaradi slabega stanja cest, to 
je preozka vozišča, preostrih zavojev, križanja z železnico v istem nivoju, po- 
teka cest skozi naselja in številnih priključkov, 20 % vseh nesreč, ki imajo za 
posledico 12'°/o vseh nesreč s smrtnim izidom, 15 '°/o vseh nesreč s telesno po- 
škodbo in 35 °/o vseh nesreč samo z materialno škodo. Poleg teh negativnih 
elementov imajo te ceste zelo slabo vozišče. Moderniziranih cest je vsega skupaj 
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19 °/o od celotne dolžine, to je 12 643 km, kjer je zajeta tudi protiprašna ob- 
delava, ki je v- bistvu samo higienski ukrep, ne pa izboljšava ceste in voznih 
pogojev. Problem zase pa so ceste z moderniziranim obrabnim slojem, vendar 
s slabo konstrukcijo zgornjega ustroja. 

Stanje ceste in še posebej vozišča ima odk>čilen vpliv na eksploatacijske 
stroške. Po oceni dosega škoda zaradi slabih cest že pri sedanjem prometu v 
SR Sloveniji registriranih vozil okrog 15 230 000 000 din na leto. Po vrstah vozil 
odpade na motocikle 210 milijonov, na potniške avtomobile 4200 milijonov, na 
avtobuse 2200 milijonov in na ostala komercialna vozila 8800 milijonov di- 
narjev škode. 

Neustrezna vozišča povzročajo tudi prekomerne stroške vzdrževanja. Če 
bi vzdrževali le urejene ceste, bi za njihovo vzdrževanje potrošili letno 3363 
milijonov dinarjev manj* Omenjenih 20 °/o vseh prometnih nesreč zaradi ne- 
ustreznega stanja cest povzroča v SR Sloveniji skupno škodo, ki se ocenjuje 
na 20 100 milijonov dinarjev letno, poleg tega pa nastopajo še druge posledice, 
med njimi škoda v turizmu in škoda v proizvodnji; končno pa slabe ceste 
lahko povzročijo določeno prometno izolacijo cest v SR Sloveniji. 

Izredno visoki stroški in druge negativne posledice neustreznih cest terjajo 
intenzivno rekonstrukcijo in v ta namen ustrezno vlaganje sredstev. Sredstva, 
ki jih sedaj dajemo v ta namen, dosegajo okoli 74 % ocenjene škode. Toda ta 
škoda bo naglo naraščala, če se ne izboljšajo ceste in se bo v kratkem podvo- 
jila. Zaradi neustreznega zgornjega ustroja, ki ima premajhno nosilnost za 
sedanji obseg prometa in za sodobna znatno težja motorna vozila, se pojavljajo 
čedalje večje oziroma težje poškodbe vozišča. Zadnja poplava v oktobru lani 
je jasno odkrila stanje cest in vseh njenih elementov. Najbolj izrazite poškodbe 
pa se pojavljajo' po vsaki zimi, kot so to zmrzal in voda ko težka vozila uničijo 
cestno telo z voziščem vred. Zaradi premajhnega vlaganja v vzdrževanje cest 
v vseh povojnih letih je poplava v letu 1954 in 1964, pa vse zime, povzročila 
družbi veliko škodo, ki samo v letu 1965 znaša 8 milijard 854 milijonov di- 
narjev. Ce ne bomo uredili cest v najkrajšem času, moramo biti pripravljeni 
še na večjo škodo', obenem pa bo prizadet prevoz surovin in izdelkov gospo- 
darskih organizacij. 

Pričakujemo lahko, da bo čez nekoliko let prav zelo slabo stanje cestnega 
omrežje ozko grlo, ki bo oviralo razvoj proizvodnje in turizma. 

Poškodbe zaradi poplav, zime in težkih motornih vozil bi bile veliko 
manjše, če bi se vsako leto dajala večja sredstva za obnovo obrabnih slojev 
vozišč. Pojavi škode na cestah, ki zavzamejo po vsaki poplavi in zimi tako velik 
obseg ter povzročajo velike stroške zaradi popravil, vendar se nikoli povsem 
ne sanirajo in tako nenehno ovirajo promet, terjajo temeljito analizo vzrokov 
in določitev načel za bodoče izboljšanje cestne mreže. Povečati bo treba obseg 
rekonstrukcij teh cest, s posebnim poudarkom na izgradnji ustreznega zgornjega 
ustroja in pospešitev tempa rekonstrukcij, vključno tudi z moderniziranimi ce- 
stami, da se tako preprečijo še večje materialne škode in človeške žrtve ter da 
se končno zagotovi tudi varen promet. 

Navadno za tako stanje cest vsi dolžijo le cestna podjetja, pozabljajo pa 
pri tem, da so tudi sami dolžni upoštevati tako stanje, posebno še, ker niso 
nikdar voljni prispevati več za vzdrževanje in novogradnjo cest. 

Po intencijah temeljnega zakona o javnih cestah in zakona o cestnih pod- 
jetjih je treba pri financiranju vzdrževanja in gradnje cest uveljaviti tale 
osnovna načela. Dohodki naj bi bili iz takih virov, da bi v čim večji meri pred- 

li 
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stavljali povračilo za koriščenje javnih cest; ti dohodki naj bi dobili značaj 
stalnih in zagotovljenih sredstev, ki bi naraščala skladno z razvojem prometa 
na teh cestah; cestna podjetja naj bi dosegla tako višino sredstev, da bi po- 
stopoma odpadle potrebe po proračunskih dotacijah. 

Za cestna podjetja predvideva zakon neposredne in posredne dohodke. Ne- 
posreden dohodek je določen znesek, sedaj 10 dinarjev, za prodani liter goriva 
na območju cestnega podjetja; posreden dohodek pa so sredstva, katera jim 
dajejo občinski cestni skladi in republiški cestni sklad. Ti skladi dodeljujejo 
sredstva po načelu družbenega samoupravljanja. Dohodki cestnih skladov so 
takse na motorna in vprežna vozila, prometni davek od prevozništva, denarne 
kazni za prometne prekrške, dotacije družbeno-političnih skupnosti ter drugi 
dohodki. 

Ce želimo doseči na področju varnosti prometa znatno izboljšanje, na kar 
v 20 °/o lahko vplivajo boljše ceste, menim, da bi bilo prav, če bi naš zbor 
priporočil Republiškemu in Gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da 
proučita način financiranja cestno vzdrževalne dejavnosti ob temeljiti analizi 
dosedanjega delovanja obstoječe organizacije cestnih podjetij kot gospodarskih 
organizacij in upravljavcev cest kot družbene lastnine. Pri tem naj oba zbora 
pritegneta ljudi iz prakse, posebno še zaradi tega, ker se v praksi dogaja, da 
se sprejemajo zakoni in predpisi v ozkih, zaprtih krogih in ob sodelovanju 
ljudi, ki konkretnega delovanja delavskega samoupravljanja še niso občutili. Ne 
bi bilo primerno, da se prav na tem področju porušijo ustavna načela o delavski 
demokraciji in se predpiše organizacijska oblika, ki je veljala še v obdobju ad- 
ministrativnega .socializma. Menim, da ni pot do rešitve problema slabega stanja 
cestnega omrežja ta, da se iščejo nove organizacijske oblike, temveč je treba že 
obstoječi zakon konkretizirati in materialno uresničiti. Vodilo bodočim raz- 
iskavam in analizam problema financiranja cestno vzdrževalne dejavnosti naj 
bi bilo tole: prometni davek od prodanega litra goriva na območju cestnega 
podjetja naj se vlaga v obstoječe cestno omrežje, torej tja, od koder priteka, 
zvišajo naj se takse za vsa motorna vozila, predvsem za težja ter priklopnike, 
ki povzročajo največje okvare na voziščih in objektih. Proračunska sredstva 
ter dotacije občin in republike naj bodo v sorazmerju z naraščajočim prometom, 
ne pa vedno nižja, kot je to letos in v preteklih letih. Za prehodno obdobje, 
dokler se ne zagotovijo navedeni stalni viri, ki bi popolnoma zadoščali za eno- 
stavno in razširjeno reprodukcijo, naj se zagotovijo večji krediti iz zveznih 
sredstev. Zavarovalni zavodi v SR Sloveniji in socialno zavarovanje naj se 
vključijo v sofinanciranje izboljšanja cestnega omrežja, posebno na že znanih 
kritičnih točkah in krajih, kjer so se do sedaj dogajale prometne nesreče ozi- 
roma ogrožale varnost prometa, s čimer bi zlasti zavarovalni zavodi preventivno 
posegli v odškodninske zahtevke, kar bi se bogato obrestovalo. 

Predsednik Janez Hočevar: Resedo ima Štefan Brumec, poslanec iz 
Ormoža. 

Štefan Brumec : Tovarišice in tovariši poslanci! Naše razprave o pro- 
blemu prometne varnosti ne moremo omejiti le na področje cestnega prometa, 
čeprav ima to- področje zaradi svojega obsega in ekonomsko družbenega po- 
mena primat ne le v razpravi, temveč tudi v izvajanju konkretnih ukrepov. 
To pa nas seveda ne sme zadrževati, da ne bi hkrati urejevali in z vso vnemo 
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reševali problematike varnosti tudi na drugih področjih prometa, na primer pri 
žičnicah. 

Glede na število in vrsto žičnic, zlasti pa na število nesreč in nezgod na 
žičnicah, zaenkrat res ni potrebe, da to problematiko potiskamo v ospredje in 
kličemo »SOS«, vendar če ne bomo pravočasno uvideli problemov prometne 
varnosti na žičnicah, se lahko v bližnji prihodnosti znajdemo v težkem položaju. 

Za razvoj turizma v naši republiki smo v preteklih letih znatno pospešili 
gradnjo vsakovrstnih žičnic. Danes je na območju Slovenije 48 žičnic, med 
njimi dve nihalni ali gondolski, 6 krožnih, to so sedežnice in kabinske, ter 18 
vlečnic boljše ali slabše tehnične kakovosti. 

Te žičnice so v letu 1963 prepeljale v obe smeri okoli 500 000 potnikov, 
leta 1964 pa približno 600 000 potnikov, medtem ko so vlečnice prepeljale v 
preteklem letu samo v eno smer 800 000 potnikov. Takšnega razmaha tovrst- 
nega prometa ne kaže podcenjevati, niti z ekonomskega še manj pa z družbenega 
gledišča. Dejstvo, da so bile vse žičnice zgrajene šele v zadnjih letih, in da zaradi 
tega še ni prišlo do nesreč zaradi tehničnih okvar, utrujenosti materiala in po- 
dobnih vzrokov, nas ne sme zavesti, da ne bi v najkrajšem možnem času začeli 
energično odpravljati tistih problemov, ki jih vidimo že danes. 

Osnovni problem varnosti prometa na žičnicah predstavlja pomanjkanje, 
strokovnjakov za gradnjo žičnic kot tudi za poznejše kontroliranje obratovanja. 
Tudi strokovna sposobnost osebja, ki neposredno upravlja promet na žičnicah, 
to so strojniki in osebje na peronih, ni primerno strokovno usposobljeno. V tej 
zvezi so pomanjkljivi tudi sedanji predpisi, ki ne urejajo vprašanja izobrazbe, 
ki jo mora imeti tehnično osebje in ne določajo, pred katero komisijo takšno 
osebje dokaže svojo strokovnost. Prav tako pomanjkljivi so sedanji pravni pred- 
pisi o gradnji, vzdrževanju in obratovanju žičnic. Posledica te pomanjkljivosti 
je neenotna izvedba žičnic. Nekatere so konstrukcijska kombinacija različnih 
sistemov in izvedb, grajene iz najrazličnejših delov domače in tuje proizvodnje, 
kar lahko zmanjšuje koeficient varnosti celotne naprave. Imamo tudi žičnico, ki 
je zgrajena na povsem drugačni lokaciji od tiste, za katero je bil izdelan načrt. 

Problem zase je kontrola gradnje žičnic in tehnični pregled že zgrajene žič- 
nice, kar je gola formalnost. Tudi redni tehnični nadzor nad žičnicami, ki je v 
pristojnosti občinskih organov, je predvsem formalnega značaja. Saj cela repu- 
blika ne premore niti enega aparata za pregledovanje nosilnih vrvi. Dosedanji 
nestrokovni ročni pregledi teh vrvi in zaviralnih naprav ne zagotavljajo var- 
nosti prometa na žičnicah. Obstoja predlog, o katerem smo danes že slišali, da 
bi tehnično kontrolo žičnic zaupali sposobni strokovni instituciji, na primer za- 
vodu za raziskovanje materiala in konstrukcij ali inštitutu za metalne konstruk- 
cije v Ljubljani. V tej zvezi bi bilo treba nabaviti ustrezne sodobne naprave, 
s katerimi bi bil mogoč pregled zlasti vlečnih in nosilnih vrvi. Taka pooblaščena 
in tehnično opremljena institucija naj bi tudi dajala svoje soglasje k načrtom 
za gradnjo žičnic, njeni strokovnjaki pa bi morali obvezno sodelovati tudi pri 
tehničnih prevzemih dograjenih žičnic. 

Za zaključek svoje razprave bi ponovil zaključke, do katerih je prišla sku- 
pina poslancev tega zbora, ki si je ogledala nekatere žičnice. Tako se bo treba, 
v prihodnje za reševanje vprašanj v zvezi z varnostjo prometa na žičnicah 
močneje zavzeti in tudi sprejeti ustrezne tehnične in pravne predpise za to- 
vrstno dejavnost. Investitorji ali podjetja, ki upravljajo žičnice, bodo' morali 
bolje poskrbeti za varnost in urejen dostop k žičnicam; zlasti so pomanjkljivo 

li* 
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urejena parkirišča. Prav tako bodo morala ta podjetja bolj poskrbeti za red 
na postajališčih, v gondolah in v kabinah. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Tatjana Lokovšek, poslanka 
iz občine Vič. 

Tatjana Lokovšek: Zdi se mi, da se vsi preveč zanašamo na razne 
represivne ukrepe, ki naj bi vplivali na zmanjšanje števila prometnih nesreč. 
Na sestankih, ki so jih imele naše skupine za proučevanje prometne varnosti, 
smo slišali in tudi drugače se često sliši, da je kaznovalna politika, posebno 
sodišč do storilcev kaznivih dejanj v prometu premila, da so izrečene kazni pre- 
nizke, da so se pogojno odložene kazni nekako razvodenele in nimajo pravnega 
vpliva, zaradi tega pa ni opaziti nobenega pravega zmanjšanja števila prometnih 
deliktov, prometne nesreče pa še vedno naraščajo. 

Čeprav so imeli sodniki za prekrške precej ostrejše kriterije kaznovanja 
za manjše kršitve, pa se vendar tudi število prekrškov ni prav nič zmanjšalo. 
Mislim, da vsi posvečamo premalo pozornosti preventivnim ukrepom, ki jih je 
treba podvzeti za varnost prometa. Prometne nesreče prav gotovo ne nastajajo 
samo zaradi subjektivnih elementov oziroma zaradi malomarnosti ali naklepa 
posameznega udeleženca v prometni nesreči, ampak nastajajo zaradi sodelovania 
več vzrokov in več pogojev, ki nastopajo istočasno. Zdi se mi pa, da vsega tega 
dogajanja ne raziskujemo dovolj in zato tudi ne vemo zanesljivo', kateri so vsi 
tisti vzroki in pogoji, ki povzročajo in omogočajo prometne nesreče. Najprej 
moramo namreč vedeti, zakaj do vseh teh nesreč prihaja, potem pa poiskati 
najustreznejše mesto in najustreznejše ukrepe, ki bi te vzroke in pogoje odstra- 
nili ter tako vplivali na zmanjšanje števila prometnih nesreč. 

Že od leta 1963 pri Zavodu za zdravstveno in tehnično varnost SR Slovenije 
deluje sektor za varnost v prometu. Ta ima med svojimi osnovnimi nalogami 
postavljeno tudi nalogo, da proučuje vzroke in pogoje, v katerih nastajajo pro- 
metne nesreče in prometni prekrški, vendar pa se zavod ves čas bori s finanč- 
nimi težavami. Zavod sicer ima svoj status, nima pa zagotovljenega dela in sred- 
stev. Ker posluje po načelu samostojnega financiranja, ima na razpolago le tista 
sredstva, ki jih dobiva kot plačilo za opravljene storitve naročnikom; to je pred- 
vsem za preglede, ki jih opravlja za posamezne naročnike, posebno za posa- 
mezna transportna podjetja, za katere opravlja preglede poklicnih voznikov 
motornih vozil oziroma tistih, ki se pripravljajo na ta poklic. Tu deluje tudi 
posebna komisija, v kateri je več strokovnjakov in zdravnikov specialistov, ki 
jo je imenoval upravni organ. 

Ce bi zavod hotel izpolnjevati svoje naloge, ki jih ima po ustanovitveni 
odločbi, bi vsekakor moral imeti za daljši čas zagotovljena sredstva, s katerimi 
bi potem lahko razvijal svojo dejavnost. Zdi se mi, da je sedaj treba spregovoriti 
tudi o tem, ali mi takšen sektor za varnost v prometu pri tem zavodu potre- 
bujemo, ali pa ga ne potrebujemo. Ce menimo, da ga potrebujemo, ga je treba 
vsekakor podpreti. Mislim pa, da se tudi uspehi dela tega zavoda ne bodo po- 
kazali takoj, ker je za znanstveno raziskovanje vzrokov in pogojev nastanka 
prometnih nesreč, kakor tudi za ugotavljanje najprimernejših ukrepov za nji- 
hovo odstranjevanje potrebno daljše obdobje. Uspehi se bodo lahko' pokazali 
šele po preteku daljše dobe; takrat pa bodo vložena sredstva dobro poplačana. 

Po mojem mnenju je zelo dober predlog, ki ga daje ta zavod v svojem pro- 
gramu glede ravnanja s tistimi vozniki motornih vozil, za katere se ugotovi, 
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da njihove psihične in fizične sposobnosti ne ustrezajo zahtevam varnega pro- 
meta. Gre za voznika, ki je bil morda slabo naučen, ali pa ne more ravnati dru- 
gače zaradi tega, ker je vse življenje ravnal tako in drugače ne zna. Po nave- 
denem predlogu naj bi se poiskale vse možnosti, kako takega voznika, ki je bil 
sicer večkrat kaznovan, prešolati oziroma mu naložiti obveznost, da ponovno 
obiskuje vozniški tečaj pod posebnim strokovnim vodstvom. Tako naj bi se 
njegove napake v upravljanju motornega vozila odpravile, nakar bi lahko na- 
stopal na cesti kot varen voznik. Da bi lahko take ukrepe izrekali, pa bi bilo 
treba spremeniti tudi nekatera določila v kazenskem zakoniku kakor tudi v 
predpisih o prekrških. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Mirko Cepič, poslanec iz 
občine Maribor-Center. 

Mirko Cepič: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji kratki razpravi 
o vlogi tiska oziroma komunikativnih sredstev na splošno pri odpravljanju 
številnih nesreč in drugih nevšečnosti v zvezi s prometom, želim omeniti nekaj 
problemov. 

Posebna skupina poslancev je imela razgovor tudi z novinarji in pri tem 
razgovoru smo ugotovili nekaj zanimivih dejstev. Dejstvo, da tisk posveča pre- 
cejšnjo pozornost proučevanju prometa, predvsem poročanjem o prometnih ne- 
srečah in da ima radio oddajo »Šoferjem na pot«, medtem ko televizija kot eno 
najboljših komunikativnih sredstev, posebno če pomislimo, da imamo v Slo- 
veniji že čez 80 000 televizorjev, nima sredstev za to, da bi lahko enkrat na teden 
posredovala, denimo polurno oddajo v zvezi s prometom, samo odpira vprašanja, 
kako bi to izredno pomembno komunikativno sredstvo vključili v prometno 
vzgojo. To vprašanje je še odprto, vendar upam, da bodo te razprave le povzro- 
čile, da bodo na televiziji ponovno uvedli oddajo o prometu, za katero vedo 
ljudje povedati, da je bilo zanjo precej zanimanja. Taka oddaja je bila namreč 
že enkrat vpeljana, vendar so jo kasneje zaradi finančnih težav ukinili. 

Nadalje je bilo v tem razgovoru poudarjeno, da so vsa ta komunikacijska 
sredstva glede obravnavanja prometne varnosti, nesreč in podobnega, izredno 
pomemben činitelj zaradi tega, ker najprej angažirajo javnost za izboljšanje 
prometne varnosti, za izboljšanje mostov, cest, postavljanje prometnih znakov in 
podobno. Z njimi se javnost vključuje v razpravo o takih problemih, kot je bil 
v lanskem letu v Ljubljani primer večkratnega povišanja šolskih otrok na cesti 
I. reda. Na drugi strani pa imajo v tej zvezi komunikacijska sredstva pomembno 
vzgojno vlogo. S poročanjem o nesrečah, predvsem z opozarjanjem na nepravil- 
nosti lahko odpravljamo številne napake, do katerih prihaja iz dneva v dan. 
Poročila o nesrečah naj bi zato ne samo grajala posamezne voznike, ki so često 
označeni le s kraticami ali registrsko številko vozila, temveč naj bi delovala 
tudi vzgojno predvsem na ta način, da bi posamezno nesrečo analizirala. Po 
mojem mnenju bi lahko vsa ta komunikacijska sredstva, se pravi tisk, radio in 
televizijo, vključili v splošno vzgojno akcijo. Tako bi se na primer tisk lahko 
posluževal raznih anketnih akcij, ki bi jih izvajal ob znaku STOP, ob vožnji 
v naseljenih krajih na cestah vpadnicah ali priključkih in podobno. Na ta način 
bi s tiskom vplivali na obnašanje prizadetih ljudi, hkrati pa bi bilo prav, da bi 
opozarjali v tisku ne samo na tiste, ki kršijo prometne predpise, temveč naj 
bi s pohvalami opozajali tudi na tiste, ki preprečujejo nesreče, oziroma, da bi 
poročali o tistih, ki so prejeli značke vzornega voznika in podobno. Mi vsi vemo, 
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da te značke obstojajo, morda tudi vidimo na televiziji njihove slike ob podelitvi 
teh značk, vendar pa teh vzornih voznikov, ki se vedejo na cesti kot normalni 
ljudje, nikjer v javnosti ne opazimo. 

Eden izmed izredno pomembnih činiteljev pri seznanjanju ljudi s promet- 
nimi nesrečami, oziroma z vso to problematiko na splošno je po mnenju novi- 
narjev njihovo sodelovanje z organi za notranje zadeve. Rečeno je bilo, da stiki 
s prometno milico, oziroma z organi za notranje zadeve, ki naj bi pravzaprav 
posredovali ustrezno gradivo, niso vedno najboljši. Tako se včasih postavlja 
vprašanje, kdo naj komu posreduje ustrezne informacije. Žal se še pogosto 
zatrjuje, da so novinarji glede na svoj poklic dolžni sami iskati informacije; na 
drugi strani pa se dogaja, da novinarji takrat, ko jih organ za notranje zadeve 
opozori na določen dogodek, pripominjajo, da si ne dovoljujejo ukazovati glede 
svojega pisanja. Menim, da bi lahko tisk in organi za notranje zadeve našli 
primerno obliko sodelovanja, saj gre pravzaprav za to, da s tiskom obveščamo 
ljudi o dogodkih v prometu in o obnašanju voznikov, kar pa je glede na 
današnjo stopnjo razvoja motorizacije družbeno zelo pomembna naloga. 

V vsem zajetem poročilu manjka analize, ki nam bi nazorno pokazala, kdo 
so pravzaprav povzročitelji nesreč in v kakšnem stanju so povzročili nesreče. 
Splošno sklicevanje na alkoholiziranost se mi zdi do skrajnosti črno-belo prika- 
zovanje stanja, prav tako kot sklicevanje samo na prehitro vožnjo, prehitevanje, 
nepazljivost, tehnične okvare, slabo cestišče in podobno. To so zaenkrat' splošni 
vzroki, vendar sodim, da je za temi splošnimi vzroki še marsikaj drugega. Pri 
tem gre za obnašanje in za odnose med ljudmi, o katerih tudi v javnih kritikah 
ugotavljamo, da so včasih celo v očitnem nasprotju s socialistično moralo. V tej 
zvezi omenjam pretirano hlastanje po dobrinah, po avtomobilih, težnje po me- 
njavanju avtomobilov, iskanje določene barve avtomobila in podobne pojave, 
ki v naše medsebojne odnose vnašajo tudi nekatera nezdrava razmerja. Taki 
odnosi se nujno odražajo tudi v prometu na cestah. S pisanjem o povproeiteljih 
nesreč, tudi o starosti in o poklicih voznikov, o času, v katerem je prišlo do 
nesreč, bi lahko temeljiteje analizirali vedenje naših ljudi v prometu. Ob tem 
pa bi lahko v vzgojni obliki opozarjali na tiste pojave, ki čestokrat v naše med- 
sebojne odnose vnašajo zmedo, kot so želja po pomembnosti, uveljavljanju in 
prestižu, ki igra pri nesrečah čestokrat odločilno vlogo. Nadalje bi lahko opo- 
zarjali na neprimerno sovraštvo, da to tako imenujem, med pešcem in avto- 
mobilistom. 

Do teh nezdravih odnosov prihaja prav zaradi tega, ker hlastamo le po 
stvareh, namesto da bi urejali odnose med ljudmi, in v tem okviru med drugim 
vplivali tudi na pešce in kolesarje, ki se na prometna pravila tako rekoč požviž- 
gajo in se preprosto ne zmenijo za vse nevarnosti, ki pravzaprav pripeljejo do 
nesreče. 

Ce bi taka analiza obstojala, bi lahko tudi konkretneje razpravljali o po- 
vzročiteljih nesreč in ne bi samo na splošno ugotavljali, da so slabe ceste eden 
najpogostejših vzrokov nesreč, medtem ko drugih pet splošnih vzrokov nesreč 
preprosto odpravimo le mimogrede. Menim, da bi prav komunikacijska sredstva, 
se pravi tisk, radio-televizija in delno tudi film, lahko znatno prispevala k var- 
nosti v prometu z obravnavanjem prometnih nesreč, obnašanja in medsebojnih 
odnosov med ljudmi v prometu. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednja govornica je Vladka Jan, po- 
slanka iz Škofje Loke. 
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Vladka Jan: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! V svojem izva- 
janju bom obravnavala vprašanja prometne vzgoje v predšolskih In šolskih usta- 
novah. Izhajamo iz dejstva, da je poleg odraslih udeležencev na cestah tudi 
mnogo otrok. Spremenjeni način življenja narekuje tudi povsem drugačen način 
usposabljanja ljudi za vključevanje v promet. 

Zanimajo nas podatki, da je iz leta v leto več prometnih nesreč otrok. Te se 
v nekaterih primerih končajo s smrtjo, popolno ali delno invalidnostjo. Pri 
ugotavljanju vzrokov nesreč pa se izkaže, da nastane 80 °/o prometnih nesreč 
pri krivdi otrok samih. Krajev, kjer bi se otrok srečeval le z vprežno živino, 
ki se ji lahko umakne na bližnjo stezico ali na njivo, pri nas tako rekoč ni več. 
Tudi v najbolj oddaljene gorske vasi so pribrenčala motorna vozila, ki zahte- 
vajo novo, železno logiko ravnavanja porabnikov vozil in potnikov na cestah in 
poteh. Spremembe v prometu na prej skoraj praznih cestah pa zahtevajo nove 
korenite posege. Ni poti nazaj v tako imenovane zlate idilične čase. Premagovati 
bomo morali ta novi, vedno hitrejši stil življenja. Le kako? 

Ukreniti moramo vse potrebno, da čimbolj zmanjšamo danes vse pogostejše 
prometne nesreče. Pri tem lahko ugotovimo, da so pionirsko delo opravljali 
sprva le pripadniki ljudske milice, nato so jih podprli razni družbeni organi, 
predvsem organizacije avto-moto društev, združenje šoferjev in mehanikov, 
pa tudi posamezni pedagoški delavci v nekaterih šolah. Danes so ti napori že 
rodili sadove. 

Svoja izvajanja bom naslonila na doslej znana dejstva, in dostopno gradivo 
ter na izkušnje pedagogov predšolskih in šolskih ustanov, komisij za varnost 
in vzgojo prometa ter zavoda za napredek šolstva. 

S pojmom predšolski otrok vse preradi razumevamo otroka tik pred vsto- 
pom v šolo. Vendar bi s tem izrazom lahko obsegli širši starostni razmak. V 
prometu so udeleženi otroci od drugega leta dalje. Otrok ogleduje sprva le sta- 
novanjske prostore, nato pa se njegova težnja po odkrivanju novega močno 
razširja tudi v bližnjo okolico, dvorišče in cesto, prav tu pa nastopijo problemi. 
Odrasli vse preradi vidimo v otročku zmanjšano izdajo odraslega, razsodnega 
človeka. Avtorici v Zavodu za napredek šolstva sta v zanimivi brošuri komisije 
za vzgojo in varstvo v prometu: »Predšolski otrok v prometu«, odkrili bistvene 
značilnosti otrokovega psihičnega razvoja, ki lahko močno vplivajo na včasih 
dokaj čudne reakcije v otrokovem ravnanju. Poudarja pa zlasti, da telesna 
višina za razliko od odraslega človeka otroku onemogoča širše obzorje. Pred- 
šolski otrok je v gibanju nezanesljiv, saj njegova hoja še ni zrela. Hitreje se 
zmede ob nenadnih srečanjih z motornim vozilom in se težko prilagaja hitrosti 
mimovozečih avtomobilov. V nenadnem strahu bega sem in tja ali pade. Otrokov 
vid ima mnogo ožje vidno polje kot vid odraslih, zato na primer lahko opazi 
hitro bližajoče se vozilo šele tedaj, ko je že prepozno. Sposobnost, da lokalizira 
zvok, si pridobi šele polagoma in z izkušnjami. Tudi druge zasnove so zelo od- 
visne od izkušenj. Oddaljeni avtomobil ima na primer le za igračko in podobno. 
Tudi pri presojanju, kako hitro se giblje vozilo, ima otrok večkrat težave. Otrok 
ali predrzno prečka cesto ah pa strahoma predolgo čaka in se obotavlja, dokler 
je na obzorju še kako vozilo. Tudi otrokova orientacija v prostoru je sprva še 
slaba. Prav tako otrok šele pridobi občutek za razlikovanje in spoznavanje 
barv. 

Upam si trditi, da se razgledanost naših povprečnih staršev ali tistih, ki 
imajo na cesti opraviti z otrokom, o psihični strukturi predšolskega otroka, o 
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njegovem ravnanju in obnašanju na cesti, danes reducira le na ugotovitev, da 
so otroci na cesti zelo muhasta bitja. 

Ne gre pa le za srečanje otroka z gibajočim se motornim vozilom, pred 
katerega bo otrok skočil. 2e v predšolski dobi postaja otrok uporabnik cest 
kot pešec in voznik. Skiroji sodijo danes med najbolj priljubljene igrače naših 
otrok. Velika večina otrok pa v svoji predšolski dobi uporablja tudi kolesa na 
dveh ali treh kolesih. Vprašajmo pa se, koliko vzgojiteljev ali staršev je otroka, 
ko so ga posadili na ta prometna sredstva, poučilo o najosnovnejših pravilih 
glede ravnanja na cesti, prehitevanja in umikanja? Bi zato ne kazalo otrokovega 
gibanja omejiti na določen zavarovan prostor? 

Sedaj bi odgovorila na vprašanje, kako je s prometno vzgojo' predšolskega 
otroka. Razveseljive so izkušnje naših vzgojno varstvenih ustanov, kjer si otroci 
bistrijo duha ob zanimivih peskovnikih, na katerih ponazarjajo križišča in 
cestišča z živahnim prometom. Otroci doživljajo vlogo kolesarjev, voznikov avto- 
mobilov, sprevodnikov in tako dalje. Vzgojitelji ponazarjajo otrokom te pro- 
bleme tudi na flanelografih. Imamo tudi nekaj zanimivih diafilmov. Ta pri- 
zadevanja pa so le skop prispevek k prometni vzgoji predšolskih otrok, saj vemo, 
da otroško varstvo' pri nas zajema le štiri do pet odstotkov predšolskih otrok. 
Zavedamo se zelo krutega stanja, zaradi katerega otroško varstvo vse prepočasi 
širimo. Zato bi bilo prav, če bi se naslonili tudi na društva prijateljev mladine 
in mladince, ki bi jih veselilo delo s cicibani. Sveti posameznih stanovanjskih 
naselij in hišni sveti naj bi ugotovili, kje so nevarna, nezavarovana mesta, na 
katerih se mude otroci. Društva prijateljev mladine bi morala kar najskrbneje 
ugotoviti, kje so še možnosti za nova otroška igrišča, ki bi otroke odtegnila 
odprtim cestam. Otroci se prav radi vključujejo v razna tekmovanja, na primer 
s skiroji, vzgajajo pa se lahko tudi v raznih namiznih prometnih igrah, ki jih 
je v naših trgovinah že nekaj vrst. Naj naglasim, da vzgaja otroka tudi v pro- 
metu zaposleno osebje. Šoferji in miličniki naj bi bili otrokovi prijatelji, zato 
moramo negovati in vzgajati spoštljive odnose do njih, na kar pa starejši ne- 
redko pozabljamo. Kazalo bi tudi posnemati prizadevanja nekaterih varstvenih 
ustanov, ki svojo dejavnost razširjajo tudi na tiste otroke, ki vrtec obiščejo le 
ot> nekaterih prireditvah, ob zanimivem filmu, pravljični uri, prometni uri. Te 
ustanove bi lahko postale poglobljeno gibalo dejavnosti naših otrok, ki jih v 
varstvo iz različnih vzrokov še nismo zajeli. 

Pomudimo se sedaj še pri prometni vzgoji šolskega otroka. Republiško gra- 
divo navaja, da je bilo v šolskih ustanovah 10 000 predavanj s filmi in 23 000 
predavanj za šolsko mladino. Da so bila prizadevanja velika, pričajo tudi po- 
ročila iz občin, saj se je na primer 13 osnovnih šol škofjeloške občine udeležilo 
občinskega nagradnega natečaja za pisanje nalog o prometu. Otroci teh šol so 
napisali 833 nalog. Zanimive so' otroške ocene. Otroci so zelo kritični glede svo- 
jega ravnanja in tudi glede ravnanja sovrstnikov. V pismeni obliki ostro ob- 
sojajo mladostno objestnost, nepravilnost in predrznost, ki po njihovem mnenju 
v večini primerov botruje nesrečam. Sodim pa, da z enkratnimi akcijami ni moč 
uspeti, zaradi česar naj bi bila prometna vzgoja integralni del celotnega učno- 
vzgojnega procesa ter ugovarjam predlogom o uvedbi posebnega predmeta o 
tem. Poznam namreč prenatrpanost osnovnošolskega in srednješolskega učnega 
programa. Zdi se mi, da je to že ob toliki razdobij en osti oziroma atomizaciji 
šolskega programa naravnost nemogoče. Ob razgovoru s strokovnjaki osnovnih 
šol pa sem bila vesela dejavnosti pedagoških vodstev, ki so prometno vzgojo 
vnesli v program predmeta o spoznavanju narave in družbe; za to so kar ugodne 
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možnosti v prvem, drugem in tretjem razredu osnovne sole, kjer v posameznih 
temah obravnavajo učitelji tudi vprašanja prometne vzgoje. 

Po mnenju pedagogov so najslabše možnosti za vključitev prometne vzgoje 
v posamezne predmete v petem in šestem razredu osnovne šole. Tu se mora ta 
vzgoja omejiti na tako imenovani prometni krožek. V sedmem in osmem raz- 
redu, tako meni ravnatelj škofjeloške osnovne šole, in tudi gradivo, ki sem ga 
imela na voljo, lahko ta prizadevanja vključujejo v okvir tako imenovane ob- 
činske dodatne ure ali ure komunalnega pouka. Ti pa jih v različnih občinah 
različno uporabljajo. Ponekod so jih že dodelili predmetu z največ pomanjklji- 
vostmi ali zahtevami. 

O prometni vzgoji v osnovni šoli se imela v rokah dve publikaciji: brošuro 
»Prometna vzgoja v osnovni šoli-«, izdala jo je komisija za vzgojo in varnost 
cestnega prometa LRS v Ljubljani 1963. leta in »Okvirni učni program pro- 
metne vzgoje za osnovne šole okraja Kranj-«, ki jo- je izdala istoimenska komisija 
Okrajnega ljudskega odbora Kranj 1962. leta. Obe publikaciji predstavljata le 
načrt in ne priročnik za učitelje. 

Ne poznam podatkov niti jih nisem uspela dobiti o tem, koliko osnovno- 
šolskih predavateljev ima vozniški izpit ali upravlja z motornim vozilom, sodim 
pa, da je teh iz več kot dovolj znanih vzrokov iz bližnje preteklosti še malo; 
zato' bi bil priročnik za prometno' vzgojo, ki je baje že pripravljen, gotovo dobro- 
došel. Ce pa zanj ni denarja, kot navaja poročilo, bo brez njega težko. 

Sodim, da so programske zahteve prenizke, kajti naš otrok, naj bo mestni 
ali podeželski, zelo hitro preraste obdobje, ko je le kot pešec udeležen v pro- 
metu. Kakor hitro pa otrok obvladuje kolo, kaj hitro tudi moped, mora biti 
poučen o vsem, kar v navedenih učnih načrti'h navadno uvrščajo pedagogi šele 
v program za četrti, peti in šesti razred. Okvirni učni program prometne vzgoje 
za osnovne šole okraja Kranj ima to šele na strani o. do 9. Navadno otrok 
res še ne odhaja na daljše kolesarske izlete sam, saj se jih udeleži v spremstvu 
staršev, v skupini tabornikov itd., vendar je prav priložnostno kolesarjenje z 
morda sposojenim kolesom lahko zanj usodno. Ravnotežja še povsem ne ob- 
vlada, celo sedeža še ne doseže, ko se že ponaša s kolesarskimi podvigi. O pro- 
metnih predpisih in pravilih pa še nima pojma. Razveseljivo je, da je za potrebe 
osnovnošolskega programa »Foto Slovenija« po izvedbi republiške komisije za 
vzgojo in varnost prometa izdelala črno-bele in barvne diapozitive s to> vrsto 
problematike. Ogledala sem si jih 15 in mi dovolite, da o tem spregovorim. 

Dobro razumljiv je diapozitiv kolesarja z zavijanjem v levo s 13 slikami. 
Načrt ga predvideva za 4. razred. Prav tako sodi v okvir tega razreda diafilm 
o razpoznavanju kvalitete cestišča od makadamskega in asfaltnega do tlako- 
vanega in betonskega. Odlično so ponazorjena križišča in pravilna vožnja v njih. 
Zahtevnost je nivoju potrebna in vsebinsko zanimiva. Ob diafilmu za 8. razred 
pa naj povem, da je po zahtevnosti problemov že tako širok, da ga po vsej 
verjetnosti učitelj ne obvlada ter mu mora verjetno že priskočiti na pomoč 
strokovnjak mehanik, strojnik ali šofer. Diafilm za prvi razred je zaradi pre- 
natrpanosti motivov prezahteven in bi tej stopnji bolj ustrezal kak drug iz pestre 
izbire diafilmov. 

Kolesarskim krožkom 4. razredov je izdajatelj namenil film o kolesarskih 
problemih. Prav privlačno pa posredujejo prepoznavanje prometnih znakov tudi 
barvni diapozitivi. Ozkotračni prometni filmi krožijo po občinskih komisijah, 
kazalo pa bi jih redno uvrščati kot predfilme v vseh kinematografih, kar je 
ponekod že v navadi. Vem, da mladi prav radi sledijo televizijskim prometnim 
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akcijam, vendar smo slišali, da tudi tam primanjkuje denarja za to zvrst oddaj. 
Prav tako radi sledijo radijskim reportažam; tudi radijska oddaja »Pozor, nimaš 
prednosti!« ima mnogo poslušalcev. 

Kako je s prometno vzgojo v srednji šoli? Približajmo se obdobju, ko učenec 
zapusti osnovnošolske klopi. Očetov moped, morda motor, pritajeno1 povejmo, 
da marsikje tudi avto, so vse bolj zanimivi od počasnega kolesa. Dohiteti mla- 
dostnikova hotenja po čimhitrejšem gibanju oziroma premikanju bo sedaj vse 
težje. Ce smo se v prvem obdobju pubertete srečali že s kalmi prestopništva, 
ki se je omejevalo na krajo zvoncev s koles, dinam in luči, objestnega spuščanja 
ventilov in prebadanja zračnic, bo sledilo obdobje, ko bo ponoči izginil sosedov, 
če ne očetov avto, čeprav mladostnikova razsodnost in sposobnost koncentracije 
pri vožnji še daleč ne dosegata potrebnih kvalitet. Vprašajmo pa se, ali takemu 
ravnanju ni vzrok včasih dokaj nerazsodno ravnanje staršev, ki že, ko je fantu 
10 let, tega prav radi pohvalijo, kako dober šofer je. To je fant od fare, ki celo 
očeta poseka, pa vendar vemo, da je za zadovoljitev tovrstnih mladostnikovih 
interesov storjeno bore malo. Seveda se naš mladinec ne bi zadovoljil samo z 
golim spoznavanjem prometnih znakov in pravil o obnašanju ter vožnji po cesti. 
On vendar že do potankosti pozna skrivnosti modernih motorjev, nastopa kot 
konstruktor, razdira očetove stroje, čeprav na račun bridkega spoznanja, da 
razstavljenega predmeta ne bo mogoče sestaviti. Sola pa nima sredstev, da bi 
vsaj na kaki stari »škatli« izvedla avtomobilski tečaj za vožnje in hitrosti lačne 
fante. Težko pričakovana polnoletnost, ko bo lahko legalno vozil avto, se tako 
zavlačuje, da je naš fant hočeš nočeš prestopnik, ker so ga brez vozniškega izpita 
ujeli zaradi prometnega prekrška, ko je ilegalno preizkušal svoje sposobnosti, 
ali pa se mu je ponesrečilo' še kaj hujšega. Fiziki na gimnazijah in drugih 
srednjih šcflah, morda pa tudi strojniki na drugih šolah, bi se najverjetneje 
uspeh približati srednješolcu s tem, da bi mu na primer v fizikalnem kabinetu 
praktično razložili delovanje ključnih motorjev; tako pa se največkrat zgodi, da 
dijaki že vozijo avtomobile in svoje predavatelje zviška vpeljujejo v svet moto- 
roznanstva, saj smo v preteklosti precej govorili o dokaj šibki opremljenosti 
naših kafoinetskih učilnic, ki niso mogle aktivno zadovoljevati mladostnikovih 
tehničnih želja. 

Kazalo bi pohiteti s tovrstnimi predlogi in jih vključiti v verifikacijske pro- 
grame gimnazij. Prisluhnimo, kako vznešeno in navdušeno mladinci brigadirji 
komentirajo, da so se naučili v brigadi voziti moped ali avto! Morda bi veljalo 
razmisliti tudi o tem, ali bi starostno mejo, ko lahko mladinec opravi vozniški 
izpit, ne kazalo pomakniti navzdol, saj bi lahko legalizirali to, čemur danes 
nasprotujemo in je prav zato tako vabljivo. Možnost uveljavljanja zelo pestrega 
programa prometne vzgoje bi imeli na primer v okviru tehnične vzgoje v gim- 
nazijah, ki se danes posreduje po zelo neenotnem, kaotičnem, mnogovrstnem 
programu; predmet je uveden po reformnem procesu v prvi in drugi razred 
gimnazije. Posebno pomembne za izobrazbo in vzgojo občanov v prometu pa so 
kadrovske šole, učiteljišče, pedagoška akademija, gimnazije s pedagoško smerjo 
in srednje vzgojiteljske šole. Zlasti pri teh skupinah šol bo treba poskrbeti za 
temeljito osnovo tovrstnega pouka. Osnutek učnega načrta za gimnazije s peda- 
goško smerjo je razdeljen na štiri obdobja, ki naj bi izčrpala po 12 tem. Program 
obsega probleme od spoznavanja cestišč in znakov ob njih, ravnanja na vožnjah 
in križiščih, do motoroznanstva; pri tem naj bi se seznanili tudi s prvo pomočjo 
ob nezgodi, popestrili pouk s prometnimi filmi ter razmišljali o prometu tudi 
v ustreznih šolskih nalogah. Nazadnje bi dijaki preverjali svoje znanje s testi in 
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dokazali svojo zrelost z nastopom. Seveda bo za izvajanje tega pouka na ome- 
njenih šolah potrebna pomoč avto-moto društev, za materialna sredstva pa 
pomoč občinskih za šolstvo pristojnih organov. Vsemu vzgojnemu osebju pa naj 
bi čimprej zagotovili možnost, da opravi izpite za voznike motornih vozil. To bi 
bil eden pomembnih vzvodov uspešnosti strokovno-pedagoških prizadevanj za 
prometno vzgojo predšolskega in šolskega otroka. 

Predsednik Janez Hočevar! Besedo ima dr. J anez Milčinski, univer- 
zitetni profesor in predstojnik inštituta za sodno medicino. 

Prof. Janez Milčinski: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Zahvaljujem se vam, ker ste mi dali priložnost, da opozorim na neka- 
tere medicinske probleme in da vas seznanim z nekaterimi težavami in z neka- 
terimi opažanji v medicini, še posebej pa v sodni medicini, v zvezi z opazo- 
vanjem dogodkov iz prometa. 

Gradivo, ki smo ga dobili danes in ga je pripravil Republiški sekretariat 
za notranje zadeve, je izredno bogato in poučno ter bi bilo prav škoda, če bi po 
končani razpravi ostalo neopaženo. Mislim namreč, da bi moralo postati pred- 
met nadaljnjih analiz in raziskovalnega študija. V zvezi s tem gradivom pa bi 
rad opozoril na nekatere stvari, ki se neposredno tičejo našega problema. 

Ugotovitev, da z gostoto prometa pada odstotek hudih nesreč, je že znana. 
Iz tega gradiva izhaja, da pride v Sloveniji na 15 hudih nesreč en smrtni primer. 
Čimbolj pa gremo na območja redkejšega prometa, toliko pogostejši so smrtni 
izidi; v Hrvatski na 12, v Srbiji na 10, v Bosni in Hercegovini na 11, Makedoniji 
na 8 in v Crni gori na 7 hudih nesreč. 

Druga ugotovitev, ki zahteva in tudi omogoča ukrepe, je udeležba posa- 
meznih kategorij udeležencev v motornem prometu med povzročitelji nesreč in 
med poškodovanci oziroma med prizadetimi. Tako vidimo, da avtomobilisti po- 
vzroče približno štirikrat več nesreč kot kolesarji ali pešci. Pri nesrečah je hudo 
poškodovanih in dvainpolkrat več kolesarjev kot avtomobilistov in triinpolkrat 
več pešcev kot avtomobilistov. Mrtvih je.pri nesrečah dvakrat več kolesarjev 
kot avtomobilistov in trikrat več pešcev kot avtomobilistov. Lahko bi rekli, da 
avtomobilisti v premnogih primerih povzročijo nesrečo, v kateri sta poškodovana 
pešec ali kolesar. 

Vznemirljivo hudo so ogroženi, pa tudi močno udeleženi pri nesrečah moto- 
ciklisti, pri čemer štejem v to kategorijo motoriste in mopediste. Ti imajo štiri- 
inpolkrat več poškodovanih in dvainpolkrat več mrtvih kot avtomobilisti. 
Med poškodovanimi motoristi so najpogostejše poškodbe lobanje in možganov. 
Med 76 mrtvimi motociklisti in preko 2000 poškodovanimi, med njimi 905 hudo, 
je po naših cenitvah približno polovica takih s poškodbami na glavi. 

Iz teh opažanj izhajajo nekateri ukrepi za zaščito motoristov pred poškod- 
bami, predvsem zoper poškodbe na glavi. Pri tem mislim na zaščitno čelado, 
o kateri smo precej razpravljali pri pripravljanju osnutkov novega zveznega 
zakona o prometu, vendar je v končnem besedilu zakona izpuščena. Mislim, 
da je tako prav, ker rešitev še ni dozorela; ne moremo namreč z zakonom 
predpisati obveznega nošenja čelad, dokler še nimamo preizkušenih tipov čelad. 
Sporno je bilo tudi vprašanje, ali naj bi se čelada predpisala za vožnjo po mestu 
ali za vožnjo na odprtih cestah. Glede na podatek, da se 70 '°/o nesreč zgodi v 
naselju, bi bil le polovičen ukrep, če bi predpisali uporabo zaščitne čelade samo 
na odprti cesti, ne pa za vožnjo v naselju. Razen tega pa vemo, da zaščitna 
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čelada idealno varuje pri manjši hitrosti, medtem ko pri hitrosti 80 ali 100 km 
na uro nobena čelada ne more pomagati, če pride do direktnega udarca. 

Na navedene probleme opozarjam tudi zato, ker ima sekretariat za notranje 
zadeve pooblastilo, da v zvezi s tem izda dopolnilne predpise in odredi ustrezne 
ukrepe. Ne glede na to, ali so čelade predpisane ali ne, pa menim, da smo spo- 
sobni napraviti marsikaj tudi v republiškem merilu. Mislim, da so uspehi iz- 
ključno propagandnih akcij pred nekaj leti pokazali, da je mogoče marsikaj 
doseči tudi s prepričevanjem in dobrim zgledom ter menim, da bi, dokler pro- 
blem ne bo drugače urejen, morali iti to pot. Mnogo bi lahko napravili, če bi 
dosledno nosili zaščitne čelade za lastno varnost in za dober zgled drugim tisti 
vozniki, ki imajo to obveznost že določeno s službenimi predpisi. Tak predpis, 
kjer ga še nimajo, naj bi izdale delovne organizacije za vse kategorije voznikov, 
ki vozijo motocikle ali mopede pri izvrševanju svojega dela oziroma svojega 
poklica. Glede drugih bi morali uporabiti široke vzgojne akcije in priporočila. 
Pri tem bi z določenimi stimulativnimi ukrepi lahko veliko pomagala tudi 
zavarovalna skupnost. 

Ker so kolesarji zelo pogosto med žrtvami prometnih nesreč, bi lahko mar- 
sikaj storili za njihovo varnost tudi v okviru pooblastil, ki jih daje novi zakon 
o varnosti prometa. Pri tem gre na primer za obvezno namestitev luči na zad- 
njem delu kolesa, kar je zelo preprosto, poceni in neverjetno uspešno, kar so 
pokazale izkušnje iz sosednjih dežel, recimo iz Avstrije. 

Ne glede na to, ali se bomo mogli že sedaj odločiti tudi za refleksne ploskve 
na pedalih, mislim, da bi že z zadnjo lučjo na kolesu pri 600 000 kolesih v Slo- 
veniji veliko prispevali za varnost kolesarjev v prometu. 

Kar pa se tiče najhujše oziroma najnevarnejše kategorije voznikov, to je 
avtomobilistov, ki so pogosto povzročitelji nesreč, redkeje pa njihove žrtve, 
smemo in moramo upravičeno zahtevati, da se predpisi v vožnji z avtomobili 
strogo izvajajo. V tem smislu daje zakon dovolj pooblastil in možnosti. 

Prav na kratko bi se rad dotaknil še vprašanja alkohola v prometu. Naš 
pregled o problemu alkohola v prometu ni popoln iz: dveh razlogov. Prvi je ta, 
da se je od 5000 analiz na alkohol v letu 1964, kolikor smo jih opravili na inšti- 
tutu, ki edini v Sloveniji dela te analize — kar je več analiz, kot jih imajo vse 
druge republike skupaj — samo 3649 nanašalo na motorizirane udeležence v 
prometu in sicer 1880 pri prekrških in 1769 pa pri nesrečah. Če pomislimo, da 
je bilo v Sloveniji 7223 nesreč, lahko ugotovimo, da imamo glede vpliva alko- 
hola podatke samo o približno četrtini nesreč v Sloveniji. 

Drugi razlog je ta, da ne vemo, koliko ljudi pije med vožnjo oziroma v zvezi 
z vožnjo in koliko ljudi povprečno vozi po naših cestah z nekaj alkohola v orga- 
nizmu oziroma v krvi. Zato imajo vse ocene večjega ali manjšega rizika, ki ga 
povzroča alkohol v prometu, vedno to pomanjkljivost oziroma neznanko, da 
nimamo primerjalne skupine. To primerjalno skupino bi lahko dobili na dva 
načina; prvi je način kontrolnega ustavljanja in pregledovanja voznika na 
cesti, ki ni simpatičen, drugi način pa je široka anketa, denimo ob registraciji, 
anonimna anketa, ki nam lahko da — seveda, če gre za veliko število anketi- 
rancev — zelo verodostojne in uporabne podatke, ki so zelo pomembni za znan- 
stveno obdelavo vsega problema. 

Vi veste, da je novi zakon uveljavil načelo polpromilne tolerance alkohola 
pri vseh kategorijah voznikov v prometu. V tem smislu se pravzaprav zgleduje 
po zakonih v skandinavskih deželah ali na Japonskem, pozablja pa pri tem na 
posebno odgovorne kategorije, za katere je vprašanje drugje posebej urejeno. 
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Naj vam citiram ustrezen norveški zakon iz leta 1936, se pravi od mnogo prej, 
preden so imeli tolerirano stopnjo pol promile, ki pravi takole: »Oseba, ki služi 
kot voznik motornega vozila, ki je namenjeno prevozu potnikov, stvari ali to- 
vora, ne sme piti nobene alkoholne pijače, kadar je v službi, z izjemo piva, 
ki nima več kot 2,5 "Vo alkohola.« Takega lahkega piva pri nas sploh nimamo. 
Vse druge alkoholne pijače so vozniku prepovedane in to pravilo se izvaja. To pa 
pomeni, da je analogija s skandinavskimi zakoni samo navidezna in prinaša le 
en kriterij, medtem ko druge kriterije pušča ob strani. Zato se seveda z rešitvijo 
po novem zakonu ne zadovoljujemo in je združenje za sodno medicino Jugo- 
slavije že zavzelo do nje odklonilno stališče. Naše združenje bo poskušalo doseči 
boljšo, sprejemljivejšo rešitev, zlasti pa preprečiti škodo, ki resnično nastaja 
zaradi tega, ker smo v Sloveniji odstopili od prejšnjih predpisov po sili novega 
zakona. 

Odprto je še vprašanje, na kakšen način bi lahko v Sloveniji obdržali 
prejšnjo ureditev. Vprašljivo je, ali bi bilo mogoče ohraniti pri življenju staro 
republiško odredbo iz leta 1955. O tem si naši pravniki še niso povsem na jas- 
nem. Vprašljivo je tudi, ali bi bil mogoč ustrezen nov predpis v okviru veljav- 
nega prometnega zakona. Prav gotovo pa bi se. dalo marsikaj urediti v okviru 
delovnih organizacij. Vendar pa ugotavljamo, da so le zelo redke delovne orga- 
nizacije določile omejitve glede alkohola za svoje delavce na takih odgovornih 
mestih, kot so delovna mesta na žerjavih, pri občutljivih strojih, na nevarnih 
deloviščih in podobno. V tem smislu pač ne moremo zvračati krivde na zakon, 
ker je naloga delovnih organizacij samih, da ta vprašanja uredijo v svojem 
krogu. 

Zakon prepušča rešitev vrste vprašanj predpisom, ki bodo še izšli. Teh pred- 
pisov je veliko in jih težko pričakujemo, ker tako okrnjen zakon brez vseh teh 
predpisov na marsikaterem področju hromi delo. Kar se tiče alkohola, moramo 
vedeti, da je kontrola stopnje pol promile izredno odgovorna in delikatna, in 
ker zakon mimo tega še zelo omejuje pravice organov prometne varnosti glede 
odvzema krvi, bi bilo nujno vpeljati sodobne aparature za ugotavljanje količine 
in ne samo prisotnosti oziroma odsotnosti alkohola v izdihanem zraku. Vemo, 
da so s tem zvezani znatni stroški, ker gre za aparature, ki jih je treba uvoziti. 
Na ta vprašanja in na probleme, ki bodo nastali, smo opozorili, preden je bil 
zakon sprejet, in sicer večkrat ter zelo prepričljivo. 

V današnjem položaju bo republiški predpis pooblastil določene zdravstvene 
zavode za vse delo pri ugotavljanju alkoholiziranosti, še posebej pa za ugotav- 
ljanje količine alkohola v krvi. V tej zvezi bi rad povedal, da seveda takšno 
pooblastilo, ki ga nek zavod dobi v republiškem merilu, gotovo pomeni znak 
zaupanja, pomeni čast za tisti zavod, vendar pa to še ne daje zagotovila, da bo to 
delo, ki je zvezano s kadrovsko in materialno obremenitvijo, lahko avtomatično 
opravljeno le zaradi pooblastila samega. Hočem preprosto pojasniti, da bo na ta 
pooblastila treba navezati tudi zagotovitev materialnih sredstev oziroma mate- 
rialnega kritja za to dejavnost. 

Po gradivu, ki smo ga prejeli za današnjo sejo, je bila vinjenost vzrok 14,8 % 
nesreč, ki so jih povzročili vozniki motornih vozil. Navedeni delež alkohola med 
vzroki nesreč sicer ni povsem realen in je dejansko še večji, ker se alkohol 
marsikje skrije za prehitro vožnjo, prehitevanje, izsiljevanje prednosti in po- 
dobne druge vzroke ter zato, ker se pri vseh nesrečah ne ugotavlja alkoholi- 
ziranost. Vendar je tudi delež 14,8% vznemirljiv in nadpovprečno visok. V tej 
zvezi pa milejše in tolerantno stališče novega zakona do alkohola ne obeta, 
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da bo vsaj v prvi dobi vplivalo na zmanjšanje deleža alkohola v prometnih 
nesrečah, marveč moramo resno, objektivno in stvarno pričakovati, da se bo ta 
delež še povečal. Glede na to bo treba vzroke in dinamiko teh pojavov začeti 
znanstveno raziskovati, da bomo lahko nastopali z rezultati, ki bodo realni in 
oprti na znanstvene analize. Danes moramo marsikaj reševati na pamet, brez 
ustrezne raziskave in ne bi bilo prav, če bi šlo še tako naprej. V bodoče moramo 
pojave na tem področju raziskovati in znanstveno analizirati ter na tej podlagi 
zagotoviti tiste ukrepe, ki naj bi vznemirljiv in kvaren vpliv alkohola v prometu 
zajezili. 

Predsednik Janez Hočevar: Kot zadnji prijavljeni govornik je to- 
variš Ciril Komotar, predstavnik Avto-moto zveze Slovenije. 

Ciril Komotar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V naporih za večjo varnost v cestnem prometu prispevajo tudi organizacije 
Avto-moto zveze Slovenije svoj delež. Čeprav s skromnimi finančnimi sredstvi, 
ki jih daje preko 28 000 članov naše organizacije za prometno vzgojo- otrok, 
mladine in ostalih udeležencev v prometu, pa smo tudi edina družbena orga- 
nizacija, ki je v kratkem obdobju štirih let izdala preko 1 700 000 izvodov raz- 
lične literature, ki posredno* ah neposredno služi prometni varnosti. 

Na kratko- je težko opisati vso prometno preventivno dejavnost, ki jo naša 
organizacija izvaja samostojno ali v sklopu komisije za vzgojo in varnost v 
cestnem prometu. Zato dovolite, da na kratko opišem le delo in problematiko 
cestne službe »pomoč-informacije«, ki ima izrazit preventivni karakter in jo 
smatramo za naš najpomembnejši prispevek k prometni varnosti. 

Služba »pomoč-informacije« je bila ustanovljena leta 1959, redno pa je pri- 
čela delovati na cestnem križu v Sloveniji 1. maja 1961 s petimi motornimi 
kolesi na relacijah: Celje—Ljubljana—Postojna in Jesenice—Ljubljana—Bre- 
gana. Avto-moto zveza Slovenije je to službo opravljala s svojimi lastnimi 
sredstvi vse do aprila 1963. Osnovne naloge službe »pomoč-informacije« so pred- 
vsem: nuditi tehnično pomoč vsem motoriziranim uporabnikom cest; v primeru 
večje okvare, ki se na vozilu ne more popraviti, svetovati glede na specifične 
pogoje ceste in okolice najboljšo rešitev; nuditi prvo pomoč ponesrečenemu v 
prometnih nesrečah; posredovati tujim in domačim turistom najrazhčnejše turi- 
stične informacije in informacije o stanju cest; odstranjevati ovire, ki so na 
cesti nenadno nastale oziroma če se ovire ne more odstraniti, zavarovati promet 
in o nevarnosti obvestiti pristojne cestne organe; pomagati odgovornim orga- 
nom pri delu za normalno odvijanje prometa in tako dalje. 

V začetku leta 1963 je za razvoj službe »pomoč-informacije« cestni sklad 
SRS prvič dodelil finančno pomoč v znesku 23 milijonov dinarjev. S to pomočjo 
je bila Avto-moto zvezi Slovenije omogočena nujno potrebna okrepitev in vzdr- 
ževanje službe v letu 1963. Preurejena služba je pričela 1. aprila 1963 obratovati 
z 10 avtomobili in 20 avto-mehaniki vsak dan od 8. do 20. ure na tehle, relacij ah: 
Šentilj—Vojnik—Domžale, Ljubljana—Postojna, Postojna—Razdrto, Postojna— 
Rupa, Gorica—Razdrto-—Sežana, Senožeče—Sečovlje, Bregana—Karteljevo, 
Karteljevo—Ljubljana, Ljubljana—Radovljica in Radovljica—Podkoren. 

Do danes je služba opravila naslednja dela: nudila je 20 696 večjih tehničnih 
pomoči; odpravila 24 348 manjših napak na vozilih, ki so ostala nemočna na 
cesti; posredovala 20 921 informacij o stanju cest ter 112 308 najrazličnejših 
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turističnih in drugih informacij domačim in inozemskim moto-turistom. Poleg 
naštetih večjih tehničnih intervencij je služba »pomoč-inf ormari je« samo pre- 
teklo leto opravila naslednje število preventivnih dejanj: nudila je 74 prvih 
pomoči ponesrečenim v prometnih nesrečah; 404-krat zavarovala nevarne od- 
seke cest; odstranila 1521 skal in večjih kamnov s ceste; 184-krat odstranila 
večje oljne madeže na cesti; posredovala 110 obvestil cestnim organom; orga- 
nizirala prevoz 383 pokvarjenih vozil ter odstranila 730 vozil s ceste. 

Število intervencij je že v prvih letih delovanja službe močno naraščalo, 
to naraščanje pa povzroča vaskoletni porast števila vozil v Sloveniji in vedno 
večji dotok tujih turistov v Jugoslavijo. Izreden napredek službe v primerjavi 
s prejšnjimi leti pa opazimo v letu 1963. Aprilska izboljšava oziroma reorgani- 
zacija službe je bila spričo porasta prometa v zadnjih letih in vse večje ter 
pomembnejše prometno-preventivne službe nujna. Reorganizacija službe in 
njeno vzdrževanje v letu 1963 je bilo omogočeno s pomočjo cestnega sklada SRS 
v višini 23 milijonov dinarjev, ponovna dotacija cestnega sklada v letu 1964 v 
višini 27 milijonov dinarjev in dotacija 30 milijonov dinarjev iz istega naslova 
preko cestnih podjetij za leto 1965 pa sta omogočili obratovanje službe v pre- 
teklem in letošnjem letu. 

Služba »pomoč-informacije« pa se je danes glede financiranja znašla v 
enakem položaju kot na začetku leta 1963. Obstoječo službo so Avto-moto zveza 
Slovenije in cestni sklad oziroma cestna podjetja v tem letu sicer lepo vzdr- 
ževala v dosedanjem obsegu. Z zagotovljenimi sredstvi pa je nemogoče službo 
tudi krepiti in širiti na druge važnejše ceste, kar razvoj cestnega prometa pri nas 
nujno zahteva. Glede na potrebe in na podlagi dosedanjih rezultatov bi morali 
cestno službo v letu 1966 obdržati vsaj na današnji stopnji, pri nadaljnjem raz- 
voju pa upoštevati naslednji fazi: Z novimi službenimi vozili skrajšati dolžino 
posameznega odseka, na katerem obratuje eno službeno vozilo. Sedaj je to po- 
vprečje 57 km, torej še vedno pod evropskim povprečjem. V drugi fazi pa vpe- 
ljati službo na ostalo osnovno cestno omrežje Slovenije. 

Že najosnovnejše usluge in storitve ter drugo, predvsem prometno preven- 
tivno delo, ki ga opravlja služba »pomoč-inf ormari je«, jasno in nedvomno 
govori, kdo vse bi moral biti poleg Avto-moto zveze in cestnih podjetij zainte- 
resiran sofinancer. Uvedli smo tisto službo, ki v motoriziranih in moto-turistično 
razvitih deželah prispeva svoj velik delež k dobremu počutju motoriziranih 
voznikov sredi urejenega, varnega in po sodobnih načelih organiziranega cest- 
nega prometa. Ta služba je že sama po sebi ugledna vizitka Jugoslavije v očeh 
stotisočev tujih turistov. Opravljamo torej pomembno funkcijo, ki sicer sodi 
v resore republiških in zveznih organov za turizem, promet, zunanjo trgovino 
in notranje zadeve. Materialno korist od dela naše službe pa nima samo posa- 
mezni koristnik cest, temveč v večji meri in predvsem zavarovalna skupnost, 
zavod za socialno zavarovanje, gospodarske organizacije, katerih dejavnost so 
cestni prevozi itd. Menimo, da bi bilo treba s procentom kasko in jamstvenega 
zavarovanja ter prispevki zavoda za socialno zavarovanje in cestnih podjetij 
ustanoviti sklad za preventivo, iz katerega bi črpali sredstva za delovanje službe 
»pomoč-inf ormaci je«, za njeno racionalnejše poslovanje in prilagajanje nara- 
ščajočemu prometu. Vanj naj bi se stekala vsa sredstva, namenjena za delo- 
vanje te službe in za njeno širjenje. S strani Avto-moto zveze Slovenije bi v ta 
sklad dotekalo vedno več njenih lastnih sredstev, kakor tudi sredstev njenih 
članov. Med ustanovitelji tega člana pa bi poleg Avto-moto zveze Slovenije in 
cestnih podjetij sodili še drugi interesenti, izmed katerih smo jih nekaj omenili 
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že v tem skopem prikazu problematike in imajo že danes od službe »pomoč- 
informacije« neposredne, posredne, moralne ali materialne koristi. Le s skup- 
nimi močmi bo mogoče organizirati res dobro službo, ki bo' prispevala k redu 
in hitrejši pomoči koristnikom cestnega prometa, kar je v zadovoljstvo domačih 
in tujih voznikov motornih vozil in v ugled naši deželi. 

Tovariši poslanci! Po šestletnem delovanju službe »pomoč-informacije« 
ostane torej odprto samo eno vprašanje: Ali je res lažje zbrati eno milijardo, 
kolikor samo zavarovalno skupnost v naši republiki veljajo prometne nesreče, 
kakor pa približno 35 milijonov za službo »pomoč-informacije«, da bi delovala 
vsaj v današnjem obsegu in tako krepko znižala ogromne dajatve skupnosti. 
Smatramo, da je v strukturi izdatkov za preventivo pri zavarovalni skupnosti 
oziroma socialnem zavarovanju, znesek 35 milijonov tako nepomemben, da za- 
radi njega ne bi smelo priti do likvidacije službe »pomoč-informacije«, ki bo 
nujno sledila 1. januarja 1966, če ne bomo vsi zainteresirani po vašem priporočilu 
takoj ustanovili interesno skupnost z namenskim skladom za financiranje delo- 
vanja službe »pomoč-informacije« skladno z nadaljnjim razvojem cestnega 
prometa. 

Janez Hočevar: S tem je lista prijavljenih govornikov izčrpana. 
Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker se ni nihče javil, mi dovolite, da zaklju- 
čim razpravo. 

Iz poročila republiškega sekretarja za notranje zadeve, poročila odbora 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in iz današnje razprave izhaja, 
da nas naglo povečanje prometa, predvsem na cestah, ter nesorazmerno pove- 
čanje števila prometnih nesreč, ki imajo za posledico zaskrbljujoče veliko< število 
mrtvih in poškodovanih ter za več milijard dinarjev materialne škode, navaja 
na upravičen zaključek, da problem prometne varnosti postaja vedno širši in 
pomembnejši družbeni problem. 

Družbeno-politične skupnosti, pristojni upravni organi ter cestne in že- 
lezniške delovne organizacije so zato dolžne izvrševati pravice in dolžnosti, ki jih 
imajo po zakonu o javnih cestah, o organizaciji prevoza z motornimi vozili v 
cestnem prometu, o cestnih podjetjih, o graditvi železnic, o varnosti prometa 
na javnih cestah, o prometu in varnosti na železnicah in po drugih predpisih 
ter morajo podvzeti ukrepe, ki bodo glede na obstoječe možnosti zagotovili 
maksimalno mero varnosti v prometu. Pri tem se je treba otresti iluzij, da je 
moč nekatere probleme, na primer, modernizacijo cestnega prometa oziroma 
mreže, urediti čez noč. Naš namen je predvsem ta, da v okviru danih gospodar- 
skih in finančnih možnosti, tako v republiki kot v občinah in v podjetjih, sto- 
rimo vse, kar je mogoče za zboljšanje prometne varnosti. 

Zato ni bilo brez osnove poudarjeno v razpravi, da je varnost prometa v 
znatni meri odvisna od obsega in kvalitete preventivne dejavnosti, v katere 
okvir spada tudi dviganje splošne prometne kulture. V tej zvezi smo ugotovili, 
da so do sedaj za preventivno dejavnost skrbele komisije za varnost prometa in 
razne organizacije, zveze in društva, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo s 
prometno varnostjo. To preventivno dejavnost je treba v bodoče še razširiti in 
razvijati, hkrati pa je treba za to dejavnost zagotoviti potrebna finančna 
sredstva, seveda v okviru obstoječih materialnih možnosti. 

Nadalje je bilo v razpravi in v ekspozeju izraženo mnenje, da bi bilo ko- 
ristno ustanoviti v občini sklad za preventivno dejavnost, v katerega bi se ste- 
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kala sredstva, ki jih za preventivno dejavnost namenijo občinske skupščine, 
zavarovalnice in komunalni zavodi za socialno zavarovanje. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je bil mnenja, da je 
treba priporočiti zavarovalnicam, da v okviru izvajanja zavarovalnega sistema 
stimulativno vplivajo na voznike motornih in železniških vozil, tako da bodo 
tisti, ki brez nezgod upravljajo vozila, deležni primernih ugodnosti pri zavaro- 
vanju. V današnji razpravi se o tem predlogu ni posebej razpravljalo, omenjen 
pa je bil v ekspozeju. 

V razpravi je bil podprt predlog, naj bi pristojni organ, menim, da je to 
Pedagoški svet SR Slovenije proučil možnosti, da bi prometna vzgoja v šolah 
postala sestavina ustreznega predmetnika in učnih načrtov osnovnih šol ter šol 
druge stopnje. Komisija za varnost prometa SR Slovenije naj bi s seminarji in 
tudi drugače pomagala pedagoškemu kadru pri spoznavanju problemov pro- 
metne varnosti, predpisov in ustreznih ukrepov. 2e na učiteljiščih in pedagoških 
akademijah naj bi dali prometni varnosti potrebno osnovo s pedagoškega 
gledišča. 

V razpravi je bila prav tako poudarjena misel, naj bi delovne skupnosti 
v svoje programe strokovnega in splošnega izobraževanja vnesle tudi prometno 
varnost. Za predšolske otroke in za tiste, ki niso prometne vzgoje deležni v de- 
lovnih organizacijah ali kje drugje, naj bi organizirale prometno vzgojo kra- 
jevne skupnosti, krajevni odbori Rdečega križa, društva prijateljev mladine in 
druge institucije. 

Pri sanaciji in vzdrževanju cest, o čemer je bilo danes precej govora, je 
treba v okviru razpoložljivih sredstev posvetiti posebno skrb zlasti tistim cest- 
nim predelom, ki najbolj ogrožajo varnost prometa. Cestna podjetja naj bi že 
v okviru materialnih sredstev, s katerimi sedaj razpolagajo', načrtno odpravljala 
pomanjkljivosti na tako imenovanih črnih točkah, kjer so prometne nesreče 
najpogostejše. 

Pri izgradnji in rekonstrukciji cest bi bilo treba, spet poudarjam, da v 
okviru materialnih možnosti, postopoma odpravljati križanja v istem nivoju, 
obstoječa križišča pa opremljati s sodobno signalizacijo. 

V razpravi je bilo prav tako izraženo mnenje, naj bi občinske skupščine 
v naseljenih krajih in na vseh tistih predelih, kjer so najpogosteje nesreče 
kolesarjev in pešcev, poskrbele za varen promet pešcev, zlasti z označbami in 
primernimi opozorilnimi napravami, kjer pa obstoje materialne možnosti, tudi 
s posebnimi kolesarskimi stezami. Skupaj z delovnimi organizacijami naj bi 
občinske skupščine skušale urejati ta vprašanja predvsem na tistih prometnih 
površinah, kjer se koncentrirajo delavci pri prihajanju in odhajanju z dela, 
da bi jim bil zagotovljen varen prihod in odhod. 

Ne morem si kaj, da ne bi poudaril stališča, ki ga je izrazil tovariš Kolenć 
v svojem referatu, pa tudi naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov, čeprav v današnji obravnavi o njem nismo posebej govorili. Gre za sta- 
lišče, da je treba v mestih, ki so razdeljena na občine, uskladiti in do neke mere 
tudi poenotiti predpise, ki urejajo promet v posamezni občini. Mestne občine 
oziroma mestna sveta naj bi poskrbela, da se enotno rešujejo vprašanja par- 
kirnih prostorov za avtobuse, osebne in tovorne avtomobile, postajališč ko- 
munalnega prometa, tranzita, semaforskega sistema in prometnega režima na 
splošno, kakor tudi druga vprašanja, ki so skupnega pomena za mestne 
občine. Poudaril bi še misel in razprave, da je tudi z gledišča prometne varnosti 
treba čimprej izdelati regionalne plane cestnega omrežja in komunalnih naprav. 

12 
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Delovne organizacije, ki se ukvarjajo s prevozom potnikov, naj pri uskla- 
jevanju voznih redov presojajo stanje cest in prometno situacijo na javnih 
cestah z gledišča varnosti prevozov. Sedanji vozni redi večkrat naravnost silijo 
avtobuse k nedopustni hitrosti. Pri uvajanju novih avtobusnih linij naj pred- 
vsem upoštevajo potrebe potnikov in ne uvajajo novih.potniških linij na rela- 
cijah, ki so že zasičene, ali pa so na njih potrebe lokalnega prometa že krite. 

Delovne organizacije, ki se ukvarjajo s tovornim prometom, naj prilagodijo 
prevoze blaga prometnim situacijam na cestah, zlasti pa naj ne opravljajo pre- 
vozov v prometnih konicah, v poletni turistični sezoni pa tudi ne ob sobotah 
popoldne ter ob nedeljah in praznikih. 

Razprava je poudarila dolžnost delovnih organizacij, da zagotovijo tehnično 
brezhibnost in pravilno opremljenost vozila, da poskrbijo za ustrezno strokovno 
usposobljenost voznikov in pravilno razporedijo njihov delovni čas, pri čemer 
morajo upoštevati določila temeljnega zakona o varnosti prometa na javnih 
cestah; z notranjo kontrolo pa naj delovne organizacije zagotavljajo pravilno 
izvajanje svojih samoupravnih aktov. Tiste delovne organizacije, katerih pred- 
met poslovanja je prevoz blaga, naj svoje prevoze opravljajo v skladu z obre- 
menitvijo, ki jo dopušča cestišče. Pristojni organi naj prouče vprašanje kontrole 
težkih vozil, ter v skladu z določili zakona o javnih cestah izvajajo ustrezne 
ukrepe, kadar so vozila preobremenjena ali kako drugače v nasprotju s predpisi 
o največji dovoljeni obremenitvi cestišč. Ti ukrepi bodo brez dvoma privedli 
do delne preusmeritve prevoza blaga z drugimi prevoznimi sredstvi ter do 
omejitve in celo do prepovedi prevoza na tistih cestah, ki zaradi svoje konstruk- 
cije- ne vzdržijo težkih cestnih vozil. 

Nadalje je razprava podčrtala potrebo, da bi pravosodni organi pripravili 
predloge za spremembe kazensko pravnih predpisov v tem smislu, da bi se 
lahko izrekale take kazni in taki ukrepi, s katerimi bi bil kar najbolj dosežen 
namen kaznovanja. Sodišča in sodniki za prekrške naj proti voznikom, ki vozijo 
v vinjenem stanju, proti povratnikom in voznikom, ki vozijo z brezobzirnostjo, 
zaostrijo kaznovalno politiko. 

Prav tako je bilo omenjeno, da stalno naraščajo gostote prometa ob od- 
prtih vprašanjih v zvezi z varnostjo prometa narekuje, da Zavod Socialistične 
republike Slovenije za zdravstveno in tehnično varnost usmerja svoje delovanje 
v Skladu z ustanovitveno odločbo zlasti v smeri osnovnega raziskovanja in apli- 
kativne dejavnosti na področju prometa. Ker ni urejeno financiranje nalog, ki 
naj jih opravlja zavod, bi bilo primerno to vprašanje proučiti, da bi se zavodu 
omogočilo uspešno opravljanje njegovih nalog. 

Glede na današnjo razpravo naj bi pristojni organi čimprej pripravili ozi- 
roma sprejeli potrebne predpise s področja prometa, da se bodo lahko dosledno 
izvajali obstoječi zvezni zakoni, ki urejajo varnost prometa. Organi za notranje 
zadeve in inšpekcije pa naj izvajajo učinkovit nadzor nad stanjem cest in že- 
leznic ter cestnim prometom. V ta namen bi jih bilo treba v okviru materialnih 
možnosti ustrezno opremiti in jim zagotoviti tudi druge pogoje za uspešno delo. 

V referatu tovariša Kolenca in v razpravi je bil dan predlog, naj bi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije proučil možnost, da se za opravljanje strokovnih in 
drugih zadev iz pristojnosti republike na področju prometne varnosti ustanovi 
republiški svet za varnost prometa, ki naj bi usklajeval prizadevanja vseh za- 
interesiranih na področju prometne varnosti in predlagal učinkovite ukrepe, 
ki jih sedanje stanje zahteva. 
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Na področju prometa z žičnicami smo ugotovili, da obstoječi zakon ne ureja 
nekaterih vprašanj, ki pri prometu z žičnicami nastajajo. Izvršni svet naj bi 
zato pripravil predlog za tako dopolnitev zakona, da bo ustrezal zahtevam in 
potrebam razvoja na tem področju. Zakon mora zagotoviti varen in urejen 
dostop k žičnicam, predvsem pa varen promet ter uspešno kontrolo nad obra- 
tovanjem žičnic. 

Končno bi bilo treba proučiti tudi sistem financiranja vzdrževanja in raz- 
voja cestne mreže, ker, kot je bilo poudarjeno v razpravi, sedanji sistem ne 
zagotavlja uspešnega vzdrževanja obstoječe cestne mreže. Zato je naš zbor 
mnenja, naj bi o tem razpravljala Republiški zbor in Gospodarski zbor in spre- 
jela ustrezne ukrepe. 

Prometna varnost, o kateri smo danes razpravljali, je tako kompleksen 
problem, da ga je nemogoče zadovoljivo obdelati na eni seji. Z današnjo raz- 
pravo smo želeli dati temu problemu ustrezen družbeni pomen in spodbuditi 
vse ustrezne činitelje, da okrepe napore za izboljšanje sedanjega stanja. Kot smo 
razbrali iz razprave, je zbor dal tudi polno podporo ukrepom Republiškga sekre- 
tariata za notranje zadeve na tem področju. 

Na koncu prosim poslance zbora, da se zavzamejo za to, da občinske skup- 
ščine v svojih delovnih programih posvetijo pozornost tudi problemu, ki smo, ga 
danes obravnavali. 

S tem zaključujem razpravo o tej točki dnevnega reda in odrejam deset- 
minutni odmor, obenem ,pa se vsem zahvaljujem za razpravo. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.35 in se je nadaljevala ob 12.45.) 

Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na 3. točko dnevne- 
ga reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o samouprav-: 
ljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Marjana Prijatelja, pomočnika republiškega sekre- 
tarja za pravosodje in občo upravo. Prosim ga za ustno obrazložitev zakonskega 
predloga. 

Marjan Prijatelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Z zakonom o, 
samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji se prav- 
zaprav uresničuje ustavno načelo, da imajo delovni ljudje, ki delajo v državnih, 
organih in v družbenih organizacijah, v bistvu enak družbenoekonomski po- 
ložaj kot delovni ljudje v delovnih organizacijah, pri čemer pa se njihovo 
samoupravljanje seveda prilagaja naravi dejavnosti teh organov in organizacij. 

S predlogom zakona se tudi legalizira proces, ki se je začel že leta 1960. 
Tedaj so se namreč začele intenzivne razprave o tem, da dotedanji uslužbenski 
sistem, zgrajen na centralističnih in formalističnih osnovah, ne ustreza več niti 
glede na družbeni položaj upravnih, pravosodnih in drugih državnih organov, 
niti glede na položaj človeka v našem družbenem redu. 

Prvi poskusi uvajanja samoupravljanja in korektur plačnega sistema z uva- 
janjem ocene delovnih mest in delovne uspešnosti so dobili tudi zakonsko 
podlago konec leta 1961, ko je Zvezni izvršni svet določil 75 državnih organov, 
od tega 15 v Socialistični republiki Sloveniji, da preizkusijo, ali je mogoče za- 
gotoviti državnim organom sredstva za delo po načelu dohodka in ali je na 
podlagi teh načel mogoča notranja delitev. Za ta namen so se državni organi 
lahko odmaknili od dotedanjih predpisov o organizaciji in sistemizaciji delovnih 

12* 
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mest, plačah in financiranju. Število preizkusnih organov se je v letu 1963 
in 1964 močno razširilo. V SR Sloveniji so bili že leta 1963 vključeni v nov sistem 
skoraj vsi organi. 

Izvajanje preizkusnega sistema na tako široki fronti in v dolgem obdobju 
treh let, je kljub nekaterim razumljivim začetnim slabostim vneslo bogate iz- 
kušnje, ki so bile koristno uporabljene pri nadaljnji graditvi sistema samo- 
upravljanja in delitve dohodka. Leta 1964 je bila o načelih in problematiki 
samoupravljanja ter oblikovanja ter delitve dohodkov v državnih organih po 
vsej Sloveniji organizirana široka javna razprava, ki je več ali manj zajela vse 
upravne organe, mnoga sodišča in tožilstva, mnoge občinske skupščine in neka- 
tere družbeno-politične organizacije, zlasti sindikate. O vsem tem je obširno 
razpravljal tudi Organizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije v svojih 
odborih in na plenarni seji dne 26. 5. 1964, ter je v glavnem že takrat sprejel 
načelna stališča, ki so bila pozneje upoštevana v zveznem zakonu o samouprav- 
ljanju in so seveda sprejeta tudi v zakonski predlog, o katerem danes raz- 
pravljamo. 

Vse te in podobne razprave, ki so bile organizirane tudi v drugih republi- 
kah, so nedvomno mnogo pripomogle k spoznanju, kakšna naj bo zakonska 
ureditev samoupravljanja v državnih organih. Po drugi strani pa je bilo treba to 
materijo urediti tudi zaradi tega, da se lahko uresniči ustavno načelo, da imajo 
delovni ljudje, ki delajo v državnih organih in v družbenih organizacijah v 
bistvu enak družbenoekonomski položaj kot redno zaposleni- ljudje v delovnih 
organizacijah. 

Tako je Zvezna skupščina v novembru lani že lahko sprejela dva po- 
membna zakona, ki predstavljata podlago za zakonsko reševanje teh vprašanj 
tudi v republikah. To sta zvezni splošni zakon o samoupravljanju delovnih 
ljudi v upravnih organih in zvezni temeljni zakon o> sredstvih za delo upravnih 
organov, ki velja za vse državne organe. Načela zveznega splošnega zakona 
o samoupravljanju se v našem irepubliškem zakonskem predlogu v celoti 
sprejmeta. 

Razen temeljnih načel o samoupravljanju in delitvi dohodka v državnih 
organih iz navedenih dveh zakonov, veljajo za te organe tudi temeljni zakon 
o delovnih razmerjih, kolikor ni s posebnimi predpisi drugače določeno, zakon 
o minimalnem osebnem dohodku delavcev in zakoni, ki urejajo organizacijo 
ter poslovanje posameznih vrst organov. Republiški zakonski predlog o samo- 
upravljanju, o katerem razpravlja danes Organizacijsko-politični zbor Skupščine 
SR Slovenije, predstavlja skupno z navedenimi zakoni zaokroženo celoto, ki 
pomeni formalno ukinitev dosedanjega uslužbenskega sistema, zgrajenega na 
podlagi zakona o javnih uslužbencih. Predlagani zakon nadalje pomeni nepo- 
sredno uveljavitev ustavne določbe o enotnosti družbenoekonomskega položaja 
delovnih ljudi ter pravno podlago za predpise občin in družbenih organizacij 
o razmejitvi pravic samoupravljanja delovnih ljudi v njihovih organih in orga- 
nizacijah. Zakonski predlog daje tudi osnovo za interne predpise organov samih, 
daje spodbudo za nadaljnje poglabljanje samoupravljanja v upravnih organih, 
za izpolnjevanje sistema in za razvoj novih odnosov v državnih organih v inte- 
resu napredka zakona o samoupravljanju delovnih umlhwy enitax dgovc en 
resu napredka poslovanja in organizacije upravnih organov. 

Predlog zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v 
SR Sloveniji vsebuje določbe o samoupravljanju, ki naj veljajo za vse državne 
organe v republiki, razen za organe za notranje zadeve, za katere bo ta materija 
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urejena s posebnim zveznim zakonom. V bistvu so to določbe organanizacijskega 
značaja, ker so temeljna vsebinska vprašanja, na primer financiranje dejavnosti 
državnih organov, notranja delitev dohodka in osebnih dohodkov, minimalni 
osebni dohodki, funkcija državnih organov, organizacija njihovega dela in po- 
dobna, urejena z drugimi predpisi. 

Nekoliko izjemne so le določbe v delovnih razmerjih, ki dopolnjujejo te- 
meljni zakon o delovnih razmerjih glede na specifičnosti državnih organov. 
Upoštevajoč položaj državnih organov nasproti skupščinam družbeno-političnih 
skupnosti in nasproti njihovim politično-izvršilnim organom, je samoupravljanje 
v upravnih in drugih državnih organih usmerjeno le na urejanje notranjih 
odnosov. V tem okviru delovne skupnosti v državnih organih odločajo o delitvi 
sredstev in o osebnih dohodkih, določajo notranjo organizacijo in sistemiza- 
cijo delovnih mest, urejajo medsebojna delovna razmerja, skrbijo za strokovno 
izpopolnjevanje, za izboljšanje organizacijskega dela, za racionalno in učinkovito 
poslovanje, za izboljšanje delovnih pogojev in podobno. 

Obseg samoupravnih pravic zajema tudi vsa bistvena vprašanja notranjih 
odnosov in organizacije poslovanja. O razmejitvi teh pravic med delovno skup- 
nostjo in starešino odloča skupščina vsake družbeno-politične skupnosti samo- 
stojno. Zakonski predlog razmejuje te odnose le za republiške organe, tako' da 
o vseh pomembnejših vprašanjih odločata delovna skupnost in predstojnik 
organa enakopravno. 

Obseg samoupravnih pravic, ki je predviden v zakonskem predlogu, je 
povsem v skladu z načeli zveznega splošnega zakona. Nosilci pravic in dolžnosti 
samoupravljanja so vsi delovni ljudje, ki delajo v državnih organih. Delovne 
skupnosti sicer lahko prenesejo določene pravice samoupravljanja na svoje svete 
ali svete delovnih skupnosti oziroma enot, vendar ostaja poudarek na neposred- 
nem izvrševanju samoupravnih pravic. Sveti delovnih skupnosti naj bi oprav- 
ljali tiste zadeve, ki niso načelnega pomena, na primer odločali O' posamičnih 
vprašanjih s področja delovnih razmerij in delitve dohodka. Vse načelne odlo- 
čitve, zlasti sprejemanje pravilnikov, finančnih načrtov in zaključnih računov 
pa naj bi delovne skupnosti praviloma urejale neposredno1. 

Postopek za izvolitev organov delovnih skupnosti in svetov notranjih orga- 
nizacijskih enot je po predlogu zakona v primerjavi s predpisanim postopkom 
za volitve v delovnih organizacijah močno poenostavljen. To ustreza strukturi 
državnih organov; ne glede na to pa se delovne skupnosti same lahko- odločijo 
ter za volitve in odpoklic članov sveta smiselno uporabijo ustrezne določbe 
predpisov o volitvah delavskih svetov in drugih organov upravljanja v delovnih 
organizacijah. 

O delovnih razmerjih, ki postajajo vse bolj element samoupravljanja, so 
v predlogu zakona sprejete nekatere dopolnilne določbe približno v enakem 
obsegu in na enak način, kot so z zakonom o zvezni upravi predvidene za 
zvezne organe. S temi določbami se dopolnilno urejajo nekatera vprašanja spre- 
jemanja na delo' in prenehanja dela v državnih organih, pravice in dolžnosti pri 
opravljanju službe, strokovno izobraževanje v upravi in disciplinska odgovor- 
nost. V vseh državnih organih se temeljni zakon o delovnih razmerjih uporablja 
neposredno. 

Predhodne razprave o disciplinski odgovornosti so pokazale, da te ni mogoče 
urediti enako kot v delovnih organizacijah, ker državni organi opravljajo' javna 
pooblastila in zato delovna disciplina in odgovornost delavcev v teh organih 
neposredno zadeva tudi javnost. Kljub temu pa je bilo treba spremeniti sedanjo 
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organizacija disciplinskega sodstva, ker ta organizacija ni povsem v skladu s 
samoupravnimi pravicami delovnih skupnosti. 

Mnogo je bilo razprav tudi o tem, ali je še utemeljeno, da se delavcem 
v upravi zagotavlja posebna zaščita v primeru ukinitve organov, služb in 
delovnih mest. Sprejeto je bilo mnenje, da je to zaščito še treba zagotoviti 
v izjemnih primerih, ko se ukinjajo organi v celoti, ali ko se z zakonom ukinjajo 
določene službe, medtem ko v vseh drugih primerih veljajo določbe o prene- 
hanju dela po temeljnem zakonu o delovnih razmerjih. 

Določbe, ki so sprejete v predlog zakona, ne bodo z ničemer ovirale pospe- 
ševanja procesa zboljSevanja strokovnosti, zmanjševanja števila uslužbencev, 
racionalizacije poslovanja in podobno. Zaostriti je treba vprašanje ustrezne stro- 
kovnosti upravnih delavcev, saj je znano, da sedanja struktura ne zadovoljuje. 
Občinski upravi namreč manjka 207, to je 39fl/o, visoko kvalificiranih strokov- 
njakov oziroma 329 ali 49*/# delavcev z višjo kvalifikacijo in celo 789 ali 35 ®/o 
srednje kvalificiranih kadrov. Zato je toliko bolj utemeljeno, da dobi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije zakonsko pooblastilo, da predpiše način strokov- 
nega pouka, ter uredi vprašanja strokovnih izpitov in strokovnega izobraževanja 
upravnih delavcev. Končno vsebuje zakonski predlog tudi določbo o prenehanju 
uporabe določb zakona o javnih uslužbencih, ureditev predhodnega režima in 
določbe, ki so potrebne za uvedbo novega pravnega stanja. 

Samoupravljanje v državnih organih je doslej že uzakonjeno za zvezne 
organe in za državne organe v skoraj vseh socialističnih republikah. Pravice 
samoupravljanja delovnih ljudi so v vseh republiških zakonih določene v pri- 
bližno enakem obsegu kot so predvidene v tem predlogu zakona. S sprejetjem 
tega zakonskega predloga bo pri nas dejansko le pravno sankcionirano sedanje 
stanje samoupravljanja v državnih organih. Z manjšo odložitvijo sprejema za- 
kona v naši republiki pa smo še dosegli, da je sedaj predloženi osnutek zakona 
usklajen tudi z zakonom o republiški upravi v Socialistični republiki Sloveniji 
in z zveznim temeljnim zakonom o delovnih razmerjih, ki sta bila pred kratkim 
sprejeta. Zakonski osnutek je bil predložen v razpravo tudi občinskim skup- 
ščinam in nekaterim državnim organom. 

Dosedanje izvajanje sistema samoupravljanja v državnih organih po načelih 
dohodka in delitve po delu je pokazalo v glavnem pozitivne rezultate. Marsikje 
so prav z izvajanjem sistema dosegli boljše in bolj racionalno poslovanje, čeprav 
so se obenem tu in tam pokazale razne pomanjkljivosti, večinoma kot posledica 
nerazumevanja sistema in njegove začetne nedograjenosti. 

Z uvedbo samoupravljanja v državne organe gre tudi za del procesa, ki 
ga je treba razumeti v vsej njegovi kompleksnosti. Samoupravljanje v državnih 
■organih je sicer omejeno le na urejevanje notranjih odnosov, toda te samo- 
upravne pravice vendarle globoko posegajo v fiziognomijo uprave in drugih 
državnih organov, vplivajo pa tudi na njihove odnose nasproti občanom, pred- 
stavniškim organom in organizacijam. Če naj še navedem, v kakšni širini se 
bo uporabljal zakon, moram reči, da v Socialistični republiki Sloveniji zajema 
samoupravljanje 7694 delavcev, ki so zaposleni v občinskih in republiških 
upravnih organih brez organov za notranje zadeve, 1297 delavcev v pravosodnih 
organih, 169 delavcev v javnih tožilstvih in javnih pravobranilstvih, in 1776 de- 
lavcev, ki so zaposleni pri družbeno-političnih organizacijah ter društvih, skupaj 
torej nad 11 000 zaposlenih. Ti delovni ljudje v okviru svoje notranje samo- 
uprave razpolagajo letno s sredstvi v znesku 24 milijard dinarjev, brez funkcio- 
nalnih izdatkov, z okrog 19 milijardami dinarjev za bruto osebne dohodke. 
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Nedvomno bo sprejem tega zakonskega predloga močno spodbudil vse 
delovne ljudi v državnih organih k nadaljnjim naporom za čim doslednejše 
izvajanje delitve po delu, s tem pa tudi k odpravljanju slabosti v poslovanju 
in k napredku organizacije, racionalizacije in debirakratizacije. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije zato predlagam Organiza- 
cij sko-političnemu .zboru Skupščine SR Slovenije, da sprejme predloženo bese- 
dilo zakonskega predloga. 

Predsednik Janez Hočevar: O predlogu zakona je sklepal in raz- 
pravljal tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora, 
ki je sprejel tudi nekatere amandmaje k predlogu zakona. Odbor je dostavil 
poročilo. Prosim poročevalca odbora, tovariša Heglerja, da da, če želi, še ustno 
poročilo. 

Mirko Hegle r: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za proučitev zakonskih in drugih predlogov našega zbora je obravnaval 
predlog zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v SR Sloveniji. Pri tem je 
odbor v načelni obravnavi ugotovil, da je sprejem zakona potreben, ker se tako 
zakonsko ureja vrsta vprašanj s tega področja. 

Proces uvajanja sistema samoupravljanja v državne organe po načelih do- 
hodka in delitve po delu traja v SR Sloveniji že od leta 1961. Po prvih skromnih 
poskusih je bil leta 1962 storjen prvi resnejši korak v tej smeri, ko je bilo na 
podlagi posebnega zakonskega pooblastila določenih nekaj organov za preizkus, 
ali je mogoče zagotoviti državnim organom sredstva za delo po načelih dohodka, 
in ali je po teh načelih mogoča notranja delitev. Prvim petnajstim organom 
se je leta 1963 v naši republiki pridružilo še nadaljnjih 120, v preteklem letu 
pa še preostali. 

Izvajanje tega sistema je obogatilo izkušnje in kljub začetnim slabostim 
utrdilo spoznanje, da je uvedba samoupravljanja in delitve po delu v upravnih 
organih ne le mogoča, temveč celo nujna. To spoznanje je uzakonila ustava, ki 
je z načelom o enotnosti družbenoekonomskega položaja delovnih ljudi končno 
obračunala z nasprotnimi pojmovanji. Naš zbor je že v maju preteklega leta 
na podlagi poročila Republiškega sekretariata za proračun in občo upravo 
temeljito razpravljal o problematiki samoupravljanja in delitve v državnih 
organih ter o pozitivnih in negativnih pojavih, ki izvirajo iz novih odnosov. 
Naš zbor je takrat posebej opozoril, da predstalja samoupravljanje originarno 
ustavno pravico vseh delovnih skupnosti državnih organov; da mora biti podlaga 
za določanje dohodka predvsem program dela, ki mora postati stalni sistem 
dela vseh organov; dalje, da morajo biti osebni dohodki v celoti odvisni od 
dela, ki mora biti objektivno merilo za delitev; da je treba v upravi temeljiteje 
izkoriščati notranje rezerve in končno, da bi se morale družbeno-politične orga- 
nizacije aktivneje zavzeti za izboljšanje poslovanja in razvijanja novega sistema 
ter da bi bilo potrebno v vsakem državnem organu posebej temeljito analizirati 
delovanje sistema samoupravljanja in delitve dohodka. 

Ta stališča našega zbora so bila skupno s podrobnejšimi strokovnimi na- 
potki posredovana vsem državnim organom v republiki. V razpravo o teh naj- 
aktualnejših vprašanjih samoupravljanja so se vključile tudi posamezne občin- 
ske in še takratne okrajne skupščine, zveza sindikatov, tisk, radio in televizija, 
organizirana pa so bila tudi razna posvetovanja in konference. Vse to je spod- 
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bujalo k temu, da bi v vsakem organu temeljito analizirali funkcioniranje 
samoupravljanja in delitve dohodka in smeleje naslonili ocenjevanje dela na 
pokazovalce o izvršenem delu kjerkoli je to mogoče. Obenem je to tudi spod- 
bujalo upravne organe, da so začeli določati dohodek na podlagi programa dela, 
delovne skupnosti pa so krepile samoupravljanje in povečevale neposredni vpliv 
na delitev dohodka in za zboljšanje poslovanja. 

Celotna javna razprava je obenem predstavljala neposredno pripravo za 
sprejem ustreznih zakonov. Zvezna skupščina je že v novembru 1964 sprejela 
splošni zakon o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih in temeljni 
zakon o sredstvih državnih organov. S tema zakonoma je bila ustvarjena podla- 
ga za uresničevanje ustavnega načela o enakosti družbenoekonomskega položaja 
delovnih ljudi, ki delajo v državnih organih, družbeno-političnih organizacijah 
in društvih z družbenoekonomskim položajem delovnih ljudi v delovnih orga- 
nizacijah. 

Danes imamo pred seboj predlog zakona o samoupravljanju delovnih ljudi 
v upravnih organih v SR Sloveniji. Ko je odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov našega zbora obravnaval zakon, je imel pred očmi predvsem 
stališča, ki jih je naš zbor o teh vprašanjih že sprejel. Pri tem je ugotovil, da 
predlagani zakonski predlog te smernice v celoti upošteva in da ureja izvrše- 
vanje samoupravnih pravic in delovna razmerja v obsegu, ki jih zahteva poseb- 
nost položaja upravnih organov. Tako urejena delovna razmerja pomenijo' tudi 
dopolnjevanje temeljnega zakona o delovnih razmerjih. 

Glede na to predlagam, da zbor sprejme predloženi zakon o samoupravlja- 
nju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji skupno z amandmaji, ki 
jih je sprejel naš odbor. 

Pi edsednik Janez Hočevar: Hvala. Zakonski predlog je obravnavala 
tudi zakonodajno-pravna komisija, katere poročilo ste prejeli. Zeli predstavnik 
komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima poslanka Breda Lokar-Gaspari. 

Breda Lokar-Gaspari: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog za- 
kona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v Socialistični re- 
publiki Sloveniji predvideva primerno uporabo tega zakona tudi v pravosodnih 
organih v naši republiki. 

Omenjeni zakonski predlog, ki v skladu z načeli zveznega splošnega zakona 
formalno uvaja samoupravljanje tudi v pravosodne ustanove v naši republiki, 
je rezultat izkušenj nekajletnega preizkusnega obdobja, v katerem sta se samo- 
upravljanje delovnih ljudi in delitev dohodka po delu v pravosodnih ustanovah 
nedvomno afirmirala. 

Obdobje, v katerem so se te izkušnje oblikovale, ni dolgo. Začetki datirajo 
v leto 1962, ko so bili storjeni prvi poskusi na posameznih sodiščih, nato pa so 
postopoma z letom 1964 vsa slovenska sodišča prešla na novi sistem. Morda bi 
ob tem lahko dejali, da kratko obdobje izkušenj ne zagotavlja resnično uspešne 
ocene, zlasti če se upoštevata položaj in. družbena vloga sodišč, ki se nekoliko 
razlikujeta od upravnih organov in se zato rešitve nekaterih vprašanj v sodstvu 
in upravi razlikujejo. Vendar pa imamo občutek, da je prav specifičnost pro- 
blematike in občutljivost tega področja prispevala k večji zavzetosti in inicia- 
tivnosti pri iskanju rešitve, predvsem pa je jasneje opozarjala in opozarja na 
deformacije, ki so v nasprotju z idejo in zamislijo sistema. 
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Delovne skupnosti sodišč so se s polno resnostjo vživele v sistem samo- 
upravljanja in vsestransko težijo, da bi ga izboljšale. Uspeh ni očiten le pri 
izboljšanju notranje organizacije sodišč, v zmanjševanju stroškov in racionalnej- 
šem poslovanju, temveč je prednost sistema samoupravljanja tudi v tem, da 
olajšuje izpolnjevanje družbenih nalog sodišč izven formalnega odločanja in 
pospešuje ožje sodelovanje z organi družbeno-poMtičnih skupnosti pri izvrše- 
vanju novih ustavnih nalog sodišč v okviru njihovih delovnih programov, s kate- 
rimi se sodišča vključujejo v programe družbeno-političnih skupnosti. 

Pretežno so se pojavljali in se pojavljajo pomisleki in bojazni o umestnosti 
uvajanja sistema samoupravljanja v pravosodne ustanove v zvezi z obliko- 
vanjem in delitvijo dohodka. Vsebina teh pomislekov je v veliki večini ta, da 
novi sistem pogojuje nekvalitetno delo in sili k produkciji rešenih zadev na 
škodo zakonitosti in pravilnosti odločb. Te napovedi so izvirale in deloma še 
izvirajo, čeprav jih praksa demantira, predvsem iz nerazumevanja in nepozna- 
vanja sistema, ali pa iz deformacij, ki se pojavljajo v praksi. Izven sodišč, v za- 
četku pa tudi v sodiščih samih, se je sistem samoupravljanja zamenjavalo in 
izenačevalo z delitvijo osebnih dohodkov. Tako pojmovanje je bilo v začetku 
do neke mere tudi razumljivo, saj je prav delitev osebnih dohodkov zbudila naj- 
večjo pozornost in veliko angažiranost delovnih kolektivov, tako v upravnih 
organih kakor tudi v pravosodnih ustanovah. Reševanje tega vprašanja je po- 
nekod zameglilo celo nekatera temeljna načela samoupravljanja in je prav pri 
tem največkrat prišlo do vulgarizacij ideje o nagrajevanju po delu. Najlaže in 
najbolj objektivno je namreč mogoče oceniti uspeh dela sodnika izključno po 
številu zadev, ki jih je rešil v določenem obdobju. 

Tej smeri se je skušala praksa ponekod izogniti s tem, da je pri ocenjevanju 
delovne uspešnosti sodnika upoštevala število rešenih zadev kot popolnoma 
podrejeni faktor, kar pa je prav tako napačno. Neredko se namreč zatrjuje, da 
je naglaševanje kvantitete sodniškega dela nekaj povsem novega. Vendar se je 
že dolgo pred tem računalo, da sodnik reši v določenem času določeno število 
zadev posamezne pravne panoge, kar je služilo kot osnova za sistemizacijo 
delovnih mest. Zato okvirno postavljanje obsega dela, ki ga mora opraviti 
sodnik v določenem času, ni nekaj povsem novega, kar bi utegnilo vplivati ne- 
gativno, jasno pa je, da se ne da postaviti te zahteve matematično. Pri tem ni 
odveč pripomba, da ni interes občana, delovne organizacije in drugih skupnosti 
samo tak, da uveljavijo svojo pravico, temveč tudi, da jo uveljavijo hitro. Zato 
je seveda treba poleg drugih elementov pri oceni delovnega uspeha kompleksno 
in okvirno upoštevati tudi obseg opravljenega dela. Podčrtati moram, da je 
večina sodišč pravilno razumela pomen, ki naj ga ima kvantiteta pri ocenjevanju 
uspeha dela, čeprav se mi zdi, da še ni popolne jasnosti glede določanja drugih 
osnov in meril za ocenjevanje uspeha dela. Kljub temu pa prav sistem samo- 
upravljanja in delitve dohodka po delu omogoča tudi hitro materialno destimu- 
lacijo te vrste negativnih pojavov na sodiščih ali v pravosodju z ustrezno spre- 
membo osnov in meril pri ocenjevanju delovnega uspeha. Tudi v tem je brez 
dvoma velika prednost sistema samoupravljanja v pravosodnih organih. 

Drugo vprašanje, ki ga je treba omeniti v zvezi z uveljavitvijo sistema samo- 
upravljanja v pravosodju, je formiranje dohodka. Sodišča so prešla na novi 
sistem iz različnih osnov, ki vplivajo na oblikovanje dohodka. Pri kasnejšem 
določanju višine sredstev pravosodnim organom je često bilo eno od meril po- 
raba sredstev pred uvedbo preizkusnega sistema. Startna razlika je tako obsta- 
jala dalje, kar je povzročalo in povzroča, da so osebni dohodki na sodiščih, pa 
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tudi v drugih pravosodnih organih, dokaj različni tudi tam, kjer za take razlike 
ni utemeljenih razlogov. Da bi odpravili te razlike in anomalije, ki iz njih izvi- 
rajo, je na pritisk organov ..nekaterih družbeno-političnih skupnosti, naj se ob- 
jektivizirajo merila za dodeljevanje sredstev pravosodnim organom, prišlo do 
poskusov v tej smeri. Rezultati niso bili docela sprejemljivi, čeprav so pokazali, 
da obstoje pri nekaterih sodiščih še dokajšnje notranje rezerve glede ekono- 
mičnosti in ekspeditivnosti poslovanja. 

Čeprav ni prišlo do docela ustreznih rešitev, saj bi objektivizacija meril tudi 
tu bila zgrešena, bi bilo vseeno treba prilagojevati kriterije za dodeljevanje 
sredstev načelom samoupravnega sistema v pravosodnih ustanovah. Kljub teža- 
vam in pomanjkljivostim, ki jih često ni mogoče takoj odpraviti, ker terjajo 
veliko mero kreativnosti in ne šablonskih rešitev, je intenzivnost izpopolnje- 
vanja sistema samoupravljanja v pravosodnih organih dokajšnja. V ta proces 
se uspešno vključuje tudi zakonodajna dejavnost, ki v obravnavanem zakon- 
skem predlogu pušča široke možnosti in elastično pristopa k nadaljnjemu izpo- 
polnjevanju sistema samoupravljanja v pravosodnih organih. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Vanek Šiftar. 

Vanek Šiftar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Ko sem bral 
ta skrbno zbran in zelo bogat material za današnjo sejo, sem se nekoliko dlje 
zadržal ob predlogu zakona o sodiščih splošne pristojnosti ter ob predlogu za- 
kona o samoupravljanju v upravnih organih. Ker pa sta to dva zakona in bi bilo 
zaželeno-, da bi bila med seboj »v bližnjem sorodstvu«, bom govoril o obeh 
skupaj in prosim, da mi to' dovolite. 

Prvo vprašanje, O' katerem bom govoril, je iz predloga zakona o sodiščih 
splošne pristojnosti. V tretjem odstavku 17. člena tega predloga je rečeno, da 
komisija obravnava morebitne predloge in mnenja zborov volivcev, kadar od- 
loča o sodnikih in sodnikih porotnikih. To je nekakšna modifikacija 16. člena 
zveznega zakona, ki prepušča to pristojnost republikam. S tem v zvezi je v 
obrazložitvi zakonskega predloga rečeno, da pri nas še ne obstoje vsi pogoji, 
da bi volivci sami odločali o sodnikih in porotnikih. Ker si ne znam sam odgo- 
voriti na vprašanje, kateri so ti nedozoreli pogoji v razvoju naše demokracije, 
in ker na to vprašanje tudi drugim ne bi znal odgovoriti, prosim s tem v zvezi 
za pojasnilo. 

Predsednik Janez Hočevar: Dovoli tovariš Šiftar! Predlagam, da bi 
se ravnal po poslovniku in se omejil samo na zakon o samoupravljanju. 

Vanek Šiftar: Skušal bom svoje misli hitreje pojasniti. 
Naslednje vprašanje, ki je vsaj deloma v zvezi s samoupravljanjem, se 

nanaša na 5. člen predloga zakona o sodiščih. V navedeni določbi se govori o 
pravni pomoči, ki jo nudijo sodišča v okviru svoje pristojnosti; vendar pa v zvezi 
s samoupravljanjem kot splošnim procesom družbenega razvoja postavljam 
vprašanje, kje so vzroki za to, da nam poravnalni sveti izumirajo oziroma od- 
mirajo? Poravnalni sveti, kot jih tretira zvezna in tudi republiška ustava, spa- 
dajo v kompleks samoupravljanja oziroma razvoja družbenih odnosov na te- 
melju samoupravljanja. 

Tovarišica, ki je govorila pred menoj, je omenila, da se delitev dohodka na 
sodiščih ravna po številu spisov oziroma po številu rešenih zadev. Kolikor jaz 
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poznam delitev dohodka na sodiščih, je ta vsaj delen vzrok za odmiranje po- 
ravnalnih svetov kot pomembne institucije v ustvarjanju medsebojnih odnosov, 
kajti poravnalni sveti so rešili precej zadev, ki so tako izpadle iz statistike reše- 
nih zadev. Kadar bomo govorili ali razpravljali o delitvi dohodka v teh delovnih 
organizacijah, naj bi v tej zvezi tudi ugotavljali, kako sodišča, za kar jih obve- 
zuje zvezni zakon, proučujejo probleme, ki se tičejo njihove dejavnosti. 

Naslednje vprašanje se nanaša na predlog zakona o samoupravljanju v 
upravnih organih. Meni se dozdeva, da naslov povsem ne ustreza vsebini, kajti 
po vsebini gre v tem zakonu dejansko za tako upravljanje kot ga je pred leti 
obrazložil dr. Makso Snuderl, pa tudi drugi. Besedilo zakonskega predloga, ki 
je pred nami, govori o obsežnem soodločanju, ko delovna skupnost o mnogih 
vprašanjih odloča sporazumno s predstojnikom in je tako vsebina upravljanja 
nekoliko drugačna kot v sistemu delavskega upravljanja. Vendar je to razum- 
ljivo in neizbežno glede na položaj in vlogo, ki jo ima uprava pri nas. 

V zvezi s tem se mi dozdeva, da je v predlogu zakona o sodiščih bolj slabo 
izraženo samoupravljanje, čeprav bi v nekaterih členih, po mojem mnenju, bilo 
treba to jasneje povedati. Da sem konkreten: V 6. členu predloga zakona o samo- 
upravljanju se daje definicija, da delovno skupnost tvorijo vsi delavci, ki delajo 
v upravnem organu. S tem v zvezi me je majčkeno prizadela ločitev sodnikov od 
ostalih delovnih ljudi v 7. členu predloga zakona o sodiščih splošne pristojnosti, 
ki ni nič drugega, kakor ponovitev 21. člena zveznega zakona. V 7. členu predlo- 
ga zakona o sodiščih je namreč rečeno, da sodniki in drugi delovni ljudje odlo- 
čajo o tem in onem. Analogno temu bi se kaj kmalu lahko znašli v nerodnem 
položaju, ki nam je delal precej težav že ob sestavljanju statutov delovnih orga- 
nizacij v prosveti, ko so se pojavljale zahteve, da ločimo profesorje, učitelje in 
druge delovne ljudi. Mislim, da take rešitve le terjajo določeno usklajevanje 
vsebine obeh zakonskih predlogov. 

V zvezi z vsebino samoupravljanja je tudi določba 12. člena predloga zakona 
o sodiščih. V njej je rečeno, da skupščina določi število sodnikov skladno z obse- 
gom dela sodišča, in sicer na predlog sodišča. Ko govorimo v tej zvezi o so- 
dišču, vemo, da gre enkrat za pravno osebo, drugič pa za delovno skupnost, 
vendar ne vem, zakaj ne bi na tem mestu napisali: na predlog delovne skupnosti 
sodišča, kar vsebinsko1 izhaja iz drugega člena predloga zakona O' samo- 
upravljanju. 

Ko sem izrazil teh nekaj svojih vsebinskih pripomb, mi dovolite še eno 
pripombo drugačne narave. Nehote sem se moral spomniti pisma Glavnega od- 
bora Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije o jeziku, ko- sem bral 
besedilo 12. člena predloga zakona o sodiščih splošne pristojnosti. Menim namreč, 
da ni primerno besedilo srbsko-hrvatske izdaje zveznega zakona dobesedno 
prevajati v slovenščino. 

V omenjenem členu je namreč rečeno: »Člani sveta delovne skupnosti se 
volijo neposredno in s tajnim glasovanjem.« Slovenščini bolj ustreza aktivna 
oblika: »Delovna skupnost voli s tajnim in neposrednim...« in tako dalje. 
Vendar to samo mimogrede, čeprav v zakonskem predlogu ta primer slabega 
prevajanja ni osamljen. 

V predlogu zakona o samoupravljanju in z njim v zvezi tudi v predlogu 
zakona o sodiščih, se pojavlja izraz pravilnik organa oziroma pravilnik uprav- 
nega organa. 

V devetem in naslednjih členih zakona o samoupravljanju je v glavnem 
določeno, kaj naj ta pravilnik vsebuje. Vsebina pravilnika po navedenih do- 
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ločbah je deloma skoraj dobesedno povzeta po 79. členu temeljnega zakona 
o podjetjih. S tem v zvezi si postavljam vprašanje, v kakšnem odnosu je pra- 
vilnik do splošnih aktov. Kajti v predlogu zakona o samoupravljanju govorimo, 
da delavci v upravnih organih izvajajo samoupravljanje neposredno s tem, da 
sprejemajo splošne akte, ko' pa govorimo o samoupravljanju delovnih ljudi 
v republiški upravi, pa najprej rečemo, da ti sprejemajo splošne akte, v zadnji 
alinei istega člena pa pravimo, da opravljajo »še druge zadeve, ki so določene 
s pravilnikom ali z zakonom.« 

Dozdeva se mi, da se vsebina pravilnika po določbah zakonskega predlo- 
ga, o katerih sem govoril, ujema z vsebino statuta. Ni mi jasno, zakaj naj bi 
se izogibali izraza, ki pomeni nekakšen konstitucionalni akt delovne organizacije 
in ga zamenjavali z izrazom, ki je več ali manj organizacij sko-tehnične narave 
oziroma organizacijsko-tehnični predpis. Vendar to ni bilo osnovno vprašanje, 
ki me je pri tem zainteresiralo. Ne bi želel govoriti o tem, kako je v posameznih 
prejšnjih predpisih, zveznih in republiških, že urejeno vprašanje pravilnika, 
vendar menim, da bi v tem zakonu morali nekaj reči o tem, kako se ta pravilnik 
uporablja, kako se sprejema in v kakšnem medsebojnem odnosu so sedaj na 
primer občinske skupščine glede pravilnikov sodišč, če eno sodišče pokriva 
območje več občin. 

To je bilo nekaj mojih misli ob navedenih dveh zakonskih predlogih. V tej 
zvezi ne predlagam amandmajev, ker sem prepričan, da nas bo zlasti nadaljnji 
razvoj gospodarskega sistema najbrž kmalu primoral, da bomo spremenili 
predvsem zakon o samoupravljanju v upravnih organih. Razvoj samoupravljanj a 
kot celovitega procesa bo pod vplivom sprememb v gospodarskem sistemu še 
močnejši in bo nedvomno vplival na oblike izvajanja samoupravnih pravic 
v upravnih organih. 

Na koncu prosim samo za pojasnilo k tretjemu odstavku 17. člena predloga 
zakona o sodiščih glede pogojev, ki še niso dozoreli; vse drugo pa so bile misli, 
o katerih bomo v prihodnosti morda še kdaj razpravljali. 

Predsednik Janez Hočevar: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne, 
zaključujem razpravo. Menim,, da bo tovariš Šiftar dobil odgovor ob obravnavi 
predloga zakona o sodiščih splošne pristojnosti. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o samoupravljanju delovnih 
ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji. Kdor je za predlog zakona obenem 
z amandmaji za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter zakonodajno- 
pravne komisije, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo> vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Organizacij sko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji. 

Zbor obveščam, da je Republiški zbor izglasoval zakon o enakem besedilu. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji 
in delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Zakonski predlog je Skupščini predložil Izvršni svet ter za svojega pred- 
stavnika določil dr. Vlada Rupnika, pomočnika sekretarja za zakonodajo pri 
Izvršnem svetu. Predstavnik Izvršnega sveta želi dati še ustno obrazložitev 
k zakonskemu predlogu. 
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Dr. Vlado Rupnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženi zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delu Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ne prinaša bistvenih sprememb v organizacijo in delo 
Izvršnega sveta, še manj pa v samo vlogo in položaj Izvršnega sveta, ki sta 
dokaj podrobno urejena v sami ustavi. 

Zakon o organizaciji in delu Izvršnega sveta ureja v bistvu organizacijska 
vprašanja, ki se tičejo njegove interne organizacije in njegovih delovnih metod. 
Ureja pa tudi vprašanja, ki se tičejo njegovih stikov s Skupščino in njenimi 
organi ter njihovih stikov z upravnimi organi, pa tudi z delovnimi, političnimi 
ter drugimi samoupravnimi organizacijami. Zakon iz leta 1963, ki je bil sprejet 
obenem z novo ustavo, je uredil vprašanja tako, kot je bilo to ob uvedbi nove 
ustavne ureditve mogoče predvidevati. Razumljivo pa je, da v tistem času ni 
bilo možno vnaprej predvideti in urediti vseh vprašanj, ki se porajajo v vsako- 
dnevni praksi, treba pa jih je zaradi uspešnega funkcioniranja celotnega sistema 
organov, ki izvršujejo1 z ustavo določene pravice in dolžnosti republike. V raz- 
dobju dveletne poustavne prakse, ki je bila izpolnjena z izredno intenzivno 
dejavnostjo tako v skupščinah kot tudi v politično izvršilnih in upravnih organih 
na vseh nivojih družbeno-političnih skupnosti, pa so se tudi izkristalizirala šte- 
vilna vprašanja, ki spadajo v sfero organizacije ter odnosov in delovnih metod 
v navedenih organih. 

Tako je v tem času dozorela situacija za novo pravno ureditev sistema 
uprave in njene organizacije v federaciji in republikah, izvršene so bile tudi 
določene korekture v interni organizaciji Skupščine in njenih organov. S tem 
zakonom pa naj bi bile izvršenfe določene spremembe tudi v organizaciji in 
delu Izvršnega sveta. 

Obseg in narava sprememb in dopolnitev, ki so predlagane v zakonu, se 
ujemata s spremembami in dopolnitvami, ki jih je že sprejela federacija glede 
Zveznega izvršnega sveta. Vsebino sprememb oziroma dopolnitev lahko na 
kratko razdelimo' na tiste, ki se nanašajo na odnose Izvršnega sveta do jav- 
nosti, na tiste, ki se nanašajo na njegove odnose do Skupščine in njenih 
organov, na tiste, ki se nanašajo na njegove odnose do republiške uprave, in 
na tiste, ki se nanašajo na njegovo organizacijo in njegove delovne metode. 

V okviru določb, ki se tičejo odnosov Izvršnega sveta do javnosti, se v 
predlogu izrecno poudarjata in v določeni meri konkretizirata znani načeli, 
ki veljata za delo vseh družbenih in predstavniških organov, namreč načelo 
medsebojnega sodelovanja in načelo javnosti. Navedeni načeli nista bili izrecno 
izraženi v dosedanjem zakonu o Izvršnem svetu. To pa seveda ne pomeni, da 
v konkretni praksi Izvršnega sveta nista bili upoštevani. Izvršni svet je, enako 
kot drugi republiški organi, vedno opravljal svoje funkcije v skladu s temelj- 
nimi načeli naše družbeno-politične ureditve, po katerih izvajanje politike in 
opravljanje drugih družbenih nalog ne pomeni le izvajanje predpisov preko 
mehanizma oblasti. V našem sistemu ni mogoče izvajati politike preko hierar- 
hično podrejenih organov in organizacij. Izvršni svet se je že v sedanji praksi 
pri opravljanju svojih nalog opiral na sodelovanje občin, pa tudi na sodelo- 
vanje delovnih in drugih samoupravnih organizacij, ki so vsaka na svojem 
področju samostojni nosilci nalog v okviru skupne socialistične družbe. V takih 
okoliščinah pomeni načelo sodelovanja s samoupravnimi organizmi element 
izvajanja družbenih nalog enako kot izvajanju javnih oblasti. Načelo javnosti 
je v tem okviru nujen pogoj za uspešno opravljanje oblasti. Ker obe navedeni 
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načeli spreminjata stare klasične metode v stilu dela državnih organov, ju 
predloženi zakon izrecno poudarja in precizira tudi za Izvršni svet. 

Drugo področje sprememb predstavljajo vprašanja s področja odnosov 
Izvršnega sveta do Skupščine, to je vprašanje zastopanja Izvršnega sveta v 
Skupščini in njenih organih, nekatere precizacije glede volitev Izvršnega 
sveta ter nekatere precizacije glede pooblastil predstavnikov Izvršnega sveta 
v Skupščini. 

V odnosu do republiške uprave vsebuje predloženi zakon podrobnejše do- 
ločbe glede izvajanja usmerjevalne funkcije Izvršnega sveta v zakonodajnem 
postopku, pri čemer lahko Izvršni svet zavzema načelna stališča za sestavo 
osnutka predpisa na podlagi zakonskih tez, ki mu jih predloži upravni organ. 
Preciziran je postopek pri izvrševanju nadzorstvenih funkcij Izvršnega sveta 
nasproti upravnim organom, pri čemer ima Izvršni svet pravico, da odpravi 
oziroma razveljavi nezakonite predpise in druge splošne akte republiških 
upravnih organov. 

Tretje področje sprememb sta notranja organizacija in delo Izvršnega 
sveta. Najvažnejša je nova ureditev odborov, komisij in drugih delovnih teles 
Izvršnega sveta, ki bo omogočila, da bo lahko Izvršni svet bolj gibčno, skladno 
z vsakokratnimi potrebami in nalogami, formiral svoja delovna telesa glede 
na naloge, ki jih mora reševati. V poglavju o delu Izvršnega sveta zlasti pre- 
cizirane določbe o tem, katera vprašanja se obravnavajo na tako imenovanih 
razširjenih sejah Izvršnega sveta, ki se jih poleg izvoljenih članov Izvršnega 
sveta udeležujejo tudi republiški sekretarji in določeni drugi republiški funk- 
cionarji s pravico člana Izvršnega sveta, to je s pravico, da o takih vprašanjih 
soodločajo. 

V sklop organizacijskih sprememb spada nova ureditev služb Izvršnega 
sveta. V sklop teh služb sta uvrščeni dve novi strokovni službi, ki sta bili 
doslej organizirani v okviru republiške uprave, to sta služba zakonodaje in 
služba informacij. Obe navedeni službi sta bili z zakonom o republiški upravi 
izločeni iz uprave in postavljeni v sklop Izvršnega sveta. Predloženi zakon 
precizira njune naloge in položaj v okviru služb Izvršnega sveta. 

Predloženo besedilo zakonskega predloga je plod številnih razprav v organih 
Skupščine in Izvršnega sveta in predstavlja solidno osnovo za to, da bo Izvršni 
svet lahko po njegovih določbah izvajal politiko Skupščine v skladu s polo- 
žajem in funkcijami, kot jih določa ustava. Predlagam, da Organizacij sko- 
politični zbor sprejme predlagani zakon. 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala! Poročilo odbora ste prejeli skupaj 
s sklicem, danes pa ste prejeli še poročilo odbora o amandmajih, ki jih je odbor 
kasneje sprejel. Za svojega poročevalca je odbor določil Toneta Delaka. Ali želi 
dati poročevalec odbora še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim! 

Tone Delak: To-varišice in tovariši poslanci! Odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov našega zbora je obravnaval predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delu Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije dvakrat in to na seji dne 10. junija in na seji dne 18. junija, 
obakrat skupaj z odborom za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega 
zbora. Ker je predstavnik Izvršnega sveta dal uvodno obrazložitev, ki pojasnjuje 
vsebino zakona in sprememb, in ker ste prejeli pismeno poročilo o obravnavi 
zakonskega predloga v odboru, ne bom dajal podrobnejšega ustnega.poročila. 
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Odbor predlaga, da Organizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije 
sprejme predlog zakona s predloženimi spremembami in dopolnitvami. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali želi predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije dati še ustno poročilo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne, prehajamo na 
glasovanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organi- 
zaciji in delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v celoti, obenem s pred- 
laganimi amandmaji. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je naš zbor soglasno sprejel predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o organizaciji in delu Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Predlagam, da prekinemo sejo in jo nadaljujemo ob 16. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.45 in se je nadaljevala ob 16. uri.) 

Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na 5. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o sodiščih splošne 
pristojnosti. 

Zakonski predlog je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil 
Izvršni svet, ki je za svojega predstavnika določil Franceta Kutina, republi- 
škega sekretarja za pravosodje in občo upravo. Prosim ga, da da ustno ob- 
razložitev. Pri tem vprašam ali se strinjate s tem, da tovariš Kutin hkrati 
obrazloži predlog zakona o sodiščih splošne pristojnosti in predlog zakona o 
gospodarskih sodiščih. (Poslanci se strinjajo.) Hvala. 

France Kutin: Tovarišice in tovariši poslanci! V razvoju sodstva v 
Socialistični Jugoslaviji in tudi v Sloveniji bi sedanje razdobje lahko opredelili 
kot tretje razvojno obdobje. Za vsako izmed treh razdobij so značilne ne- 
katere posebnosti, ki obenem stopnjujejo kvaliteto v razvoju našega sodnega 
sistema. V času narodnoosvobodilne vojne so se formirala sodišča, ki so imela 
vsa obeležja ljudskega demokratičnega in revolucionarnega sodstva, kar je 
prevzela v svoje določbe tudi ustava FLRJ ter za tem ustava LRS, ki sta 
določili osnovna načela za delovanje ljudskih sodišč ter njih značaj in orga- 
nizacijo. Med načeli so bila najpomembnejša: enakost državljanov pred za- 
konom in sodiščem, načelo neodvisnosti sodišč pri odločanju, načelo zakonitosti 
in zbornosti sodišč, načelo sodelovanja državljanov v sojenju, ter končno načelo 
volivnosti sodnikov. Vsa ta načela predstavljajo še danes osnove našega sod- 
nega sistema. Načelo zakonitosti nima le svojih pravnih karakteristik, ampak 
pomeni obenem, da je vsakdo, ne glede na pravna pooblastila, ki jih ima, 
podrejen pravnemu redu in pravnim normam. Taka zakonitost predpostavlja 
predvsem družbeno-politično vzgojo v smeri prostovoljne družbene discipline, 
po drugi strani pa tudi tak pravosodni sistem, ki je zgrajen na načelih samo- 
stojnosti in neodvisnosti. Ustava Federativne ljudske republike Jugoslavije iz 
leta 1946 je določala le sistem rednih sodišč, vojaška sodišča je samo omenjala. 
Pozneje, leta 1947, je bila. ustanovljena še državna arbitraža, ki pa je bila 
skoraj bolj upravni, kot pa sodni organ. Tako je bilo zaključeno medvojno in 
prvo povojno razvojno obdobje našega sodnega sistema. 
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Z zakonom o sodiščih z dne 5. julija 1954. leta je bil izpopolnjen sodni 
sistem s tem, da je zakon uveljavil na osnovi enotnih načel tri vrste sodišč: 
redna, gospodarska in vojaška sodišča. Funkcije gospodarskih in vojaških sodišč 
sta pozneje uredila posebna zakona. Spremembe v gospodarskem sistemu in 
planiranju so zaradi krepitve samostojnosti gospodarskih organizacij in pove- 
čanja vloge zakona v obravnavanju njihovih medsebojnih odnosov zahtevale 
preobrazbo prejšnje državne arbitraže v gospodarsko sodišče. 

Zakon o sodiščih iz leta 1954 in zakon o gospodarskih sodiščih iz istega 
leta sta uveljavila še nekatere značilnosti. Nova zakona nista bila več v odnosu 
na prejšnje predpise, samo organizacijska, ampak sta urejala tudi status ter 
pravice in dolžnosti sodnikov in sodnikov porotnikov. Sprejeta je bila, vrsta 
novih določil, ki so okrepila sodnikom njihov položaj, zagotovila strokovnost 
in druge nujne pogoje za izvrševanje sodne funkcije. Sprejetje ustave Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije in ustave Socialistične republike 
Slovenije pomeni začetek tretjega razdobja razvoja sodnega sistema. Osnovna 
organizacijska in funkcionalna načela, ki veljajo za vsa sodišča v SFRJ in jih 
predpisuje zvezna ustava ter republiške ustave, so postala tudi sestavni del 
zvezne zakonodaje o sodiščih, in sicer temeljnega zakona o sodiščih splošne 
pristojnosti in zakona o gospodarskih sodiščih. Da bi lažje razumeli nekatere 
značilnosti obeh republiških zakonskih predlogov, ki sta na dnevnem redu da- 
našnjega zasedanja, mi dovolite, da obrazložim osnovne značilnosti zveznega 
temeljnega zakona o sodiščih splošne pristojnosti in zveznega popolnega zakona 
o gospodarskih sodiščih. 

Zvezni zakon o sodiščih splošne pristojnosti je temeljni zakon, zato ureja 
organizacijo in osnovne značilnosti sodnega sistema tako, da prepušča repu- 
blikam, da urede določena področja z dopolnilnimi predpisi. Zvezni zakon 
o gospodarskih sodiščih pa je popolni zakon, ki samo pooblašča republike, da 
s svojim zakonom uredijo le povsem določene zadeve. V tem se. oba zvezna 
zakona med seboj razlikujeta in se morata razlikovati zategadelj tudi repu- 
bliška zakona. Obema zakonskima predlogoma so skupne določbe, ki povze- 
majo in precizirajo osnovna ustavna načela glede vloge, položaja in funkcije 
sodišča in sodnika v našem pravnem in družbeno-političnem sistemu. Pri tem 
je treba poudariti, da načela novejše zakonodaje v ničemer ne spreminjajo, niti 
ne zmanjšujejo pomena osnovnih načel sodstva iz prvih razvojnih obdobij, 
temveč jih še dalje razvijajo, poglabljajo in prilagajajo današnji stopnji raz- 
voja skupščinskega sistema, samoupravljanja ter družbenih in človeških od- 
nosov. Sodišča ohranjajo še vedno svoj posebni sistem, v okviru katerega se 
uveljavljajo odnosi med sodišči, organizacija kontrole dela sodišč in drugi ver- 
tikalni odnosi med sodišči po instančni poti. 

Ohranja se tudi enotnost sodnega sistema in samostojnost sodišča kot 
organa družbeno-politične skupnosti. Skladno z današnjo družbeno-politično 
funkcijo je dobilo sodišče tudi dolžnost obveščati skupščino ustrezne družbeno- 
politične skupnosti o pravilnosti uporabe zakonov in o problemih svojega last- 
nega dela. Razen sojenja, ki je in bo ostala osnovna funkcija sodišča, pa nalaga 
novi zakon sodišču še dolžnost spremljati in proučevati družbene odnose in 
pojave, ki jih ugotavlja pri svojem delu, z ugotovitvami seznanjati skupščino 
in predlagati ukrepe za preprečevanje družbeno nevarnih in škodljivih pojavov 
ter ukrepe za utrjevanje zakonitosti. Tako se ustvarjajo novi odnosi med skup- 
ščino in sodišči in s tem krepi tudi vloga skupščinskega sistema ter obenem 
opredeljuje poseben položaj, ki ga ima sodišče v tem sistemu. Sodišče se tako 



25. seja 193 

na določen način s svojim delovnim programom vključuje tudi v delovni pro- 
gram skupščine in njenih organov. 

Druga novota je v tem, da postane občinsko sodišče osnovna enota sod- 
nega sistema, ker bo njegova stvarna pristojnost odslej zajemala pretežno 
večino sodnih zadev. Nadaljnja značilnost obeh zveznih zakonov je načelo re- 
elekcije sodnikov za mandatno dobo osmih let. Po tej dobi je sodnik lahko 
ponovno izvoljen razen, če se izrecno ne udeleži razpisa. Z uveljavitvijo načela 
reelekcije se položaj sodnika in njegova družbena funkcija bistveno spremi- 
njata ter usklajujeta s podobnimi družbenimi funkcijami in z vlogo sodišča 
v razmerju do skupščine. 

Na skupščine družbeno-političnih skupnosti se tudi prenaša pravica in 
dolžnost objave izpraznjenih sodniških mest za določeno sodišče in poziv kan- 
didatom naj se prijavijo v določenem roku. Pri tem odpade neposredna inter- 
vencija upravnega organa. 

Po dosedanjih predpisih so bile za sodnika lahko izjemoma izvoljene tudi 
osebe brez sodniškega izpita. Novi zakon takih izjem ne dovoljuje več; naj- 
višja kvalifikacija je, skladno z vsem ostalim, logična zadeva. Kot razlog za 
razrešitev sodnika se navaja hujša kršitev sodniške dolžnosti oziroma ugleda 
sodniške službe, ali če je s svojim delom pokazal, da zanjo ni zmožen. Po 
prejšnjem zakonu je bil sodnik lahko razrešen zaradi strokovne nesposobnosti 
ali moralne neprimernosti. 

Odpravljena sta tudi disciplinska odgovornost sodnika in disciplinski po- 
stopek zoper sodnika, ker nista v skladu z njegovo voljeno funkcijo. Za sodnike 
porotnike nova zakona opuščata spodnjo starostno omejitev 27 let starosti, ki 
je doslej neopravičeno onemogočala, da bi bili za sodnike porotnike lahko vo- 
ljeni tudi mlajši občani. 

Na sodiščih se tudi uvaja samoupravljanje s tem, da delovna skupnost, 
podobno kot v drugih državnih organih, sodeluje pri programiranju dela, oce- 
njevanju izvršenega dela, delitvi dohodka iz osebnega dohodka po delovnem 
uspehu, izpopolnjuje notranjo organizacijo dela, išče notranje rezerve v racio- 
nalizaciji administrativnega poslovanja ipd. Zvezni zakon tudi dopušča mož- 
nost, da se za posamezne strokovne posle zaposlijo na sodiščih strokovnjaki 
nepravniki, npr. sociologi, socialni delavci, ekonomisti itd., čeprav jim ne pri- 
znava statusa strokovnih sodelavcev. Odpravljen je dosedanji sodniški in od- 
vetniški izpit in uzakonjen enotni pravosodni izpit ter enotna pripravniška 
praksa v pravosodju. Osnovni namen te ureditve je ustvariti enake pogoje za 
kadrovsko izpopolnjevanje vseh pravosodnih ustanov. 

Zvezni zakon o gospodarskih sodiščih uveljavlja na enak način kot zakon 
o sodiščih splošne pristojnosti vsa osnovna načela, vendar s to razliko, da 
ureja kot popolni zakon še druge zadeve, ki jih sicer temeljni zakon o sodiščih 
splošne pristojnosti prepušča republiški zakonodaji. Za tako kvalitetno spre- 
membo v organizaciji in delovanju sodišč, kakor jo predvidevata nova zvezna 
in republiška zakonodaja, so danes že podani osnovni pogoji. To nam deloma 
kažejo tudi tile podatki; glede sodišč splošne pristojnosti, ki veljajo za Slove- 
nija: v letu 1954 smo imeli 40 sodišč, in sicer 1 vrhovno, 5 okrožnih in 34 
okrajnih sodišč. Do leta 1964 je bilo na novo ustanovljenih 8 občinskih sodišč 
in 3 okrožna sodišča, pri čemer so se bivša okrajna sodišča preimenovala v 
občinska sodišča, to se pravi, da smo imeli v letu 1964 11 sodišč več kakor 
leta 1954. 

13 
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V 1954. letu smo imeli 221 sodnikov, od tega 7 žensk sodnic ali 3,1Brez 
pravniške izobrazbe je bilo takrat 14 sodnikov ali 6,7'%*, v letu 1964 je bilo 
292 sodnikov, od tega 43 žensk sodnic ali 14,7'%. Sodnikov brez pravne iz- 
obrazbe je le še 0,6l0/o, v vsej Sloveniji samo- 2. 

Bistveno .se je tudi spremenil starostni sestav. V letu 1954 je bilo do 
40 let starih 36 i0/o sodnikov, leta 1964 jih je bilo 51 °/o, v letu 1954 je bilo* od 
40—60 let starih 58 %> sodnikov, v letu 1964 pa 41 °/o, in končno nad 60 let 
starih sodnikov je bilo* v letu 1954 6'%>, v letu 1964 pa 8%>*. 

V letu 1954 je bik* pri sodiščih splošne pristojnosti 3886 sodnikov porot- 
nikov od tega 576 žensk sodnic porotnic ali 14,8 lo/o, v letu 1964 se je to število 
dvignilo na 4302 sodnika porotnika in od tega 1002 ali 23 °/o žensk. 

Glede gospodarskih sodišč so spremembe manjše. V letu 1954 je bilo eno 
višje gospodarsko sodišče in 4 okrožna gospodarska sodišča. To' število gospo- 
darskih sodišč se do danes ni spremenilo: V letu 1954 je bik» 26 sodnikov go- 
spodarskih sodišč, v letu 1964 pa 27, med njimi ni nobene ženske. Za leto* 1954 
nimamo podatkov o starosti sodnikov gospodarskih sodišč, medtem ko je bilo 
v letu 1964 do 40 let starosti 1 sodnik, od 41 dO' 50 let 8 sodnikov, od 51 do 
60 let 14 sodnikov in nad 60 let 4 sodniki. V letu 1954 so imeli, tako kot 
tudi v letu 1964, vsi sodniki gospodarskih sodišč pravno fakulteto in vsi tudi 
sodniške izpite. 

Pregled števila občasnih sodnikov za okrožna gospodarska in za višje 
gospodarsko sodišče pokaže, da je bilo v letu 1964 na vseh gospodarskih so- 
diščih 367 sodnikov porotnikov, od tega 37 žensk ali 10'%. V letu 1955 je bilo 
v vseh gospodarskih sodiščih 525 sodnikov porotnikov, koliko je bilo od tega 
števila žensk, nimamo podatkov. 

V pripravah za navedena republiška zakonska predloga, ki sta predmet 
današnje obravnave, so razen sodišč sodelovali tudi ostali republiški pravo- 
sodni organi, Ustavno sodišče socialistične republike Slovenije, Univerza v 
Ljubljani, Višja pravna šola v Mariboru. Zveza društev pravnikov v Ljub- 
ljani in še nekatere organizacije in ustanove. Tako je bila materija obeh 
zakonskih osnutkov dobra proučena in je plod široke razprave. O obeh za- 
konskih osnutkih je razpravljal tudi odbor Izvršnega sveta za notranjo* po- 
litiko in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, katerih spreminjevalni predlogi 
so bili v celoti sprejeti v oba predloga zakonskih tekstov. Predvsem se je bilo 
treba odločiti, ali naj se uredi materija za sodišča splošne pristojnosti in za 
gospodarska sodišča v enem zakonu, ah pa naj gospodarska sodišča ureja 
poseben zakon. 

Zaradi enotnosti in specifičnosti gospodarskih sodišč ter zaradi točno* do- 
ločenih pooblastil, ki jih zvezni zakon o gospodarskih sodiščih daje repu- 
blikam, je prav, da je materija o gospodarskih sodiščih urejena s posebnim 
republiškim zakonom. Predlog zakona o sodiščih splošne pristojnosti je usvojil 
stališče, da se določbe zveznega temeljnega zakona o sodiščih splošne pristoj- 
nosti ne prevzamejo v republiški zakon in ne ponavljajo*, temveč se dopolnijo 
samo tiste določbe temeljnega zakona, ki dopolnitev zahtevajo in uredijo tista 
vprašanja, ki jih temeljni zakon podrobno ne ureja. Zato predlog zakona o 
sodiščih splošne pristojnosti nima določb glede funkcij sodišč, določb o po- 
slovniku, o sodni upravi, o začasni dodelitvi sodnikov in o strokovnih sode- 
lavcih na sodiščih, ker ta vprašanja ureja temeljni zakon o sodiščih in zlasti 
še, ker bo večino teh vprašanj še podrobneje uredil sodni poslovnik. Vpra- 
šanja v zvezi s samoupravljanjem delovnih ljudi na sodišču pa bo uredil 
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republiški zakon o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR 
Sloveniji in, skladno s tem zakonom, pravilniki sodišč, ki bodo .morah zlasti 
podrobno urediti notranjo organizacijo sodišč, delitev sredstev in delitev osebnih 
dohodkov na sodiščih. 

Omenil bom nekatere značilnosti predloga zakona o sodiščih splošne pri- 
stojnosti. Zvezni temeljni zakon pooblašča republiko, da ustanavlja in ukinja 
sodišča in določa krajevno območje in sedež sodišč, kar je doslej urejal po- 
seben odlok. Pri tem je bilo upoštevano sedanje dejansko stanje števila in 
vrst sodišč splošne pristojnosti, ker za enkrat ni potrebe po -spremembah ob- 
stoječega stanja. O pravni pomoči sodišč občanom določa zvezni zakon le, da 
ob pogojih, določenih v zakonu, dajejo sodišča občanom pravno pomoč pri uve- 
ljavljanju in varstvu njihovih pravic v stvareh iz sodne pristojnosti. S tem je 
dejansko določen obseg pravne pomoči sodišča občanom. Zakonski predlog še 
določa, da dajejo pravno pomoč občanom praviloma občinska sodišča, v tem, 
ko jo dajejo- okrožna sodišča in vrhovno sodišče Slovenije samo v tistih za- 
devah, za katere so pristojna na prvi stopnji. Zakonski predlog tudi uzakonja 
uradni dan zunaj sedeža občinskih sodišč. Podrobnosti o pravni pomoči sodišč 
občanom pa bo določal sodni poslovnik. Zakonski predlog torej sledi temelj- 
nemu zakonu ko določa, da dajejo sodišča občanom pravno- pomoč le v za- 
devah, za katere so sodišča pristojna, ne pa tudi v drugih, kot npr. v upravnih 
zadevah, zadevah socialnega zavarovanja in podobno. 

Po podatkih iz leta 1964 so sodišča dala pravno- pomoč preko 150 000 
občanom, pri čemer je bilo približno 47 000 primerov iz sodne pristojnosti. Za 
določeno omejevanje dajanja pravne pomoči sodišč občanom govori tudi dej- 
stvo, da zlasti na majhnih sodiščih isti sodniki sprejmejo na zapisnik tožbo, 
v zadevi sodijo-, nato pa čestokrat sestavijo še pritožbo zoper lastno sodbo, 
kar nedvomno negativno vpliva na kakovost postopka in ni v skladu z na- 
čelom objektivnosti pri odločanju. 

Ker temeljni zakon nima določb o poslovanju sodišč na narodnostno me- 
šanih -obm-očjih, uvaja zato zakonski predlog, skladno- z ustavnimi načeli, 
posebno poslovanje sodišč na teh območjih z uveljavljanjem enakopravnosti 
italijanskega in madžarskega jezika, podrobnosti pa prepušča sodnemu po- 
slovniku. Dokler ne bo izdan sodni poslovnik, se ravnajo sodišča na narod- 
nostno mešanih območjih po začasnih navodilih republiškega sekretariata. 

Določbe temeljnega zakona, ki govore o samoupravljanju na sodiščih, so v 
zakonskem predlogu samo nekoliko dopolnjene glede na to, da bo tudi samo- 
upravljanje na sodiščih urejal republiški zakon o- samoupravljanju delovnih 
ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji, medtem ko- bodo- notranjo orga- 
nizacijo sodišč in podrobnosti glede sodne uprave, delitve sredstev, delitve 
osebnih dohodkov in -podobno, skladno z navedenim zakonom, urejali pra- 
vilniki. Zakonski predlog načeloma nalaga občinam dolžnost, da zagotovijo 
sredstva za delo občinskih sodišč. Če pa so občinska sodišča pristojna za ob- 
močje dveh ali več občin, zagotavljajo sredstva za delo teh sodišč te občine 
sorazmerno. Ker zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v Sociali- 
stični republiki Sloveniji in zakon za izvedbo odprave okrajev v Socialistični 
republiki Sloveniji izrecno- ne zagotavljata sredstev za delo okrožnih sodišč 
in Vrhovnega sodišča Slovenije, zato prevzema republika tako obveznost s tem 
zakonskim predlogom. Glede postopka za presojo ustavnosti in zakonitosti po- 
vzema zakonski predlog smiselne določbe temeljnega zakona. Pri tem je pri- 
pomniti, da je bilo v načelni obravnavi sproženo vprašanje ustavnosti in umest- 

13* 
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nosti teh določb. Ustava Socialistične republike Slovenije namreč določa, da 
je v primeru, če se pojavi vprašanje ustavnosti in zakonitosti v postopku pred 
sodišči, za sprožitev postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti pred Ustavnim 
sodiščem Slovenije, pristojno Vrhovno so'dišče Slovenije. Namen te določbe je, 
da pobude sodišč za sprožitev takega postopka poprej oceni Vrhovno sodišče, 
ki naj odloči, ali naj se postopek sproži ali ne. Določba 10. člena zakonskega 
predloga sicer ni v skladu z omenjenim namenom, vendar ni v nasprotju z 
besedilom ustave, ki hkrati dopušča možnost, da se z zakonom določijo tudi 
drugi državni organi kot pristojni za sprožitev postopka pred ustavnim so- 
diščem. Glede na določbo zakonskega predloga, da v primeru, če občinsko ali 
okrožno sodišče da pobudo Vrhovnemu sodišču Slovenije za uvedbo postopka 
za presojo ustavnosti ali zakonitosti, če meni, da republiški zakon, ki bi ga 
bilo treba v posamičnem primeru uporabiti, ni v skladu z ustavo in da mora 
sodišče počakati s postopkom, ali prekiniti postopek, dokler ne dobi ustrez- 
nega obvestila Vrhovnega sodišča Slovenije, je pripomniti, da je bilo sproženo 
vprašanje, če je to problematiko možno urejati z republiškim zakonom. V 
bistvu gre za sodni postopek, kar spada v področje popolne zvezne zakono- 
daje, vendar zvezni zakon ruma zadevnih določb, zaradi česar more to urediti 
republiški zakon. Temeljni zakon o sodiščih splošne pristojnosti ureja tako 
prej Omenjeno vprašanje, kot tudi vprašanje postopka sodišča, samo za pri- 
mere, ko gre za pravice oizroma dolžnosti in postopek sodišč v zvezi z zade- 
vami, ki spadajo v pristojnost Ustavnega sodišča Jugoslavije. Zakonski predlog 
rešuje obe vprašanji smiselno, seveda le kolikor gre za primere, ki spadajo v 
pristojnost Ustavnega sodišča Slovenije. 

Zakonski predlog ne predvideva neposrednih volitev sodnikov in sodnikov 
porotnikov in ni uporabil zadevnega pooblastila iz 2. odstavka 16. člena te- 
temeljnega zakona, pač pa določa, da se pri kandidiranju sodnikov porotnikov 
občinskih sodišč upošteva tudi morebitne predloge in mnenja zborov volivcev. 
Praksa kaže, da je taka ureditev za enkrat najbolj smotrna. Zakon tudi ureja 
sistemizacijo pri sodiščih s tem, da pristojne skupščine določajo število sod- 
nikov in sodnikov porotnikov pri sodiščih. Predlog sodišča, ki naj bi bil 
osnova za razpravo pristojni skupščini, pa obenem varuje samoupravne pravice 
sodišč. Mnenje republiškega sekretariata je v bistvu samo pomoč na osnovi 
prikaza in upoštevanja določenih splošnih dognanj in kriterijev. Določba za- 
konskega predloga, da v primeru, kjer deluje občinsko sodišče za več občin, 
volijo sodnike porotnike vse občine, izhaja iz določb temeljnega zakona, da 
so glede opravljanja sodniške funkcije sodniki porotniki izenačeni s sodniki. 
V postopku pri volitvah in razrešitvah sodnikov in sodnikov porotnikov ni 
bilo usvojeno stališče, da bi morala pristojna skupščina najprej preskrbeti 
mnenje o kandidatih ali o razlogih za razrešitev od predsednika sodišča ali 
republiškega sekretariata, temveč se presoja o tem, če kandidati izpolnjujejo 
potrebne pogoje ali če so podani pogoji za razrešitev, povsem prepušča skup- 
ščini oziroma pristojnemu organu skupščine. Skupščina oziroma njen organ 
•imata tako možnost, da po prosti oceni iščeta podatke o kandidatu, kar je v 
skladu s pooblastili skupščine. 

Zvezni zakon nima določil o povračilih stroškov in o nagradah sodnikom 
porotnikom. Ker zakon o gospodarskih sodiščih za sodnike porotnike v go- 
spodarskih sodiščih predvideva povračilo stroškov in tudi nagrade in ker so 
sodniki porotniki obeh vrst sodišč izenačeni, ni razlogov, da ne bi imeli sod- 
niki porotniki sodišč splošne pristojnosti enakih pravic kot sodniki porotniki 
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gospodarskih sodišč. Povračila in nagrade sodnikom porotnikom, predstavljajo 
materialno pravico, katere pravna ureditev ne more biti prepuščena uprav- 
nemu organu in tudi zvezni zakon o gospodarskih sodiščih izrecno določa, da 
predpise o povračilih in nagradah sodnikom porotnikom določa skupščina 
ustrezne družbeno-politične skupnosti. Zato je zakonski predlog prevzel smi- 
selno to določbo. Kljub tej določbi pa ostane možnost pooblastila republiškemu 
upravnemu organu, da predpiše podrobnosti za izvrševanje ustreznega akta 
skupščine, ki bo urejal bistvena vsebinska vprašanja o povračilih in nagradah 
sodnikom porotnikom. Republiška skupščina naj bi to vprašanje uredila le za 
okrožna sodišča in za Vrhovno sodišče Slovenije, medtem ko bi predpise o 
povračilih in nagradah sodnikom porotnikom občinskih sodišč izdale občinske 
skupščine. 

Z dopolnitvami ustreznih določb temeljnega zakona se predpisuje obvez- 
nost občinskih in okrožnih sodišč, da v svojih pravilnikih zagotovijo tolikšno 
število pripravnikov, ki je primerno potrebam sodišč in pravosodja nasploh 
in tudi potrebam družbeno-političnih skupnosti. Sredstva za pripravnike za 
potrebe pravosodja zagotavljajo družbeno-politične skupnosti. Družbeno-poli- 
tične skupnosti pa seveda niso dolžne zagotoviti sredstev tudi za tiste priprav- 
nike, ki se na sodišču pripravljajo za delo v gospodarskih organizacijah in 
drugih organizacijah izven pravosodja. Ta sredstva morajo torej zagotoviti 
tiste delovne oziroma druge organizacije, ki pošiljajo svojega delavca na stro- 
kovno prakso na sodišče. 

Uredba o stalnih sodnih tolmačih iz leta 1949, ki je urejala njihovo poslo- 
vanje, je že zastarela. Zato je primerno, da se s tem zakonom uredijo mate- 
rialno-pravna vprašanja o stalnih sodnih tolmačih in kdo jih postavlja; formalna 
vprašanja bo uredil pravilnik, ki ga predvideva 27. člen zakonskega predloga. 

Posebno poglavje obravnava pristojnost, naloge in ureditev Vrhovnega so- 
dišča Slovenije v obsegu in na način kot je to uredil za Vrhovno sodišče 
Jugogoslavije temeljni zakon. Pripomniti je, da je bilo treba v 28. členu, ki 
govori o pristojnosti, v 6. alinei določiti besedilo, da rešuje Vrhovno sodišče 
Slovenije v okviru zakona spore o pristojnosti zaradi tega, ker je reševanje 
določenih sporov o pristojnosti med sodišči splošne pristojnosti v nekaterih 
zveznih procesnih zakonih drugače urejeno. Tako namreč zakonik o kazen- 
skem postopku in zakon o pravdnem postopku določata, da v sporu o pristoj- 
nosti med sodišči odloča skupno neposredno višje sodišče. V teh primerih, 
zlasti še, ker spada področje sodnih postopkov v popolno zvezno zakonodajo, 
ne bi mogel republiški zakon drugače urediti vprašanja reševanja pristojnosti 
sporov med sodišči in je zato predlagana omejitev v okviru zakona potrebna. 
Občinsko sodišče II. v Ljubljani ima poseben položaj v tem, ker je sedež so- 
dišča izven območja občin, za katere deluje. Zato je bilo treba v 35. členu 
zakonskega predloga določiti, da opravlja tiste naloge, ki jih sicer opravlja 
skupščina občine, v kateri ima sodišče svoj sedež, za to sodišče skupščina 
občine Ljubljana-Šiška. 

Zvezni zakon o gospodarskih sodiščih kot popolni zakon, izčrpno ureja 
materijo o gospodarskih sodiščih, zato se s predlaganim zakonom urejajo le 
tista posamezna vprašanja, ki jih zvezni zakon izrecno prepušča republikam, 
da jih uredijo s svojimi zakoni ali z drugimi predpisi. Predlog zakona je se- 
stavljen v okviru pooblastil zveznega zakona, zato ne povzema njegovih določb. 
S tem, da je prevzel vsebino dosedanjega odloka o določitvi krajevnega ob- 
močja okrožnih gospodarskih sodišč, je zadovoljil določbi zveznega zakona, po 
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kateri se ustanavljanje, prenehanje, krajevno območje in sedež gospodarskih 
sodišč lahko določa le z republiškim zakonom. Dosedanjega stanja v organi- 
zaciji sodišč ni bilo potrebno spreminjati. Glede na število okrožnih gospo- 
darskih sodišč zadošča v Sloveniji tudi eno samo višje gospodarsko sodišče. 

Kar zadeva postopek za določitev števila sodnikov in sodnikov porotnikov 
v gospodarskih sodiščih in postopek za njihovo izvolitev in razrešitev, pre- 
vzema zakonski predlog ustrezne določbe iz predloga zakona o sodiščih splošne 
pristojnosti, ker ni razloga, da bi bile te določbe različne. Zvezni zakon o go- 
spodarskih sodiščih tudi nima določb glede poslovanja sodišč na narodnostno 
mešanih območjih. Zato je bilo treba skladno z ustreznimi določbami pred- 
loga zakona o sodiščih splošne pristojnosti določiti, da to vprašanje v podrob- 
nostih ureja sodni poslovnik. Po zakonskem predlogu zagotavlja sredstva za 
delo gospodarskih sodišč, skladno z 2. odstavkom 40. člena zveznega zakona, 
Socialistična republika Slovenija. 

Prvi odstavek 20. člena zveznega zakona določa, da imajo sodniki in sod- 
niki porotniki gospodarskih sodišč pravico do povračila stroškov, ki so jih 
imeli z opravljanjem sodniške funkcije, do povračila za izgubljeni zaslužek in 
do denarne nagrade. Zato je bilo vprašanje podrobnejših predpisov urediti 
smiselno kot v predlogu zakona o sodiščih splošne pristojnosti. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Oba zakonska predloga sta torej v svojem 
besedilu usklajena tako, da so upoštevane in deloma prevzete iz obširne pred- 
hodne razprave vse sugestije sodelujočih in spreminjevalni predlogi nekaterih 
organov, vse v okviru pooblastil in možnosti, ki jih dajeta zvezna zakona. V 
imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da Organizacij sko- 
politični zbor Skupščine SR Slovenije predloga obeh zakonov sprejme. 

Dovolite mi še, da na kratko odgovorim na vprašanja, ki jih je dopoldne 
postavil poslanec tovariš Vanek Šiftar. 

Če grem po vrsti po zakonskem osnutku, je bilo prvo vprašanje postav- 
ljeno k 5. členu zakona, kje so vzroki, da nam poravnalni sveti odmirajo? 
Vemo, da je letos oziroma lansko leto 21. maja, prav ta Organizacijsko- 
politični zbor razpravljal o analizi dela poravnalnih svetov. Takrat je bilo 
ugotovljeno, da je bilo 1962. leta 632 poravnalnih svetov, da pa je v letu 
1964 to število padlo na 607. Vzroki za to so predvsem v tem, da so porav- 
nalni sveti postali manj izvrševalci in reševalci tistih zadev, ki jim jih od- 
stopajo sodišča, kar se je v začetku pogosto dogajalo, bolj pa organi za re- 
ševanje tistih zadev, ki jih občani neposredno predlagajo poravnalnim svetom. 
Po naših podatkih predlagajo občani poravnalnim svetom 60—70!% zadev. To 
pomeni, da občani že pojmujejo poravnalne svete kot svoje lastne institucije 
in to je tudi osnovna vloga poravnalnih svetov. Seveda se ne bi mogel stri- 
njati s tem, da je nagrajevanje na sodiščih razlog za to, da sodišča ne odstopajo 
zadev poravnalnim svetom, predvsem ne zato, ker smo na konferencah s pred- 
sedniki sodišč o teh vprašanjih razpravljali in smo se načelno zedinili, da 
bodo sodišča po lastnem preudarku še odstopala poravnalnim svetom zadeve, 
da pa pri tem ne smejo postopati na šablonski način, kot se je v začetku 
dogajalo, ko smo hoteli utrditi poravnalne svete in ko smo hoteli dokazati 
občanom s tem, da so sodišča manj važne stvari odstopala v reševanje po- 
ravnalnim svetom, da je to institucija občanov, katere se lahko poslužujejo, 
da se izognejo dolgotrajnejšim sodnim postopkom. To je seveda razlog, da 
imajo poravnalni sveti sedaj manj pripada in da je tudi poravnalnih svetov 
rnanj. 
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Drug razlog pa je vprašanje kadrov, saj je bilo ugotovljeno, da so v ne- 
katerih poravnalnih svetih še danes ljudje, ki so bili izvoljeni v prvo usta- 
novljeni svet, to se pravi že več let in da zaradi neobnavljanja kadrov nekateri 
poravnalni sveti usihajo. Mislim, da je še več razlogov, o katerih bi se splačalo 
razpravljati, ker pa danes ni razprava o poravnalnih svetih, pa naj bo to samo 
mimogrede povedano. 

Naslednje vprašnje zadeva določbo 7. člena, ki pravi: »Sodnik in drugi 
delovni ljudje pri sodiščih urejajo organizacijo...« Vprašanje je, zakaj se sod- 
niki v besedilu izločajo iz kroga delovnih ljudi. O tem smo razpravljali tudi 
takrat, ko smo iskali formulacijo za ta člen in smo prišli do ugotovitve, da so 
sodniki voljene osebe, se pravi, sodniki so voljeni funkcionarji, zato bi lahko 
nekdo glede na dikcijo nekaterih drugih zakonov, ki govorijo »in drugi funkcio- 
narji«, lahko sklepal, če bi napisali samo »delovni ljudje«, da so sodniki od tega 
izvzeti. Hoteli smo le dati večji poudarek načelu, da tudi sodniki sodelujejo 
v samoupravnem sistemu delovnih ljudi na sodiščih. 

Glede pripombe k 12. členu, glede slovenskega jezika, moram reči, da naj- 
brž pravniški jezik res ni zmerom najlepši slovenski jezik, po drugi strani pa 
smo vezani na avtentično besedilo zveznega zakona, ki pa marsikdaj tudi ne 
ustreza. Prav pri tem zakonu smo imeli primer, da se je prvotni prevod naslova 
zveznega zakona glasil »Zakon o splošnih sodiščih« in smo zato uradno pred- 
lagali popravek, ki je tudi izšel v Zveznem uradnem listu kmalu po izidu 
zakona, kajti pravilen naslov je samo »Zakon o sodiščih splošne pristojnosti«. 

Glede volitev in pa vprašanja, zakaj se nismo poslužili možnosti, ki jo daje 
zvezni zakon, in se odločili za neposredne volitve sodnikov, bi opozoril na 24. 
člen, ki pravi »sodnike in sodnike porotnike volijo vse občinske skupščine 
z območja sodišča. Izvoljen je kandidat, ki so ga izvolile vse skupščine.« V Slo- 
veniji imamo 12 sodišč, ki delujejo za območja večih občin. Že pri sistemu 
volitev, ki ga določa predlagani zakon in ki je dovolj zapleten, bodo lahko na- 
stale nevšečnosti, če na primer sodnik v eni izmed teh občin ne bi dobil po- 
trebne večine. Nastane vprašanje ali bi bilo prav, da se volijo po vseh ziborih 
volivcev sodniki, zlasti še ko imajo občine v svojih statutih različno določene 
kvorume, po drugi strani pa imajo v statutih določbo, da je zbor volivcev čez 
eno uro sklepčen pri vsakem kvorumu. Nastane vprašanje, ali je bolj demokra- 
tično, da dopustimo možnost, da bi sodnika ali pa sodnika porotnika volilo 
recimo 10 volivcev ali pa je bolj pravilno, da voli sodnika občinska skupščina. 
To je nekaj izmed razlogov, zaradi katerih so bili izrečeni pomisleki zoper nepo- 
sredne volitve. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovariš Šiftar, ali te odgovor tovariša 
sekretarja zadovoljuje? 

Vanek Šiftar: V celoti ne, in bi k odgovoru želel dati le dve pojasnili 
zaradi jasnosti in če dovolite, kar iz klopi. 

Ko sem govoril o poravnalnih svetih, sem dejal, da je za njihovo pasivi- 
zacijo »eden izmed vzrokov« tudi sistem delitve dohodka, čeprav ne glavni 
vzrok. Pri tem se lahko sklicujem na mnenja tovarišev z nekaterih sodišč in na 
sestavke, ki so bili v zadnjem času objavljeni v Naših razgledih, Borbi in 
Politiki o sistemu delitve dohodka na sodiščih. Mislim, da bi poravnalni sveti 
morali in bi lahko marsikaj rešili — to bi se sicer na številu rešenih spisov na 
sodiščih poznalo — za to pa bi morali te delovne organizacije primerno stimu- 
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lirati, če bi se z njihovo prizadevnostjo stvari, ki bi jih lahko oni rešili, pravilno 
rešile drugod. 

Glede volitev sodnikov nisem zadovoljen z odgovorom, saj nisem mislil, 
da bi jih morali voliti zbori volivcev, ker imajo ti v našem sistemu le pravico 
kandidiranja. Kompliciranost volilnega postopka najbrž ne more biti glavna 
ovira. Eventualno bi jih lahko volili hkrati kot odbornike in po enakem po- 
stopku, ki je tudi manj kompliciran kot postopek pri volitvah poslancev. 

Zaključujem z mnenjem iz svoje diskusije, da je prav, če se stvari pojasnijo 
in prepričan sem, da bomo v razvoju sedaj pripravljenega sistema delitve, naše 
samoupravljanje hitreje razvijali in pri tem iskali rešitve tudi za vprašanja, 
ki jih sedaj šele začenjamo. 

Predsednik Janez Hočevai:: O obeh zakonskih predlogih je raz- 
pravljal tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in prosim 
njegovega poročevalca tovariša Franca Svetino, da pojasni mnenje odbora. 

Franc Svetina: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-politiČnega zbora je na svoji seji 
dne 10. junija razpravljal in sklepal o predlogu zakona o sodiščih splošne pri- 
stojnosti. 

Po obrazložitvi predloga zakona, ki jo je kot predstavnik Izvršnega sveta 
dal sekretar za pravosodje in občo upravo tovariš Franc Kutin, je odbor v na- 
čelni in nadrobni razpravi predlog zakona s spremembami in dopolnitvami, 
ki jih je predložila zakonodajno-pravna komisija, sprejel. Odbor, glede na ma- 
terial, ki ste ga prejeli z vabilom in glede na široko obrazložitev predstavnika 
Izvršnega sveta, ne čuti potrebe, da bi posebej obrazlagal svoja stališča in zato 
predlagam v imenu odbora, da zbor isprejme zakon o sodiščih splošne pristoj- 
nosti s spremembami in dopolnitvami, ki so mu bile predložene. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tionega zbora je na seji dne 10. junija prav tako razpravljal in sklepal o pred- 
logu zakona o gospodarskih sodiščih. 

Odbor je razpravljal v tej zvezi tudi o amandmajih, ki jih je predložila 
zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Odbor je predlog zakona 
z amandmaji sprejel in predlaga zboru, da zakon sprejme v besedilu, v kakrš- 
nem je bil posredovan, skupaj z amandmaji zakonodajno-pravne komisije. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali želi predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Če nihče, potem pre- 
hajamo na glasovanje in to najprej o predlogu zakona o sodiščih splošne pri- 
stojnosti v predloženem besedilu. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne 
roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Organizacij sko-politični zbor predlog zakona o sodiščih 
splošne pristojnosti soglasno sprejel. 

Prehajamo še na 6. točko dnevnega reda, to je na sklepanje o 
predlogu zakona o gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji, ker je obrazložitev 
bila dana že pri prejšnji točki dnevnega reda. 
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Kdor je za predlog tega zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona o gospodarskih 'sodiščih v SR Slo- 
veniji soglasno sprejel. 

Oba zakonska predloga sta bila v enakem besedilu izglasovana tudi v Repu- 
bliškem zboru. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o republiški komisiji za ugotovitev pokojninske 
dobe. 

Zakonski predlog je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Franca Briclja, svetovalca v Republiškem sekre- 
tariatu za delo. Prosim ga, da da ustno obrazložitev k zakonskemu predlogu. 

Franc Bricelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Po 180. členu temelj- 
nega zakona o pokojninskem zavarovanju je zoper odločbo občinske komisije za 
ugotovitev pokojninske dobe dovoljena pritožba na komisijo druge stopnje. 
Po isti določbi je republiška skupščina pristojna, da s svojim predpisom določi 
ali so komisije druge stopnje okrajne ali republiške. Ker v republiki Sloveniji 
okrajev ni več, se s predlogom zakona ustanavlja1 republiška komisija, določi 
imenovanje njenih članov ter predpisuje način njenega dela. 

Komisija bi po predlogu zakona odločala o pritožbah zoper odločbe ob- 
činskih komisij, hkrati pa bi spadala v njeno pristojnost tudi obvezna revizija 
odločb občinskih komisij. Na podlagi podatkov o vloženih zahtevkih v preteklem 
letu in glede na to, da se ugotovitve posebne dobe lahko uveljavljajo samo še 
do konca leta 1966 oziroma, da se ugotovitev zavarovalne dobe lahko ugotavlja 
samo še do konca leta 1969, lahko v letošnjem letu in prihodnjem letu priča- 
kujemo porast števila zahtevkov, kot tudi pritožb. 

Predvideni obseg dela narekuje tak .sestav komisije in pa take metode nje- 
nega dela, da se bodo tako pomembne pravice delovnih ljudi hitro in čim uspeš- 
neje uveljavljale. 

Da bi ugotovili čimbolj racionalne metode dela komisije, zakon predvideva, 
da bi republiška komisija za reševanje konkretnih zadev delala v tričlanskih se- 
natih, za reševanje načelnih in organizacijskih vprašanj pa na plenarnih sejah. 
S tem bo komisija obravnavala na svojih plenarnih sejah načelna vprašanja 
in postavljala tudi načela in merila za ugotovitev pokojninske dobe, s čimer 
bi se zagotovili enotni kriteriji dela senatov, česar doslej pri delu okrajnih 
komisij kot drugostopenjskih komisij ni bilo, čeprav je to za objektivno prizna- 
vanje materialnih pravic delovnih ljudi izredno pomembno. Za uspešnejše delo- 
vanje komisije bo njeno1 delo decentralizirano s tem, da se bodo senati formirali 
za posamezna teritorialna območja, svoje sedeže pa bi imeli senati pri komu- 
nalnih zavodih za socialno zavarovanje. Medtem ko bodo strokovno delo oprav- 
ljali strokovni uslužbenci, pa naj bi administrativno delo za republiško komisijo 
opravljal Republiški sekretariat za delo, za senate pa komunalni zavodi za 
socialno zavarovanje. Stroški za delo republiške komisije se bodo krili iz sred- 
stev republiškega proračuna. 

Doslej so bile komisije II. stopnje okrajne komisije, za katere so strokovno 
in administrativno delo opravljali okrajni upravni organi v breme okrajnih 
proračunov. Te komisije — namreč dosedanje okrajne — pa so reševale le pri- 
tožbe in zadeve v zvezi z upravnimi spori. Republiška komisija pa bi, kot nov 
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republiški upravni organ, morala opravljati poleg reševanja pritožb in zadev 
s področja upravnih sporov tudi obvezno revizijo vseh odločb, ki jih bodo izdale 
občinske komisije. Ker so okrajne komisije neposredno po ukinitvi okrajev pre- 
nehale s svojim delom, se trenutno ne rešujejo niti pritožbe niti se ne vrši 
revizija občinskih odločb in je zaradi tega izdaja predloženega zakona res nujna. 
Zato predlagam, da Organizacijsko-politični zbor Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije predlog zakona sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Želi besedo poročevalec odbora? (Ne 
želi.) Morda predstavnik zakonodajne-pravne komisije? (Tudi ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo> vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o republiški komisiji 
za ugotovitev pokojninske dobe. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socia- 
listične republike Slovenije za leto 1964. 

Zakonski predlog je Skupščini predložil Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil dr. Pavleta Rozmana, sekretarja Izvršnega sveta. Zeli pred- 
stavnik Izvršnega sveta k temu zakonskemu predlogu dati še ustno obrazložitev? 
(Da.) Prosim. 

Dr. Pavle Rozman: Tovarišice in tovariši poslanci! Ze ob lanskoletni 
razpravi o zaključnem računu za leto 1963, je bilo v skupščinskih organih ugo- 
tovljeno, da bi moral zaključni račun o izvršitvi proračuna postajati vse bolj 
in bolj dokument v smeri kontrole in preverjanja politike financiranja posa- 
meznih področij, ali še točneje povedano dokument, ki naj bi ocenjeval in anali- 
ziral celotno dogajanje na področju proračunskih izdatkov ter hkrati nakazoval 
probleme, ki v preteklem obdobju niso bili najbolj smotrno reševani in jim je 
zaradi tega v prihodnje posvetiti več pozornosti. 

V smislu teh smernic in z namenom, da bi omogočili podrobnejši pregled 
problematike trošenja sredstev ter kvalificirano oceno te potrošnje, je tudi za 
proračunsko potrošnjo v letu 1964 izdelana obširnejša dokumentacija, ki pa 
kljub temu, da vsebuje vrsto zanimivih podatkov, še ni dovolj izčrpna, niti 
dovolj kritična, da bi nam dala tako oceno. Zato bi skušal v tej obrazložitvi 
dodati in podčrtati še nekaj značilnosti lanskoletne potrošnje oziroma proble- 
mov, ki se ob tem pojavljajo. Še prej pa bi bilo prav poudariti, da se predlog 
zaključnega računa za leto 1964, kakršen je predložen, v svojih kvantitativnih 
postavkah bistveno razlikuje od potrošnje, ki je bila predvidena ob sprejemanju 
proračuna. To je na eni strani odraz, oziroma posledica dejanskega stanja raz- 
položljivih sredstev v tem letu, po drugi strani pa odraz politike trošenja teh 
sredstev. 

Spremembe v proračunski potrošnji tekom leta, ki se odražajo v spre- 
menjeni strukturi prvotno predvidene potrošnje, to je pri prvem rebalansu, in 
pa v dejanskem povečanju proračunskega globala zaradi višje realizacije pro- 
računskih dohodkov od predvidenih, kar je primer pri drugem rebalansu, so 
povzročile, da je namembnost potrošnje, registrirana konec leta, dobila dokaj 
drugačno podobo nasproti prvotnim predvidevanjem. Če skušam na kratko 
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označiti rezultate in posledice obeh rebalansov, lahko rečem, da sta rebalansa 
imela namen slediti spremembam stanja na tržišču, to je hotenju prilagajati 
osebne dohodke nekaterih kategorij zaposlenih, dvigu življenjskih stroškov, 
mimo tega pa vsaj v določeni meri uskladiti razvoj kulturnih in prosvetnih 
dejavnosti z ostalimi panogami našega družbenega življenja. Tako so bila z 
obema rebalansoma povečana sredstva |za dohodke uslužbencev republiške 
uprave za 419 milijonov, sredstva kulturnih zavodov za 422 milijonov, sredstva 
za šolstvo za 618 milijonov, v skladu za negospodarske investicije pa so bila 
zagotovljena posebna namenska sredstva občinam za izgradnjo osnovnih šol 
v znesku 421 milijonov dinarjev. 

Pri osebnih dohodkih je posebej omeniti ureditev prejemkov uslužbencev 
milice. Urejeni so bili tudi osebni dohodki zaposlenih borcev narodnoosvo- 
bodilne vojne s tem, da jim je bil priznan poseben republiški dodatek. Končno 
je treba omeniti, da so bile tudi študentom povečane štipendije. 

Omenil sem že, da so v poročilu k predlogu zaključnega računa podrobno 
prikazani številni podatki o izvršitvi republiškega proračuna za leto 1964 in 
problematika v zvezi s tem. Zato se bom v tej obrazložitvi omejil le na nekaj 
najbolj splošnih značilnosti proračunske potrošnje v letu 1964. 

Proračunski dohodki so bili v Sloveniji v letu 1964 ustvarjeni v višini 115 
milijard 826 milijonov dinarjev, kar je za 26 milijard ali za 28®/o več nasproti 
dohodkom v letu 1963. Od tako ustvarjenih dohodkov je bilo izločeno iz po- 
trošnje za leto 1964, na račun posebne obvezne rezerve, 6 milijard 169 milijonov, 
medtem ko je ta rezerva v letu 1963 znašala le 2 milijard 990 milijonov dinarjev. 
Visok porast obvezne rezerve je nastal zaradi tega, ker je bila obvezna rezerva 
v letu 1964 z mesecem oktobrom povečana od 10 %> na 15'°/o in pa zato, ker so 
v letu 1963 skladi obvezno rezervo obračunavali sami, v letu 1964 pa se je ta 
obračun izvršil preko proračuna. 

Od vseh proračunskih dohodkov v Socialistični republiki Sloveniji je pri- 
padlo republiki 30 milijard 790 milijonov, od česar je republiški proračun prejel 
27 milijard 594 milijonov, razlika 3 milijarde 196 milijonov pa predstavlja 
neposredno udeležbo skladov na proračunskih dohodkih in pa del dohodkov iz 
leta 1964, ki je bil dodeljen republiškemu proračunu za leto 1965. 

Po izločitvi sredstev posebne proračunske rezerve so znašala razpoložljiva 
sredstva republiškega proračuna 25 353 milijonov, kar je za 32 ®/o več kot leta 
1963. Pri tem naj še omenim že v pismenem poročilu k predlogu zaključnega 
računa navedeno* ugotovitev, da izvira največ sredstev republiškega proračuna 
iz proračunskega prispevka od osebnega dohodka, in sicer 20 milijard 581 mili- 
jonov, kar predstavlja nekaj nad 74 Vo vseh republiških dohodkov. 

Glede potrošnje razpoložljivih sredstev republiškega proračuna mi dovolite, 
da poleg že prikazanih dejstev v predlogu zaključnega računa in v poročilu 
dodam nekaj najsplošnejših primerjav nasproti letu 1963. 

Notranja struktura potrošnje sredstev republiškega proračuna se v letu 
1964 nasproti letu 1963 ni bistveno spremenila. V strukturi zaznamujemo porast 
pri sredstvih za šolstvo, za socialno varstvo, za negospodarske investicije, za 
obveznosti iz posojil in garancij; padec pa pri sredstvih za državno upravo in 
pri sredstvih za splošne republiške potrebe. 

2e iz navedenega izhaja, da je bil dan v preteklem letu dokajšen poudarek 
financiranju družbenih služb, kar še podkrepljuje dejstvo, da se je proračunska 
potrošnja, kot že rečeno, povečala za 32"%. V okviru tega zvišanja pa so se 
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povečala sredstva za šolstvo za 42 '°/o, za kulturo za 34,0/o in za socialno varstvo 
za 62 fl/o, medtem ko so se sredstva za državno upravo povečala le za 23 %. 

Ce se v nadaljevanju zadržim le pri nekaterih posameznih vprašanjih, mi 
dovolite, da se najprej ustavim pri potrošnji državnih organov. Republiški 
organi so v letu 1964 porabili 9 milijard 493 milijonov dinarjev, kar je za 2 mili- 
jardi 56 milijonov ali 28 ^/o več nasproti porabi v letu 1963. Navedena skupna 
sredstva pa so bila po namenu porazdeljena na upravne stroške v višini 7 mi- 
lijard 336 milijonov in na funkcionalne izdatke, ki so znašali 2 milijardi 157 
milijonov. Če upoštevamo1, da so znašali upravni stroški v letu 1963 5 milijard 
942 milijonov, pomeni, da so se ti stroški v enem letu povečali za 1 milijardo 
394 milijonov, od tega za osebne dohodke 1 milijardo 228 milijonov, režijski 
stroški pa za 166 milijonov dinarjev. V republiških organih je bilo v začetku 
leta zaposlenih 5005 delavcev, konec leta pa 5084, kar pomeni, da se je njihovo 
število povečalo za 79. Povečak> se je število zaposlenih predvsem pri tistih 
organih, ki so bili v letu 1963 na novo ustanovljeni, kot je to Ustavno sodišče 
SRS, zavod za cene SRS ter pri zavodu za statistiko zaradi razširjenih nalog. 
Ob navedenem številu delavcev republiških organov pa je treba imeti pred očmi, 
da je dejansko v čisti republiški upravi zaposlenih le 1253 delavcev, preostanek 
predstavljajo zaposleni v predstavniških in politično-izvršilnih organih, pri so- 
diščih, tajništvih za notranje zadeve in posebnih zavodih, kar ponazarjajo še 
naslednji podatki ob koncu leta 1964: pri predstavniških in politično-izvršilnih 
organih je bilo zaposlenih 469 uslužbencev, pri republiških sodiščih 70, pri taj- 
ništvih za notranje zadeve 2922, pri posebnih zavodih, to so zavod za plan, sta- 
tistiko in hidrometeorološki zavod, 370, pri republiških organih pa, kot že rečeno, 
1253. Za izplačilo osebnih dohodkov navedenih delavcev je bilo porabljeno 5873 
milijonov dinarjev. 

Kakor je znano, so v letu 1964 tako zakon o javnih uslužbencih, kot tudi 
na njem temelječi predpisi o osebnih dohodkih, izgubili že skoro v celoti svojo 
veljavo in so posamezni organi urejali vprašanje delitve sredstev za osebne 
dohodke v okviru svojih pravilnikov. Razumljivo je, da so se spričo tega že v 
začetku leta pojavila odstopanja glede višine mesečnih osebnih dohodkov usluž- 
bencev na enakih ali podobnih položajih, zaposlenih pri različnih organih. Do 
takih odstopanj je prišlo deloma zato, ker so se nekateri organi ravnali ob se- 
stavi proračuna za leto 1964 po zakonu o javnih uslužbencih, drugi pa že po 
načelu delitve dohodka. Ta odstopanja so se med letom izravnavala z dodelje- 
vanjem dodatnih sredstev tistim organom, ki so imeli za osebne dohodke svojih 
delavcev predvidena sorazmerno nizka sredstva. Ta ugotovitev velja predvsem 
za uslužbence milice, za katere so bila ob rebelansu odobrena dodatna sredstva 
v višini 223 milijonov dinarjev. 

Notranjo delitev sredstev za osebne dohodke pa izvajajo organi v okviru 
svojih finančnih načrtov na podlagi pravilnikov o delitvi osebnih dohodkov. 
Povprečni osebni dohodki na uslužbenca so znašali v letu 1963 54 000 dinarjev, 
v letu 1964 pa 62 000 dinarjev, pri čemer so upoštevane tudi novoletne nagrade. 
To pomeni, da so se osebni dohodki uslužbencev proračunskih organov, vključno 
z uslužbenci organov notranje uprave, v letu 1964 nasproti letu 1963 nominalno 
zvišali za 15 %>. 

Na tem mestu se ne bi želel obširneje spuščati v podrobno problematiko 
delitve dohodka po delu v državnih organih oziroma nagrajevanja po uspešnosti 
pri delu. Vsekakor pa lahko upravičeno trdimo, da se je takšen način nagraje- 
vanja izkazal že pri mnogih organih kot pozitiven, ker navaja uslužbence k večji 
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intenzivnosti in boljši kakovosti dela, kot tudi k boljšim organizacijskim obli- 
kam. Prav tako pa velja naglasiti, da se kaže v izvajanju novega sistema delitve 
dohodkov še niz slabosti in da bo treba temu vprašanju v bodoče posvetiti še 
več pozornosti, kar je sedaj znatno olajšano spričo dejstva, da je novi sistem 
dobil tudi splošno zakonsko veljavo. 

V ekspozeju ob zaključnem računu za leto 1963 so bila obširneje obravna- 
vana vprašanja učinkovitosti dela naše uprave, notranjih rezerv, izkoriščanja 
delovnega časa in podobno. Smatram, da tedanje ugotovitve veljajo v polni meri 
tudi za položaj v letu 1964. Menim, da je sedaj še posebno primeren čas, da 
okrepimo razmišljanja o odkrivanju vsekakor znatnih notranjih časovnih in 
materialnih rezerv v naši upravi in da bo treba temu vprašanju tudi v bodoče 
posvečati prav posebno pozornost, posebej še ob sestavi proračuna za prihodnje 
leto. Menim, da bi tudi reorganizacija republiške uprave, ki je odpravila do- 
sedanjo veliko organizacijsko razčlenjenost, lahko v znatni meri prispevala 
k polni, enakomerni, homogeni in smotrni zaposlitvi uslužbencev in s tem k 
znižanju upravnih stroškov. 

Čeprav je v poročilu k predlogu zaključnega računa precej povedanega 
glede financiranja tako imenovane pogodbene dejavnosti, bi vseeno tudi o tem 
navedel še nekatera dejstva, ker gre vendarle za znatne zneske, ki se trosijo 
v te namene. V letu 1964 je bilo za pogodbeno dejavnost potrošenih 811 mili- 
jonov dinarjev. Potrošnja teh sredstev pomeni deloma financiranje dela državne 
uprave, saj so to opravila, ki bi jih sicer morali vršiti pristojni državni organi. 
Razlog, da državni organi naročajo določena dela pri strokovnih zavodih in inšti- 
tutih, pa je v tem, da ti razpolagajo z bolj strokovnim kadrom in se lažje poglab- 
ljajo v obširnejše analize, ker niso obremenjeni z operativnim delom. Za take 
primere je bilo v letu 1964 porabljeno 247 milijonov dinarjev. Večji, del 
teh sredstev pa pomeni dejansko financiranje osnovne dejavnosti nekaterih 
zavodov, kot npr. zavoda za zdravstveno varstvo, za ribištvo, veterinarskega 
znanstvenega zavoda in drugih. S takim financiranjem osnovnih dejavnosti pa 
zasledujemo namen, da ti zavodi dodeljena proračunska sredstva izkoriščajo na 
podlagi programskega dela zavoda, ki se sporazumno določi med zavodom in 
republiškim upravnim organom, ki je za to dejavnost zavoda odgovoren. Gotovo 
je, da s to obliko financiranja še nismo dosegli zaželenega idealnega uspeha, 
vendar pa lahko ugotovimo v letu 1964 določen napredek, saj so pogodbe že 
dosti konkretnejše kot leta 1963. Za bodoče je vsekakor potrebno, da organi, 
ki sklepajo take pogodbe, bolj kritično ocenjujejo izvršena pogodbena dela in 
pogodbeni program ter ob tem ocenijo upravičenost izplačila pogodbene cene. 
Naj ob tem še pripomnim, da v letu 1965 tak način financiranja osnovne dejav- 
nosti zavodov še razširjamo, saj vključujemo vanj, z redkimi izjemami, tudi 
vse kulturne zavode. V zvezi s tem naj še navedem, da je bilo v letu 1964 nekaj 
poskusov pogodbenega financiranja tudi pri nekaterih družbenih organizacijah 
in društvih, vendar so to šele začetki. Menim, da je treba to obliko financiranja 
prav pri društvih razširiti in poglobiti in naj bi bila to naloga pristojnih 
sekretariatov. 

O dotacijah družbenim organizacijam in društvom so v poročilu k zaključ- 
nemu računu dani dovolj izčrpni podatki, velja pa podčrtati, da ostaja še nadalje 
naloga kritične presoje upravičenosti do republiške dotacije posameznim dru- 
štvom glede na družbeno pomembnost vsakega posameznega društva. 

V svoji razpravi se nisem dotaknil vrste problemov iz obširnega kom- 
pleksa, kakršnega predstavlja proračun oziroma njegov zaključni račun. To 
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velja za vprašanje dotacij samostojnim zavodom, ki bi jih bilo vredno tehnično 
premotriti. Toda, ker je bil to predmet že večih razprav v organih te Skupščine, 
bi le ponovno- opozoril na to- problematiko in potrebo po kompleksni obravnavi 
tega vprašanja. Sicer pa menim, da v okviru take obrazložitve tudi ni mogoče 
obdelati celotne proračunske problematike. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ob zaključku bi želel naglasiti, da je pro- 
računsko poslovanje v preteklem letu potekalo- v glavnem v skladu z zakonitimi 
predpisi in da lahko beležimo le drobne odstope. Po ugotovitvah službe druž- 
benega knjigovodstva so organi tu in tam trosili svoja sredstva nenamensko, kar 
kaže na določeno proračunsko nedisciplino, sredstva sklada skupne porabe v 
nekaterih primerih niso bila trošena povsem v smislu ustreznih določil, mate- 
rialne evidence so- v nekaterih primerih nepopolne, in še podobne nepravilnosti. 
Vendar pa je večina organov poslovala v celoti v redu, kar je v določeni meri 
vsekakor pripisati tudi zavesti samoupravnih organov, posebej če pri tem upo- 
števamo-, da je bilo- preko- samoupravnih in družbenih organov v preteklem letu 
potrošeno nad 13 milijard dinarjev proračunskih sredstev. Ob tem pa velja 
nedvomno ugotoviti, da bi se z maksimalno smotrnostjo- pri trošenju, oziroma 
s kar največjim varčevanjem, dalo še marsikatere izdatke zmanjšati, do česar 
menim, bo- moralo priti, saj si brez korenitih posegov tudi v sfero splošne po- 
trošnje težko predstavljamo stabilizacijo našega gospodarskega in družbenega 
položaj a. 

Ob koncu, tovarišice in tovariši poslanci, v imenu Izvršnega sveta pred- 
lagam, da zb-o-r -predloženi zaključni račun sprejme. 

Predsednik Janez; Hočevar: Prosim še poročevalko- odbora Silvo 
Cer jak, da da obrazložitev odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. 

Silva Cerjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za proučevanje zakonskih in -drugih predlogov našega zbora je obrav- 
naval poročilo k predlogu in predlog zaključnega računa o izvršitvi proračuna 
Socialistične republike Slovenije za leto 1964 na svoji seji 8. junija letos. 

V razpravi je bilo- ugotovljeno- naslednje: Zaključni račun, ko-t je predložen, 
obsega okoli 2 milijardi več dohodkov in izdatkov od prvotnega predloga pro- 
računa za leto 1964. Te spremembe so rezultat dveh rebalansov, ki smo ju 
sprejeli med letom in ki sta bila nujna predvsem zato, da se omilijo- nesoraz- 
merja med o-sebno, splošno- in investicijsko potrošnjo- s tem, -da se do-deli več 
sredstev za področja kulture, prosvete in šolstva, za sklade in osebne dohodke 
ter da se pokrijejo nove obveznosti, ki jih je republika sprejela med letom — 
dodatek za borce, uskladitev osebnih dohodkov organov milice itd. Oba reba- 
lansa, posebno drugi, sta bila m-o-žna predvsem zato, ker so bili dohodki repu- 
blike prekoračeni in je bilo mogoče z njimi pokrivati nove obveznosti. Preko- 
račenje proračunskih dohodkov je znašalo 7 '"/o. To pa je tudi omogočilo, da se 
je proračun izvajal brez večjih težav. Potrošnji oziroma v načinu potrošnje 
proračunskih sredstev predstavlja leto 1964 prav gotovo določen napredek, 
saj je bilo- o-b tem proračunu že delno- realizirano- načelo-, da se republiškim 
organom dodele sredstva po finančnih programih, kar je bilo uzakonjeno šele 
konec leta 1964 s sprejemo-m zakona o financiranju družbeno-političnih skup- 
nosti. Kljub temu pa so tudi v lanski proračunski potrošnji določene slabosti in 
odprta vprašanja. Ena od slabosti je plačilo uslug po pogodbah, ki predstavljajo 
v sredstvih več kot 800 milijonov dinarjev. Pogodbe za izvajanje določenih nalog 
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so sklepali skoraj vsi republiški organi. Odbor sicer ni pregledal nobene od 
sklenjenih pogodb, vendar že po vsebini nalog, ki so navedene v poročilu k pred- 
logu zaključnega računa sodi, da nekatere pogodbe v bistvu ne predstavljajo 
določene naloge, ampak bolj dotacijo oziroma subvencijo posameznemu zavodu. 
To nastaja predvsem zato, ker financiranje zavodov, posebno zavodov, ki oprav- 
ljajo javno službo, ni rešeno. 

V razpravi so bili izraženi dvomi, da plačniki pogodb izvršene naloge 
dejansko ocenjujejo, kontrolirajo roke izvršitev in če izdelane analize služijo 
svojemu namenu. Izražen je bil predlog, da bi bile te analize na razpolago vsem 
zainteresiranim organom v republiki. 

Ostaja tudi možnost, da zavodi določene analize in študije, ki jih izdelajo, 
vnovčijo večkrat. Odbor je v tej razpravi ugotovil, da se tako v občinah, kot v 
republiki, mnogi posli, ki so jih opravljali državni organi, prenašajo na zavode 
in se tako na videz zmanjšuje javna uprava. V resnici pa to ne pomeni samo 
povečanje, ampak tudi podražitev teh uslug, saj so pogodbeni zneski za dela, 
opravljena v zavodih, običajno višji, kot pa bi bili izdatki za isto delo v državnih 
organih. Odbor priporoča, da se vprašanje ustanavljanja zavodov prouči in zavre 
težnja posameznih služb, da se osamosvoje in odcepijo iz uprave. Prav tako 
priporoča, da se pregleda, koliko je možno obstoječe zavode, vsaj tiste, ki 
opravljajo podobne posle, združiti. Ob tej priliki bi bilo potrebno kompleksno 
proučiti delovna področja zavodov in jih soočiti z nalogami, ki jih ima uprava. 
Pri obravnavanju dotacij samostojnim zavodom je bil odbor mnenja, da je tudi 
tu treba čimbolj preiti na sistem financiranja programov zavodov in odločneje 
kreniti v smer pogodbenega sodelovanja. S tem, ko se tudi s samostojnim za- 
vodom vzpostavi pogodbeni odnos, se bo prav gotovo povečala odgovornost 
v trošenju sredstev. Glede dotacij organizacijam in društvom, je odbor ugotovil, 
da število idruštev, ki prejemajo dotacije iz republiškega proračuna, stalno raste. 
Odbor je mnenja, da bi bilo prav, da se iz republiških sredstev dotirajo le 
društva širšega pomena za republiko, medtem ko naj bi dotiranje ozkih stro- 
kovnih društev odpadlo ter predlaga, da se ta društva vzdržujejo v večjem 
odstotku kot do sedaj iz članarin oziroma, da jih financirajo nosilci zaintere- 
siranih panog. 

Končno je odbor opozoril na to, da bo v letošnjem letu potrebno stalno 
spremljati proračunsko potrošnjo, posebno še zato, ker v zvezi z ukrepi za sta- 
bilizacijo gospodarstva ni pričakovati, da bi stopnja proračunskih dohodkov 
naraščala tako kot v letu 1964. Zato bo potrebno kompleksno analizirati celotno 
proračunsko potrošnjo in poiskati vse možnosti, da bi se ob počasnejši rasti 
dohodkov krile potrebe tistih družbenih dejavnosti, ki zdaj zaostajajo. To pa bo 
možno le s skrajnim varčevanjem in z večjo produktivnostjo dela vseh potroš- 
nikov proračuna. 

V imenu odbora predlagam, da predlog zakona o zaključnem računu o iz- 
vršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1964 zbor sprejme v besedilu, kot je 
predloženo. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali želi predstavnik zak6nodajno-pravne 
komisije podati ustno obrazložitev k poročilu? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če ne, potem 
prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1964. Kdor je za predlog 
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zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona o zaključnem računu soglasno spre- 
jel. Zakonski predlog je v enakem besedilu sprejel tudi Republiški zbor. 

Odrejam 10-minutni odmor. 

(Seja je'bila prekinjena ob 17.15 in se je nadaljevala ob 17.25.) 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda in sicer na razpravo o 
spremembi finančnega načrta isklada SR Slovenije za negospodarske investicije. 

Spremembo finančnega načrta sklada je Skupščini SR Slovenije predložil 
upravni odbor sklada. Upravni odbor sklada je za svojega predstavnika določil 
svojega tajnika inž. Danila Gostišo. Ali želi predstavnik sklada dati k spre- 
membi finančnega načrta tudi ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima inž. Danilo 
Gostiša. 

Inž. Danilo Gostiša: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, 
da po pooblastilu predsednika upravnega odbora, ki je službeno zadržan, pre- 
berem njegovo poročilo k predlagani spremembi finančnega načrta sklada 
SR Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965. 

Dovolite, da uvodoma spregovorim v imenu upravnega odbora sklada 
SR Slovenije za negospodarske investicije o nekaterih problemih, s katerimi 
se upravni odbor srečuje pri upravljanju sklada in pri njegovem poslovanju. 
Po sprejetem zakonu o skladu SR Slovenije za negospodarske investicije bi ta 
nedvomno moral s svojimi sredstvi pokrivati vse potrebe po negospodarskih 
investicijah republiških organov in organizacij, za kar so mu na razpolago 
sredstva, ki se mu dajejo v ta namen iz proračuna, dana pa mu je tudi možnost, 
da si za kritje potreb najame posojila. Vendar so bila sredstva vsako leto sproti 
in v okviru možnosti dodeljevana tako, da je moral upravni odbor, ne glede na 
postavljene zahteve interesentov, razporeditev sredstev prilagajati razpoložlji- 
vim sredstvom, s tem pa je bila tudi onemogočena dolgoročnejša politika uprav- 
ljanja s sredstvi sklada. Za tako politiko pa bi bilo potrebno, da bi sklad raz- 
polagal z določenimi stalnimi, v naprej znanimi viri sredstev, ki bi morali pokri- 
vati obveznosti sklada. Zagotovljena pa bi morala biti tudi sredstva za nemo- 
teno in kontinuirano izgradnjo objektov po sprejetih finančnih programih. 
Razen tega z zakonom o skladu ni rečeno, za katera področja družbenih služb 
naj bi ta sklad skrbel, oziroma ni dana razmejitev med posameznimi področji 
raznih dejavnosti in ostalimi skladi. Poleg tega se postavljajo pred sklad tudi 
zahteve po vzdrževanju, obnovi in zagotovitvi osnovnih sredstev za redno 
poslovanje družbenih služb, kar bi po mnenju upravnega odbora sklada moralo 
biti zagotovljeno v rednih proračunih za te organe in organizacije ter bi sklad 
prevzemal le potrebe po njihovi razširjeni reprodukciji. 

Ker sklad nima zagotovljenega stalnega vira sredstev, tudi upravni odbor 
nima jamstva, kako bodo zagotovljena sredstva za vračila posojil, ki si jih 
sklad za kritje potreb najame, iz česar sledi nujnost in nevarnost, da se sklad 
prezadolži. Pooblastilo dano upravnemu odboru sklada o možnosti zadolžitve, 
in v zakonu o proračunu je tudi meja, do katere se lahko zadolži v tem letu, 
še ne daje jamstva, kako in iz katerih sredstev se bodo najeta posojila vračala. 
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Po sprejetju finančnega načrta sklada za leto 1965 naj bi bili skladu 
zagotovljeni naslednji viri sredstev: udeležba na proračunskih dohodkih v višini 
1 milijarde 900 milijonov dinarjev, posojilo iz 15 "/o republiškega obveznega 
posojila v znesku 3 milijarde 300 milijonov in posojilo iz bančnih sredstev 
socialnega zavarovanja v višini 2 milijardi 500 milijonov dinarjev, namensko 
za objekte zdravstva in socialnega varstva. 

V skladu s tem je upravni odbor ta sredstva tudi razporedil. Glede na 
medtem sprejete ukrepe o omejevanju investicijske potrošnje pa je nastala 
potreba, da se prvotno predvidena sredstva skladu znižajo, in sicer: udeležba 
na proračunskih dohodkih za 500 milijonov dinarjev, posojilo iz 15fl/o obveznega 
posojila za 531 milijonov dinarjev, dočim bi posojilo iz bančnih sredstev ostalo 
v višini, kot je bilo prvotno predvideno. 

Poleg gornjega znižanja pa se je pojavilo tudi še vprašanje odplačila 
anuitet Splošni gospodarski banki v višini 550 milijonov dinarjev, za katere je 
bilo po finančnem načrtu in v skladu z dogovorom z banko predvideno, da se 
v letošnjem letu ne bodo izterjale. Glede na stališče upravnega odbora, da je 
obveznost sklada vsekakor potrebno v celoti uresničiti in v finančnem načrtu 
upoštevati, so se torej sredstva sklada znižala za skupno 1581 milijonov dinar- 
jev. Na tej osnovi je upravni odbor sprejel rebalans finančnega načrta sklada 
za leto 1965, pri čemer se je, glede na tako občutno znižanje, moral omejiti 
strogo le na plačilo najnujnejših obveznosti po pogodbah in na plačilo že 
izvršenih del, medtem ko bi morala biti ustavljena dela na vseh objektih, ki 
bi se sicer nadaljevala iz preteklega leta. Zaradi pomanjkanja sredstev tudi 
niso mogli biti upoštevani nameni in priporočila Skupščine, da naj bi se zago- 
tovila sredstva za nadaljevanje del na objektih, ki so za družbeni razvoj po- 
membni, posebno na področju znanosti in kulture. 

Tak predlog rebalansa je upravni odbor predložil skupščini v soglasje. 
Odbor za zakonske in druge predloge Organizacij sko-političnega zbora 

Skupščine je smatral, da je treba tak predlog rebalansa finančnega načrta 
zavrniti ter upravnemu odboru sklada svetoval, da to vprašanje ponovno 
prouči in da Izvršni svet najde možnost za dodelitev dodatnih sredstev, s po- 
močjo katerih bi bilo možno uresničiti skupščinska priporočila. 

Izvršni svet je vprašanje rešil tako, da je povečal prvotne možnosti sklada 
za najetje posojila iz 15®/» obveznega republiškega posojila za dodatnih 300 
milijonov dinarjev, tedaj skupno 3069 milijonov dinarjev, s čimer je bila dana 
možnost nove razporeditve sredstev sklada. S tem je zagotovljeno' nemoteno 
nadaljevanje del pri izgradnji nove knjižnice Slovenske akademije znanosti, 
adaptacija drame, ureditev obmejnih prehodov, kot tudi pričetek nadzidave in 
adaptacije kluba poslancev in rekonstrukcija planiške skakalnice. 

Na tej osnovi je upravni odbor na izredni seji 21. junija 1965 sprejel nov, 
v gornjem smislu dopolnjen, rebalans finančnega načrta, ki ga predlaga Skup- 
ščini v soglasje. Ob tem sem dolžan opozoriti skupščinski zbor na naslednje: 

V letošnjem letu znašajo obveznosti sklada za plačila anuitet 820 milijonov 
dinarjev. S sprejetjem predloženega rebalansa finančnega načrta in v njem 
predvidenih novih posojil se obveznosti sklada v letu 1966 povečajo na 1 mili- 
jardo 855 milijonov dinarjev, ki padejo postopoma še v letu 1969 na 1 milijardo 
648 in leta 1970 na 1 milijardo 115 milijonov dinarjev. K tem obveznostim pa 
bo potrebno prišteti še obveznosti, ki izhajajo iz dolgoročnih investicij, ki jih 
zajema predloženi rebalans finančnega načrta in sicer za zavod SRS za statistiko, 
za Slovensko akademijo znanosti in umetnosti za izgradnjo nove knjižnice, za 

14 
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RTV Ljubljana, za nabavo nove TV opreme, za Slovensko narodno gledališče — 
kot sredstva za gradnjo prve etape prizidka drame, veslaški center na Bledu, 
za klub poslancev in za novo mestno bolnišnico v Ljubljani. 

Za prvih šest objektov so finančni programi že predloženi. Po teh pro- 
gramih in po sedanjih cenah bo potrebno v prihodnjih letih za te objekte zago- 
toviti sredstva, in sicer v letu 1966 539 milijonov dinarjev, v letu 1967 436 mili- 
jonov dinarjev, v letu 1968 359 milijonov dinarjev, v letu 1969 614 milijonov 
dinarjev in v letu 1970 še 52 milijonov dinarjev. Pri tem pa ni upoštevana 
republiška soudeležba pri izgradnji nove bolnišnice, ker finančni program zanjo 
še ni predložen glede na to, da še ni rešeno financiranje celotne gradnje in pa 
konstrukcija financiranja. 

S temi obveznostmi se obveznost sklada za prihodnja leta poveča takole: 
leta 1966 na 2 milijardi 394 milijonov, v letu 1967 na 2 milijardi 291 milijonov 
in tako dalje. Ker v prihodnjih letih ni pričakovati drugih večjih virov sredstev 
za pokrivanje teh obveznosti, se bo temu ustrezno morala povečati udeležba 
sklada na proračunskih dohodkih, ne glede na to, da je po dosedanji praksi 
sklad moral financirati poleg dolgoročnih investicij še za približno 2 milijardi 
dinarjev ostalih potreb. Ker se sredstva sklada praviloma dajejo- brez obveznosti 
vračila, ima sklad le minimalne lastne dohodke, sedaj približno 24 milijonov 
dinarjev letno, kar bi se povečalo samo v primeru spremembe načina financi- 
ranja redne dejavnosti organov in organizacij. Upravni odbor predlaga novi 
spremenjeni predlog rebalansa in prosi skupščinski zbor, da da zanj soglasje. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim še poročevalko odbora Silvo 
Cer jak, da poda mnenje odbora o spremembi finančnega načrta sklada. 

Silva Cerjak: Naš odbor je na svoji 22. seji v marcu letos obravnaval 
in sprejel finančni načrt sklada za negospodarske investicije. To je bilo potrebno 
že zato, da je bilo skladu omogočeno normalno delo, pa čeprav so bili takrat že 
napovedani gospodarski ukrepi, ki bodo imeli za posledico zmanjšanje sredstev 
sklada. Na tej seji je naš zbor sprejel priporočilo upravnemu odboru sklada 
v tem smislu, da naj se predvsem nadaljuje z začetimi gradnjami, da naj se, 
vsaj, kolikor pride do r^belansa, poiščejo možnosti za povečanje sredstev za 
kulturo-prosvetne objekte, za objekte, ki so v gradnji že več let pa naj upravni 
odbor sklada predloži Skupščini posebne finančne programe. To je omenil že 
predstavnik sklada tovariš inž. Gostiša v svojem poročilu. V tem mesecu je 
bil sklad zaradi znižanja sredstev v višini 1 milijarde in pol -dinarjev prisiljen 
predložiti Skupščini rebalans svojega finančnega načrta. Ta rebalans je naš 
odbor obravnaval na seji 18. tega meseca ter ugotovil, da upravni odbor sklada 
priporočil Skupščine, zlasti pod točko 2, ni upošteval v rebalansu, zato- je na 
tej seji odbor sklenil predlagati zboru, da rebalans finančnega načrta zavrne. 
To je tudi navedeno v poročilu odbora z dne 21. t. m. Hkrati pa je odbor 
predlagal upravnemu odboru sklada, naj ponovno obravnava rebalans in ga 
skuša uskladiti z intencijami priporočila tako, da zagotovi sredstva predvsem 
za objekte, katerih gradnja se v letošnjem letu nadaljuje in imajo za izgradnjo 
zagotovljeno potrebno dokumentacijo. To so Slovensko narodno gledališče •— 
Drama, obmejni prehodi in drugi. 

Upravni odbor je predlog odbora obravnaval in ga sporočil tudi Izvršnemu 
svetu, ki je prav za namene, ki sem jih navedla, omogočil skladu najem do- 
datnih 300 milijonov dinarjev za zadovoljitev potreb š tega področja. Danes 
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je upravni odbor sklada predložil odboru nov rebalans finančnega načrta. O tem 
rebalansu je razpravljal naš odbor na današnji seji ter ugotovil, da je v skladu 
s priporočili Skupščine. Zato predlagam, da naš zbor sprejme predloženi spre- 
menjeni rebalans, ki ste ga skupno' z obema poročiloma našega odbora sprejeli 
danes. 

Hkrati bi želela obvestiti zbor, da nismo obravnavali finančnih programov 
za objekte, ki bodo dalj časa v gradnji in ki so navedeni na prvi strani poročila 
sklada, ker so prišli prepozno. Ti finančni programi bodo predmet razprave 
na eni izmed prihodnjih sej. Sredstva, ki se v rebalansu predvidevajo' za te 
objekte, se bodo lahko koristila šele takrat, ko bo Skupščina potrdila proigram 
za vsak tak objekt posebej in s tem tudi prevzela obveznosti za dolgoročno 
izgradnjo. 

Predsednik Janez Hočevar: Predlog odloka je obravnavala zakono- 
dajno-pravna komisija. Zeli njen predstavnik besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo. 
Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne, dajem predlog odloka na glasovanje. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) . 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
odloka o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada Socialistične republike 
Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965. Predlog odloka je bil v ena- 
kem besedilu izglasovan tudi v Republiškem zboru. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o republiških upravnih taksah. 

Zakonski predlog je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil 
Izvršni svet, ki je za svojega predstavnika določil Janka DeklevO', pomočnika 
republiškega sekretarja za finance. Prosim ga, da k temu zakonskemu predlogu 
da še ustno obrazložitev. 

Janko Dekleva: Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženi zakon 
o upravnih taksah je prvi republiški predpis o teh taksah. Upravne takse je 
doslej urejal zvezni predpis. V tem smislu pomeni torej urejanje teh taks uskla- 
jevanje z novo ustavo s tem, da nastajajo ob tem še druge spremembe, ki so 
posledica novega sistema financiranja družbeno-političnih skupnosti in novega 
sistema prispevkov in davkov, ki ju je sprejela lani naša Skupščina in, ki sta 
uveljavljena letos. V smislu povedanega določa lahko vsaka družbeno-politična 
skupnost svojo tarifo za svoje upravne takse, za razliko od dosedanje, za vso 
državo obvezne enotne tarife. Hkrati je ta ureditev posledica dejstva, da sistema 
deljivih proračunskih dohodkov ni več in da ima vsaka družbeno-politična 
skupnost svoje lastne dohodke, ki si jih zagotavlja sama. 

Medtem so se pa republika in občine pO' določilih 2. člena temeljnega zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti poslužile dogovarjanja, na osnovi 
katerega bi se preprečile nevšečnosti, ki bi nastopile pri različnosti v predpiso- 
vanju upravnih taks. Med take nevšečnosti je šteti predvsem potrebo, da bi 
morala vsaka skupina družbeno-političnih skupnosti, tako zveza, republika kot 
tudi občine, uvajati svojo emisijo kolkov, kar bi pomenilo podražitve taks ali 
pa manjši dohodek. Dogovorjeno je torej, da sprejmejo vse družbeno-politične 
skupnosti za takse zvezno tarifo, ki pomeni hkrati zgornjo mejo za vso državo. 
Nadalje sta zveza in republika uvedli svoje upravne takse že v začetku letošnje- 
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ga leta in jih obe prepustili občinam. Tako naj bi bila uvedena tarifa, ki je 
mestoma celo nekoliko nižja od dosedanje in ki naj da po predvidevanjih 
republiškega plana za financiranje družbeno-političnih skupnosti občinam v naši 
republiki okoli 850 milijonov dinarjev. 

Vsa materija o republiških upravnih taksah je že urejena s sprejetimi 
zveznimi in republiškimi zakoni in je treba s predloženim zakonom določiti 
le še cenzus za oprostitev občanov slabih premoženjskih razmer. V zvezi s tem 
bi bilo treba dosedanji cenzus menjati, kajti spričo sprememb, ki so nastale v 
življenjskih stroških občanov, je sedanji cenzus prenizek. Zato sodim, da je prav, 
da se določi cenzus na letnih 150 000 dinarjev skupnih dohodkov na zavezanca 
in 75 0000 dinarjev za posameznega člana njegovega gospodinjstva. Za člane 
gospodinjstva je znašal cenzus doslej 36 000 dinarjev letnega dohodka. Hkrati 
predlagamo, da se pri uveljavljanju cenzusa šteje letni katastrski dohodek od 
kmetijstva dvojno. To določilo ima svoj vzrok v višini novega katastrskega do- 
hodka, ki znaša okoli 50 % kmetovega dejanskega dohodka, kar je v glavnem 
posledica zvišanja cen kmetijskih proizvodov. 

Na koncu želim še naglasiti, čeprav je to v obrazložitvi že povedano, da 
določila, po katerih se predloženi zakon uporablja od 5. aprila dalje, ni moč 
smatrati kot veljavnega za nazaj, kajti obveznost plačevanja teh taks je bila 
uvedena že v začetku leta in se s tem zakonom in z akceptiranjem zvezne tarife 
določa le višina taks. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Sodim, da sem s tem na kratko utemeljil 
predlog zakona in prosim, da ga sprejmete. 

Predsednik Janez Hočevar: Poročilo odbora za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov ste že prejeli. Ali želi poročevalec odbora dati še 
ustno obrazložitev? (Ne.) 

Poročilo zakonodajno-pravne komisije ste tudi prejeli. Zeli predstavnik ko- 
misije dati ustno obrazložitev? (Ne.) Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? 
(Ne javi se nihče.) Če ne, prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o re- 
publiških upravnih taksah v predloženem besedilu. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o republiških upravnih taksah zbor 
sprejel v predloženem besedilu. 

Prehajamo na 11- točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o republiških sodnih taksah. 

Zakonski predlog je predložil v obravnavo in sklepanje Izvršni svet, ki je 
za svojega predstavnika določil Franceta Kutina, republiškega sekretarja za 
pravosodje in občo upravo. Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta dati ustno 
obrazložitev? (Ne.) Zeli morda poročevalec odbora ali pa predstavnik zakono- 
dajno pravne komisije dati ustno poročilo? (Tudi ne.) Pričenjam razpravo. K 
razpravi se je prijavil poslanec Borut Bohte. 

Borut Bohte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da vam predložim skupaj s poslankami Milko Jovan, Tatjano 
Lokovšek in Bredo Lokar-Gaspari, amandma k 4. členu predloga zakona o re- 
publiških sodnih taksah, kateremu naj se doda naslednje besedilo: »V mestu, 
ki je razdeljeno na občine, pripadajo dohodki od republiških sodnih taks, ki se 
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plačujejo v gotovini, občinam na območju mesta, v katerem je sodišče, ki 
postopa v stvari, za katero se taksa plačuje, in sicer v enakem razmerju, kot 
posamezne teh občin prispevajo k financiranju občinskih sodišč«. 

Iz tega je razvidno, da gre za vprašanje delitve dohodkov od republiških 
sodnih taks, ki se plačujejo v gotovini. V svoji kratki intervenciji se bom omejil 
le na uvodno obrazložitev, ne da bi se spuščal v podrobnejši prikaz finančne 
problematike tega vprašanja, o katerem bo govorila tudi poslanka tovarišica 
Lokovškova, kot podpisnica in sopredlagateljica tega amandmaja. 

Iz zakonskega predloga, kot vam je bil poslan, sledi, da republika odstopa 
dohodke od republiških sodnih taks, ki se dosežejo s prodajo taksnih vrednotnic 
enotne izdaje, občini, na območju katere so bile taksne vrednotnice prodane. 
V praksi to pomeni, da dobi te dohodke skoraj v celoti občina, na območju ka- 
tere ima sodišče, ki postopa v stvari, za katero se plačuje taksa, sedež, kajti 
znano je, da so prodajalnice taksnih vrednotnic v sodnih poslopjih in da se veči- 
noma te vrednotnice tudi tam kupujejo. Po drugem odstavku 4. člena in v smislu 
sprejetega amandmaja na seji zakonodajno-pravne komisije, pripadajo tudi do- 
hodki od republiških sodnih taks, ki se plačujejo v gotovini, občini, v kateri ima 
sodišče, ki postopa v stvari, za katero se takse plačujejo, svoj delež. Vidimo zopet, 
da je republika odstopila te dohodke občini, v kateri je sedež sodišča. Glede na 
to nastane v nekaterih primerih, predvsem v primerih mestnih občin, ki so 
dolžne prispevati k financiranju sodišča, ki pokriva območje večih občin, 
vprašanje, kako* naj te občine to svojo' obveznost izvršijo, kajti upoštevati mo- 
ramo tudi to, da se vsi dohodki od taksnih vrednotnic stekajo v občino sedeža 
sodišča, da pa je bilo- deloma ugodeno prizadetim občinam samo tako, da se jim 
odstopijo dohodki od občinskih sodnih taks, ki se plačujejo v gotovini. To je pa 
tako skromen znesek, da bi ga lahko, dovolite ta izraz, matematično rečeno, 
imenovali zanemarljiv, kajti znano je, da so ti dohodki silno nizki in da se glavni 
finančni vir steka ravno od dohodkov od taks, ki se plačujejo v gotovini. 

Glede na to se pojavlja vprašanje razkoraka med dohodki, ki bi jih kon- 
kretno po tem predlogu, kakršnega je predlagatelj našemu zboru predložil, 
dobile nekatere občine precej več kot druge. V mislih imam predvsem občino 
Ljubljana-Center, na katere območju so sedeži vseh sodišč, medtem ko ostale 
občine, ki sodelujejo pri financiranju občinskega sodišča, pravzaprav nimajo 
nobenega dejanskega dotoka od teh sicer zelo znatnih sredstev. Težko je danes 
govoriti o višini teh dohodkov, kolikor pa sem informiran znašajo več kot 
1 milijardo in pol dinarjev. 

Zaradi takega položaja, kakršnega so prizadete občine imele pred očmi, 
so te občine poslale skupno' vlogo Izvršnemu svetu, ki jo imam pred seboj, 
s prošnjo, da naj se z republiškimi predpisi uredi to vprašanje tako, da bi imele 
tudi prizadete občine dotok od teh sredstev, s čimer bi lahko pokrivale svoje 
finančne obveznosti. 

V obrazložitvi zakonskega predloga sem prebral, da se s predlagano re- 
šitvijo, vsaj kar zadeva občinske sodne takse, strinjajo vse prizadete občine. 
Moram reči, da je to tudi edino, kar je bilo tem občinam glede na njihovo 
vlogo ugodeno, kajti občine so predlagale drugačno delitev teh sredstev. Seveda 
pa je to vprašanje presoje, kam oziroma komu želi republika usmeriti sredstva 
od svojih dohodkov. 

Priznati moram sicer, da je predlagana rešitev v zakonskem osnutku, 
pravno dopustna, da pa predstavlja določeno politično rešitev, kot si jo je zami- 
slil predlagatelj zakona. Kot vemo lahko republika sama, na osnovi pooblastila 
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temeljnega zak-ona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah, glede 
na 7. a člen, četrti odstavek, odloča o načinu razdelitve teh sredstev, kadar jih 
odstopa občinam na svojem območju, vendar pa menim, da bi bila rešitev tega 
problema, kot je predlagana v amandmaju, tudi dopustna v smislu 4. odstavka 
istega člena 7. a člena zveznega zakona, ki pravi dobesedno: »Če odstopi re- 
publika dohodke od sodnih taks občinam na svojem območju, predpiše kako 
se razdelijo med posamezne občine na območju posameznega sodišča dohodki od 
sodnih taks, ki se plačujejo v gotovini.« 

Ob tem bi se lahko pojavil pomislek, da bi tako nastalo neko neskladje 
s 7. členom republiškega zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov in 
davkov in ta pomislek bi lahko navedel tudi na razmišljanje o tem ah ne bi 
morda v tem prime,ru prišlo v poštev pravno načelo, da specialnejši zakon 
derogira splošnejšega, in da novejši zakon derogira starejšega, kajti v tem 
primeru gre za zakon s posebno vsebino-, ki urejuje področje republiških sodnih 
taks. Ta zakon pa temelji na zveznem zakonu, ki je tudi specialen o sodnih 
taksah in ki je dobil veljavo kasneje kot prej citirani republiški zakon. 

Če pa se to mnenje ne bi moglo upoštevati, bi bila glede tega možna še 
rešitev, po kateri bi se citirani 7. člen republiškega zakona ustrezno spremenil, 
kolikor bi bil naš amandma sprejet. 

Če sedaj povzamem ta stališča, se mi zdi, da se predvsem pojavlja vpra- 
šanje, katera rešitev je ustreznejša, da ne rečem pravičnejša, v okviru republiške 
pristojnosti. Prav zato se ob sprejetju solucije, ki je nakazana v zakonskem 
predlogu, resno postavi vprašanje, ki sem ga že omenil, da prizadete občine ni- 
kakor ne bi mogle izpolniti svojih finančnih obveznosti v zvezi s financiranjem 
sodišč. V mislih imam predvsem občino Ljubljana-Vič-Rudnik, katere položaj 
bolje poznam.. Po drugi strani pa nastane zopet vprašanje, čemu tolikšno ko- 
pičenje odstopljenih sredstev v okviru našega mestnega območja, le v eni in 
to celo finančno najmočnejši občini, na katere območju ima sedež vrsta sodišč, 
ki razpravljajo o zadevah, za katere se plačujejo republiške takse. Hvala lepa. 

Predsednik Janez Hočevar: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovarišica Tatjana Lokovšek. 

Tatjana Lokovšek: Dovolite mi, da se pridružim najprej govorniku 
pred menoj in da podprem njegov amandma. Mnenja sem, da je taka delitev 
republiških sodnih taks, ki se plačuje v gotovini, kot smo predlagali z našim 
amandmajem, vsaj nekoliko pravičnejša za vse ostale mestne občine, ki morajo 
v smislu zakona o sodiščih splošne pristojnosti, katerega smo popoldne sprejeli, 
tudi prispevati za financiranje občinskih sodišč. 

Navedla bi nekaj podatkov, ki sicer niso popolnoma natančni, vsaj delno pa 
prikazujejo, kakšna je poraba teh sredstev pri posameznem sodišču in približno 
udeležbo posamezne občine pri financiranju ljubljanskih občinskih sodišč. 

Približen proračun občinskega sodišča I. v Ljubljani za letošnje leto znaša 
125 milijonov dinarjev, občinskega sodišča II., ki ima sedež na območju občine 
Ljubljana-Center, dela pa za občine Ljubljana-Vič-Rudnik, Ljubljana-Šiška in 
Ljubljana-Bežigrad in vse te občine tudi prispevajo sredstva za vzdrževanje tega 
sodišča, pa znaša približno 87 milijonov dinarjev. Na občino Ljubljana-Center 
odpade za financiranje občinskega sodišča I. približno 80 milijonov dinarjev, 
približno 10 milijonov na občino Litijo, ostalo pa na občino Ljubljana-Moste- 
Polje, za občinsko sodišče II. pa prispeva občina Ljubljana-Vič-Rudnik 33 mili- 



25. seja 215 

jonov, ostali znesek z majhnimi razlikami pa občini Ljubljana-Siška in Ljublja- 
na-Bežigrad. 

Pri tem moramo upoštevati, da se bodo v letošnjem letu predvidoma natekla 
na račun sodnih taks, plačanih v vrednotnicah, ki se večinoma prodajo v stavbi 
sodnega poslopja, ker je tam trafika in stranka navadno šele na sodišču zve za 
višino sodne takse, znatna sredstva. Prav gotovo ne moremo toliko vplivati na 
zavest občanov, niti ni to naš namen, da bi zaradi povečanja občinskih dohodkov 
morala stranka kupovati takšne vrednotnice na področju svoje občine. 

Na račun sodnih taks se je do 31. maja letos zbralo pri občini Ljubljana- 
Center nekaj čez 600 milijonov dinarjev, in je glede na to pričakovati, da bo 
v letošnjem letu v gotovini plačanih sodnih taks približno za 1 milijardo in pol 
dinarjev. 

Mnenja sem, da predstavlja sodna taksa dohodek, ki ga ustvarja sodišče 
s svojim delom in da mora iti ta dohodek, če ga ustvari sodišče s svojim delom, 
tisti občini, ki sodišče financira. Predlagana rešitev, kot jo predvideva naš 
amandma, bi sicer zmanjšala sredstva, ki bi jih prejela občina Ljubljana-Center, 
vendar pa bi po približnem izračunu dohodek občine Ljubljana-Center od teh 
taks kljub temu presegal 600 milijonov dinarjev. Znano je, da predstavljajo 
sodne takse, plačane v gotovini, približno eno tretjino vseh taks, iz česar lahko 
zaključimo, da bo dobila občina Ljubljana-Center precej več, kot je sama 
predvidela. 

Rada bi še pojasnila, zakaj se toliko zadržujem prav pri občini Ljubljana- 
Center. Sem. predstavnica občine, ki je v ljubljanskem merilu prav gotovo< ena 
najbolj revnih občin, najbolj obsežna po svojem teritoriju, z najmanj razvito 
industrijo in z najmanjšimi dohodki. Naj vam pojasnim samo to, da smo v le- 
tošnjem občinskem proračunu predvideli več kot polovico proračunskih sredstev 
samo za šolstvo, pa bomo kljub temu lahko krili samo osnovno dejavnost, ne pa 
kakršnih koli gradenj novih šol. V prihodnjem letu nam grozi na Viču, da bomo 
v osnovni šoli prisiljeni uvesti tretjo izmeno, na Igu in v Velikih Laščah pa v 
šolah tri izmene že imamo. Ce pa v dveh letih na Viču ne bomo uspeli zgraditi 
nove šole, ker ne bo sredstev, pa bomo imeli lahko kar štiri izmene. Zdi se mi, 
da ni pravično, da imajo otroci staršev, ki sicer enako prispevajo k ustvarjanju 
narodnega dohodka in imajo enake obveznosti in dolžnosti, v eni občini celo- 
dnevno varstvo v šoli, v drugi občini pa zagotovljen le najosnovnejši pouk, da 
o tem, da gimnazija na Viču do nedavnega sploh ni bila verificirana zaradi 
pomanjkanja prostorov, zaradi pomanjkanja učil in zaradi pomanjkanja sred- 
stev, sploh ne govorim. 

Vse to kaže nesorazmerja v finančnem stanju in gospodarski moči med 
posameznimi občinami. Poudarila bi še to, da do danes občini Ljubljana-Center 
niso bile povečane obveznosti ne do republike ne do mestnega sveta. Kot mi 
je znano, je sicer precej izgubila na prometnem davku, ker je šel precejšen del 
teh sredstev republiki, moram pa dodati, da je prometni davek dohodek vseh 
občin. Ne vem, če mora biti to razlog, da se vse sodne takse usmerijo občini 
Ljubljana-Center. Dejstvo je, da dobi ta občina glede na druge mestne občine 
85 % prometnega davka, ki znaša približno 4 milijarde dinarjev, ostale občine 
pa samo 15 %>. 

Po drugi strani bi omenila še to, da se v glavnem vse kulturne institucije, 
ki so mestnega pomena, financirajo preko mestnega sveta. Mestnemu svetu 
morajo prispevati vse ljubljanske občine, in sicer vse po enotnem odstotku glede 
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na svoje dohodke. Le za Mestno gledališče ljubljansko prispeva sredstva samo 
občina Ljubljana-Center. 

Mogoče bi pojasnila poslancem še to, da mora občinsko sodišče II., ki ima 
svoj sedež v. občini Ljubljana-Center, za katero pa ne posluje, prispevati 
sredstva za vzdrževanje svojih prostorov iz sredstev, ki jih dajejo občine, za 
katere posluje. Občina Ljubljana-Center tedaj tudi nima posebnih stroškov 
z vzdrževanjem sodnega poslopja. 

Opozoriti pa moram še na neko drugo vprašanje. V zakonu o sodnih taksah 
iz leta 1960 je predvideno, da mora preveč plačano sodno takso povrniti 
stranki finančni organ občinske skupščine. Doslej so stranke take zahtevke 
vlagale vedno pri sodišču, ki jih je odstopilo v izplačilo občinski skupščini 
občine, kjer stranka stanuje. Postavlja se vprašanje, ali bodo druge občine 
pripravljene tako, preveč plačano sodno takso, povrniti. Pri tem je treba po- 
udariti, da so po novih predpisih občinska sodišča pristojna za odločanje o 
zadevah, katerih sporni predmet znaša do vrednosti enega milijona dinarjev 
in znaša sodna taksa za takšno tožbo 17 500 din, se pravi, da se taka taksa ne 
more plačati v gotovini in da so sodne takse, ki jih pobirajo občinska sodišča, 
res tako malenkostne, da jih lahko zanemarimo, saj za vse tri ljubljanske ob- 
čine, za katere posluje občinsko sodišče II., ne bodo presegle milijon dinarjev. 

Glede na 7. člen zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, 
davkov in taks, kolikor bi bil ta člen ovira, da se amandma ne sprejme, bi 
imela še tole pripombo: drugi odstavek tega člena pravi, če se sodna taksa 
plača v gotovini, jo sodišče, pri katerem je bila plačana, preodkaže občini, na 
katere območju je sedež sodišča. To se pravi, da tudi občinske sodne takse, ki 
bi bile plačane v gotovini, ne bi bilo moč potem preodkazati tistim občinam, 
ki sofinancirajo sodišča, ampak bi tudi te takse šle samo tisti občini, kjer je 
sedež sodišča. V konkretnem primeru občinskega sodišča II. v Ljubljani bi šle 
vse sodne takse torej občini Ljubljana-Center. Hvala lepa. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovariš Mirko* Zlender. 

Mirko Zlender: Tovarišice in tovariši! Nisem bil pripravljen na to 
razpravo, vendar bi se kot poslanec želel k temu vprašanju oglasiti in povedati 
svoje stališče. Problem, ki sta ga govornika pred menoj začela, je nedvomno 
akuten problem, ki velja tako za občine na mariborskem področju, kot tudi 
za občine ljubljanskega področja. 

Kot je bilo v prejšnjih letih sporno najti objektiven in pravičen ključ za 
razdelitev prometnega davka, ki ga praktično tudi nismo mogli najti, tako se 
je letos pojavilo vprašanje pravične in objektivne delitve sodnih taks. Glede 
razlogov, ki jih je govornica pred menoj navedla, verjetno ne bi mogel kaj 
povedati, ker so deloma utemeljeni in držijo, vendar je pa iz zakonodajno- 
tehničnega razloga težko najti nek ključ in neko merilo, po katerem naj bi 
dosegli neko absolutno pravico, da bi bile vse občine ustrezno soudeležene pri 
sodnih taksah. Takoj se namreč postavlja vprašanje, zakaj se omejiti samo na 
mestno območje in zakaj ne bi bili upravičeni zajeti tudi podeželskih občin, 
kajti nobenega kriterija ni, ki bi narekoval, da so samo mestne občine dolžne 
participirati na tistih sodnih taksah, ki jih republika odstopa občinam. 

Želel bi opozoriti na to, da je verjetno danes težko razpravljati o takem 
amandmaju in ga sprejemati, ker se mi dozdeva, da je bila ta materija že 
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rešena z zakonom o stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, ki je bil 
sprejet v tem domu v februarju letošnjega leta. Po moji oceni gre v tem pri- 
meru za specialni predpis, ki je dejansko uredil instrumente za formiranje do- 
hodokov vseh družbeno-politionih skupnosti, to je republiškega proračuna, kot 
tudi vseh občinskih proračunov. To je bilo tudi izhodišče za iskanje objek- 
tivnih ali pa vsaj kar najbolj objektivnih instrumentov za bilansiranje sred- 
stev, s katerimi bodo razpolagali posamezni proračuni družbeno-političnih 
skupnosti. Smatram, da je člen 7. omenjenega zakona dejansko prejudiciral to 
vprašanje in je verjetno prav iz zakonodajno-tehnične narave prišla ta sporna 
določba v omenjeni člen, kajti če primerjamo zakon o upravnih taksah, ki je 
bil pravkar sprejet, vidimo, da v danes sprejetem zakonu o upravnih taksah 
ni nobene določbe, kako se delijo te takse, ker je bila ta zadeva za letošnje 
leto urejena z zakonom o stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. Iz 
teh razlogov smatram, da je verjetno današnji amandma nesprejemljiv spričo 
dejstva, da je pač zakon o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov 
in taks to vprašanje rešil. Slej ko prej pa ostane odprto vprašanje, ki bi ga po 
moji oceni bilo treba obravnavati v okviru vseh sistemskih odprtih vprašanj 
za financiranje v prihodnjem letu, ko bo treba najti pravičnejši in bolj realen 
ključ za delitev sredstev zlasti med mestnimi občinami, posebno kar zadeva 
akumulacijo prometnega davka in akumulacijo sodnih taks. 

Predsednik Janez Hočevar: Kdo-želi še razpravljati? Besedo ima 
tovariš Vlado Mahnič. 

Vlado Mahnič: Tovariši poslanci! Smatram, da je potrebno sklepanje 
o predloženem zakonskem predlogu odložiti. Mislim, da narekuje tako rešitev 
več razlogov. 

Težko se je odločiti v amandmaju samo na podlagi problemov, ki nasto- 
pajo v Ljubljani, posebno še, ker smo ugotovili, da je vrsta sodišč, ki oprav- 
ljajo sodno funkcijo za več občin. Menim, da bi morali imeti točne analize, 
ki bi pokazale, kakšni so bili finančni učinki za posamezne občne, če bi se 
uporabil tak sistem, kot ga predvideva zakonski predlog, oziroma finančni 
učinki, ki bi izhajali iz sistema, ki ga predvideva amandma. Zaradi tega pred- 
lagam, da bi sprejem tega zakona odložili, dokler ne bi zvedeli tudi za mnenja 
ostalih občin. 

Predsednik Janez Hočevar: Kdo želi še razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ugotavljam, da je bil v razpravi o predlogu zakona o republiških 
sodnih taksah dan k temu zakonu amandma poslancev Boruta Bohteta, Milke 
Jovan, Brede Lokar-Gaspari in Tatjane Lokovšek. Ta amandma se glasi: 

2. odstavku 4: člena predloga zakona o republiških sodnih taksah se doda 
naslednje besedilo: »V mestu, ki je razdeljeno na občine, pripadajo dohodki 
od republiških sodnih taks, ki se plačujejo v gotovini, občinam na območju 
mesta, v katerem je sodišče, ki postopa v stvari, za katero se taksa plačuje, 
in sicer v enakem razmerju kot posamezne teh občin prispevajo k financi- 
ranju občinskih sodišč.« 

Nadalje je bil v razpravi dan predlog, da se razprava o zakonu odloži in 
da se najprej dobi mnenje občinskih skupščin o tem zakonskem predlogu. 

Prosim predstavnika predlagatelja, da se izreče glede amandmaja in glede 
predloga, ki ga je dal poslanec Mahnič. 



218 Organizacijsko-politični zbor 

France Kutin: V odgovoru na predlagani amandma bi se skliceval 
na dejstvo, da je 7. člen zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, 
davkov in taks že prejudiciral stališče, na osnovi katerega se odstopajo re- 
publiške sodne takse tisti občini, na katere sedežu je sodišče, ki te takse po- 
bira. Ker gre za republiške sodne takse, gre v tem primeru za okrožna gospo- 
darska sodišča in višje gospodarsko sodišče. 

Na osnovi tega je 2. odstavek 4. člena predlaganega zakona prejudiciran 
s 7. členom zakona, ki sem ga citiral in zato mislim, da je predlagani 
amandma neumesten, pač pa bi bil morda umesten v februarju letošnjega 
leta, ko je republiška skupščina sprejemala zakon o uvedbi in stopnjah repu- 
bliških prispevkov in davkov. Iz tega razloga izjavljam, da ne morem sprejeti 
predloga amandmaja in tudi ne predloga, da se sklepanje o zakonu, ki je na 
dnevnem redu, odloži. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim še poročevalca odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov, da se izjavi o amandmaju. (Poroče- 
valec odbora poslanec Brane Vipotnik predlaga prekinitev seje, da bi se odbor 
med odmorom sestal.) 

Odrejam 10-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 18.20 in se je nadaljevala ob 18.55.) 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim poročevalca odbora, tovariša 
Braneta Vipotnika, da sporoči mnenje odbora. 

Brane Vipotnik: Tovariši, odbor se je v odmoru sestal in je pri 
obravnavi amandmaja prišel do zaključka, da se amandma, ki so ga predložili 
poslanci Borut Bohte, Milka Jovan, Breda Gaspari in Tatjana Lokovšek ne 
sprejme in predlaga zboru, da sprejme predlog zakona v besedilu kot je bil 
predložen. Odbor je mnenja, da je amandma v nasprotju s 7. členom republi- 
škega zakona o stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, umesten pa 
bi bil ob razpravi jam j u in sklepanju o navedenem zakonu februarja meseca. 
Odbor tudi ni sprejel amandmaja glede na dejstvo, da bi se z njim dejansko 
reševalo le vprašanje delitve sredstev iz sodnih taks med občino Ljubljana- 
Center in ostalimi ljubljanskimi občinami, medtem ko ureja zakon sistem zbi- 
ranja sodnih taks za vso republiko. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim še predstavnika skupine po- 
slancev, ki je dala amandma, da se izjavi ali vztraja pri amandmaju. 

Borut Bohte: Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu skupine pred- 
lagateljev bi predlog amandmaja, glede na razgovore v odboru za proučevanje 
zakonskih predlogov, umaknil, vendar pa bi prosil za odgovor na vprašanje, 
zakaj smatra predlagatelj prav takšno rešitev, ki je vnesena v zakonski predlog, 
za umestno in primerno in kaj je predlagatelja zakona vodilo k takšni rešitvi. 
Na to vprašanje namreč še nisem dobil odgovora. Hvala lepa.' 

Predsednik Janez Hočevar: Ali bo predstavnik Izvršnega sveta 
takoj odgovoril na to vprašanje? (Da.) Prosim, tovariš Kutin. 
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France Kutin: Zastavljeno vprašanje je bilo predmet razprave že v 
začetku leta, ko smo razpravljali o planu, proračunu in sploh o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti v Sloveniji. Odgovor na to vprašanje je dejansko 
v gradivu, ki je bilo takrat obravnavano- in ki je na razpolago vsakomur, ki 
ga podrobnosti zanimajo-. Razumljivo, da iz tega razloga tudi ne morem kon- 
kretno odgovoriti povsem zadovoljivo', na vrsto problemov, ki so bili prikazani 
v okviru tega vprašanja. Kolikor se predlagatelji amandmaja ne bi zadovoljili 
s tem odgovorom, pa predlagam, d;a na prihodnji seji zbora odgovarjam po- 
novno na to vprašanje. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovariš Bohte, ali se zadovoljite z od- 
govorom? (Da.) Predlagam, da preidemo na glasovanje o predlogu zakona o 
republiških sodnih taksah v predloženem besedilu. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 vzdržani glasovi.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o republiških sodnih taksah sprejet. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o prevzemu poroštev. 

Skupščini Socialistične republike Slovenije je Izvršni svet predložil dva 
predloga sklepov o prevzemu poroštev, in sicer predlog sklepa o prevzemu 
poroštva za investicijsko posojilo v znesku 3 300 000 dinarjev, ki ga je odobril 
zvezni sklad za znanstveno delo Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v 
Ljubljani za opremo katedre za mineralogijo in petrografijo in predlog sklepa 
o prevzemu poroštva za investicijsko posojilo v znesku 3 000 000 din, ki ga je 
odobril zvezni sklad za znanstveno delo Astronomsko-geofizikalnemu observa- 
toriju Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani za nakup labora- 
torijske opreme. 

Za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda je Izvršni svet določil 
Borisa Lipužiča, pomočnika republiškega sekretarja za kulturo in prosveto. 
Prosim ga, da oba predloga, če smatra za potrebno, še ustno obrazloži. (Ne.) 

Oba predloga sklepov je obravnaval tudi odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov, ki je določil za svojega poročevalca poslanko Silvo Cerjak. 
Ali želi poročevalka še ustno obrazložiti predloga sklepov? (Ne.) 

Pričenjam razpravo-. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne, preidemo 
na glasovanje. Glasovali bomo o vsakem predlogu posebej. Dajem na glaso- 
vanje predlog sklepa o prevzemu poroštva za investicijsko posojilo v znesku 
3 300 000 dinarjev. 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 smo soglasno sprejeli predlog sklepa o prevzemu poroštva 
za investicijsko posojilo v znesku 3 300 000 dinarjev, ki ga je odobril zvezni 
sklad za znanstveno delo Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, 
za opremo katedre za mineralogijo in petrografijo. 

Dajem na, glasovanje še predlog sklepa o prevzemu poroštva za investi- 
cijsko posojilo v znesku 3 000 000 dinarjev. Kdor je za predlog sklepa, naj 
prosim, dvigne roko-. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog sklepa o prevzemu poroštva 
za investicijsko posojilo,, ki ga je odobril zvezni sklad za znanstveno delo 
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Astronomsko-geofizikalnemu observatoriju Fakultete za naravoslovje in tehno- 
logijo v Ljubljani za nakup laboratorijske opreme. 

Prehajamo' na 13. točko dnevnega reda, to je na obravnavo po- 
ročila mandatno-imunitetne komisije našega zbora. 

Okrožno sodišče v Murski Soboti je na podlagi 6. odstavka 182. člena 
ustave Socialistične republike Slovenije prosilo za odločitev o tem ali se dovoli 
nadaljevanje kazenskega postopka zoper poslanca našega zbora Ivana Holca, 
zaradi kaznivega dejanja zoper splošno varnost, po 273. členu kazenskega za- 
konika in v zvezi z 271. členom tega zakonika. V smislu 108. člena začasnega 
poslovnika Organizacijsko-političnega zbora Skupščine sem zahtevo odstopil 
mandatno-imunitetni komisiji našega zbora in prosim poročevalko te komisije 
Milko Jovan, da da poročilo. 

Milka Jovan: Okrožno sodišče v Murski Soboti je tukajšnjemu zboru 
dostavilo kazenski spis zoper poslanca Ivana Holca zaradi kaznivega dejanja 
ogrožanja varnosti po členu 173/IV v zvezi s členom 271/III. kazenskega za- 
konika s prošnjo', da se dovoli nadaljevanje kazenskega postopka. 

Mandatno-imunitetna komisija je na svoji seji danes 23. junija 1965, pre- 
gledala omenjeni kazenski spis ter ugotovila, da je dne 4. 9. 1964 ob 16.20 po- 
slanec Ivan Holc vozil svoj osebni avto po Tišinski cesti v Murski Soboti in 
prehiteval kolesarja Ivana Bagarija in Štefana Ribašo, nasproti pa mu je pri- 
peljalo več avtomobilov, zaradi česar je prišlo do pretesnega prehitevanja 
Ribaše, katerega je zadelo vozilo Fiat 1300, ki ga je upravljal Ivan Holc. Po- 
škodovani Ribaša je bil zadet v levo laket, zaradi česar je padel ter pri tem 
utrpel prelom leve podlaktnice v komolcu, kar se šteje za hudo telesno po- 
škodbo. Pri odvzemu krvi je bilo ugotovljeno, da je imel poškodovani Ribaša 
v krvi koncentracijo 0,92 %o alkohola. Javni tožilec je 11. 3. 1965 umaknil ob- 
tožbo', ki jo je pred tem vložil zoper Ivana Holca, okrožno sodišče pa je usta- 
vilo kazenski postopek, ker je bil umaknjen predlog za pregon. Oškodovanec 
Štefan Ribaša se je poslužil določil 60. člena zakonika o kazenskem postopku 
in nadaljuje pri naslovnem okrožnem sodišču kazenski postopek kot subsi- 
diarni tožilec. 

Mandatno-imunitetna komisija je mnenja, da se poslancu Ivanu Holcu 
vzpostavi imuniteta in kazenski postopek ne dovoli. Iz spisa namreč izhaja, 
da ogroženost prometne varnosti v konkretnem primeru ni bila tako velika, 
zaradi česar je tudi javno tožilstvo v Murski Soboti umaknilo obtožbo. Glede 
na manjšo družbeno nevarnost dejanja samega, kot tudi glede na dejstvo, da 
oškodovanec Štefan Ribaša lahko uveljavlja premožen jsko-pravne zahtevke v 
pravdi, ni razlogov, da bi se kazenski postopek nadaljeval. Zaradi navedenega 
komisija predlaga, da Organizacij sko-politični zbor vzpostavi imuniteto poslancu 
Ivanu Holcu in ne dovoli nadaljevanje kazenskega postopka. 

Predsednik Janez Hočevar: Slišali ste poročilo mandatno-imuni- 
tetne komisije in njen predlog, po katerem naj se poslancu Ivanu Holcu vzpo- 
stavi imuniteta. 

Dajem na glasovanje predlog mandatno-imunitetne komisije za vzposta- 
vitev imunitete Ivanu Holcu. Kdor je za ta predlog, naj prosim, dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 
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Ugotavljam, da je O.rganizacijsko-politični zbor soglasno sprejel sklep, da 
se vzpostavi imuniteta poslancu Ivanu Holcu in se kazenski postopek zoper 
tega poslanca zaradi kaznivega dejanja zoper splošno varnost po členu 273/IV. 
v zvezi s členom 271/III. kazenskega zakonika ne dovoli. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na poslanska 
vprašanja. Besedo ima poslanec Dušan Barbič. 

Dušan Barbič: V zvezi z izvršeno reorganizacijo republiške uprave 
stavljam naslednja vprašanja, na katera prosim za odgovor na eni izmed pri- 
hodnjih sej Organizacijsko-političnega zbora. 

1. Menim, da je bil osnovni smoter reorganizacije republiške uprave iz- 
boljšanje funkcionalnosti in organizacije poslovanja, kot tudi izboljšanje struk- 
ture kadrovske zasedbe in s tem znižanje izdatkov v upravi. Zanima me, v 
koliki meri so ti smotri uresničeni in če niso, kje so vzroki in kdaj bodo 
vzroki odpravljeni. 

2. Znano mi je, da imamo večje število približno 80 zavodov, ki so v celoti 
ali deloma financirani iz republiških sredstev, zato me zanima, ali je družbeno 
upravičen in res potreben obstoj tako obsežne mreže vseh zavodov? Ali je bilo 
preverjeno in na kakšen način, če je nujno potrebno zagotoviti republiška sred- 
stva za sedanji obseg in način poslovanja teh zavodov? Kako se vrši kontrola 
potrošnje sredstev v družbeno upravičenih zavodih in kakšne podatke je dal 
ta nadzor. Ali in kako je bilo ugotovljeno, da na določenem področju ni dvo- 
tirnosti, se pravi, da za področje, za katerega je ustanovljen zavod, ne opravlja 
istih nalog še upravni organ ali kak drug zavod? In končno, kakšni ukepi so 
predvideni za koordinacijo dela posameznih zavodov, da se doseže smotrna 
organizacija glede na obseg dela in stroške. 

Predsednik Janez Hočevar: Poslansko vprašanje poslanca Dušana 
Barbiča bom poslal Izvršnemu svetu in mislim, da bo predstavnik Izvršnega 
sveta odgovoril na to vprašanje na prvi prihodnji seji našega zbora. 

Na eni izmed prihodnjih sej bomo v zboru razpravljali o programu dela 
žbora. Dobili ste osnutek programa dela, glede katerega smo se posvetovali 
tudi z nekaterimi občinskimi skupščinami. Tako smo pripravili osnutek dela, 
pri katerem smo upoštevali tudi vaše pripombe. Ta osnutek programa pa še 
ni usklajen z delovnimi programi ostalih zborov Skupščine, niti s programom 
dela Izvršnega sveta, zaradi česar programa dela zbora danes še ne moremo 
sprejeti. Kot ste videli v osnutku programa, bomo obravnavali vrsto' zelo za- 
nimivih vprašanj, kar pa bo seveda zahtevalo večjo aktivnost poslancev. Zato 
bi vas prosil, da me pooblastite, da lahko že v tem in v prihodnjih mesecih for- 
miram skupine poslancev v začasne odbore, ki bi začeli obravnavati posamezna 
vprašanja. Menim namreč, da danes začasnih odborov še ne moremo sestaviti, 
ker bi jim morali obenem določiti tudi naloge, teh pa ne moremo, dokler načrt 
dela zbora ni sprejet. Za zaprošeno pooblastilo pa prosim zaradi tega, da ne bi 
po nepotrebnem zamujali časa. Takoj po sprejetju delovnega programa pa bom 
zboru predložil sestav začasnih odborov v potrditev. Ali moramo o tem pred- 
logu glasovati? (Ne.) Menim torej, da ste mi dali pooblastilo za določanje za- 
časnih odborov. (Da.) Hvala lepa. 

Tovarišice poslanke in poslanci, s tem je obsežni dnevni red današnje seje 
izčrpan. 

(Seja je bila zaključena ob 19.15.) 



PRILOGE 

Poročila odborov in komisij, ki v temeljnem aktu ne predlagajo sprememb 
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumentov, 
so v prilogah označene samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo pri- 
pravil, ter z datumom in opravilno številko poročila. 

POROČILO 

o obravnavi poslovnih poročil Združenja komunalnih bank SR Slovenije 
in Splošne gospodarske banke SR Slovenije za leto 1964 

I. 

Komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine in odbor 
za družbeni plan, finance in proračun Republiškega 
zbora sta na skupni seji dine 11. junija 1965 obravnavala poslovno poročilo 
Združenja komunalnih bank SR Slovenije in poslovno poročilo Splošne gospo~ 
darske banke za leto 1964. 

Komisija in odbor sta navedeni poročili sprejela in v razpravi ugotovila 
naslednje: 

Delovanju poslovnih bank, ki se je v letu 1964 vsestransko povečalo, so 
dajale glavno obeležje naslednje okolnosti: 

1. Vse večja decentralizacija investicijskih sredstev, ki so jih banke s svojo 
poslovno aktivnostjo skušale v čim večji meri koncentrirati in jih ob premago- 
vanju neekonomskih vplivov ter s krepitvijo svoje poslovne samostojnosti naj- 
racionalneje usmerjati; 

2. pretirana investicijska potrošnja, ki je po svojem obsegu prekoračila 
planska predvidevanja; in 

3. omejitveni ukrepi, ki so bili sprejeti na področju kreditne politike, naj bi 
vplivali na zmanjšanje posameznih oblik potrošnje zlasti pa investicijske. Ti 
ukrepi so se pričeli izvajati v drugi polovici preteklega leta, njihovo delovanje 
pa je imelo začetne posledice, da je omajalo likvidnost in kreditno sposobnost 
poslovnih bank. Zato so morale banke usmeriti svoja prizadevanja za ohranitev 
likvidnosti in varovanje svoje kreditne sposobnosti. 

Navedene okolnosti so imele vpliv na poslovanje bank tako na področju 
kreditiranja obratnih sredstev kot tudi na področju kreditiranja osnovnih 
sredstev. 
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II. 

Kreditiranje obratnih sredstev 

Odbor in komisija sta v razpravi ugotovila: 
1. Veljavni sistem kratkoročnega kreditiranja je zagotavljal gospodarstvu, 

zlasti v prvi polovici leta 1964, potreben obseg sredstev za že doseženi obseg 
proizvodnje in blagovnega prometa. Pomanjkljivi zvezni predpisi pa so omogo*- 
oali, da je deloval na področju kratkoročnega kreditiranja avtomatizem glede 
odobravanja kreditov gospodarskim organizacijam, ki se je zagotavljala iz razpo- 
ložljivih bančnih sredstev oziroma iz emisije. 

2. Izvajanje takega načina kreditiranja obratnih sredstev pa je imelo za 
posledico: 

— da so gospodarske organizacije kot tudi banke dajale vso prednost na- 
ložbam v osnovna sredstva pred naložbami v trajna obratna, sredstva, 

— pri gospodarskih organizacijah pa se je zaradi tega ustvarjalo mišljenje, 
da morajo banke poskrbeti za ureditev trajnih obratnih sredstev. 

3. Omejitveni ukrepi, ki so bili uveljavljeni v drugi polovici 1964. leta v 
cilju preprečevanja pretirane kreditne ekspanzije, so bankam narekovali: 

— da uporabljajo selektivnejše metode pri kreditiranju osnovnih in obrat- 
nih sredstev; 

— da preprečijo kreditiranje kreditno nesposobnih gospodarskih organizacij, 
zlasti pa, 

— da ne kreditirajo gospodarskih organizacij, ki čezmerno vlagajo v 
osnovna sredstva, ne da bi pri tem skrbele za povečevanje potrebnih naložb v 
lastna obratna sredstva. 

4. Omenjeni ukrepi skupaj z nekaterimi drugimi ukrepi omejevanja so 
povzročili, da so v gibanju kratkoročnih kreditov proti koncu leta 1964 nastale 
precejšnje spremembe. Kratkoročni krediti so se v posameznih trimesečjih gibali 
kot sledi: 

Mesec v milijardah 

december 1963   262,5 
marec 1964   298,3 
junij  315,0 
september  324,4 
december  314,2 

Iz navedenih podatkov je vidno, da so kratkoročni krediti v prvih treh tri- 
mesečjih naraščali, v zadnjem trimesečju pa so že bili v upadanju. 

Ob tem pa so omejitveni ukrepi povzročili, da so se pri gospodarskih 
organizacijah proti koncu leta 1964 močno zmanjšala likvidna sredstva, kar je 
povzročilo stalno naraščanje medsebojnega zadolževanja in s tem v zvezi problem 
oblikovanja dohodka gospodarskih organizacij zaradi principa vnovčene reali- 
zacije. 

III. 

Kreditiranje investicij v osnovna sredstva 

Komisija in odbor sta v zvezi z dejavnostjo posameznih bank ocenila splošno 
situacijo na področju kreditiranja investicij v pogojih, ko se je z ukrepi, uper- 
jenimi na omejevanje bančnih sredstev, sposobnih za kreditiranje investicij, 
zmanjšala možnost naložb v osnovna sredstva. 
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1. Vloga poslovnih bank na področju razširjene reprodukcije je v začetku 
1964. leta zahtevala povečano aktivnost vseh bank, da zberejo' čimveč tistih sred- 
stev, ki jih lahko uporabijo za kreditiranje investicijskih naložb. 

2. Zaradi sprememb v ukrepih splošne kreditne politike pa so se uspehi 
te aktivnosti postopoma zmanjševali. V drugem polletju preteklega leta je bilo 
zbiranje sredstev, ki se smejo uporabiti za investicije, zelo otežkočeno. 

Stanje depozitov z roki nad 1 leto je bilo pri poslovnih bankah po posa- 
meznih trimesečjih naslednje: 

v milijardah 
apiusna K-omunalnp 

Mesec gospodarska Skupaj Indeks 
banka Danice 

december 1963   15,4 14,1 29,5 100 
marec 1964   18,0 19,3 37,3 128 
junij  25,6 29,0 54,6 147 
september  30,2 33,3 63,5 117 
december  36,3 35,7 72,0 113 

Iz navedenih podatkov je vidno, da je stopnja naraščanja oročenih depo- 
zitov —■ vključno z obveznicami pri Splošni gospodarski banki — proti koncu 
preteklega leta pričela upadati. 

3. Rezultati manjših uspehov na področju koncentracije investicijskih sred- 
stev pri bankah in materialne posledice omejitvenih ukrepov se kažejo v bilanci 
sprejetih obveznosti in razpoložljivih sredstev konec leta 1964 kakor sledi: 

v milijardah 

"spodarsl" Komunaine 
banka 

gospodarska bćmke Skupaj 

a) obveznosti  55,3 54,5 109,8 
b) sredstva  36,5 7,1 43,6 

c) nekrite obveznosti .    18,8 47,4 66,2 

Navedena bilanca kaže na to, da je razlika med razpoložljivimi sredstvi in 
že sprejetimi obveznostmi, ki je nastala spričo delovanja omejitvenih ukrepov 
kreditne politike — v cilju stabilizacije gospodarstva — tolikšna, da banke ne 
bodo mogle v celoti izvršiti vseh sprejetih obveznosti. Uskladitev obveznosti 
z razpoložljivimi sredstvi predstavlja osnovni problem bank v letu 1965 na 
področju razširjene reprodukcije. Problem primanjkljaja bančnih sredstev za 
kreditiranje investicij pa ogroža nadaljnje financiranje tudi nekaterih velikih 
objektov. 

4. Komisija in odbor menita, da je bila orientacija vseh bank, da zberejo 
čimveč prostih sredstev, ki jih lahko uporabijo za kreditiranje investicijskih 
naložb, pravilna. V tej zvezi pa sta bila mnenja, da niso pravilna tista stališča, 
ki pripisujejo sistemu oročevanja sredstev pretirano ekspanzijo investicijske 
potrošnje, ker smatrata, da bo oročevanje sredstev, v tej ali drugi obliki, osnovni 
način koncentracije investicijskih sredstev tudi v bodoče, vendarle ob taki kre- 
ditni politiki, ki bo zagotavljala, da si bodo gospodarske organizacije iz svojih 
sredstev prvenstveno zagotovile potrebna obratna sredstva. Dosedanja praksa 
pa ni bila v celoti prilagojena navedenim smotrom. 
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5. Tekom leta 1964 so poslovne banke samostojnost lastnega odločanja sicer 
okrepile, vendar še niso povsem prenehali zunanji vplivi na odločitve teh bank. 

6. Komisija in odbor menita, da je na področju medbančnega sodelovanja, 
zlasti med Splošno gospodarsko banko in komunalnimi bankami, bil dosežen 
v letu 1964 viden napredek. 

Poslovno sodelovanje je prišlo do izraza pri financiranju naložb v energe- 
tiko in v nekatere druge pomembnejše objekte, kakor tudi v pripravah za izde- 
lavo skupnega programa investicij za leto 1965. 

Št.: 023-4/65 
Ljubljana, 15. 6. 1965 

POROČILO 
o razpravi o denarno-kreditnih gibanjih na tržišču 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije je na 28. seji dne 2. ju- 
nija 1965 razpravljal o denarno-kreditnih gibanjih na tržišču. Za razpravo je 
odbor koristil »Poslovno poročilo Združenja komunalnih bank SR Slovenije za 
leta 1964« ter »Poslovno poročilo Splošne gospodarske banke za leto 1964«. 

Poslanci so v razpravi o denarno-kreditnih odnosih podrobno obravnavali 
predvsem tisti del poročila poslovnih bank, ki se nanaša na formiranje razpo- 
ložljivih sredstev za kratkoročne in dolgoročne naložbe v gospodarstvu. Poseben 
poudarek je bil v diskusiji dan oceni poslovne politike na področju usmerjanja 
sredstev v tiste dejavnosti, ki lahko najhitreje zagotovijo pogoje za skladnejši 
razvoj posameznih panog našega gospodarstva. 

Poslovne banke so v preteklem letu močno povečale svojo aktivnost tako 
na področju kratkoročnega, kakor tudi dolgoročnega kreditiranja. Delovno pod- 
ročje komunalnih bank in SGB se sicer ni spremenilo in tudi organizacija je 
ostala v bistvu nespremenjena; močno pa so se spremenili splošni pogoji poslo- 
vanja. Številni ukrepi, ki so posegali v kreditni sistem ob še ne izdelanem sistemu 
bančnega in kreditnega poslovanja in v spremenjenih splošnih pogojih poslo- 
vanja gospodarskih organizacij, so od bank zahtevali dodatne napore za obvla- 
dovanje zahtev gospodarskih organizacij in ohranitev likvidnosti. 

Bolj kot v preteklih letih so se v drugi polovici leta 1964 zaostrila vprašanja 
likvidnosti, kreditne sposobnosti in izpolnjevanja kreditnih obveznosti. Narodna 
banka je odstopila od principa avtomatičnega zagotavljanja kreditov in zvišala 
odstotek obvezne rezerve poslovnih bank, zaradi česar so poslovne banke zmanj- 
ševale obseg kratkoročnih kreditov. Ukrepi v smeri omejevanja investicijske 
potrošnje in večanja fonda lastnih obratnih sredstev v gospodarskih organiza- 
cijah so zaradi retroaktivne dejavnosti zahtevali prerazporeditve v že odobrenih 
sredstvih, kar je onemogočilo poslovnim bankam, da bi izpolnile že sprejete 
obveznosti. Poslovne banke so po uveljavitvi restrikcij skih ukrepov revidirale 
že sprejete programe in uporabile tudi druge ukrepe, da bi ohranile likvidnost 
in izpolnile prioritetne obveznosti. Odpovedale so posamezne kreditne pogodbe 
in začasno zadržale naloge za izplačilo. Obenem so nekatere obveznosti prenesle 
v naslednje obdobje. Komunalne banke so prenesle v leto 1965 koriščenje tranš 
v višini 11 mlrd din. Za vzdrževanje tekoče likvidnosti so poslovne banke pove- 

15 
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čale pri Narodni banki likvidnostni kredit. Splošni gospodarski banki je Narodna 
banka odobrila likvidnostni kredit v višini 13,5 mlrd, ob koncu leta pa je tej 
banki odobrila kredit tudi JIB v višini 3 mlrd. 

Poslovne banke so v letu 1963 in v začetku leta 1964 dosegle lepe uspehe na 
področju oročevanja sredstev ter krepitve lastne sposobnosti v obliki vse večje 
koncentracije razpoložljivih denarnih sredstev, kar je tudi povečalo' vlogo po- 
slovnih bank pri pospeševanju razvoja temeljnih gospodarskih področij. Lahko 
pa ugotovimo, da spremenjeni pogoji na področju kreditiranja, ki zahtevajo 
od gospodarskih organizacij, da same zagotovijo obratna sredstva, v višini 
povečanega obsega poslovanja, ne pospešujejo sedanjega sistema kreditiranja, 
ki naj bi temeljil na načelih oročevanja prostih denarnih sredstev gospodarskih 
organizacij v bankah. V pogojih nestabilnih gospodarskih odnosov, vse večjih 
zahtev po formiranju lastnih obratnih sredstev in neizdelanega sistema obresto- 
vanja oročenih sredstev gospodarske organizacije nimajo interesa, da bi oročale 
svoja razpoložljiva sredstva v poslovnih bankah. Večina organizacij daje pred- 
nost lastnim naložbam v investicije, zato SGB in KB niso uspele z akcijo 
združevanja zagotoviti potrebnih denarnih sredstev za investicije v najvažnejše 
objekte družbenega pomena, ampak so delno uspele le z medsebojnim sodelo- 
vanjem na osnovi enotnega programa in skupnega financiranja. 

Angažiranost večine bančnih sredstev za dolgoročne investicije ne omogoča 
poslovnim bankam, da bi lahko v celoti pokrile minimalne potrebe po kreditih 
za stalna obratna sredstva, dokler se ta ne formirajo v zadostni meri v samih 
gospodarskih organizacijah. Vprašljiva pa je tudi zagotovitev potrebnih finanč- 
nih sredstev za tiste dejavnosti, ki so se doslej financirale iz ukinjenih družbenih 
skladov (kmetijstvo, turizem, stanovanjska izgradnja itd.). Težave so toliko večje 
tudi zato, ker bo novi zakon o bankah in kreditih zaostril pogoje poslovanja 
bank in zahteval večjo koncentracijo finančnih sredstev. 

To dejstvo samo potrjuje trditev, da nimamo dovolj učinkovitih oblik 
združevanja sredstev v pogojih inflatornih tendenc. Problem večje koncentracije 
sredstev se pojavlja tako v odnosih podjetje—banka, kakor tudi v okviru posa- 
meznih ekonomskih enot in podjetja kot celote, kar vedno bolj govori v prid 
posebnega tretmana oročenih sredstev. Potreba po izpopolnitvi kreditnega 
sistema se ne kaže samo v tem, da je treba najti ustrezen način zbiranja bančnih 
sredstev, ampak tudi v tem, da se zagotovi večja stabilnost posamezrfih virov 
sredstev, ki so določena za kratkoročne in dolgoročne kredite. 

Aktivnost bank pri izvajanju kreditne politike ni bila enaka pri vseh 
oblikah kreditiranja. Razlike niso nastajale samo zaradi usmeritve posameznih 
bank ali zaradi specifičnih razmer, temveč v največji meri zaradi predpisov, 
ki urejajo kreditno in bančno* poslovanje ter zaradi ukrepov splošne kreditne 
politike. 

Ker so kratkoročni krediti osnovna oblika povečevanja ah zmanjševanja 
obstoječe denarne množine in je zato njeno urejanje temeljni cilj kreditne poli- 
tike, je to področje do podrobnosti urejeno z zveznimi predpisi, ki urejajo tako 
namen in kreditne pogoje, kakor tudi postopek pri odobravanju teh kreditov, 
ne glede na to, ali sredstva za te kredite daje emisijska banka ah pa jih poslovne 
banke odobravajo iz razpoložljivih sredstev na vpogled. Ker nastopajo banke 
bolj kot razdeljevala kreditnih sredstev na podlagi vnaprej natančno predpi- 
sanih pogojev, nudi področje kratkoročnih kreditov le majhne možnosti za 
lastno kreditno politiko bank. V težnji, da bi se zmanjšale vse vrste anticipirane 
potrošnje, so v drugi polovici leta 1964 prevladovali ukrepi za zmanjšanje obsega 
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kratkoročnih kreditov. Ukinitev kreditov za uvoz, za izredne zaloge, za večino 
sezonskih zalog in za posebne posle je vplivalo- na zmanjšanje stanja kreditov 
v komunalnih bankah od 324,4 mlrd din v septembru na 314,2 mlrd din v de- 
cembru 1964. Velik vpliv administrativnih posegov še ne dovoljuje bankam, 
da bi samostojno in v skladu z ekonomskimi kriteriji odločale o usmeritvi 
posameznih kreditov. 

Na področju investicij je bila dinamika v letu 1964 izredno močna. Kljub 
raznim ukrepom, ki so delovali v smeri zmanjšanja investicij, je bila investi- 
cijska potrošnja nad planskimi predvidevanji, tako da so želje po dolgoročnih 
kreditih znatno presegale ekonomske in tehnične možnosti realizacije. Močan 
pritisk na investicije, ki je deloval zelo intenzivno v celem letui 1964, je močno 
angažiral razpoložljiva sredstva in poglabljal nesorazmerja, v razvoju posa- 
meznih dejavnosti, ki so se odražala tudi v večji inflaciji. Razlogi, ki so delovali 
v smeri prekomerne investicijske ekspanzije, so bili številni: zaostajanje ener- 
getike in bazične industrije za predelovalno' industrijo-, potrebe po izgradnji, 
razširitvi, modernizaciji in dokončanju turističnih objektov, velike potrebe kme- 
tijstva, prometa in negospodarskih dejavnosti ter vse večja iztrošenost osnovnih 
sredstev in opreme v industriji. 

Neuspeh v omejevanju investicijske potrošnje vse bolj kaže na to, da 
nimamo podanih okvirov in izdelanih regulativov, s katerimi bi vnaprej od- 
klanjali disproporce v razvoju gospodarstva, ne da bi bilo potrebno naknadno, 
ko so neskladnosti že postale realnost in sestavni del razvoja, vplivali z admi- 
nistrativnimi posegi in spreminjati že delno- realizirane odločitve samoupravnih 
o-rganov. To je še bolj nerazumljivo- spričo dejstva, da imam-o na drugi strani 
podrobno predpisan sistem kratkoročnega kreditiranja obratnih sredstev, čeprav 
bi bila smer razvoja učinkovitejša, če bi z izdelanim- sistemom financiranja 
investicij vplivali na obseg kratkoročnih kreditov. V pogojih, ko- ekonomske 
zakonitosti na trgu ne delujejo v polni meri in še posebno tedaj, ko- obstojajo 
določena neskladja med posameznimi panogami gospodarstva, so poleg jasne 
orientacije družbene proizvodnje potrebna tudi jasna merila za rentabilnost 
naložb, kakor tudi prioritetni red naložb, ki jih poleg bank usmerja in kontro- 
lira tudi družba. 

Poslovne banke so v letu 1964 formirale dolgoročna sredstva za kreditiranje 
investicij iz sredstev odpravljenih družbenih investicijskih skladov, iz bančnih 
investicijskih sredstev ter iz investicijskih kreditov drugih bank. Večji del 
sredstev ukinjenih družbenih investicijskih skladov, s katerimi so banke razpo- 
lagale v letu 1964, je bil že vnaprej angažiran z dolgoročnimi obveznostmi, zato 
banke ta sredstva niso mogle razporejati po- las-tni presoji. Nemogoče je- bilo 
vplivati tudi na usmerjanje tistih sredstev, ki so jih imele pri poslovnih bankah 
druge banke v komisijskem odnosu. 

Od vseh kreditov, ki jih je SGB odobrila v letu 1964, odpade na industrijo 
79,3%, na promet 16,5% in le 4,2 % na ostala področja. Večino kredito-v 
odobrenih industriji (74,9 %) odpade na energetiko in bazično industrijo-, 39,9% 
kreditov pa je bilo odobrenih za predelovalno industrijo. To dejstvo kaže, da 
je bila osnova za večino investicij potreba po odpravi dispropo-rcev v našem 
gospodarstvu, manjši del sredstev pa je bilo usmerjenih v tiste dejavnosti, ki 
zagotavljajo hitrejše obračanje finančnih sredstev. 

Visok odstotek angažiranosti sredstev za energetiko in bazično industrijo 
je posledica predimenzionirane predelovalne industrije, ki je vse bolj odvisna 
od uvoza surovin in nesposobna v celoti izkoriščati svoje kapacitete, ne da bi 

15* 
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se1 povečala zmogljivost domače surovinske osnove. Sedanje stanje na področju 
bazične industrije je odraz administrativnih posegov v odnose een in konservi- 
ranja teh odnosov, v času ko< so se v drugih dejavnostih cene formirale v skladu 
z delovanjem tržnih zakonitosti. Trenutno stanje na tem področju je toliko bolj 
aktualno, ker smo vprašanje energetike in njen pomen za nadaljnji razvoj na- 
šega gospodarstva predolgo zanemarjali, tako da moramo sedaj graditi večje 
število pomembnih energetskih objektov istočasno, kar nedvomno manjša fi- 
nančno osnovo poslovnih bank glede na dejstvo, da se te dolgoročne investicije 
formirajo predvsem iz bančnih sredstev. 

Primanjkljaj sredstev za kritje obveznosti komunalnih bank in SGB v letu 
1965 je občuten. 2e sedaj je možno sklepati, da bo treba revidirati že sprejete 
obveznosti in določiti prednost pomembnejšim investicijam. Ta problem zahteva 
veliko pozornost, maksimalno prožnost in vztrajnost vsake banke pri iskanju 
vseh virov, ki lahko zagotovijo potrebna sredstva za kritje že sprejetih obv'ez- 
nosti. Odbor je mnenja, da bi tako sprejeti programi, kakor tudi kriteriji, po 
katerih je bila določena prioriteta, morali imeti širšo publiciteto. 

Odbor je mnenja, da so poslovne banke delovale v skladu s pozitivnimi 
predpisi in smernicami splošne kreditne politike in predlaga Gospodarskemu 
zboru, da tako poročilo Združenja komunalnih bank, kakor tudi poročilo Splošne 
gospodarske banke odobri. 

Odbor je za poročevalca določil inž. Ivana Arzenška. 

St. 023-4/65 
St. 023-15/65 
Ljubljana, 8. 6. 1965 

POROČILO 
o obravnavi poročila Gospodarske zbornice SR Slovenije o delu v letu 1964 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije je na svoji 28. seji 
2. junija 1965 razpravljal o delu Gospodarske zbornice SR Slovenije v letu 1964. 
Člani odbora so razpravljali na podlagi »Poročila Gospodarske zbornice SR Slo- 
venije o delu v letu 1964« in gradiv k poročilu. 

V izčrpni razpravi so poslanci ugotovili, da je Gospodarska zbornica SR Slo- 
venije s svojimi organi kot najširše samoupravno združenje vseh gospodarskih 
organizacij s področja republike v preteklem letu imela za nalogo pospeševanje 
poslovnosti v gospodarstvu in krepitev subjektivnega in objektivnega prila- 
gajanja gospodarskih organizacij na čedalje zahtevnejše pogoje gospodarjenja. 
Nosilci konkretiziranih pobud za različne strokovne in organizacijske ukrepe 
v posameznih panogah in gospodarskih skupinah, ki naj pripomorejo k inten- 
zivnejšemu gospodarjenju in večjim poslovnim rezultatom v našem gospodar- 
stvu, pa so sveti za posamezne panoge in različne strokovne komisije. Zlasti 
rta področju intenzivnejšega vključevanja gospodarskih organizacij v medna- 
rodno menjavo je zbornica odigrala pomembno vlogo. Se posebej pa se je priza- 
devala za uveljavitev sistema deviznega samofinancii-anja. 

Po mnenju odbora je osnova za nadaljnje delo Gospodarske zbornice 
SR Slovenije zlasti po ukinitvi okrajnih zbornic, da se zakonodajno določi njen 
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status. Dosedanje delovanje zbornice je temeljilo na zakonu, ki je bil sprejet 
pred tremi leti in je samo združil štiri gospodarske zbornice, ni pa bil odraz 
bistveno spremenjenih pogojev za enotno' gospodarsko zbornico, ki bi predstav- 
ljala najvišje strokovno združenje. Zvezni zakon kot temeljni zakon o< gospo- 
darskih zbornicah je sicer že sprejet, vendar je nujno potrebno, da se čimprej 
sprejme republiški zakon, na podlagi katerega bo izdelan status Gospodarske 
zbornice SR Slovenije. Republiški zakon naj jasno precizira odnose gospodarskih 
organizacij, kakor tudi občinskih skupščin, do zbornice. V razpravi je bilo 
nadalje poudarjeno, da bi se moral nujno spremeniti način formiranja organov 
zbornice, ki naj bodo demokratično izvoljeni iz gospodarstva in ne imenovani 
kot dosedaj. Zato' se bo> morala zbornica takoj po sprejetju republiškega zakona 
na novo konstituirati. Le z jasno določeno vlogo zbornice bo omogočeno na- 
daljnje delo zborničnih organov in ji zagotovljena primerna objektivnost in 
avtoriteta. 

Člani odbora menijo, da mora razprava o poročilu začrtati koncept dela 
podrobneje v prihodnjem obdobju, zlasti spričo nove situacije, ki je nastala, po 
ukinitvi okrajnih zbornic. V prihodnjem obdobju bo zbornica organizator in 
vplivni organ pri izvajanju ukrepov za stabilizacijo gospodarstva. Njen upravni 
aparat bo v bodoče vedno manj pomemben, zbornica kot celota pa mora stopiti 
v javnost in čimbolj 1 publicirati tako svoja stališča, kot stališča posameznih 
strokovnih svetov. 

Pri tem je bilo poudarjeno, da je pojmovanje vloge zbornice kot tribune 
za ugotavljanje gospodarske problematike ter formiranje avtoritativnih stališč 
v osnovi pravilno ter da zbornioo ne gre pojmovati kot strokovni servis gospo- 
darskih organizacij, kar je predvsem naloga ustreznih poslovnih združenj. Pri 
tem pa odbor sodi, da je treba še okrepiti iniciatorsko vlogo zbornice pri reše- 
vanju nekaterih konkretnih aktualnih vprašanj, kot npr. pospeševanja razvojno- 
raziskovalnega dela v proizvodnji, proučevanja in analize zunanji tržišč itd. 

Člani odbora ugotavljajo, da obstojajo' v nekaterih gospodarskih panogah 
določene tendence, da bi se v obliki poslovnih združenj oživilo delovanje prejš- 
njih zbornic, ki so poslovale pred formiranjem enotne gospodarske zbornice. 
Pri tem se ne upošteva osnovno načelo' poslovnega združevanja, ki mora temeljiti 
izključno na ekonomskem interesu in načeto prostovoljnosti. 

Pozitiven odnos do zbornice je v preteklem letu pokazala Skupščina SR Slo- 
venije, ki je zbornico pritegnila k sodelovanju pri pripravah gradiva, kakor 
tudi k sodelovanju v razpravah na sejah odborov in zborov. 

Na podlagi gornjih analiz in ugotovitev predlaga odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, 
da poročilo Gospodarske zbornice SR Slovenije o delu v letu 1964 odobri. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca inž. Antona Kovica. 

St.: 023-16/65 
Ljubljana, 8. 6. 1965 
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POROČILO 
o obravnavi zdravstvenega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji 

V skladu s predvidenim programom dela Socialno-zdravstvenega zbora 
Skupščine SR Slovenije za drugo polletje 1965 je zbor na seji dne 29. 4. 1965 
ustanovil začasni odbor za proučitev problematike zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev. Naloga 
odbora je bila, da zbere in prouči gradivo za obravnavanje te problematike na 
seji zbora, ki se bo tako vključil v priprave za izdelavo novega zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju kmetov. 

Delu odbora je služila kot osnova »Informacija o finančnem stanju skladov 
zdravstvenega zavarovanja kmetov v Sloveniji in o stališčih družbenih organov 
socialnega zavarovanja v zvezi s tem stanjem«,, ki jo je Skupščini predložil 
Republiški zavod za socialno zavarovanje. Ob obravnavi te informacije na seji 
odbora dne 1. 6. 1965 je odbor prišel do zaključka, da je potrebno proučiti 
konkretno problematiko zdravstvenega zavarovanja kmetov na terenu, predvsem 

■glede financiranja in gospodarske zmogljivosti kmetov. Odbor je sklenil, da bodo 
člani odbora obiskali naslednje občine: Celje, Murska Sobota in Koper. 

Skupine poslancev so dne 3. in 4. junija 1965 obiskale zgoraj navedene 
občine in se udeležile razgovorov, ki so jih na pobudo Socialno-zdravstvenega 
zbora Skupščine SR Slovenije organizirali predsedniki zadevnih občinskih skup- 
ščin. Na te razgovore so bil vabljeni predstavniki upravnih odborov skladov 
zdravstvenega zavarovanja kmetov, predstavniki komunalnih zavodov in komu- 
nalnih skupnosti socialnega zavarovanja, predstavniki zdravstvene službe in 
predstavniki občinskih skupščin. Razgovorov so se udeležili tudi poslanci Social- 
no-zdravstvenega zbora z zadevnih območij, ki niso člani začasnega odbora. 

Na podlagi zbranih poročil O' razgovorih na terenu je bila izdelana »Infor- 
macija o obisku skupin poslancev SZZ Skupščine SR Slovenije na terenu v zvezi 
s problematiko^ zdravstvenega zavarovanja kmetov«, o kateri je odbor razpravljal 
na seji dne 10. junija 1965. Seje so se udeležili in sodelovali v razpravi: dr. Ruža 
Segedin, predsednik Socialno-zdravstvenega zbora, inž. Veljko Križnik, član 
odbora Republiškega zbora za proizvodnjo in promet, Majda Gaspari, član 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije kot predstavnik Izvršnega sveta, Jože 
Piano, predstavnik republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo 
in Andrej Petelin, predsednik upravnega odbora Republiškega sklada za pozava- 
rovanje v panogi zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

Iz obiskov na terenu in razprave na obeh sejah začasnega odbora izhajajo 
naslednje 

I. UGOTOVITVE 

Zdravstveno zavarovanje kmetov je bilo uvedeno z zveznim zakonom o 
uvedbi zdravstvenega, zavarovanja kmetijskih proizvajalcev (Uradni list FLRJ 
št. 27/59). Na osnovi tega zakona je bilo v LR Sloveniji vpeljano in organizirano 
zdravstveno zavarovanje kmetov z zakonom o zdravstvenem zavarovanju kme- 
tijskih proizvajalcev (Uradni list LRS št. 38/59), ki je bil spremenjen in do- 
polnjen v prečiščenem besedilu v Uradnem listu LRS št. 30/61. Navedeni zvezni 
zakon je prenehal veljati, ko je stopil v veljavo novi zakon o zdravstvenem 
zavarovanju kmetov (Uradni list FLRJ št. 13/63), ki je bil v letošnjem letu 
usklajen z ustavo. V Sloveniji doslej še ni bil sprejet nov zakon o zdravstvenem 
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zavarovanju kmetov, ki bi bil usklajen z zveznim zakonom in ustavo. Stanje 
in problematika na terenu narekuje potrebo, da se čimprej sprejme nov re- 
publiški zakon. 

Problematika zdravstvenega zavarovanja kmetov ima svoje korenine že 
v začetku izvajanja tega zavarovanja, to je od leta 1960. Vzroki za porajanje 
problemov, ki so predvsem finančnega značaja, so naslednji: 
  pomanjkanje finančnih sredstev, saj so skladi zdravstvenega zavarovanja 

kmetov Celje, Koper in Murska Sobota (razen leta 1960) vseskozi v deficitu; 
— nenehno naraščanje cen zdravstvenih storitev; 
  intenziteta koriščenja zdravstvenega varstva s strani kmečkih zavaro- 

vancev je rasla iz leta v leto. 
Republiški sklad za pozavarovanje, katerega vloga in namen je bil z za- 

konom jasno in pravilno določen, svoje vloge ni odigral. Ko so bila namreč 
izkoriščena denarna sredstva, ki jih je kot dotacijo dodelil skladu Izvršni svet 
LS LRS ob pričetku izvajanja zdravstvenega zavarovanja kmetov, je sklad 
praktično prenehal delovati, saj skladi zdravstvenega zavarovanja kmetov zaradi 
primanjkljajev niso plačevali prispevkov v pozavarovalni sklad. 

Upravni odbori skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov so često raz- 
pravljali o problematiki zdravstvenega zavarovanja kmetov, vendar zaradi ne- 
znatnih kompetenc niso mogli bistveno vplivati na reševanje te problematike. 
Splošni prispevek od kmetijskih dohodkov, ki je bil določen z odlokom Ljudske 
skupščine iz leta 1961 in znaša 6 °/o od katastrskega dohodka, kljub pomembnim 
družbenoekonomskim premikom doslej ni bil spremenjen. Premije kmetijskih 
proizvajalcev so na predlog upravnih odborov skladov zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetov samostojno predpisovale okrajne skupščine, ki so tudi določale 
stopnjo prispevka iz proračunov občin. Okrajne skupščine često niso v celoti 
upoštevale utemeljenih predlogov upravnih odborov skladov, zaradi česar zbrana 
sredstva niso zadoščala za kritje potreb. 

Iz naslednjega pregleda je razvidno, katere občine zajemajo posamezni 
skladi zdravstvenega zavarovanja kmetov Celje, Murska Sobota in Koper: 

Murska Sobota 
Lendava 
Ljutomer 
Gornja Radgona 

Koper 
Izola 
Piran 
Ilirska Bistrica 
Postojna 
Sežana 

Sklad Celje Murska Sobota Sklad Koper 

Celje 
Laško 
Mozirje 
Slov. Konjice 
Šentjur 
Šmarje 
Brežice 
Krško 
Sevnica 
Velenje 
Žalec 

Iz naslednje tabele pa je razvidno po stanju 31. 12. 1964 število prebivalcev, 
ki imajo davku zavezane dohodke od kmetijstva in število kmetijskih zavaro- 
vancev na območju omenjenih skladov. Tabela prikazuje tudi podatke za sklad 
zdravstvenega zavarovanja kmetov Maribor, ki jih je dal Komunalni zavod za 
socialno zavarovanje Maribor. Sklad zdravstvenega zavarovanja kmetov Mari- 
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bor zajema občine Maribor-Center, Maribor-Tezno, Maribor-Tabor, Ravne na 
Koroškem in Ptuj. 

Število število zavarovanih oseb 
prebivalcev, 

Sklad ki ima davku 
zavezane dohodke nosilci družinski 

od kmetijstva zavarovanja člani 
Celje  23 297 51 321 
Murska Sobota  27 667 19 501 43 871 
Koper  30 503 8 753 13 276 
Maribor  52 914 23 593 51 819 

Na območju sklada zdravstvenega zavarovanja kmetov Celje je po stanju 
dne 31. 12. 1964. leta 26,55 % kmetijskih zavarovanoev od celotnega števila 
prebivalstva. To razmerje je zelo različno po posameznih občinah. Največ kmeč- 
kega prebivalstva ima občina Šmarje (44,17 %>), Šentjur (43,38 %), Brežice 
(38,61%) itd., najmanj pa občina Celje (9,12%). Razmerje med aktivnimi zava- 
rovanci in nosilci kmečkega zavarovanja znaša za bivši okraj Celje 3,5 : 1 
(82 575 : 23 297). 

Na območju sklada zdravstvenega zavarovanja kmetov Koper je od skup- 
nega števila aktivnih zavarovancev in zavarovancev kmetov (nosilcev zavaro- 
vanja) 20,55'% zavarovancev-kmetov, od celotnega števila zavarovanih oseb iz 
delovnega razmerja in kmetijskih zavarovancev pa je 23,44 % kmetijskih zava- 
rovancev. Za območje tega sklada je značilno naglo upadanje števila kmetijskih 
zavarovancev. Padec števila kmetijskih zavarovancev je značilen tudi za območje 
sklada Murska Sobota, saj se je število zavarovancev v letu 1964 zmanjšalo 
v povprečju za 2637 od povprečja števila zavarovancev v letu 1963. Največje 
znižanje je zabeleženo v občini Murska Sobota, kar je posledica odhoda kmečkih 
zavarovancev na delo v inozemstvo. 

Družbenoekonomski premiki, predvsem pa proces podružbljanja zasebnih 
kmetijskih zemljišč, so v veliki meri vplivali in še vplivajo na socialno in 
starostno strukturo prebivalstva na podeželju. V višinskih predelih so- na po- 
sestvih ostali pretežno le tisti občani, ki se zaradi starosti oziroma zdravstvenega 
stanja niso mogli zaposliti. Mlada in zdrava kmečka delovna sila je povečini 
odšla v mesta in druga industrijska središča. Niso redki primeri, ko so na 
posestvu ostali le starši. 

Nagla sprememba socialne in starostne strukture prebivalstva na podeželju 
v znatni meri vpliva na produktivnost dela in s tem na gospodarsko zmogljivost 
zasebnega kmetijskega sektorja oziroma na družbeno akumulacijo tega sektorja. 
Zaradi socializacije na vasi imamo v nekaterih občinah samo. še kmetijska po- 
sestva, ki ležijo v III. in IV. okolišu. Tako je bilo npr. v občini Žalec v zadnjih 
dveh letih podružbljeno 2800 ha najboljše zemlje. Proces podružbljanja kme- 
tijskih zemljišč poraja številne probleme, ki jih je treba proučiti in rešiti. Tako 
je npr. odprto vprašanje statusa kmetov, ki se zaradi starosti in zdravstvenega 
stanja ne morejo več zaposliti in prejemajo po občinskih odlokih preživnino. 
Tudi ni rešeno vprašanje statusa kooperantov, t. j. ali gre pri njih za redno 
delovno razmerje in s tem za zavarovance-delavce ali pa gre za delovršno po- 
godbeno razmerje. 

Nizka produktivnost dela v zasebnem kmetijstvu je pogojena tudi s pomanj- 
kanjem ustrezne mehanizacije, zlasti manjših kmetijskih strojev, ki bi vsaj de- 
loma krili pomanjkanje delovne sile na podeželju. 
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Vse to kaže na to, da je tudi finančna zmogljivost kmetov — izvzemši 
kmetov v neposredni okolici mest in industrijskih središč — majhna, kar je 
prišlo do izraza med drugim pri financiranju zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

Dohodki skladov 

Dohodki skladov so se oblikovali po naslednjih virih financiranja: 
— splošni prispevek od kmetijskih dohodkov, ki je leta. 1960 znašal 2 °/o, 

1961. leta 4'%>, od leta 1962 dalje pa 6% od katastrskega dohodka; 
—• premije kmetijskih zavarovancev, ki so jih predpisovale okrajne skup- 

ščine, so se po posameznih letih spreminjale in so različne za. območja posa- 
meznih skladov; 

— prispevek iz proračunov občin — stopnje so določale okrajne skupščine 
in so se ponekod z leti spreminjale. 

Splošni prispevek bo v letošnjem letu obračunan od novega katastrskega 
dohodka. Izračun novega katastrskega dohodka poteka zelo počasi. Le malo^ 
številne so občine, ki so izračunale nov katastrski dohodek. 

Premije so bile določene bodisi v določenem odstotku od katastrskega do- 
hodka, bodisi v pavšalnem znesku na zavarovano osebno oziroma na kmetijsko 
gospodarstvo1, ali pa v kombinaciji določenega odstotka od katastrskega dohodka 
in pavšalnega zneska. 

Tako je znašala premija v letu 1964 za območje sklada zdravstvenega zava- 
rovanja kmetov Celje 11,50% od katastrskega dohodka, za območje sklada 
Murska Sobota 8 % od katastrskega dohodka in 3000 din na kmetijsko gospo- 
darstvo, na območju sklada Koper pa 8 % od katastrskega dohodka in 2000 din 
na kmetijskega zavarovanca. 

Bivša okrajna skupščina Maribor je pred svojim razpustom določila za leto 
1965 premijo, ki znaša 2,9 "/o novega katastrskega dohodka, bivša okrajna skup- 
ščina Koper pa je določila premijo 5 % od katastrskega dohodka in 500 din za 
zavarovano osebo. 

Stopnje prispevkov iz občinskih proračunov so bile različne po posameznih 
okrajih in so se z leti spreminjale. Tako so bile v letu 1964 po okrajnih odlokih 
dolžne občine na območju sklada zdravstvenega zavarovanja kmetov Celje po- 
kriti 63 %, sklada Murska Sobota 35% in sklada Koper 60% stroškov sklada 
za tiste zdravstvene storitve, ki so kmetijskim zavarovancem zagotovljene po ■ 
zakonu o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev brezplačno. 

Iz notranje strukture dohodkov navedenih skladov izhaja, da največji delež 
predstavljajo sredstva, zbrana na osnovi premije. Struktura dohodkov nave- 
denih skladov za leto 1964 je razvidna iz spodnje tabele: 

Vir financiranja Sklad Celje Murska Sobota Koper 

splošni prispevek  174 283 430 122 003 789 58 727 218 
premija  319 519. 621 199 699 201 87 449 619 
prispevek obč. prorač. . . . 167 988 697 52 638 739 68 261 227 
ostali dohodki  9 720 21 691 639 26 019 

Skupaj    661 801 468 396 033 368 214 464 083 

Pripomniti je treba, da so pri sredstvih sklada Celje, zbranih na osnovi 
premije,- zajeta tudi sredstva iz dodatne premije. 
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Dohodki navedenih skladov so se iz leta v leto znatno povečevali. Tako 
so v letu 1964 v primerjavi z letom 1960 porasli dohodki sklada Celje za ca. 
4-krat, Murske Sobote za 2-krat in Kopra za 3-krat. Zanimiva je primerjava 
porasta dohodkov po posameznih virih. Tako je bilo v skladu Koper v letu 1964 
zbranih 282 % več sredstev iz splošnega prispevka od katastrskega dohodka kot 
v letu 1960, 232'% več sredstev iz premije kmetijskih zavarovancev ter 117 Vo 
več sredstev iz prispevka občinskih proračunov. Iz tega izhaja, da breme finan- 
ciranja na območju tega sklada nosijo v pretežni meri kmetje in le v manjši 
meri občine. 

Izdatki skladov 

Gibanje izdatkov skladov od leta 1960 do 1964 kažejo tendenco nenehnega 
naraščanja izdatkov. Tako so se na primer izdatki sklada Murska Sobota v 
letu 1964 v primerjavi z letom 1960 povečali za 152 %, v primerjavi z letom 1963 
pa za 30'°/»; sklada Koper pa v letu 1964 v primerjavi z letom 1960 za 130,6 %, 
oziroma v primerjavi z letom 1963 za 39,5 °/o. 

Porast izdatkov je nastal predvsem zaradi naslednjih razlogov: 
— nenormalno povečevanje cen zdravstvenih storitev. Tako' na primer od- 

pade na območje sklada Murska Sobota na ambulantno zdravljenje v letu 1964 
ca. 134 % več izdatkov kot v letu 1960, na bolnično zdravljenje pa 148% več 
izdatkov; na območju sklada Koper pa odpade na ambulantno zdravljenje v 
letu 1964 ca. 200 % več izdatkov kot v letu 196~0, na bolnično zdravljenje pa 
ca. 130'% več izdatkov kot v letu 1960; 

— intenziteta koriščenja zdravstvenega varstva s strani kmetijskih zava- 
rovancev se veča iz leta v leto in sicer zato, ker se zavarovanci vedno bolj 
zavedajo pravic iz kmetijskega zavarovanja in ker tudi glede na starostno struk- 
turo- in zdravstveno stanje v vedno večji meri potrebujejo1 zdravstveno pomoč 
in nego. 

V letošnjem letu in v naslednjih letih je pričakovati še intenzivnejše na- 
raščanje izdatkov predvsem zaradi zviševanja cen zdravstvenih storitev (prehod 
zdravstvenih zavodov na financiranje po storitvah) in zaradi večjega koriščenja 
zdravstvenega varstva s strani kmetov-borcev, ki so skupno z družinskimi člani 
po zakonu o zdravstvenem varstvu kmetov-borcev NOV in njihovih družinskih 
članov v celoti zdravstveno zavarovani in s tem izenačeni z zavarovanci-delavci. 

. Po številu vloženih zahtevkov za priznanje sodelovanja v NOV v dvojnem 
štetju se sklepa, da bo na območju sklada Koper imelo pravico do takega zava- 
rovanja najmanj 25 do 30 % vseh kmetijskih zavarovancev. 

Kljub dejstvu, da intenziteta koriščenja zdravstvenega varstva kmetov iz 
leta v leto narašča, pa je v primerjavi s koriščenjem zdravstvenega varstva 
zavarovancev-delavcev bistveno manjša, pa čeprav struktura obolevnosti ni 
bistveno drugačna. Pomemben razlog je v tem, da morajo kmetje participirati 
pri stroških za posamezne zdravstvene storitve, pa tudi zdravstvena služba 
v nekaterih kmečkih predelih še ni zadovoljivo- razvita. Zato je tudi zdravstveno 
stanje kmetijskih zavarovancev slabše kot zdravstveno stanje zavarovancev- 
delavcev. Poudarjeno je bilo, da kmečki prebivalci bolujejo predvsem na kro- 
ničnih obolenjih, ki bi se dala preprečevati s smotrno preventivno zdravstveno 
dejavnostjo. Dejstvo pa je, da je zdravstvena služba iz znanih objektivnih (ne- 
urejeno financiranje preventive) in subjektivnih razlogov (miselnost zdrav- 
stvenih delavcev) premalo orientirana na preventivo. 
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Izdatki skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov bi bili še znatno večji, 
če ne bi del stroškov za zdravstveno zavarovanje kmetov krilo delavsko' zava- 
rovanje. Številni so namreč primeri, ko zdravstveni zavodi zdravstvene storitve, 
ki jih opravljajo za kmetijske zavarovance, obračunavajo skladom delavskega 
zavarovanja. 

Kmetijski zavarovanci v relativno večji meri koristijo tiste zdravstvene 
usluge, za katere v manjši meri participiraj o. 

Primanjkljaji 

Skladi zdravstvenega zavarovanja kmetov so bili v preteklih letih, razen 
redkih izjem, v deficitu. Tako so tudi skladi zdravstvenega zavarovanja Celje, 
Murska Sobota in Koper vseskozi v deficitu (izjemoma je imel sklad v Murski 
Soboti v letu 1960 manjši presežek). Primanjkljaje so skladi krili — potem 
ko so bila porabljena sredstva republiškega sklada za pozavarovanje — z naje- 
manjem kreditov oziroma s sredstvi, zbranimi na osnovi dodatnih premij. 

V zvezi z najemanjem kreditov so se javljah določeni problemi. Tako' na 
primer komunalna banka — Koper ni priznavala skladu svojstva pravne osebe 
in je zahtevala sklenitev pogodbe s komunalnim zavodom za socialno zavaro- 
vanje Koper kot takim in si lastila pravico v primeru neplačevanja ustreznih 
obrokov vnovčevati sredstva na račun komunalnega zavoda. Tako je bila anui- 
teta v višini 3 400 000 din (dolgoročni kredit v znesku 34 milijonov din je bil 
najet leta 1963 za dobo 10 let) vnovčena iz tekočega računa režijskega poslo- 
vanja zavoda. Razen tega zahteva Komunalna banka takojšnje vračilo preostanka 
kredita v znesku 27 600 000 din in to v breme . deponiranih sredstev sklada 
zdravstvenega zavarovanja delavcev, kar niti ni v skladu s predpisi, saj ni 
dovoljeno prelivanje sredstev iz delavskega v kmečko zavarovanje. 

Za kritje primanjkljajev so okrajne skupščine na predlog upravnih odborov 
skladov predpisovale dodatne premije. Tako je znašala dodatna premija na ob- 
močju sklada Celje v 1964. letu 1,5 % od katastrskega dohodka, v letu 1965 
pa znaša l,2'°/o od novega katastrskega dohodka. Na območju sklada Murska 
Sobota je znašala leta 1964 dodatna premija 2,8% od katastrskega dohodka, 
v letu 1965 pa znaša 2 ®/o od katastrskega dohodka. Na območju sklada Koper 
je znaša dodatna premija v 1964. letu 500 din na zavarovano osebo, v letu 1965 
pa znaša 2000 din na zavarovano osebo'. 

Občine primanjkljajev niso v celoti pokrivale, v celoti pa tudi niso izpolnile 
svojih obveznosti v pogledu določenega prispevka iz proračuna. 

Glede na konstantno nelikvidnost skladov zdravstvenega zavarovanja kme- 
tov je zelo otežkočeno normalno finančno poslovanje skladov. Poslovanje je bilo 
tudi otežkočeno zaradi nerednega dotoka sredstev, zato je pomanjkanje obratnih 
sredstev eden največjih problemov. - 

II. PREDLOGI 

Krog zavarovancev 

Mnenja o tem, kakšen naj bo v bodoče krog kmetijskih zavarovancev, so 
bila na terenu deljena. Nekateri so menili, naj bi bil krog zavarovancev tudi 
v bodoče isti kot doslej, drugi pa so menih, da bi se moral krog zavarovancev 
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zožiti, P<3 mnenju slednjih bi bilo treba iz kmečkega zavarovanja izločiti vse 
tiste kmete, ki jim dohodek iz kmetijstva ni glavni vir za preživljanje, temveč 
se preživljajo izključno ali pretežno z drugimi postranskimi dejavnostmi (kmečki 
obrtniki, prevozniki, dninarji itd.) ter določiti minimum katastrskega dohodka, 
na osnovi katerega bi se določil krog zavarovancev. Zagovorniki tega stališča 
so poudarjali, da se prispevki za zdravstveno zavarovanje ravnajo po> dohodku 
od kmetijstva, ne pa tudi po dohodkih iz drugih virov, zaradi česar se izdatki 
osnovnega zdravstvenega zavarovanja za take osebe, ki koristijo zdravstvene 
storitve v istem obsegu kot ostali kmetijski zavarovanci, večajo v večjem obsegu 
kot to ustreza njihovemu prispevku. V tej zvezi je bilo opozorjeno', da so v 
Prekmurju številni primeri, ko so občani, ki niso> imeli pravice do zdravstvenega 
zavarovanja, kupili nekaj zemlje — včasih samo 5 arov ■—• da bi tako uveljavili 
pravico do kmečkega zavarovanja. 

Po mnenju odbora ne bi bilo umestno ožiti krog zavarovancev oziroma 
določiti minimum katastrskega dohodka kot osnovo za določitev kroga zavaro- 
vancev. Taka rešitev ne bi bila v skladu z načelom solidarnosti na področju 
socialnega zavarovanja, hkrati pa bi z njo ustvarili novo kategorijo oseb, za 
katero bi morali na novo urejati vprašanje njenega zdravstvenega zavarovanja. 
Tako bi samo povečali število kategorij zavarovancev, vnesli še večja družbena, 
protislovja na področje zdravstvenega zavarovanja in se oddaljili od perspek- 
tivnega cilja — enotnega zdravstvenega zavarovanja za vse občane. Zato naj 
tudi v bodoče ostane isti krog zavarovancev kot doslej. 

Financiranje zdravstvenega zavarovanja kmetov 

Prevladuje mnenje, da v naši republiki glede na starostno in socialno 
strukturo kmečkega prebivalstva ter njihovo gospodarsko moč ni mogoče do- 
sledno uveljaviti načela samofinanciranja kmečkega zavarovanja, ki ga je uvedel 
zvezni temeljni zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov. Kljub novemu 
davčnemu sistemu, ki je bil uveljavljen -s 1. januarjem 1965, so obremenitve 
kmetov za zdravstveno zavarovanje predvsem v III. in IV. okolišu izredno velike 
glede na njihovo gospodarsko moč. Ugotovljeno je, da so obremenitve nekaterih 
kmetov v letošnjem letu samo na prispevkih za zdravstveno zavarovanje mnogo 
večje, kot pa so bile v lanskem letu na davščinah in prispevkih za zdravstveno 
zavarovanje. Upoštevati je treba tudi proces podružbljenja kmetijskih zemljišč, 
ki ima in bo imel za posledico, da nam bodo ostali kmetje predvsem v višinskih 
predelih. Zato po mnenju večine kmetijski zavarovanci sami ne bodo zmogli 
nositi breme kmečkega zavarovanja in je nujno, da tudi v bodoče sodelujejo 
pri financiranju zdravstvenega zavarovanja kmetov tudi tisti, ki imajo davku 
zavezane dohodke od kmetijstva, pa niso kmetijski zavarovanci, kot tudi druž- 
bena skupnost. 

Po mnenju večine naj bi v bodoče prispevek kmetov temeljil le na kata- 
strskem dohodku, ne pa tudi na drugih dohodkih kmetov, ker bi sicer zavrli 
nadaljnji razvoj določenih družbeno pomembnih dejavnosti, ki jih opravljajo 
kmetje (domača obrt, turistična dejavnost itd.). Nekateri pa so menih, da kata- 
strski dohodek ni edina osnova za določitev gospodarske moči kmetov, zaradi 
česar bi bilo treba upoštevati tudi druge dohodke kmetov. 

Odbor je mnenja, da ne bi bilo umestno z eventualno višjo stopnjo za I. in 
II. okoliš in nižjo stopnjo za III. in IV. okoliš diferencirati prispevkov kmetov 
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po okoliših, glede na to, da so že v določitvi okolišev dovolj upoštevani različni 
pogoji gospodarjenja. 

Mnenja o tem, ali naj bi bil prispevek kmetov v bodoče enoten, so bila na 
terenu deljena. Po mnenju večine naj bi se prispevek ne delil več na splošni 
prispevek in na premijo kmetijskih zavarovancev. Z enotnim prispevkom, ki 
bi ga plačevali vsi, ki imajo davku zavezane dohodke od kmetijstva, bi se 
namreč znatno izboljšal finančni položaj skladov zdravstvenega zavarovanja 
kmetov. Nekateri pa so menili, naj bi tudi v bodoče ostal poleg splošnega pri- 
spevka tudi prispevek, ki ga plačujejo le kmetje-zavarovanci. Po mnenju neka- 
terih naj bi prispevek kmetov-zavarovancev (premija) temeljil le na katastrskem 
dohodku, po mnenju drugih pa naj bi se premija delila na dva dela: prvi del 
bi predstavljal prispevek, ki bi ga plačevali kmetje-zavarovanci od katastrskega 
dohodka, drugi del pa bi se plačeval glede na število družinskih članov ali kot 
posebna premija na kmetijsko gospodarstvo'. Po mnenju odbora je treba to 
vprašanje še temeljito proučiti. 

V razgovorih na terenu je prevladovalo1 mnenje, naj bi tudi v bodoče ostal 
prispevek občin. Po-udarjeno je bilo, da je treba vprašanje zdravstvenega zava- 
rovanja kmetov obravnavati v sklopu celotne politike do kmeta. Kmetijstvu 
nasploh je treba ustvariti pogoje za ekonomsko poslovanje in tudi zasebnemu 
kmetu dati perspektivo. Družba je namreč zainteresirana, da ostanejo kmetijski 
proizvajalci v višinskih predelih na svojih posestvih, pa čeprav ne proizvajajo 
tržnih presežkov, kajti v nasprotnem primeru bi padli na breme občin oziroma 
družbene skupnosti kot celote, hkrati pa bi višinski in odročni predeli ostali 
neobdelani in zapuščeni. Poudarjeno je bilo, da niti v kapitalističnih deželah, 
kjer imajo uvedeno kmečko zavarovanje, ni uvedeno načelo> samofinanciranja 
na tem področju. 

Pri izdelavi novega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov je treba 
upoštevati tudi vpliv že sprejetih in bodočih ukrepov za stabilizacijo gospo- 
darstva na zasebno kmetijsko proizvodnjo oziroma na gospodarsko moč kmetov. 
Ti ukrepi bodo imeli med drugim za posledico tudi zvišanje cen kmetijskih pri- 
delkov. V tej zvezi je bilo opozorjeno, da bo treba gospodarsko zmogljivost 
kmetov ocenjevati ne samo v luči višjih cen kmetijskih pridelkov, temveč v 
okviru celotnega družbenoekonomskega dogajanja. 

Med viri financiranja naj bi tudi v bodoče ostala povračila republiškega 
sklada za pozavarovanje. Ta sklad naj bi kril stroške, ki se pojavljajo za dolo- 
čene bolezni in na določenem območju v višini, ki presega republiško povprečje. 

Odbor meni, da bi bilo treba za dokončno odločitev glede virov financiranja 
poleg zgoraj navedenih momentov upoštevati tudi dejanske stroške zdravstve- 
nega zavarovanja kmetov. Dejstvo je namreč, da nosi delavsko1 zavarovanje del 
bremena kmečkega zavarovanja glede na to, da niso redki primeri, ko zdrav- 
stveni zavodi storitve, ki jih opravijo za kmetijske zavarovance, obračunavajo 
skladom delavskega zavarovanja. Zato bi bilo neobhodno potrebno izdelati ana- 
lizo realnih stroškov za zdravstveno zavarovanje kmetov, pri čemer bi bilo treba 
upoštevati tudi stroške, ki bi nastali z razširitvijo obsega pravic v osnovnem 
zdravstvenem zavarovanju kmetov. 

Novi zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov bi moral vsebovati jas- 
nejše določbe glede pobiranja prispevkov od kmetov-zavarovanoev in drugih 
zavezancev prispevka. Primeri, ko občinske skupščine odpišejo^ kmetu davek 
bodisi zaradi siromaštva ali zaradi tega, ker se je izvržba pokazala kot ne- 
uspešna, so številni. V takih primerih je bil sklad oškodovan, ker je s tem 
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izgubil del dohodka (davek in prispevek za zdravstveno zavarovanje se pobirata 
skupaj). Občinske skupščine so to utemeljevale tako, da prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje niso mogle izterjati v celotni višini. Zato bi moral zakon, 
jasno precizirati, kakšne so v takih primerih obveznosti občin do sklada. 

Obseg pravic v osnovnem zdravstvenem zavarovanju 

Obseg pravic v osnovnem zdravstvenem zavarovanju kmetov je treba po- 
stopoma širiti, če hočemo doseči cilj — izenačitev pravic v kmečkem zavaro- 
vanju s pravicami v delavskem zavarovanju. Odbor meni, da ne bi bilo pra- 
vilno prepustiti razširitev obsega pravic izključno instituciji razširjenega zdrav- 
stvenega zavarovanja. Razširjeno zdravstveno zavarovanje je lahko uvedeno 
samo tam, kjer to dopušča gospodarska zmogljivost kmetov. Določeni zdrav- 
stveni standard tudi za kmete ne bi smel biti pogojen le z njihovo gospodarsko 
zmogljivostjo. 

Glede razširitve obsega pravic v osnovnem zdravstvenem zavarovanju je 
odbor mnenja, da bi bilo potrebno razširiti obseg pravic predvsem glede pred- 
šolskih in šoloobveznih otrok ter žena-nosečnic in porodnic ter zagotoviti dolo- 
čene oblike zdravstvene preventive za vse kmečke zavarovance. Otrokom je 
treba zagotoviti popolno zdravstveno varstvo. 

Potrebno je proučiti participacijo kmetijskih zavarovancev glede nekaterih 
zdravstvenih uslug, pri čemer je treba upoštevati, da se v zdravstvu že močno 
uveljavlja plačevanje po storitvah, kar negativno vpliva na koriščenje bolnič- 
nega zdravljenja s strani kmetov. 

Razširjeno zdravstveno zavarovanje 

Prevladuje mnenje, da ni mogoče uvesti razširjenega zdravstvenega zava- 
rovanja kmetov, dokler imajo skladi osnovnega zdravstvenega zavarovanja tako 
občutne primanjkljaje. To zavarovanje naj se uvede samo tam, kjer to dopušča 
gospodarska zmogljivost kmetov. V tej zvezi je bilo izraženo mnenje, da bi 
moral novi zakon v prehodnih določbah rešiti vprašanje razširjenega zdravstve- 
nega zavarovanja, ki je ponekod že uvedeno, pa ni utemeljeno na gospodarski 
moči kmetov. Umestno bi bilo, da bi se o tem vprašanju izrekli kmetje z re- 
ferendumom. 

Območje komunalnih skupnosti 

Območja komunalnih skupnosti'socialnega zavarovanja kmetov naj hi bila 
čim večja, ker je to v interesu uspešnega poslovanja skladov in samih zava- 
rovancev. Pri tem je treba upoštevati načela, ki jih je sprejel zvezni zakon 
o zdravstvenem zavarovanju kmetov. Kot pogoj za ustanovitev komunalnih 
skupnosti socialnega zavarovanja kmetov bi bilo treba predvideti določen mi- 
nimum zavarovancev. V nasprotnem primeru bi se namreč dogajalo, da se gospo- 
darsko razvitejše občine ne bi hotele vključevati v komunalno skupnost z gospo- 
darsko manj razvitimi občinami. Večje rizične skupnosti uspešneje zagotavljajo 
izvajanje načela vzajemnosti in solidarnosti zavarovancev. 
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Nekateri so mnenja, da bi bilo treba v Sloveniji v perspektivi uvesti enotno 
zdravstveno zavarovanje za vse občane, ne glede na to ali gre za delavce, kmete, 
obrtnike itd. Tako zavarovanje bi prispevalo k boljši organizaciji in financiranju 
zdravstvenega zavarovanja, poenostavilo pa bi tudi administrativno' poslovanje 
zdravstvenih zavodov. 

Odbor je določil za poročevalca na seji zbora poslanca Matija Nadižarja. 

Št.: 191-14/65 
Ljubljana, 16. 6. 1965 

POROČILO 
o obravnavi poročila Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 

SR Slovenije za leto 1964 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Socialno-zdravstvenega zbora in odbor za delo in soci- 
alno zavarovanje Republiškega zbora sta na skupni seji dne 
8. junija 1965 obravnavala poročilo Republiške skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev SR Slovenije za leto 1964. 

Skupne seje obeh odborov so se udeležili in sodelovali v razpravi dr. Ruža 
Segedin, predsednica SociaLno-zdravstvenega zbora, Erna Podbregar, republiški 
sekretar za delo, Stane Šelih, republiški sekretar za zdravstvo in socialno var- 
stvo, Vinko Marošek, predstavnik republiškega sekretariata za finance in pro- 
račun, Dolfka Boštjančič, predsednica skupščine Republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja delavcev SR Slovenije, Ignac Nagode, predsednik izvršilnega odbora 
skupščine Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije, 
dr. Bojan Spicar, direktor republiškega zavoda za socialno zavarovanje in Mirko 
Remec, član odbora Republiškega zbora za zdravstvo' in socialno politiko. 

Odbora sta predloženo poročilo sprejela, v razpravi pa so bila podrobneje 
obravnavana nekatera vprašanja iz področja posameznih panog socialnega za- 
varovanja. 

Odbora sta ugotovila, da so samoupravni organi Republiške skupnosti soci- 
alnega zavarovanja v. preteklem letu opravili ogromno delo v zvezi s snujočim 
se novim pokojninskim sistemom. Ta velika aktivnost samoupravnih organov, 
kot tudi drugih republiških organov je prišla do izraza v novem temeljnem 
zakonu o pokojninskem zavarovanju, ki je realiziral mnoga stališča republike 
Slovenije glede novega pokojninskega sistema. 

Težaven gmotni položaj upokojencev v letu 1964, kot posledica neusklaje- 
nosti ravni pokojnin z življenjskimi stroški in gibanjem osebnih dohodkov, je 
bil osrednji problem v socialnem zavarovanju. Samoupravni organi Republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije so v mejah obstoječih 
predpisov izkoristili maksimalne možnosti za izboljšanje materialnega položaja 
upokojencev. Reševali so ga le z začasnimi zasilnimi ukrepi, ki pa bistveno niso 
vplivali na izboljšanje gmotnega položaja upokojencev. 

V preteklem letu so bila ustvarjena znatna rezervna sredstva sklada pokoj- 
ninskega zavarovanja, ki pa niso rezultat nepravilnega zbiranja sredstev, temveč 
občutnega zaostajanja ravni pokojnin za porastom osebnih dohodkov. Tako je 
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v letu 1963 znašala povprečna starostna pokojnina 61,49 '%> od povprečnega 
osebnega dohodka zaposlenih, leta 1964 pa znaša ta delež le 51,44%. 

Odbora sta poudarila, da je treba izboljšati življenjski standard upokojencev 
in v ta namen hitreje prilagajati raven pokojnin porastu življenjskih stroškov 
in gibanju osebnih dohodkov. Da bi lahko samoupravni organi Republiške skup- 
nosti socialnega zavarovanja realno določili valorizacijske faktorje in tako v 
večji meri vplivali na izboljšanje materialnega položaja upokojencev, naj pri- 
stojni republiški upravni organi čimprej pripravijo ustrezne analize o gibanju 
življenjskih stroškov in osebnih dohodkov. 

Ugotovljeno je bilo, da se sredstva, ki se zbirajo iz stanovanjskega pri- 
spevka upokojencev, ne koristijo za urejanje stanovanjskih problemov upo- 
kojencev, z izjemo izgradnje doma upokojencev v občini Ljubljana-Center. 

Odbora sta menila, da bi bilo potrebno analizirati stroške zdravstvenega 
varstva upokojencev, da bi se tako ugotovila realna potrošnja in predvidela 
najprimernejša oblika financiranja zdravstvenega varstva upokojencev. Pre- 
vladuje namreč mnenje, da sredstva, ki jih plačuje sklad pokojninskega zava- 
rovanja za zdravstveno varstvo upokojencev, ne zadoščajo za kritje izdatkov 
zdravstvenega varstva upokojencev. 

Kljub uvedbi novega pokojninskega sistema so ostala odprta še mnoga 
vprašanja, ki jim bo treba v prihodnje posvetiti vso pozornost (zaposlovanje 
starih upokojencev itd.). 

Na področju invalidskega zavarovanja zaznamujemo v preteklem letu porast 
števila delovnih invalidov in sicer se je število invalidov od leta 1963 na 1964 
povečalo za 6,0 %. Število delovnih invalidov iz leta v leto raste glede na to, 
da delovne organizacije posvečajo premajhno skrb varstvu pri delu, da delavci 
v premajhni meri koristijo sredstva za osebno varstvo pri delu, ki so jim na 
razpolago ter da se dosledno ne izvajajo zdravstveni pregledi pred nastopom 
dela. Delovne organizacije posvečajo premajhno pozornost tudi razvoju obratnih 
ambulant, saj v zadnjih letih ugotavljamo-, da število obratnih ambulant stagnira 
oziroma celo upada. V premajhni meri tudi proučujejo problematiko nesreč 
na poti na delo in na poti z dela ter vpliva invalidnosti na produktivnost dela. 
Glede na tako stanje sta bila odbora mnenja, da je treba okrepiti higiensko- 
tehnično varnost pri delu, razvijati zdravstveno preventivo in zdravstveno pro- 
sveto ter tej pomembni dejavnosti zagotoviti tudi potrebna finančna sredstva 
in zaostriti odgovornost delavcev ter pristojnost činiteljev za dosledno uporabo 
zaščitnih sredstev. 

Na področju poklicne rehabilitacije invalidov v preteklem letu ni bil do- 
sežen bistveni napredek. Na poklicni rehabilitaciji sta bila v letu 1964 le 302 
invalida, čeprav je bila pravica do poklicne rehabilitacije priznana 1624 zava- 
rovancem — delovnim invalidom-. Delovne invalide se vse preveč usmerja v 
upokojitev, kar neugodno vpliva na njihov materialni položaj in psihično stanje'. 
Zaposlovanje invalidov je iz leta v leto- težje. Delovne organizacije v premajhni 
meri upoštevajo- stališča, ki sta jih Socialno-zdravstveni zbor in Gospodarski 
zbor Skupščine SR Slovenije sprejela spomladi 1964, ko sta obravnavala proble- 
matiko invalidnih oseb v Sloveniji. Vprašanje zaposlovanja invalidov je pereče 
predvsem v sedanji težavni gospodarski situaciji, saj se celo dogaja, da gospo- 
darske organizacije ob redukciji delovne sile odpuščajo prav delovne invalide. 
Zato bi bilo treba z zakonskimi predpisi urediti vprašanje stimulacije dolo-vnih 
organizacij glede zaposlovanja invalidov. Dokler to vprašanje ne bo rešeno 
z zakonom, naj skupščina Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
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z ustreznimi instrumenti financiranja invalidskega zavarovanja vpliva na večjo 
zaposlovanje invalidov. 

Posebno je pereče vprašanje habilitacije in poklicne rehabilitacije invalidne 
mladine. Le majhno število prizadete mladine, uveljavlja pravico do< poklicne 
rehabilitacije. Vzrok je v tem, ker je tozadevni postopek po uredbi o rehabili- 
taciji otrok zavarovancev zelo kompliciran in ker ponekod ne delujejo več 
komisije za kategorizacijo glede na to, da občine nimajo potrebnih sredstev 
za kategorizacijo. Glede priznanja pravice do rehabilitacije otrok zavarovancev 
sta bila odbora mnenja, da so kriteriji za pridobitev te pravice prestrogi in 
da interesi prizadetih otrok in celotne družbe terjajo, da omogočimo pridobitev 
pravice do poklicne rehabilitacije čim večjemu številu otrok. Da bi čim več 
otrok uveljavilo pravico do poklicne rehabilitacije, je neobhodno potrebno* 
poenostaviti postopek za pridobitev pravice do habilitacije oziroma poklicne 
rehabilitacije, zlasti pa odpraviti sedanje dupliranje poslov, ki jih opravljajo 
komisije za kategorizacijo in invalidske komisije. 

Odbora sta ugotovila, da se poklicna rehabilitacije v primerjavi z medicin- 
sko rehabilitacijo podcenjuje, saj se pri medicinski rehabilitaciji ne pojavlja 
problem financiranja. Razvijati je treba zavode za medicinsko in poklicno reha- 
bilitacijo otrok in mladine. 

Na področju otroškega dodatka v preteklem letu ni bil dosežen praktično 
nikakršen napredek, saj je bil otroški dodatek povečan le za 600 din na enega 
otroka. Čimprej je treba revidirati sedanji sistem otroškega dodatka, ki ga je 
družbeni in gospodarski razvoj že prerasel. Zvezni zakon, ki naj bi bil temeljni, 
bi moral glede na specifične pogoje po po>sameznih republikah prepustiti kon- 
kretno. reševanje vprašanja otroškega dodatka republikam in omogočiti vklju- 
čitev te institucije v komunalni sistem. Otroški dodatek bi moral biti važen 
element varstva družine. Od pravilne ureditve sistema otroškega dodatka bo 
tudi odvisna rešitev vprašanja sofinanciranja otroškega varstva. 

Na področju zdravstvenega zavarovanja je za leto 1964 značilen intenziven 
porast števila zavarovancev, znatno povečanje obolevnosti in odsotnosti z dela 
ter povečanje stroškov zdravstvenega varstva. 

Odbora sta posvetila posebno pozornost porastu izdatkov za zdravstveno 
varstvo in trošenju sredstev skladov zdravstvenega zavarovanja. Ugotovila sta, 
da so celotni dohodki skladov zdravstvenega zavarovanja znatno porasli (pove- 
čanje za 42,2 °/o nasproti letu 1963), udeležba sredstev za zdravstveno varstvo 
v narodnem dohodku pa je padla, saj je znašala v letu 1963 5,33 "/o, v letu 1964 
pa 5,11 %>. Na znaten porast izdatkov skladov zdravstvenega zavarovanja je 
močno vplival bolniški stalež, ki nenehno raste. Se večji porast bolniškega sta- 
leža pa ugotavljamo v letošnjem letu, ko skušajo gospodarske organizacije pre- 
broditi svoje težave tudi na račun socialnega zavarovanja. Zdravstvena služba 
mora take pojave budno spremljati in zaostriti kriterije za odrejanje bolniškega 
staleža. 

Na povečanje izdatkov za zdravstveno varstvo v znatni meri vpliva tudi 
slaba organizacija v nekaterih zdravstvenih zavodih in slaba funkcionalna inte- 
gracija zdravstvene službe. Odbora sta ugotovila, da zdravniki splošne prakse 
često neupravičeno pošiljajo paciente k specialistom. Tako je bilo' v mestu Ljub- 
ljana s strani osnovne zdravstvene službe 70°/o zavarovancev napotenih v spe- 
cialistične ambulante. Dogaja se tudi, da zdravniki ponekod umetno ustvarjajo 

16 
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večje število storitev v težnji, da bi ustvarili čim večji dohodek zavodu, v kate- 
rem so zaposleni, pa tudi sebi. 

Odbora sta nadalje ugotovila, da tudi zavarovanci svojih pravic vedno ne 
koristijo ekonomično'. Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo umestno proučiti, ali 
ne bi pri kritju stroškov za določene zdravstvene usluge prispevali ustrezen 
delež tudi zavarovanci sami. To> bi nedvomno prispevalo k racionalnejšemu tro- 
šenju sredstev s strani samih zavarovancev. 

Odbora sta poudarila, da je treba v bodoče posvetiti vso pozornost smotr- 
nemu gospodarjenju s sredstvi socialnega zavarovanja, ki predstavljajo' znaten 
delež narodnega dohodka (leta 1960 10,3 %, leta 1964 pa že 14,1 l0/o). Neobhodno 
potrebno je, da tudi na področju zdravstvenega zavarovanja pridemo' do jasnega 
koncepta gibanja dohodkov in izdatkov za zdravstveno zavarovanje v odnosu 
na rast narodnega dohodka. Izdatke skladov zdravstvenega zavarovanja je treba 
uskladiti z materialnimi zmogljivostmi naše družbe. Nujno je, da se zato tako 
socialno zavarovanje kot zdravstvo z vso odgovornostjo vključi v splošna 
prizadevanja za stabilizacijo gospodarstva. V ta namen naj samoupravni organi 
zdravstvenih zavodov z ustreznim oblikovanjem in delitvijo' dohodka, z izbolj- 
šanjem organizacije dela, s funkcionalno' integracijo zdravstvene službe, s stro- 
kovnim usposabljanjem kadrov itd. prispevajo k racionalnejšemu trošenju 
sredstev skladov zdravstvenega zavarovanja. Smotrnejše gospodarjenje v zdrav- 
stvenih zavodih neobhodno' terja tudi analitične in ekonomske kadre, čemur 
je treba v bodoče posvetiti večjo skrb. 

Odbora sta tudi razpravljala o organizaciji in službi socialnega zavarovanja. 
Menila sta, da je treba proučiti organizacijo socialnega zavarovanja in najti 
ustreznejše rešitve, glede na to, da sedanja organizacija v celoti več ne zado^ 
voljuje. Nadalje sta odbora menila, da je treba skladno z zakonom o organizaciji 
in financiranju socialnega zavarovanja čimprej preiti k financiranju službe 
socialnega zavarovanja na osnovi delovnih programov zavodov. Da bi lahko 
služba socialnega zavarovanja uspešneje in kvalitetneje opravljala svoje naloge, 
se mora izboljšati struktura kadrov v korist kadrov z višjo in visoko izobrazbo'. 

Odbora sta menila, da je pomanjkljivost tistega dela poročila o poslovanju 
socialnega zavarovanja za leto 1964, ki obravnava zdravstveno zvarovanje v ko- 
munalnih skupnosti v tem, ker iz poročila ni dovolj razvidno gospodarjenje s 
sredstvi skladov zdravstvenega zavarovanja, kako so se instrumenti financiranja 
zdravstvenega zavarovanja določali ter kakšen vpliv so imeli in prizadevanje 
samoupravnih organov Republiške skupnosti socialnega zavarovanja glede izpo- 
polnitve sistema pozavarovanja glede na stališča, ki jih je v letu 1964 sprejela 
republiška Skupščina. Glede na pripombe poslancev sta odbora sprejela sklep, 
naj se poročilo dopolni v smislu navedenih pripomb. 

Za poročevalca na seji je odbor določil poslanca Milana Loštrka. 

Št.: 023-13/65 
Ljubljana, 14. 6. 1965 
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POROČILO 
o prometni varnosti v Socialistični republiki Sloveniji 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Organizacijsko-političnega zbora je s sodelovanjem štirih sku- 
pin poslancev zbora obravnaval posamezna vprašanja glede prometne varnosti 
v Socialistični republiki Sloveniji, pri čemer je neposredno razpravljal s pri- 
zadetimi delovnimi organizacijami, organi in institucijami, ki se ukvarjajo s pro- 
metno varnostjo. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve pa je predložil informacijo o 
stanju prometne varnosti v SR Sloveniji, ki obravnava motorna vozila, voznike 
motornih vozil, prometne nesreče, prometne površine in prometno varnost, delo 
organov za notranje zadeve v zvezi s kontrolo in urejanjem prometa, preven- 
tivno dejavnostjo in represivne ukrepe. Informacija tudi opozarja na naloge, ki 
jih bo< treba izvršiti, da se zagotovi večja varnost v prometu. 

Na osnovi razprav z vsemi zainteresiranimi organi in organizacijami, kot 
tudi na podlagi predložene informacije je odbor ugotovil, da je stopnja var- 
nosti, predvsem v cestnem prometu, v naši republiki sorazmerno nizka. Cestno 
prometne nesreče v naši republiki razmeroma naglo naraščajo. Statistični po- 
datki kažejo, da je bilo- v letu 1956 na cestah 2120 nesreč; leta 1964 pa 7223, 
kar pomeni indeks 340 nasproti letu 1965. Tudi posledice cestno-prometnih nesreč 
so hujše. Leta 1956 je bilo' 99 oseb mrtvih, 631 huje poškodovanih in 787 oseb 
lažje poškodovanih. V letu 1964 pa je bito že 336 oseb mrtvih, 2940 huje poško- 
dovanih in 3739 oseb lažje poškodovanih. 

Naglo narašča tudi materialna škoda. Podatki kažejo, da je samo' DOZ 
izplačal v letu 1957 170 600 000 din, leta 1963 pa je materialna škoda narasla na 
1 001 700 000 dinarjev. Upoštevati pa je treba, da obstoji tudi materialna škoda, 
ki ni bila obravnavana preko zavarovalnic.. Izguba človeškega življenja, kot 
vrednote, ki je nenadomestljiva moralna izguba, predstavlja poleg tega tudi 
materialno škodo, ki je novejše študije v naših pogojih vrednotijo' na ca. 19 mili- 
jonov dinarjev. Glede na število mrtvih v Socialistični republiki Sloveniji pred- 
stavlja izguba življenj še materialno' škodo ca. 15 milijard dinarjev. Poleg te, 
že izkazane materialne škode, pa nastaja na vozilih zaradi slabih cestišč hitrejša 
obraba in okvare, ki se ceni približno na 15 milijard dinarjev. Vsi ti podatki 
kažejo, da je treba na področju prometne varnosti podvzeti odločne ukrepe, 
ki bodo zagotovili varnost človeka, kateremu naj tehnična usposobljenost pro- 
metnih'naprav omogoči varno premikanje, ki ga zahteva vsakdanje življenje. 

Vzroki nesreč so objektivni in subjektivni. Med objektivnimi so: nezadostna 
preglednost, spolzka cesta, slabo stanje vozišča in druge motnje1 na cestah. 
Subjektivni vzroki pa so: prekoračevanje dovoljene hitrosti, prevelika hitrost 
glede na stanje ceste, neupoštevanje prometnih znakov, drsenje vozila, vožnja 
po levi strani, rezanje ovinkov, nepravilna hoja po vozišču, nagel prihod na 
vozišče in drugi vzroki. 

Ceste, ki jih je v Socialistični republiki Sloveniji 12 643 km (od I. do 
IV. reda), imajo v svojem poteku pomanjkljivosti, ki se zlasti kažejo v splošni 
preozkosti (37 l0/o cest I. in II. reda je ožjih od 5 metrov), v preostrih zavojih 
(preko 20'°/o celotne dolžine), v preostrih vzponih (10 °/o celotne dolžine), v ne- 
preglednih odsekih (25'°/o celotne dolžine), v križanju ceste z železnico v istem 
nivoju, v pogostem poteku ceste skozi naselja, v številnih priključkih itd. Zidovi 
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ob cestah se pod težo prometa rušijo in zahtevajo popravila. Odvodnjavanje 
cest ni vzdrževano. Cestno-prometna signalizacija je številna, sicer pa zastarela 
in nepopolna. Tuja prometna vozila, ki pridejo čez državno mejo na področju 
Slovenije, znatno prispevajo k obremenitvi cest. V obremenitvi cest zavzemajo 
na cestah I. in II. reda težka vozila 56'% celotne teže prometa. To dejstvo 
povzroča poškodbe zgornjega ustroja, ki ni sposoben prevzeti tako obremenitev 
oz. obtežitev ter zavzemajo znaten del cestišča. Nezadostno široka cestišča so za 
promet teh vozil večkrat zelo kritična. Financiranje cest je neurejeno. Čeprav 
so bila vložena visoka sredstva, le-ta ne zadoščajo zahtevam in potrebam cest- 
nega prometa. Dosedanje vzdrževanje in poseganje v cestno mrežo ne zadošča 
več. Opraviti bo potrebno temeljitejše rekonstrukcije cest. Ugotavljajo se visoke 
zahteve po sredstvih za ceste na eni strani, na drugi strani pa nizki dohodki 
iz prispevkov uporabnikov cest. Glavni viri dohodkov so še vedno proračunska 
sredstva, kar pa ne ustreza tržnim zakonitostim gospodarjenja. V obdobju od 
1956 do 1963 je 1710/» sredstev za ceste priteklo iz federacije (vključno JLA), 
iz republike 2*3 '°/o, iz okrajev 15% in občin 10%, uporabniki cest pa so pri- 
spevali 14%, iz ostalih virov pa 21%. 

Ne glede na sredstva pa je potrebno, da pristojni organi in organizacije 
skrbe za odpravljanje pomanjkljivosti na cestah, ki najbolj ogrožajo varnost 
prometa. Analiza t. i. črnih točk narekuje program manjših izboljšav, ki bi za- 
gotovile večjo varnost. Pristojni republiški organi, kakor tudi občinske skupščine 
naj zato takoj poskrbe, da se odpravijo pomanjkljivosti na cestah, ki najbolj 
ogrožajo varnost prometa (opremijo cesto' z znaki, ograjami, ohrapovijo cestišča, 
popravijo skonitosti) na vseh t. i. črnih točkah, to je na krajih, kjer so naj-: 
pogosteje prometne nesreče in odstranitev teh pomanjkljivosti ne zahteva velika 
finančna sredstva. 

V razpravah je bilo postavljeno vprašanje, ali je ekonomsko upravičen 
obstoj 7 cestnih podjetij v naši republiki. Ta podjetja niso specializirana za 
vzdrževanje cest, temveč so predvsem opremljena z mehanizacijo za gradnjo 
novih cest, ki pa često ni dovolj izkoriščena. Cestna podjetja tudi niso stimuli- 
rana ali kako drugače učinkovito zavezana, da bi vzdrževala ceste. Ceste, kot 
družbena laistnina, ne morejo biti zaradi svoje javne funkcije osnovno sredstvo 
delovnih organizacij. Prouči naj se upravičenost obstoja 7 cestnih podjetij 
v Socialistični republiki Sloveniji, ki so pretežno usmerjena na novogradnje 
ne pa na vzdrževanje cest. Med družbeno-političnimi skupnostmi, ki naj bi go- 
spodarile s cestami in specializiranimi organizacijami, naj se ustvari pogodbeni 
odnos, ki bo zagotavljal obseg in kvaliteto dela. 

Na stanje cestišča znatno vpliva tudi preobremenjenost po posameznih vo- 
zilih. Prevozniki težijo za tem, da čimbolj obremenjujejo vozila, čeprav cestišča 
niso prirejena za tako težo. Tuji vozniki večkrat neposredno pred prestopom 
naše meje še dodatno' obremenijo svoja vozila, ker s tako obremenitvijo po 
cestah svoje dežele ne smejo voziti, pri nas pa še ni ustreznih tehtnic. 

Delovne organizacije, katerih predmet poslovanja je prevoz blaga, naj zato 
izvrševanje svoje dejavnosti prilagode stanju in pogojem cestišča. Pristojni 
organi pa naj prouče vprašanje kontrole težkih vozil ter pripravijo ustrezne 
ukrepe. Za primere, ko so vozila preobremenjena ali kako drugače ne ustrezajo 
največji dopustni obremenitvi cestišča. 

Iz statističnih podatkov je razvidno, da povzročijo vozniki raznih avto- 
mobilov 54 % vseh nesreč, vozniki mopedov, koles in motornih koles pa le 
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13 '%>. Po vzrokih je na prvem mestu neprimerna hitrost glede na pogoje ceste. 
Takoj za tem je vpliv alkoholnih pijač. Temu sledijo še drugi vzroki, kot so 
nepravilno prehitevanje, nepazljivost ali raztresenost pri vožnji, neupoštevanje 
prometnih znakov, oziroma signalov, izsiljevanje prednosti, pomanjkljiva vozni- 
ška izkušenost itd. 

Inozemski vozniki povzročajo okoli 9 °/» nesreč na naših cestah (leta 1963 
491 nesreč, leta 1964 665 nesreč). Najpogostejši vzroki prometnih nesreč pri teh 
voznikih so enaki kot pri domačih, poleg tega pa še nepoznavanje prometnih 
razmer pri nas. Nesreče inozemskih voznikov -so terjale 19 mrtvih in 407 po- 
škodovanih oseb v letu 1964. 

Med poškodovanimi v prometu so na prvem mestu mopedisti, za temi pa 
kolesarji, pešci in na zadnjem mestu avtomobilisti. Večina prometnih nesreč 
se pripeti v naseljenih krajih. Tu je namreč promet gostejši, hkrati pa pogosto 
ni urejenih križišč, posebno površin za kolesarje in ni zadostne oziroma jasne 
cestne signalizacije. V letu 1963 je bilo v naseljenih krajih 4286 ali 76,6 %> 
vseh nesreč. V letu 1964 pa je v teh krajih relativno manj prometnih nesreč, in 
sicer 70,2,0/o vseh nesreč. 

Pri poškodbah se opažajo vedno hujše poškodbe, in sicer zlomi udov, loba- 
nje in poškodbe prsnega koša, navadno hkrati. 

Reševanje ponesrečencev pri prometnih nesrečah ni vedno v skladu z medi- 
cinskimi dognanji. Pristojni organi, kot tudi Slovensko zdravniško društvo, 
Rdeči križ Slovenije, Avto-moto zveza Slovenije in Združenje šoferjev in avto- 
mehanikov bi morali z večjo prizadevnostjo vzgajati občane, kako je ravnati 
s poškodovanci v primeru prometnih nesreč. 

Specializirane reševalne ekipe morajo biti opremljene s sodobnimi sredstvi 
za nuđenje prve pomoči. V skladu s stališči Socialno-zdravstvenega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije se je treba zavzemati, da se organizirajo bazenske reševalne 
službe z večimi avtomobili in z večimi kvalificiranimi delavci. Vozila je treba 
izpopolniti z medicinskimi pripomočki in radijsko službo. Spremljevalci in šoferji 
morajo biti kvalificirani zdravstveni delavci, organizirano mora biti tudi sode- 
lovanje zdravnikov pri nuđenju prve pomoči v primeru hujših poškodb. Zbor 
je tudi poudaril, da je treba zagotoviti neprekinjeno reševalno službo. 

Vzgoja v prometu je zajela v Socialistični republiki Sloveniji širok razmah. 
T .ari,i je bilo skoraj 10 000 predavanj s filmi, 23 000 predavanj za šolsko mladino, 
deluje 311 prometnih krožkov na šolah itd. Mimo tega je bilo še več drugih akcij 
za kolesarje, pešce in voznike. Lani je bilo podeljeno 933 značk vzornega voz- 
nika, kar naj bi vzgojno vplivalo na ostale voznike. Uspešna je bila tudi pro- 
metna vzgoja v šolah, ostaja pa odprto vprašanje, kako zajeti v prometno vzgojo 
predšolsko mladino, saj je komaj 4 % otrok v varstvenih domovih, kjer imajo 
tudi prometno vzgojo. 

V prizadevanjih za večjo varnost v prometu je treba posvetiti posebno , 
pozornost vzgoji vseh udeležencev v prometu. Zavzemati se je zlasti za to, da 
vsi udeleženci svoje zahteve prilagodijo obstoječemu stanju cest. V šolah naj 
bi se kot obvezen predmet vpeljala prometna vzgoja. Sporazumeti se je potrebno, 
kdo je odgovoren za to vzgojo in kako se zagotavljajo sredstva. Izkušnje kažejo, 
da sredstva za vzgojo v osnovni šoli' ne predstavljajo posebne obremenitve.^ 
Opaža pa se, da ni dobro organizirana vzgoja starejših udeležencev prometa. 
Komisije za varnost prometa pri občinskih skupščinah so s svojo aktivnostjo 
znatno doprinesle k vzgoji vseh udeležencev v prometu, toda v nekaterih pri- 
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ffierih žal njihova prizadevanja niso bila podprta s strani občinskih skupščin 
in drugih, zlasti delovnih organizacij. Opaža se, da delovne organizacije ne 
sledijo pobudam nekaterih občinskih komisij, pri vzgoji članov delovnih kolek- 
tivov, da bi le-ti kar najbolj varno prihajali na delo in odhajali z dela. Taka 
prizadevanja bodo v bodoče nedvomno potrebna. Delovnim skupnostim naj bi 
se priporočilo', da v svoj program strokovnega in splošnega izobraževanja vne- 
sejo tudi prometno varnost. Učiteljski kader, ki vrši v prometni vzgoji po- 
membno nalogo, naj bi prejemal preko< seminarjev ali ustreznih drugih oblik 
pomoč, ki naj bi bila v spoznavanju prometne problematike, predpisov in drugih 
ukrepov. Pedagoškemu kadru bi bilo potrebno omogočiti z raznimi pripomočki 
sistematično izvajanje prometne vzgoje. Že na učiteljiščih naj bi posvetili dolo- 
čeno pozornost pedagoški smeri prometne vzgoje. Prometna vzgoja naj preko 
krajevnih skupnosti, krajevnih organizacij, Rdečega križa ali drugih oblik 
zajame tudi tiste predšolske otroke, ki niso v varstveni ustanovi in tiste občane, 
ki te vzgoje niso deležni v delovnih organizacijah ali drugje. Vse večje gospo- 
darske organizacije naj bi ob sodelovanju in pomoči občinskih komisij usta- 
novile svoje komisije za varnost prometa. 

Delo na področju prometne vzgoje zahteva tudi finančna sredstva. Priroč- 
nik o prometni vzgoji, ki je pripravljen, ne more iziti prav zaradi pomanjkanja 
sredstev. Prav tako ni mogoče nabaviti filmov s prometno vzgojno vsebino. 
Nujno je potrebno zagotoviti za takšno preventivno dejavnost stalna in zadostna 
sredstva. Pri formiranju morebitnega sklada v občinah naj bi sodelovali za- 
varovalni zavodi kot 'tudi zavodi za socialno zavarovanje. Ugotovljeno je, da 
so sredstva, ki jih dajejo občinske skupščine svojim komisijam za vzgojo^ v pro- 
metu, povsem nezadostna (ca. 100 000 din letno), da bi lahko ugodile velikemu 
zanimanju občanov za vzgojo. Prouči naj se tudi možnost ali naj bi se v sklad 
eventualno stekale mandatne kazni. 

V okviru zavoda SR Slovenije za zdravstveno in tehnično varnost deluje 
poseben sektor za varnost prometa. Ta sektor opravlja raziskovalno aplikativno 
dejavnost na področju prometa, predvsem z raziskovanjem določenih elementov, 
kot so biofiziološki, sociološki, psihološki, tehnični itd. Sektor vrši tudi posebne 
preglede voznikov motornih vozil, zlasti pa rekonvalescente, invalide, večkratne 
povzročitelje prometnih nesreč, vinjene voznike, opravlja pa tudi ekspertize 
premetenih nesreč za sodišča, zavarovalnice in druge, ki to zahtevajo. Razvoj 
prometa zahteva razširitev dejavnosti tega sektorja, zlasti v raziskovalno apli- 
kativnem delu na področju prometne varnosti, v testiranju varnostno tehničnih 
naprav v prometu, večje sodelovanje v urbanističnem načrtovanju, kakor tudi 
v določenih upravnih zadevah. Da bi sektor to svojo dejavnost lahko- opravljal 
v. skladu s potrebami, je potrebno, da se uredi njegov pravni status, da se 
z zakonom določijo pravice in dolžnosti, zlasti v pogledu upravnih nalog. Orga- 
nizirati bo potrebno posebno operativno evidenco, kjer se bodo' zbirali in obde- 
lovali podatki s področja prometa, potrebna pa bo tudi dokumentacijska služba. 
Da bi zavod lahko opravljal to dejavnost, pa je potrebno urediti vprašanje 
financiranja. 

Temeljni zakon o varnosti prometa na javnih cestah uvaja nekatere novosti 
in jasnosti v odnosih med udeleženci prometa in organi, ki naj skrbe za promet. 
Opaža pa se, da niso bili storjeni predhodni ukrepi za neposredno realizacijo 
tega zakona. Med drugim je novost temeljnega zakona tudi v tem, da izenačuje 
poklicnega voznika in voznika amaterja. Tako izenačevanje je s stališča pro- 
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metne varnosti logično, kajti za varnost prometa ni pomembno, kako je v admi- 
nistrativnem smislu posamezni voznik registriran, pač pa je pomembno, da voz- 
nik varno upravlja vozilo v prometu. Res je, da se od poklicnega voznika 
zahteva večje znanje, zlasti znanje glede vzdrževanja in eventualna manjša 
popravila, vendar to ne spada v okvir neposrednega upravljanja v prometu, 
temveč v domeno gospodarjenja v delovni organizaciji, za kar pa so izključno 
pristojne delovne organizacije same, ki bodo glede na svoje potrebe določale, 
katero kategorijo voznikov, oziroma kako usposobljene voznike potrebujejo' na 
svojih delovnih mestih. Nedvomno bodo delovne organizacije potrebovale po- 
sebej usposobljene voznike glede na posamezna zahtevnejša delovna mesta, ki 
so v prometnih in drugih delovnih organizacijah. Ni pa opravičljivo in eko- 
nomsko nevzdržno, da bi se s formalnimi določbami vzdrževala kategorija po- 
klicnega voznika, ki naj bi bil edini upravičen profesionalno upravljati mo- 
torno vozilo. 

Pri prometnih nesrečah igra alkohol še vedno pomembno vlogo (lani je 
bilo 4757 odvzemov krvi zaradi kontrole na alkohol; v tem številu je bilo le- 
840 udeležencev prometnih nesreč popolnoma treznih). Zato so se nekatera avto- 
moto društva, kot tudi združenje šoferjev in avtomehanikov ter še nekatere 
druge institucije zavzemale, da naj bi se vpeljala popolna treznost voznikov 
motornih vozil. Temeljni zakon o varnosti prometa na javnih cestah ni sledil 
tem prizadevanjem ter dovoljuje voznikom uživanje alkohola do maksimalne 
meje 0,5 %0 v krvi. Po zatrjevanju strokovnjakov ta meja dovoljuje normalno 
razvitemu človeku zaužiti 2 del konjaka na prazen želodec. Ker je doslej veljalo, 
da poklicni vozniki pred in med vožnjo ne smejo uživati alkohola, je potrebno 
podpreti prizadevanja društev in drugih organizacij, ki se za to zavzemajo, da 
s propagandnimi sredstvi in s splošnimi akti delovnih organizacij dosežejo po- 
polno treznost voznikov. Res je, da alkohol do 0,5 promil v krvi včasih še ne 
predstavlja ovire za voznika v njegovih sposobnostih upravljanja z vozilom, 
toda delovne organizacije, ki se ukvarjajo s prevozom ljudi in blaga, bodo že 
zaradi poslovnosti s svojimi splošnimi akti predpisale popolno treznost za svoje 
voznike. Delovne organizacije lahko tudi stimulirajo trezne voznike motornih 
vozil. V takšno stimulacijo naj bi se vključile tudi zavarovalne skupnosti in 
nagrajevale trezne in vzorne voznike. 

Prometne nesreče, nastale zaradi subjektivnih vzrokov, obravnavajo sodišča 
ali sodniki za prekrške. V zadnjih letih se je uveljavila praksa, da javna tožil- 
stva lažjih primerov ne obtožujejo, temveč jih odstopajo sodnikom za prekrške. 
Upravno, kazenski postopek se je namreč v takih primerih pokazal kot smotrn. 
Tako odstopanje se zlasti vrši, kadar je nastala relativno manjša materialna 
škoda ali pa je prišlo do lahkih telesnih poškodb. Sodišča pogosto izrekajo za 
kazniva dejanja ogrožanja varnosti prometa pogojne obsodbe. Okrožna sodišča 
so v lanskem letu izrekla 84'% pogojnih obsodb. V celoti pa so sodišča izrekla 
le 56 °/o pogojnih obsodb, ker so občinska sodišča odločno spremenila kaznovalno 
politiko in so v ca. 90'% izrekla nepogojne kazni. Sodna praksa že dalj časa 
ugotavlja, da sedanji kazensko-pravni predpisi za področje prometa ne ustre- 
zajo in so potrebne spremembe, ki bi mogle omejiti prepogost pojav pogojne 
obsodbe. Spremembe naj bi predvsem omogočile, da tudi okrožna sodišča lahko 
izrekajo v posameznih primerih denarne kazni, ki bi bile nepogojne. 

Poleg tega je treba omogočiti sodiščem, da izrekajo odvzem vozniškega 
dovoljenja ne samo kot varnostni ukrep, temveč tudi kot glavno kazen ali 
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stransko kazen v trajanju do enega leta. Po. takih spremembah bi lahko sodišča 
namesto dosedanjih pogojnih obsodb izrekala več nepogojnih denarnih kazni 
in kazni odvzema vozniškega dovoljenja, kar bi bil učinkovit vzgojno-represivni 
ukrep. 

V upravno-kazenskem postopku se pojavljajo zlasti prekrški pri kolesarjih*, 
pomanjkljiva oprema koles, neupoštevanje pravil v cestnem prometu, pri voz- 
nikih mopedov neupoštevanje prometnih znakov, prehitra vožnja, izsiljevanje 
prednosti, nepravilno ustavljanje in parkiranje, kakor tudi vožnja v vinjenem 
stanju. Prav zaradi vožnje v vinjenem stanju je bilo v letu 1964 od vseh vinjenih 
voznikov 40 °/o voznikov mopedov. Varstveni ukrep odvzema vozniškega dovo- 
ljenja je zelo učinkovito represivno sredstvo za zagotavljanje potrebne disci- 
pline. Pravosodni organi, zlasti Vrhovno sodišče SR Slovenije se v skladu 
s stališči izraženimi ob razpravi o gibanju kriminalitete in drugih negativnih 
pojavov v Skupščini SR Slovenije zavzemajo, da se zaostri kaznovalna politika 
za tista kazniva dejanja, ki so v naraščanju in posebno nevarna. To so zlasti 
prometni delikti, ki jih storijo vozniki — povratniki, ali v alkoholiziranem 
stanju, kakor tudi z večjo brezobzirnostjo. Taka stališča je potrebno podpreti, 
ker se bo le ob upoštevanju prometnih določil in upoštevanju drugih udeležen- 
cev ob stanju, ki ga nudijo cestne površine in signalizacije, lahko zagotovila 
varnost v prometu. Proti brezobzirnim voznikom naj se poostri kaznovalna po- 
litika in pogosteje izreka odvzem vozniškega dovoljenja. Pristojni organi naj se 
zavzamejo, da se določijo predlagane kazni, s katerimi bo uspešneje dosežen 
namen kaznovanja, kot pa s sedanjimi kazensko-pravnimi predpisi. Sodnike 
je treba v večji meri kot do sedaj seznanjati s problemi prometa in jih po mož- 
nosti specializirati. 

Vsi uporabniki cest morajo vložiti maksimalne napore za varnost prometa, 
delovne organizacije s področja prometa morajo upoštevati prometno situacijo 
in svoje vozne rede prilagoditi gostoti prometa, tako da se ne bo dogajalo kot 
doslej, da se s tovornim prometom ob konicah ogroža in ovira promet ali da ne 
spoštujejo določil temeljnega zakona o delovnih razmerjih in dopuščajo vožnjo 
utrujenim voznikom. Delovne organizacije, ki se ukvarjajo s prevozom ljudi 
tako v mestnem kot v medkrajevnem prometu, naj pregledajo svoje vozne rede 
in jih prilagodijo obstoječi gostoti prometa na cestiščih, ki se je v zadnjih letih 
bistveno spremenila. Cestna podjetja so dolžna, da z vso prizadevnostjo omo- 
gočajo varen promet in da ne glede na čas odstranjujejo občasne napake, ki so 
pogosti vzrok za nesreč. Vzpostaviti moramo tudi učinkovit nadzor nad cesti-, 
ščem, ki ga vzdržujejo, sproti odstranjevati ali pa označevati nenadne poškodbe, 
ki ogrožajo varen promet. 

Občinske skupščine naj na vseh tistih predelih, kjer so najpogosteje nesreče, 
v katerih so udeleženi kolesarji in pešci, poskrbe za varen promet pešcev z 
ustreznimi hodniki, posebnimi cestišči in prehodi, kakor tudi za promet kole- 
sarjev s posebnimi kolesarskimi stezami. Občinske skupščine naj tudi skupaj 
z delovnimi organizacijami na tistih površinah, kjer se koncentrirajo delavci, 
ki prihajajo ali odhajajo iz delovnega mesta, urede varen dohod in odhod. 

Naraščanje gostote prometa zahteva intenzivnejši nadzor. Naloge usluž- 
bencev milice v izvajanju tega nadzora so predvsem v usmerjanju in urejanju 
prometa, kakor tudi v preventivnih akcijah in represivnih ukrepih. Republiški 
sekretariat za notranje zadeve je že v letu 1963 povečal število uslužbencev 
postaj milice za cestni promet. Na nekaterih cestah, oziroma cestnih odsekih 
so prevzele nadzor splošne postaje milice. Odbor meni, da uspešnost nadzora 
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ni odvisna samo od števila prometnih uslužbencev milice, temveč tudi od nji- 
hove opremljenosti. V ta namen je potrebno podpreti prizadevanje republiškega 
sekretariata za notranje zadeve, da se postaje milice opremijo z ustreznimi pre- 
voznimi sredstvi, radijskimi zvezami in drugo tehnično opremo. Zavzemati se je 
potrebno tudi za to, da se prepreči fluktuacija prometnih uslužbencev milice, 
ki jo je povzročilo predvsem neustrezno' nagrajevanje in težki pogoji dela. Pod- 
preti je potrebno tudi težnjo, da organi prometne milice preventivno delujejo 
in jih je zato potrebno tudi usposobiti. Vse večji priliv tujih vozil zahteva od 
prometnih uslužbencev milice poleg strokovnega znanja tudi znanje tujih jezi- 
kov. Da bodo lahko organi milice zagotovili varnost prometa tudi v primerih, 
ko gre za utrujenost, bolezen, vpliv alkohola ali mamil na voznika, jih je po- 
trebno ustrezno usposobiti in jih opremiti s tehničnimi pripomočki. 

Tehnično kontrolo motornih vozil vršijo posebej pooblaščena podjetja, ki 
razpolagajo s primernimi tehničnimi sredstvi. Opaža se, da izvrševanje pregleda 
osebnih motornih vozil enkrat letno in avtobusov ter tovornih vozil dvakrat 
letno ne ustreza, oziroma ne zagotavlja učinkovite kontrole nad tehničnim sta- 
njem vozila. Postavlja se vprašanje ali ne bi bilo primerneje, da bi se vozila 
pregledovala tudi glede na število prevoženih kilometrov. Podjetja, ki oprav- 
ljajo javni promet (mestni, obmestni, medkrajevni), kako-r tudi druge delovne 
organizacije s področja prevoza, morajo vozila pregledati pred vsako vožnjo, 
ker bo le tako zagotovljena varnost. 

Sistem opravljanja izpitov za voznike motornih vozil je treba na področju 
SR Slovenije poenotiti. Ugotovitve kažejo, da mehanično testiranje na izpitih 
za voznike motornih vozil ne zadošča ter se kaže potreba po> individualnem oce- 
njevanju. Republiški sekretariat za notranje zadeve naj bi s svojimi ukrepi 
skrbel, da se bodo predpisani kriteriji spoštovali. Inšpekcijski nadzor je treba 
vršiti nad opravljanjem izpitov za voznike motornih vozil kot tudi nad podjetji, 
ki vršijo tehnične preglede, ker se opaža, da nekatera podjetja (Kranj) nimajo 
v redu merilnih instrumentov. 

Razmeroma novo področje v prometu predstavljajo žičnice, ki pa so se 
v zadnjem času močno razmahnile, saj imamo danes v Sloveniji že 48 žičnic 
in to gondolskih, sedežnic in vlečnic. Največja težava v zvezi z varnostjo pro- 
meta na žičnicah je pomanjkanje strokovnjakov, tako za gradnjo žičnic kot 
tudi za poznejše kontroliranje obratovanja. Prav to dejstvo narekuje potrebo po 
novih predpisih, po katerih bodo inšpekcijske in druge upravne zadeve v zvezi 
z žičnicami prenesene iz občinske v republiško pristojnost. Hiba vseh naših 
žičnic je v tem, da so konglomerat raznih proizvajalcev in prav zaradi teh raz- 
ličnosti pri gradnji, je možnost za nesreče večja. Pri večini žičnic so se v času 
izgradnje menjali investitbrji, kar je imelo odraz na samih žičnicah. Tako imamo 
primere, da je žičnica zgrajena na povsem drugi lokaciji kot pa je tista, na pod- 
lagi katere je bila izdelana dokumentacija. Povsem neučinkovita je kontrola 
gradnje žičnic, kot tudi tehnični pregled žičnic za normalno^ obratovanje, ki je 
gola formalnost. V vsej republiki ni niti enega aparata za pregledovanje nosilnih 
vrvi. Občine, ki so dolžne skrbeti za kontrolo žičnic v obratovanju, SO' se temu 
izognile tako-, da prenašajo ta svoja pooblastila na posamezne gospodarske orga- 
nizacije, ki v njenem imenu pregledujejo žičnice. 

Vsekakor se bo potrebno v bodoče za rešitev vprašanj v zvezi z varnostjo 
prometa na žičnicah močneje zavzeti in tudi pripraviti ustrezne predpise za to 
prometno področje. Investitorji ali podjetja, ki upravljajo žičnice, morajo po^ 
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skrbeti za varen in urejen dostop, za urejena parkirišča. Podjetja, ki uprav- 
ljajo z žičnicami, morajo poskrbeti za red na postajališčih, kakor tudi v gondolah. 

Temeljni zakon o varnosti prometa na javnih cestah nima specifičnih določb 
za mesta. Razvoj mesta je nujno vezan z naraščanjem gostote prometa. V mestih 
se zgodi okoli 30'% vseh prometnih nesreč. Gostota prometa v nekaterih kri- 
žiščih v centru mesta zahteva takojšnje ukrepe. Cestišča skozi mesta niso spo- 
sobna, da vzdrže naraščajočo obremenitev. V mestih posebno narašča tranzitni 
promet med posameznimi predmestnimi conami. Pomanjkanje skladišč povzroča 
neposredno dostavljanje y poslovne centre ter se to napajanje trgovskih centrov 
vrši izključno preko dneva, oziroma dopoldneva. Ureditev parkiranja v mestih 
ne zadovoljuje potreb niti po številu niti po varnosti. Sedanji sistem parkiranja 
že onemogoča normalen promet po cestiščih, kjer se vrši parkiranje. V nobenem 
mestu ni zadovoljivo urejeno parkiranje tovornih vozil, niti ni urejenih pro- 
storov za bivanje voznikov, kakor tudi ne organiziranih drugih služb, ki bi 
zagotavljale normalen počitek, higieno in prehrano. Tudi parkiranje avtobusov, 
ki prihajajo v mesta, ni urejeno in se samoiniciativno razvrščajo v zaprtih ali 
senčnih ulicah, kjer tudi čistijo vozove, ne da bi kdo skrbel, da se ta neorgani- 
zirana parkirišča čistijo. Ustavljanje vozil v nekaterih ozkih ulicah centra zavira 
normalen promet. Na nekaterih mestih v centru Ljubljane bodo potrebne par- 
kirne ure, da se omogoči uporaba parkirišč širšemu krogu interesentov, hkrati 
pa prepreči garažiranje na teh površinah. Varnost prometa v semaforiziranih 
križiščih se je znatno povečala, ugotavlja pa se, da že nekatera rekonstruirana 
in semaforizirana križišča predstavljajo ozko grlo. Javni mestni promet v Ma- 
riboru in Ljubljani opravlja okoli 90 %> prevoza delavcev na delo in z dela. 
Vključevanje vozil javnega prometa v tekoči promet povzroča pogoste nesreče, 
zato se odpira vprašanje vzpostavitve režima prednosti za komunalni promet. 
Postajališča niso urejena in se često uporablja drugi cestni vozni pas za posta- 
jališča vozil mestnega prometa. Vozni park mestnega prometa je zelo heterogen 
in ne ustreza vedno specifičnim zahtevam vožnje po mestnih ulicah. Ta vozila 
se tudi prekomerno obremenjujejo1, zlasti ob konicah, ker podjetja javnega pro- 
meta ne upoštevajo ali ne morejo obvladati navala potnikov v času prometnih 
konic (slabo vreme, konec in začetek delovnega časa). Posebna vozila, kot so 
rešilni in gasilski vozovi, niso deležna prednosti, kljub uporabi predpisanih 
znakov. 

Promet pešcev in kolesarjev, razni manifestativni pohodi in pogrebi pred- 
stavljajo svojstven problem posebno na cestah prvega reda. Posebne označbe 
na prehodih za pešce so nezadostne. Ugotavlja se, da označbe vzdržijo največ 
14 dni do 3 tednov, ter zahtevajo po tem času obnovitev. V Celju se ugotavlja, 
da tako označujejo.cestišča enkrat letno, kar pomeni, da pešci v tem mestu sploh 
niso usmerjeni. Kolesarskih stez v mestih, z izjemo v Ljubljani, v Mariboru in 
v Celju ni, oziroma niso primerno urejene. Kljub ugotovitvam, da se prevaža 
s kolesi na delo in z dela mnogo delavcev, posebno v Celju, za varnost kolesarjev 
ni poskrbljeno. 

Čiščenje cest ovirajo vozila, ki so parkirana na ulici. Primanjkuje nujno 
potrebne mehanizacije za čiščenje. Zimska služba ni dovolj hitra, kar pa po- 
vzroča, da na cestiščih zmrzne plast snega, ki jo je treba odstranjevati z buldo- 
žerji ali krampi, kar poškoduje asfalt. Zato so le-tu najpogosteje prometne 
nesreče. Razsvetljava je nezadostna, posebno v Mariboru in Celju. Nevarna kri- 
žišča in nivojska križanja z železnico celo v samem mestu Celje niso zadostno 
razsvetljena. 
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Odstranjevanje posledic nesreč je urejeno le za lažja vozila. V zadnjem 
času je za reševanje težjih vozil urejeno le v Ljubljani, mesti Maribor in Celje 
pa nimata ustreznega dvigala, ki bi odstranjeval posledice nesreč ali sodeloval 
pri reševanju. 

V vseh treh mestih obstoje kolektivni organi, ki obravnavajo varnost pro- 
meta, oziroma promet nasploh. Opaža se, da je celo več teh organov, med kate- 
rimi pa ni potrebne koordinacije, to velja posebno za mesti Maribor in Ljubljano-, 
ki sta razdeljeni na občine. Taka situacija narekuje eventualno vzpostavitev 
skupnih organov oziroma prometnih uradov. V vseh treh mestih so pripravljeni 
odloki o ureditvi prometa na območju mesta, o zimski službi in podobno. 

Preventivni urbanistični ukrepi so podvzeti le v mestih Ljubljana in Mari- 
bor. Tu so rezervirane površine, ki jih bo v doglednem času zahtevala gostota 
prometa, oziroma cestno omrežje. Taki ukrepi pa niso predvideni v Celju, niti 
niso občasne rekonstrukcije v skladu s perspektivnim načrtom razvoja mesta, 
ker tega načrta ni. Ljubljana ima tudi posebno študijo razvoja prometa, ki jo 
obravnava skladno z urbanističnim razvojem Ljubljane. 

Odbor meni, da je potrebno- v mestih, ki so razdeljena na občine, uskladiti 
in do potrebne mere tudi poenotiti določila, ki urejajo promet v posamezni 
občini. Enotno naj bi se rešilo vprašanje parkirnih prostorov za osebne in tovorne 
avtomobile, postaj ališč za vozila mestnega prometa, komunalnega prometa, 
tranzita, uvajanja semaforskega sistema in tudi druga vprašanja, ki so po- 
membna za mestne občine. V centru mesta naj se omeji promet po ozkih 
poslovnih ulicah, na ulicah, kjer poteka promet, pa onemogočiti parkiranje in 
garažiranje. 

Tisk oziroma informativna sredstva objavljajo le skope podatke tako, da ni 
dosežen vzgojni učinek. Z opozorili na vedenje in s primernimi analitičnimi 
članki bi lahko vplivali bolj vzgojno, kajti sedaj so ljudje zgolj informirani o 
dogodku, ne pa tudi o vzrokih in posledicah prometnih nesreč. V tisku bi morali 
zato nesreče bolj analizirati in ne zgolj registrirati. Prikazati je treba vzroke 
in tudi posledice nesreč. Tisk, radio in televizija naj bi večkrat pripravljali 
anketne akcije, s katerimi bi vplivali na urejanje prometa, prometno varnost, 
izboljšanje cest itd. Takšne anketne akcije bi bile prispevek tiska in radia k 
splošni prometni vzgoji in večji pritisk na smotrno urejanje prometnih vprašanj. 
Bralcem naj bi bila dana možnost, da preko tiska, v posebni rubriki, opozarjajo 
voznike na prekrške, ki so jih storili, vendar teh opozoril ne bi smeli uporabiti za 
kaznovanje in preganjanje. Na primer voznik očitno izsiljuje prednost na pre- 
hodu za pešce. Z opozorilom na njegovo vedenje bi vplivali na ostale. Oddaje 
o varnosti o prometu so na televiziji opustili zaradi pomanjkanja denarja. Za- 
nimanje za oddajo je bilo izredno veliko, bila je kvalitetna in zato bi jo veljalo 
ponovno uvesti. V tisku in radiu bi morali popularizirati ljudi, ki nesreče pre- 
prečujejo. Poznamo sicer znak »vzorni voznik«, nikoli pa se ne spomnimo na 
številne ljudi, ki na najrazličnejše načine preprečujejo nesreče. V tisku naj 
bi se poleg vesti o nesrečah pojavljala tudi poročila in komentarji. Komentar 
osvetli posamezen dogodek ali celo vrsto dogodkov, ki prav gotovo deluje 
vzgojno. 
Št.: 34-34/65 
Ljubljana, 16. 6. 1965 
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PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o oblikovanju in uporabi sredstev 

za investicije v gospodarstvu 

1. člen 

V zakonu o oblikovanju in uporabi sredstev za investicije v gospodarstvu 
(Uradni list SRS, št, 7-39/65) se 3. člen spremeni in dopolni tako, da glasi: 

Banka uporabi sredstva iz prejšnjega člena najprej za izpolnitev obveznosti 
za leto 1965 iz pogodb, s katerimi so bili odobreni krediti iz usmerjenih sredstev 
SR Slovenije ter za nove transe za nadaljevanje izgradnje objektov v skladu 
s smernicami družbenega plana SR Slovenije za leto 1965 tako, da bi bila v 
razdelitvi celotnega posojila dosežena naslednja razmerja: 

  — V "/o 

15 

15 
10 

2,4 
21 
20 

16 
4 

11 
18 

Naložbe v obratna sredstva . . . 
Naložbe v osnovna sredstva: 
— na področju industrije .... 

v tem: za energetske objekte 
za grafično industrijo 

—■ na področju kmetijstva . . . 
— na področju prometa  

v tem: za cestni sklad SRS . . 
za progo Koper—Prešnica 

— na področju turizma in gostinstva 
— za negospodarske investicije . . 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Z zakonom o prenehanju veljavnosti zakona o prispevku v družbene inve- 
sticijske sklade in o zagotovitvi sredstev za ureditev obveznosti, nastalih z od- 
pravo tega prispevka (Ur. 1. SFRJ 31/64), so bile socialistične republike poobla- 
ščene, da razpišejo posojila do največ 15% sredstev, ki jih iz svojega čistega 
dohodka po zaključnem računu iz leta 1964 vložijo v svoje sklade gospodarske 
in druge organizacije. Z zakonom o posojilu SR Slovenije za zagotovitev sred- 
stev za ureditev obveznosti, nastalih z odpravo prispevka v družbene investi- 
cijske sklade, je SR Slovenija razpisala to posojilo, z zakonom o oblikovanju 
in uporabi sredstev za investicije v gospodarstvu pa je izvršila osnovno usmeritev 
za uporabo sredstev, pridobljenih s posojilom. 

Ob priliki sprejemanja teh zakonov je bilo predvideno, da bodo znašala 
sredstva posojila okoli 17,7 milijarde din, ki so bila v celoti razporejena za 
investicije v osnovna sredstva po posameznih gospodarskih dejavnostih. Zadnji 
podatki iz zaključnih računov ter vpliv ukrepov za stabilizacijo^ tržišča pa kažejo, 
da ne bo mogoče doseči predvidenih sredstev in njihove razporeditve tako, kakor 
se je predvidevalo v zakonu, temveč prihaja do naslednjih sprememb: 
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— po podatkih iz zbirnika zaključnih računov delovnih organizacij za leto 
1964, ki ga je sestavila Služba družbenega knjigovodstva, bodo znašala sredstva 
obveznega posojila okoli 15 milijard din. Navedena sredstva se povečajo za 
obveznosti Splošne gospodarske banke do usmerjenih sredstev v višini 590 mi- 
lijonov, ki jih je v letu 1964 v nasprotju z zakonom o usmeritvi republiških 
sredstev porabila banka za financiranje izgradnje Steklarne v Novem mestu, 
zmanjšajo pa se za 408 milijonov dinarjev, ki jih je banka konec leta 1964 
začasno izplačala iz svojih bančnih sredstev za kritje obveznosti po kreditih iz 
usmerjenih sredstev republike, ker na tem računu zato ni bilo razpoložljivih 
sredstev. Saldirana obveznost Splošne gospodarske banke do usmerjenih sredstev 
republike znaša tako 182 milijonov dinarjev in bi bila na tej osnovi razpoložljiva 
sredstva republike za investicije v gospodarstvu okoli 15 182 milijonov dinarjev; 

— z zveznimi predpisi za stabilizacijo tržišča je obvezno vlagati 25 l0/o od 
vseh bančnih sredstev za trajna obratna sredstva. Sredstva obveznega posojila 
sicer s temi predpisi niso zajeta, vendar pa nerešena vprašanja glede trajnih 
obratnih sredstev (predvsem Iskra) zahtevajo, da tudi republika podvzame 
ustrezne napore, da bi prispevala k reševanju tega problema. Predlagamo, da 
bi iz sredstev obveznega posojila izločili za obratna sredstva 15 %, kar znese 
2250 milijonov din. 

Zaradi teh sprememb bi se nasproti prvotno predvidenim sredstvom znižala 
sredstva za investicije v osnovna sredstva za okoli 4,7 milij. din, kar zahteva 
ponovno proučitev prvotne usmeritve sredstev. Na osnovi izvršenih analiz pred- 
lagamo naslednje spremembe v razdelitvi: 

1. Razpoložljiva sredstva: 
— v milijonih dinarjev 

— 15 "/o obvezno posojilo    15 000 
— vračilo sredstev SGB  182 

Skupaj razpoložljiva sredstva  15 182 

2. Razdelitev sredstev 

Obveznost 
iz 1. 1964 

Nove 
transe Skupaj '/• 

Obratna sredstva    — 
Osnovna sredstva 
— industrija  325 

v tem: energetika  — 
grafična industrija ... — 

— kmetijstvo  3212 
— promet: 

v tem: sklad SRS za ceste . . . 415 
proga Koper—Prešnica . 104 

— turizem  1137 
— negospodarske investicije . . . 569 

2250 

1970 
1595 

375 

2000 
500 
500 

2200 

2 250 

2 295 
1 595 

375 
3 212 

2 415 
604 

1 637 
2 769 

15 

15 
10 

2,4 
21 

16 
4 

11 
18 

Skupaj 5762 9420 15 182 100 
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V primerjavi s sedaj veljavno razdelitvijo po zakonu bi na posamezne go- 
spodarske dejavnosti odpadla naslednja sredstva: 

— v milijonih dinarjev 
Razdelitev po zakonu Predlagana razdelitev 
znesek °/o % znesek 

Obratna sredstva  p 
Osnovna sredstva: 
— industrija  
— kmetijstvo  
— promet   
— turizem  
— negospodarske investicije 

Skupaj 

3 491 
4 062 
4 636 
2 243 
3 355 

17 787 

19 
23 
28 
13 
19 

100 

2 295 
3 212 
3 019 
1 637 
2 769 

15 182 

15 

15 
21 
20 
11 
18 

100 

K predlaganim spremembam dajemo naslednjo obrazložitev: 
— Sredstva za trajna obratna sredstva so predvidena v višini 1-5°/», kot 

je že predhodno obrazloženo. Glede na pereče probleme pri investicijah za 
osnovna sredstva večje izločitve za te namene ni bilo mogoče predvideti. 

—■ Sredstva za energetiko bi znašala 1595 milij. din, nasproti 2300, kolikor 
je bilo predvideno po prvotni razdelitvi. Za ostale objekte s področja industrije 
se predvideva 700 milij. din, kar predstavlja le kritje že izvršenih del z nujnim 
zavarovanjem. Poleg tega bi se uporabila za energetiko sredstva iz anuitet od- 
pravljenega RIF v višini 3500 milij. din, ki so bila že doslej predvidena za te 
namene. 

— Sredstva za kmetijstvo- so predvidena v višini že sprejetih obveznosti po- 
stanju 1. 1. 1965. Z ustrezno prilagoditvijo strukture in dinamike izgradnje bi 
bilo potrebno usmeriti ta sredstva predvsem na take objekte, ki bi prispevali 
k boljši oskrbljenosti domačega tržišča in za katere je potreben krajši rok 
izgradnje. S tako preusmeritvijo sredstev je treba zagotoviti sredstva za nabavo 
mehanizacije in eventualno za nakup zemlje. 

— Posojilo za cestni sklad je zmanjšano od 3 milijarde na 2 milijardi din. 
V okviru skupno razpoložljivih sredstev naj bi sklad usmeril izvajanje del na 
posameznih objektov tako, da bi dosegel čimbolj smotrno potrošnjo oziroma 
racionalno vključitev posameznih odsekov v eksploatacijo. Pripominjamo, da v 
zvezi z gradnjo ceste Naklo—Ljubelj še ni rešeno vračilo posojila v znesku 
1078 milijonov dinarjev, ki ga je najel cestni sklad preko SGB pri investicijski 
banki. 

— Predvidena sredstva za gradnjo proge Koper—Prešnica predstavljajo- 
samo pokritje že izplačanih situacij, ki jih je realizirala SGB na osnovi prvotne 
usmeritve sredstev. Gradnjo- proge bi lahko nadaljevali le pod pogojem, če bo 
SGB realizirala dogovor s komunalnimi bankami glede namenskega oročanja 
sredstev za ta objekt. 

— Pri turizmu je izvršeno zmanjšanje sredstev pavšalno s tem, da se za 
obstoječe obveznosti in nove tranše razporedijo sredstva za najbolj interesantne 
objekte. 

— Sredstva, ki bodo na razpolago skladu za negospodarske investicije, 
skupno z znižanimi sredstvi iz proračuna za 500 milijonov, zadoščajo samo za 



Priloge 255, 

kritje že izvršenih del ter za nadaljevanje del v omejenem obsegu pri gradnji 
nove knjižnice SAZU, Slovenskega narodnega gledališča in nekaterih obmejnih 
prehodov. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
16. 6. 1965, št. 402-54/65. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora sta na 
skupni seji dne 16. junija 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o uporabi sredstev za investicije v gospodarstvu. 

V razpravi sta sodelovala tudi predstavnik Izvršnega sveta, s strani Splošne 
gospodarske banke SR Slovenije pa predsednik upravnega odbora in generalni 
direktor. 

O potrebi po spremembi zakona o uporabi sredstev za investicije v gospo- 
darstvu sta načelno opozorila Republiški zbor že komisija za družbeno nad- 
zorstvo Skupščine in odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega 
zbora v njunem poročilu o razpravi v zvezi s stanjem gospodarstva v prvih štirih 
mesecih leta 1965. 

1. Glede umestnosti sprejema zakonskega predloga, ki ga je predložil Izvršni 
svet 8. 6. 1965, sta odbora ugotovila, da je ta predlog utemeljen z naslednjim: 

— Ob sprejemu zakona o posojilu republike za zagotovitev sredstev za ure- 
ditev obveznosti, nastalih z odpravo prispevka v družbene investicijske sklade, 
je bilo predvideno, da bodo znašala sredstva posojila okoli 17,7 mlrd din. 
Podatki iz zaključnih računov delovnih organizacij za leto 1964 pa kažejo, da bo 
priliv teh sredstev znašal le okoli 15 mlrd din. Občutna razlika med prvotno in 
sedaj ocenjeno realizacijo že sama po sebi opozarja, da dosedanja razmerja v 
razdelitvi teh sredstev ne ustrezajo; 

—• z zakonom o oblikovanju in. uporabi sredstev za investicije v gospodar- 
stvu SO' bila predvidena sredstva razporejena samo za investicije v osnovna 
sredstva. Splošni napori za stabilizacijo odnosov v gospodarstvu in v skladu s 
tem zaostreni pogoji kreditiranja obratnih sredstev, kakor tudi spremenjeni 
splošni pogoji gospodarjenja pa zahtevajo', da se del sredstev, s katerimi raz- 
polaga republika, nameni tudi za naložbe v obratna sredstva; 

— predložene spremembe v razdelitvi republiških sredstev pomenijo hkrati 
napor, da se v okviru restrikcij na področju investicij v osnovna sredstva zago- 
tovijo sredstva predvsem za nadaljevanje del na nekaterih objektih, ki spadajo 
med naša najpomembnejša področja (energetika, promet, negospodarske inve- 
sticije). 

2. V razpravi je predstavnik Splošne gospodarske banke opozoril, da je bilo 
doslej realiziranih komaj okoli 8 mlrd predvidenega priliva. S tem je nakazal 
možnost, da posojilo* ne bi bilo realizirano niti v sedaj predvideni višini. Odbora 
menita, da je ocena priliva na okoli 15 mlrd din glede na podatke iz zaključnih 
računov delovnih organizacij povsem realna in da gre le za vprašanje dosled- 
nosti vplačil s strani delovnih organizacij. S tem v zvezi sta komisija za druž- 
beno nadzorstvo Skupščine in odbor za družbeni plan, finance in proračun 
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Republiškega zbora v že omenjenem poročilu opozorila na potrebo, da Služba 
družbenega knjigovodstva z ustreznimi ukrepi zagotovi vplačila v skladu z do- 
ločili zakona o posojilu SR Slovenije za zagotovitev sredstev za ureditev obvez- 
nosti nastalih z odpravo prispevka v družbene investicijske sklade. Odbora 
menita, da je Službo družbenega knjigovodstva potrebno ponovno opozoriti na 
ukrepanje za pravočasno vplačilo posojila. 

S strani predstavnika Splošne gospodarske banke je bilo postavljeno tudi 
še vprašanje, kaj naj banka ukrene, če bi realizacija posojila izrazito odstopala 
od sedanjih predvidevanj. Odbora sta ocenila tako možnost kot malo verjetno; 
v vsakem primeru pa naj banka tekoče informira Skupščino o realizaciji posojila, 
da bi se lahko pravočasno predložilo ustrezno spremembo predpisa, če bi ta 
skrajna možnost prišla vendarle v poštev. 

3. Odbora sta se v razpravi precej časa zadržala pri obveznostih, ki izvirajo 
iz kreditov, odobrenih iz republiških sredstev v prejšnjih letih. Pri tem sta 
ugotovila naslednje: 

— da so se doslej te obveznosti navajale vsakokrat v drugačnih zneskih, 
kar je onemogočalo' jasno predstavo o obsegu teh obveznosti. Tako se je na pri- 
mer letos v februarju ob sprejemu zakona o oblikovanju in uporabi sredstev 
za investicije v gospodarstvu navajalo, da znašajo obveznosti 5487 mio din, v 
poročilu Splošne gospodarske banke o poslovanju z republiškimi investicijskimi 
sredstvi v letu 1964 z dne 7. maja letos se navaja, da znašajo 6851,8 mio din, v 
obrazložitvi predloženega zakona pa se navaja znesek 5762 mio din. Poleg raz- 
ličnih številk o skupnih obveznosti na račun republiških sredstev se vsakokrat 
različno prikazujejo tudi obveznosti po posameznih področjih. 

Da bi se končno razčistile obveznosti, ki bremenijo republiška sredstva, sta 
odbora zahtevala od Splošne gospodarske banke, da predloži podroben seznam 
obveznosti iz prejšnjih let. Tak pregled naj bi se kot dopolnilno gradivo predloga 
zakona predložilo poslancem obeh zborov. Generalni direktor Splošne gospo- 
darske banke je prevzel obveznost, da bo zahtevani pregled pravočasno izdelan. 

•— Komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine in odbor za družbeni plan, 
finance in proračun Republiškega zbora sta že na skupni seji dne 21. maja 1965 
ugotovila, da je banka kršila zakon o- usmeritvi sredstev SR Slove'nije za finan- 
ciranje investicij v letu 1964 

— ker je preangažirala razpoložljiva sredstva za 2315,4 mio din; 
— ker je na področju prometa in turizma odobrila manjšo oziroma večjo 

vsoto kreditov, kot je bilo določeno z zakonom; in 
— ker je mimo določil zakona odobrila kredit v znesku 440 mio din za Ste- 

klarno Novo mesto. 
Iz podatkov, navedenih v obrazložitvi zakonskega predloga, je razvidno, da 

je banka že prevzela v breme bančnih sredstev kreditiranje Steklarne Novo 
mesto. Glede preangažiranja razpoložljivih sredstev pa je predstavnik Splošne 
gospodarske banke zagotovil, da do takih primerov v bodoče ne bo več prišlo. 

■— Iz podrobnejšega pregleda obveznosti iz leta 1964 je možno zaključiti, 
da za posamezna področja (zlasti kmetijstvo in turizem) banka nima izdelanih 
konceptov razvoja in zato tudi ne izdelane takšne politike investiranja, ki bi 
zagotavljala največje učinke. S tem v zvezi je bila tudi ostro kritizirana dose- 
danja politika, ko se je republika udeleževala zveznih natečajev in se odločala 
za posamezne investicije ne glede na to, ali so bile v skladu z ekonomskimi inte- 
resi in strukturo gospodarstva v SR Sloveniji. Zlasti je bilo opozorjeno na ne- 
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ustreznost strukture naložb v kmetijstvu, kjer se je vlagalo precejšnja sredstva 
npr. v prašičje farme, medtem ko se za nabavo mehanizacije ni zagotavljalo 
sredstev. Odbora menita, da je treba s tako politiko prenehati, če hočemo doseči 
večje učinke in skladen razvoj gospodarstva. 

Odbora smatrata, da bi morala Splošna gospodarska banka potem, ko bo 
dobila pooblastilo za revizijo kreditov, izvršiti temeljito revizijo tudi vseh obvez- 
nosti, ki bremenijo republiška sredstva; cilj take revizije bi moral biti ta, da se 
opustijo vlaganja v ekonomsko neinteresantne objekte, na ta način pridobljena 
sredstva pa usmeri v naložbe, od katerih je mogoče doseči večje in hitrejše 
učinke. V tem okviru bi se lahko določena sproščena sredstva tudi delno name- 
nila za naložbe v obratna sredstva. 

— V zvezi z obveznostmi iz preteklih let je bilo opozorjeno, da so v obraz- 
ložitvi zakonskega predloga nepravilno oziroma nejasno izkazane obveznosti 
pri skladu SR Slovenije za ceste in pri negospodarskih investicijah. 

Odbora sta ugotovila, da se izkazane obveznosti pri skladu SR Slovenije za 
ceste nanašajo na: 

v mio din 

Podjetje za elektrifikacijo prog Ljubljana 117,4 
Aerodrom Ljubljana    295,3 
Luka Koper    2,3 

Skupaj . . . 415,0 

Kot je razvidno, gre za obveznosti, ki se ne nanašajo na cestni sklad SR 
Slovenije, ampak na obveznosti banke neposredno do posameznih investitorjev. 
Da bi bilo to tudi jasno razvidno v zakonskem predlogu, predlagata odbora 
ustrezni amandma. 

Glede obveznosti za negospodarske investicije pa odbora ugotavljata, da gre 
za naslednje obveznosti: 

v mio din 

Zavod SRS za zdravstveno in tehnično varnost  4,9 
RTV Ljubljana  55,1 
Klinične bolnice Ljubljana  9,2 
Sklad za negospodarske investicije   500,0 

Skupaj . . . 569,2 

Odbora na seji nista mogla ugotoviti, ali so te obveznosti upoštevane v 
sredstvih sklada SRS za negospodarske investicije. 

4. V razpravi o novih odobritvah od sredstev posojila za leto 1965 sta od- 
bora poudarila, da v nobenem primeru ne bi smeli dovoliti začetek gradnje 
kakršnih koli novih objektov. 

Pri predvidenih naložbah v posamezna področja pa odbora ugotavljata 
naslednje: 

— Obratna sredstva. Odbora menita, da predstavlja postavka za obratna 
sredstva v zakonskem predlogu relativno majhen prispevek k reševanju težkega 
problema pomanjkanja obratnih sredstev. Načeto je bilo tudi vprašanje reše- 
vanja takih primerov pomanjkanja obratnih sredstev kot je na primer v Iskri, 
ki je postal tako pereč, da se postavlja vprašanje, kako sanirati to gospodarsko 

17 
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organizacijo. Predstavnik Splošne gospodarske banke je odbora informiral, da 
banka namerava predložiti Skupščini informacijo o tem primeru. 

— Energetika. Ugotovljeno je bilo, da predstavljajo' nove odobritve le del 
sredstev, ki jih mora banka zagotoviti po programu financiranja energetike in 
črne metalurgije v višini 21 mlrd din, za kar bo potreben izreden napor. 

V razpravi je bilo tudi ugotovljeno, da so se sredstva anuitet, namenjena 
za energetske objekte, doslej uporabila samo za EKK Velenje. Odbora smatrata, 
da je treba opozoriti, da določilo zakona o uporabi teh sredstev govori o ener- 
getskih objektih in da zaradi tega ni mogoče smatrati, da so ta sredstva name- 
njena samo za EKK Velenje. To opozorilo je toliko bolj umestno, ker je bilo 
ob sprejemu zakona o oblikovanju in uporabi sredstev za investicije v gospo- 
darstvu ostra razprava o tem, v kakšne objekte se bo ta sredstva usmerilo. 

Razpravo, ki sta jo odbora načela o virih financiranja EKK Velenje, je 
imela namen razčistiti problem nevarnosti zadolževanja republike brez pri- 
stanka republiške Skupščine. To je toliko pomembnejše, ker je predstavnik 
Splošne gospodarske banke izjavil, da banka pri financiranju EKK ni računala 
na financiranje iz bančnih sredstev ter da za EKK Velenje zvezna investicijska 
banka še ni pripravljena zagotoviti ustrezno udeležbo v dinarskih sredstvih. 

Kolikor je bilo mogoče ob tej priložnosti ugotoviti, kakšna je predvidena 
konstrukcija financiranja EKK Velenje in na kakšne garancije se pri tem 
računa, sta se odbora zaenkrat morala zadovoljiti z izjavo' predstavnika Splošne 
gospodarske banke o garancijah, ki jih je dal Izvršni svet SR Slovenije: 

— da je pripravljen sodelovati pri financiranju graditve investicijskih 
objektov EKK Velenje kot porok za primer, če bi Splošna gospodarska banka 
SRS ne bila sposobna izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz kreditne pogodbe; 

—• da prevzema poroštvo za investicijsko posojilo, ki ga najame Poslovno 
združenje Energokemičnega kombinata Velenje, iz sredstev Splošne gospodarske 
banke SR Slovenije v znesku 38,541 mio dinarjev za osnovna sredstva in 
dinarjev 500 mid za obratna sredstva. 

— Izgradnja proge Koper—Prešnica. Odbora sta v obširni razpravi ocenila 
nujnost nadaljnje gradnje te proge. Zaradi tega sta se tudi odločila za amandma, 
s katerim bi se povečala v zakonskem predlogu predvidena sredstva za okoli 
250 mio din. Odbora sta se za ta amandma odločila med drugim tudi zato', da 
bi Splošna gospodarska banka pri večji udeležbi republiških sredstev lažje 
pritegnila sredstva ostalih financerjev (komunalne banke, skupnost 2P in luka 
Koper), kar pomeni, da bi se lahko v letošnjem letu investiralo v ta objekt 
okoli 1,7 mlrd din. 

— Negospodarske investicije. V ostri razprave so bila izražena mnenja, 
da bodo pri skupnem zmanjšanju obsega investicij bolj prizadeta gospodarska 
kot negospodarska področja. 

Načeta so bila tudi vprašanja ustreznosti financiranja posameznih negospo- 
darskih objektov (npr. knjižnice SAZU), kar pa spada že k razpravi o finančnem 
načrtu sklada SRS za negospodarske investicije. 

5. Odbora sta v razpravi tudi poudarila, da banka ne more na svojo roko 
mimo zakona in brez posebnih pooblastil Skupščine obremenjevati republiška 
sredstva za bodoča leta. Prav tako odbora poudarjata, da letošnja dodelitev 
sredstev v nobenem primeru ne pomeni obveznosti, da bi se financiranje posa- 
meznih objektov moralo nadaljevati tudi v bodoče iz republiških sredstev. 

6. Odbora sta izrazila tudi mnenje, da bi bilo treba gradivo^ za podobne 
razprave v bodoče pripraviti tako, da bi bil možen kompleksen pregled nad 
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problematiko, ki je predmet razprave. Izrečene so bile tudi pripombe glede 
kratkih rokov, v katerih je običajno treba proučiti posamezna pomembnejša 
vprašanja in do njih zavzeti stališče. 

7. Odbora sta zakonski predlog v načelu sprejela, v razpravi po posameznih 
členih pa sta sprejela naslednje dopolnilne in spreminjevalne predloge. 

k 1. členu, in sicer: 
a) v prvi vrsti tabele o razdelitvi sredstev se pri postavki »Naložbe v 

obratna sredstva« zniža odstotek od 15 na 13 '%>. 
b) Pri postavki »Naložbe v osnovna sredstva« se pri prvi alinei spremeni in 

dopolni razčlenitev tako, da se glasi: 

— na področju industrije  15 
od tega: za energetske objekte  10,5 

za grafično industrijo  2,4 
za ostalo industrijo  2.1 

c) Pri tretji alinei »na področju prometa« se besedilo spremeni tako, da 
se glasi: 

— na področju prometa    22 
od tega: za cestni sklad SRS  13,3 

za progo Koper—Prešnica  6,0 
za ostali promet   2,7 

S predlaganimi dopolnilnimi in spreminjevalnimi predlogi se je hotelo 
doseči, da se del sredstev (okoli 250 mio din) preusmeri iz naložb v obratna 
sredstva v naložbe za progo Koper—Prešnica. Nova razčlenitev postavke »na 
področju industrije« je redakcijskega značaja, delno pa povezana z zaokrože- 
vanjem odstotkov. Sprememba v postavki »na področju prometa« in njeni raz- 
členitvi je povezana s prenosom sredstev iz postavke »Naložbe v obratna sred- 
stva« in z izločitvijo starih obveznosti v posebno' postavko »ostali promet«. 

Predstavnik Izvršnega sveta še je z vsemi dopolnilnimi in spreminjevalnimi 
predlogi strinjal, razen s predlogom o znižanju odstotka sredstev za naložbe' 
v obratna sredstva od 15% na 13% in povečanjem odstotka prometa (oziroma 
proge Koper—Prešnica) od 20 na 22'%>, o katerem bo podal izjavo naknadno^ 

S sprejetjem omenjenih dopolnilnih in spreminjevalnih predlogov bi bila 
dosežena naslednja razdelitev sredstev: 

Obvez- 
nosti iz 
leta 1964 
nosti iz N™? skupa;j ./, 

Naložbe v obratna sredstva  — 2000 2 000 13,0 
Naložbe v osnovna sredstva 
— industrija  325 1970 2 295 15,0 

od tega: energetika  1595 1 595 10,5 
grafična industrija .... 375 375 2,4 
ostala industrija  325 — 325 2,1 

— kmetijstvo 3212 —- 3 212 21,0 

— promet 
17* 

519 2750 3 269 22,0 
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Obvez- 
nosti iz 
leta 1964 
nosti iz £a°v?e Skupaj % 

od tega: sklad SRS za ceste .... — 2000 2000 13,3 
proga Koper—Prešnica . . 104 750 854 6,0 
ostali promet , 415 — 415 2,7 

turizem   1137 500 1 637 11,0 

negospodarske investicije  569 2200 2 769 18,0 

Skupaj . . . 5762 9420 15 182 100,0 

8. Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je za 
svojega poročevalca določil poslanca Ivana Lužovca, odbor za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora pa poslanca inž. Franca 
Tesovnika. 

St.: 402-54/65 
Ljubljana, 16. 6. 1965 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora sta na 
skupni seji 21. junija 1965 razpravljala o amandmaju Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije z dne 21. 6. 1965, v katerem se predlaga, da se odstotki v tabeli 
o razdelitvi sredstev za investicije v gospodarstvu v 1. členu predloga zakona 
z dne 8. 6. 1965 spremenijo tako, da se: 

V prvi vrsti pri odstavku »Naložbe v obratna sredstva« zniža odstotek od 
15 na 12 °/o. 

Pri postavki »Naložbe v osnovna sredstva« 
a) v drugi alinei »na področju kmetijstva« zniža odstotek od 21 na 20°/o; 
b) v drugi alinei »na področju prometa« poveča odstotek od 20 na 22 % 

s tem, da se v razčlenitvi izloči v novo postavko »za druge objekte« sredstva 
za obveznosti iz prejšnjih let v višini 2,5 °/o, ki So bile prikazane v zakonskem 
predlogu kot obveznosti sklada SR Slovenije za ceste; skladu SR Slovenije za 
ceste pa določi udeležbo v razdelitvi na 15,5 °/o; 

c) v peti alinei »za negospodarske investicije« poveča odstotek od 18 na 
20 °/o. 

S tem amandmajem se: 
—■ znižajo sredstva, namenjena za naložbe v obratna sredstva za 500 mio din; 
— znižajo sredstva za naložbe v osnovna sredstva v kmetijstvu za 200 

mio din; 
— povečajo sredstva za naložbe v osnovna sredstva v prometu (sklad 

SR Slovenije za ceste) za 400 mio din; in 
— povečajo se sredstva za naložbe v negospodarske investicije za 300 

mio din. 
Odbora sta ta amandma Izvršnega sveta sprejela. 
Ta amandma Izvršnega sveta pa ne upošteva predloga odbora za družbeni 

plan, finance in proračun Republiškega zbora in odbora za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora glede razporeditve večjih 
sredstev za progo Koper—Prešnica. Odbora sta namreč-že na svoji seji dne 
16. 6. 1965 predlagala zmanjšanje odstotka pri postavki »Naložbe v obratna 
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sredstva« za 2% in ustrezno povečanje odstotka v tretji alinei »na področju 
prometa« oziroma pri sredstvih za progo Koper-—Prešnica. Glede na sprejeti 
amandma Izvršnega sveta bi to pomenilo znižanje odstotka pri postavki »Na- 
ložbe v obratna sredstva« od 12 na 10 % in povečanje odstotka v tretji alinei 
»na področju prometa« od 22 na 24 °/o ter zato ustrezno povečanje udeležbe 
proge Koper—Prešnica od 4 na 6 #/o. 

Upoštevaje že sprejeti amandma Izvršnega sveta ter amandma obeh odborov 
bi bila razdelitev sredstev naslednja: 

v °/« 

Naložbe v obratna sredstva  10 
Naložbe v osnovna sredstva 
— na področju industrije  15 

v tem: za energetske objekte  10 
za grafično industrijo  2,4 
za druge objekte v industriji  2,6 

— na področju kmetijstva  20 
— na področju prometa     24 

v tem: za cestni sklad SRS  15,5 
za progo Koper—Prešnica  6 
za druge objekte  2,5 

— na področju turizma in gostinstva  11 
— za negospodarske investicije . .    20 

Odbora sta tudi na seji 21. 6. 1965 vztrajala na svojem amandmaju, ki ga 
predstavnik Izvršnega sveta ni sprejel. Odbora sta menila, da bodo večja sred- 
stva republike pri financiranju proge Koper—Prešnica glede na njen gospo- 
darski pomen za SR Slovenijo prispevala k pritegnitvi sredstev ostalih finan- 
cerjev. 

Zato predlagata odbora zboroma, da sprejmeta predlog zakona z amand- 
majem Izvršnega sveta in z amandmajem obeh odborov v zvezi z razporeditvijo 
večjih sredstev za progo Koper—Prešnica. 

St.: 402-54/65 
Ljubljana, 21. 6. 1965 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
21. 6. 1965 obravnavala amandmaje Izvršnega sveta in odbora za družbeni plan, 
finance in proračun Republiškega zbora ter odbora za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
oblikovanju in uporabi sredstev za investicije v gospodarstvu. 

V obravnavi amandmaja Izvršnega sveta k 1. členu zakonskega predloga je 
bilo v komisiji postavljeno vprašanje, ali je možno že v zakonskem predlogu 
izhajati iz predvidenega znižanja sredstev za izpolnitev pogodbenih obveznosti 
za leto 1965 na področju kmetijstva; obveznosti bi se predvidoma zmanjšale za 
200 milijonov dinarjev. Po izjavi predstavnika Izvršnega sveta so obveznosti na 
področju kmetijstva v času od predložitve zakonskega predloga Skupščini SRS 
do danes dejansko že zmanjšane za 120 milijonov dinarjev, nadaljnje zmanjšanje 
do predvidene vsote pa bo izvedeno v najkrajšem času. 

Po mnenju komisije bi pravno najbrž bolj ustrezala rešitev, da bi se prvotni 
zakonski predlog v 1. členu dopolnil z novim odstavkom, po katerem bi se pri- 
hranjena sredstva zaradi morebitnega zmanjšanja obveznosti med letom 1965 
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uporabila za naložbe v osnovna sredstva na določenih področjih. To iz razloga, 
ker republika neposredno ne more zmanjšati pogodbenih obveznosti. Vendar je 
po stališču komisije možna tudi rešitev kot je predlagana v amandmaju Izvrš- 
nega sveta; vendar bo treba v primeru, če bi med letom 1965 obveznosti ne bile 
zmanjšane v predvidenem obsegu, zakon ponovno dopolniti še pred koncem 
leta 1965. 

K drugim amandmajem zakonodajno-pravna komisija ni imela pripomb. 

Št.: 402-54/65 
Ljubljana, 21. 6. 1965 

PREDLOG ODLOKA 
o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije 

za negospodarske investicije za leto 1965 

Na podlagi 151. člena ustave SR Slovenije in drugega odstavka 7. člena 
zakona o skladu SR Slovenije za negospodarske investicije (Ur. 1. SRS, št. 
36-64/65) je Skupščina SR Slovenije na seji Republiškega zbora dne 22. junija 
1965 in na seji Organizacijsko-političnega zbora dne 23. junija 1965 sprejela 

ODLOK 

o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske 
investicije za leto 1965. 

I. 

K spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske inve- 
sticije za leto 1965, ki ga je sprejel upravni odbor sklada SR Slovenije za nego- 
spodarske investicije na svoji seji dne 21. junija 1965 in ki po tej spremembi 
izkazuje dohodke v znesku 7 251 892 893 in izdatke v enaki višini, se daje so- 
glasje. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
21. 6. 1965, št. 400-21/65 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora je na seji 
18. junija 1965 obravnaval rebalans finančnega načrta sklada SR Slovenije za 
negospodarske investicije za leto 1965, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
v soglasje upravni odbor sklada. 
■ Odbor je sklenil, da bo predlagal Republiškemu zboru, da k predloženemu 
rebalansu finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske investicije 
za leto 1965 ne da soglasja. 
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Ugotovljeno je bilo, da z rebalansom finančnega načrta sklada SR Slovenije 
za negospodarske investicije za leto 1965 niso upoštevane intencije in priporočila 
upravnemu odboru sklada, sprejeta na 20. seji Republiškega zbora, naj se z 
eventualnim rebalansom zagotovi predvsem sredstva za objekte, ki se v letoš- 
njem letu nadaljujejo in ki imajo za izgradnjo zagotovljeno vso potrebno doku- 
mentacijo. Z rebalansom finančnega načrta pa so odvzeta oziroma občutno 
zmanjšana sredstva prav za te objekte (SNG Drama, mejni prehodi). 

Odbor zato predlaga, upravnemu odboru sklada, naj ponovno obravnava 
predloženi rebalans finančnega načrta in ga uskladi z omenjenim priporočilom 
Skupščine. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da k pred- 
loženemu rebalansu finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske 
investicije za leto 1965 ne da soglasja. 

Za svojega poročevalca je odbor določil predsednika Nika Belopavloviča. 

Št.: 400-21/65 
Ljubljana, 19. 6. 1965 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora je v poro- 
čilu z dne 19. 6. 1965 predlagal Republiškemu zboru, da ne da soglasja k reba- 
lansu finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske investicije za 
leto 1965, ker rebalans ne upošteva priporočil, ki jih je upravnemu odboru 
sklada dal Republiški zbor. Odbor je tudi predlagal upravnemu odboru sklada, 
naj ponovno obravnava rebalans finančnega načrta in ga uskladi z omenjenim 
priporočilom Skupščine. 

Upravni odbor sklada SR Slovenije za negospodarske investicije je 21. ju- 
nija 1965 umaknil prvotni rebalans in Skupščini SR Slovenije predložil nov 
rebalans sklada. Odbor za organizacijsko-politična vprašanja je na seji dne 
22. junija 1965 obravnaval spremenjeni rebalans finančnega načrta sklada 
SR Slovenije za negospodarske investicije za leto' 1965 in ugotovil, da ta rebalans 
v celoti upošteva priporočila Skupščine upravnemu odboru sklada in da so 
potrebna sredstva za nadaljevanje gradnje objektov SNG Drama, SAZU knjiž- 
nica, Klub poslancev in za ureditev obmejnih prehodov zagotovljena. 

Glede na to odbor predlaga Republiškemu zboru, da k spremenjenemu 
rebalansu finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske investicije 
za leto 1965 da soglasje. 

Za svojega poročevalca je odbor določil predsednika Nika Belopavloviča. 

Št.: 400-21/65 
Ljubljana, 22. 6. 1965 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 18. junija 1965 
obravnaval rebalans finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske 
investicije za leto 1965, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje 
upravni odbor sklada. 

Odbor je sklenil, da bo predlagal Organizacijsko-političnemu zboru, da 
k predloženemu rebalansu finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospo- 
darske investicije za leto 1965 ne da soglasja. 
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V razpravi je bilo ugotovljeno, da v rebalansu finančnega načrta sklada 
SR Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965 niso upoštevane inten- 
cije in priporočila upravnemu odboru sklada, sprejete na 22. seji Organizacijsko- 
političnega zbora, da naj se z eventualnim rebalansom zagotovi predvsem sred- 
stva za objekte, ki se v letošnjem letu nadaljujejo in ki imajo za izgradnjo 
zagotovljeno vso potrebno dokumentacijo. Z rebalansom finančnega načrta pa 
so odvzeta oziroma občutno zmanjšana sredstva prav za te objekte (SNG Drama, 
mejni prehodi). 

Odbor zato predlaga upravnemu odboru sklada, naj ponovno obravnava 
predloženi rebalans finančnega načrta in ga uskladi z omenjenim priporočilom 
Skupščine SR Slovenije. 

Odbor predlaga Organizacijsko-političnemu zboru Skupščine SR Slovenije, 
da k predloženemu rebalansu finančnega načrta sklada SR Slovenije za nego- 
spodarske investicije za leto 1965 ne da soglasja. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanko1 Silvo Cerjak. 

Št.: 400-21/65 
Ljubljana, 21. 6. 1965 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je v svojem poročilu z dne 21. 6. 1965 predlagal Organizacijsko- 
političnemu zboru, da ne da soglasja k rebalansu finančnega načrta sklada 
SR Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965, ker niso upoštevane 
intencije in priporočila upravnemu odboru sklada, sprejeta na 22. seji Organi- 
zacij sko-političnega zbora, da naj se z eventualnim rebalansom zagotovi pred- 
vsem sredstva za objekte, ki se v letošnjem letu nadaljujejo in ki imajo za 
izgradnjo zagotovljeno vso potrebno dokumentacijo. Z rebalansom finančnega 
načrta pa so odvzeta oziroma občutno^ zmanjšana sredstva prav za te objekte 
ŠNG Drama, mejni prehodi). Odbor je zato predlagal upravnemu odboru 
sklada, da naj ponovno obravnava rebalans finančnega načrta in ga uskladi 
z omenjenim priporočilom Skupščine. 

Upravni odbor sklada SR Slovenije za negospodarske investicije je 21. ju- 
nija 1965 umaknil prvotni rebalans in Skupščini SR Slovenije predložil nov 
rebalans sklada. Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je na svoji 
seji danes dne 23. junija 1965 obravnaval spremenjeni rebalans finančnega 
načrta sklada SR Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965 in ugotovil, 
do ta rebalans upošteva priporočila Skupščine upravnemu odboru sklada in da 
so potrebna sredstva za nadaljevanje gradnje objektov SNG Drama, SAZU 
knjižnice, Kluba poslancev in za ureditev mejnih prehodov zagotovljena. 

Glede na to predlaga odbor Organizacijsko-političnemu zboru, da k spre- 
menjenemu rebalansu finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske 
investicije za leto 1965 da soglasje. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanko Silvo Cerjak. 

Št.: 400-21/65 
Ljubljana, 23. 6. 1965 
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POROČILO 
k rebalansu finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije za leto 1965 

Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega -zbora in odbor za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora Skupščine SRS sta 
na svoji skupni seji dne 21. 6. 1965 obravnavala rebalans finančnega načrta 
cestnega sklada SRS za leto 1965. katerega je Skupščini predložil na vpogled 
upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije. 

Odbora sta na podlagi obrazložitev predstavnikov sklada in razprave zavzela 
naslednja stališča: 

— odbora se strinjata z razdelitvijo sredstev, predlagano v rebalansu fi- 
nančnega načrta cestnega sklada za leto 1965; 

— ker se zmanjšujejo sredstva sklada za 1,5 mlrd predvsem na račun novo- 
gradenj cest, člani odborov v celoti podpirajo predlagano razdelitev sredstev. 
Odbora smatrata, da je odločitev, da se sredstva za ta namen porabijo za dovr- 
šitev gorenjske ceste, najbolj ekonomska in smotrna ter da pri razpoložljivih 
finančnih sredstvih sklada ni druge možnosti; 

•—- pogoj za realizacijo finančnega načrta sklada je, da se prenese celotno 
odplačilo posojila 1078 mio din za cesto Naklo-—Ljubelj v leto 1966. Zato odbora 
predlagata, da Splošna gospodarska banka SR Slovenije prouči možnosti za 
odložitev odplačila; 

■— po amandmaju Izvršnega sveta Skupščine SRS k predlogu zakona o- spre- 
membah in dopolnitvah zakona o oblikovanju in uporabi sredstev za investicije 
v gospodarstvu se bodo povečala sredstva cestnega sklada SRS za 400 mio. 
Odbora priporočata, da se ta sredstva v celoti uporabijo za čim hitrejšo dovršitev 
gorenjske ceste; 

— zaradi likvidnosti cestnega sklada je nujno potrebno, da pristojni organ, 
čimprej sprejme odlok o sprostitvi sredstev iz 5 % proračunske rezerve v višini 
1700 mio din; 

— glede razporeditve sredstev cestnega sklada po posameznih namenih od- 
bora ugotavljata, da predlog razdelitve sredstev za vzdrževanje bazira na po- 
trebah posameznih cestnih odsekov in se zato strinjata s stališčem UO cestnega 
sklada SR Slovenije, da je preprečil težnje cestnih podjetij po neupravičeni 
disperziji sredstev ne glede na stvarne potrebe in stanje ceste; 

— posebej se opozarja na probleme širšega in dolgoročnejšega pomena 
v zvezi s sistemom gospodarjena in upravljanja s cestami, kar pa bo tako ali 
tako predmet posebne obravnave v bodočem delu zborov Skupščine. Pri tem 
je bilo tudi poudarjeno, da bi zaradi iste problematike morali voditi enotno 
politiko pri uporabi sredstev, namenjenih za popravila cest in za izgradnjo 
vodnih objektov. 

Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora je za svojega poroče- 
valca določil poslanca Franca Gorenca, odbor za proučevanje zakonskih irt 
drugih predlogov Gospodarskega zbora pa poslanca inž. Sava Vovka. 

Št.: 400-21/65 
Ljubljana, 21. 6. 1965 
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POROČILA 
k finančnim načrtom republiških skladov 

a) k vodnemu skladu SR Slovenije 
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo- Republiškega zbora — poročilo- z dne 

1. 6. 1965, št. 400-21/65 
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 

— poročilo z dne 18. 6. 1965, št. 400-21/65. 

b) k skladu SR Slovenije za pospeševanje založniške dejavnosti 
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora — poročilo z dne 1. 6. 1965, 

št. 400-21/65. 

c) k skladu SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva 
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Republiškega zbora — poročilo- z dne 

1. 6. 1965, št. 400-21/65. 
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 

— poročilo z dne 18. 6. 1965, št. 400-21/65. 

č) k skladu Borisa Kidriča 
Odbor za prosveto- in kulturo Republiškega zbora — poročilo- z dne 1. 6. 

1965, št. 400-21/65. 
Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za raziskovalno delo — poročilo 

z dne 26. 6. 1965, št. 400-21/65. 

d) k skadu SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti 
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora — poročilo z dne 1. 6. 

1965, št. 400-21/65. 

e) k skladu SR, Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov 
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora — poročilo z dne 1. 6. 

1965, št. 400-21/65. 

PREDLOG ZAKONA 
o prenosu sredstev odpravljenega družbenega investicijskega sklada SR Slovenije 

v kreditni sklad Splošne gospodarske banke SR Slovenije 

1. člen 

Sredstva odpravljenega družbenega investicijskega sklada SR Slovenije in 
sredstva, vložena na posebnem računu republike, ki izvirajo iz dela ustvarjene 
vrednosti družbenega proizvoda delovnih organizacij ter so namenjena za raz- 
širjeno reprodukcijo, se prenesejo v kreditni sklad Splošne gospodarske- banke 
SR Slovenije s stanjem na dan uveljavitve tega zakona. 

2. člen 

Plasmaji in obveznosti odpravljenega družbenega investicijskega sklada ter 
posebnega računa republike se prenesejo na Splošno gospodarsko banko SR Slo^ 
veni je. 
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3. člen 

Republika določi s svojim družbenim planom, zakonom ali odlokom temeljne 
smernice, po katerih naj se upravljajo sredstva iz 1. člena tega zakona. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Z zakonom o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 39-309/63) so bila sredstva odpravljenega sklada prenesena 
na Splošno gospodarsko banko> SRS kot kredit. 

Sprememba omenjene določbe je potrebna glede na določbe 176. člena za- 
kona o bankah in kreditnih poslih (Uradni list SFRJ, št. 12/65), po katerem se 
morajo sredstva družbenih investicijskih skladov, ki do uveljavitve tega zakona 
niso bila prenesena v kreditni sklad banke, prenesti v kreditni sklad banke 
s stanjem na dan uveljavitve tega zakona; pri tem je prepuščeno družbencK- 
politični skupnosti, da sama določi banko, na katero se ta sredstva prenesejo. 

Na podlagi istega člena se prenesejo v kreditni sklad banke tudi sredstva, 
ki so se natekla na poseben račun republike ter izvirajo iz dela ustvarjene vred- 
nosti družbenega proizvoda delovnih organizacij in so namenjena za razširjeno 
reprodukcijo (19. člen zakona o*bankah). Navedena sredstva imajo> isti značaj 
kot sredstva, ki so se pred odpravo družbenega investicijskega sklada natekala 
v ta sklad, t. j. obvezen prispevek gospodarskih organizacij v družbene investi- 
cijske sklade iz zaključnih računov za leto 1963 in vplačan v letu 1964. 

S prenosom navedenih sredstev v kreditni sklad banke pridobi republika 
enake pravice in obveznosti pri sodelovanju v organih banke kot delovne orga- 
nizacije. 

Prenesena sredstva v kreditni sklad Splošne gospodarske banke SRS zago- 
tavljajo republiki do' 10 % glasov v upravnem organu banke. 

Republika lahko s svojim družbenim planom, zakonom ali odlokom določi 
temeljne smernice, po katerih naj se upravljajo sredstva, prenesena v kreditni 
sklad banke. Pri tem gre predvsem za sredstva, ki se sproščajo v obliki anuitet 
in znašajo letno okoli 4 milijarde. Sredstva, ki bodo po tem zakonu prenesena 
v kreditni sklad Splošne gospodarske banke SR Slovenije, so znašala na dan 
31. 12. 1964: 

1. Sredstva odpravljenega družbenega investicijske- 
ga sklada  38 049 624 123 din 

2. Sredstva na posebnem računu: 
a) sredstva na posebnem računu republike . . . 8 670 000 000 din 
b) 10-odstotno posojilo federaciji  1 508 800 000 din 

Skupaj ... 48 228 424 123 din 

Morebitne spremembe glede sredstev ob dnevu prenosa se bodo naknadno 
upoštevale. 
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Kakor je že uvodoma omenjeno, je Skupščina SR Slovenije prenesla sred- 
stva odpravljenega sklada na Splošno gospodarsko banko SRS. Cilji, ki so ter- 
jali tak prenos takrat, so ostali nespremenjeni po svoji vsebini: potreba po for- 
miranju enotne investicijske banke v SRS z močnejšimi lastnimi sredstvi. 
Določbe novega zakona o bankah in kreditnih poslih pa terjajo predlagani 
prenos sredstev na eno banko v naši republiki. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
16. 6. 1965 obravnavala predlog zakona o prenosu sredstev odpravljenega druž- 
benega investicijskega sklada SR Slovenije v kreditni sklad Splošne gospodarske 
banke SR Slovenije. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da je bil v zvezi z odpravo druž- 
benega investicijskega sklada, ki so se hkrati prenesla sredstva tega sklada na 
Splošno gospodarsko banko, leta 1963 na novo urejen režim glede upravljanja 
teh sredstev, kar je bilo potrebno urediti z zakonom (Ur. 1. SRS, št. 39/63). 
S predlogom zakona pa se samo spreminja status sredstev, ki so bila svoječasno 
prenesena na Splošno gospodarsko banko kot kredit, zaradi česar je po mnenju 
zakonodajno-pravne komisije na mestu uporaba pravnega akta v obliki odloka, 
ne zakona. 

V podrobni obravnavi so bile sprejete naslednje spremembe oziroma dopol- 
nitve predloga zakona: 

Naslov : Naziv predpisa se spremeni tako, da se beseda »Zakon« za- 
menja z besedo »Odlok«. 

Sprememba je bila potrebna glede na uvodoma navedeno stališče komisije. 
1. člen : Konec besedila, ki se glasi: »s stanjem na dan uveljavitve tega 

zakona« se spremeni tako, da se glasi: »s stanjem na dan uveljavitve zakona 
o bankah in kreditnih poslih (Ur. 1. SFRJ, št. 12-211/65)«. 

Sprememba je potrebna glede na določbo zveznega zakona o bankah in 
kreditnih poslih (176. člen), po kateri se sredstva družbenih investicijskih skla- 
dov, ki do uveljavitve omenjenega zakona niso bila prenesena v kreditni sklad 
banke, prenesejo v kreditni sklad banke, ki jo določi družbeno-politična skup- 
nost, in sicer s stanjem na dan uveljavitve tega zakona, t. j. zveznega zakona 
o bankah in kreditnih poslih. Republiški predpis, s katerim se ta prenos izvrši, 
ne more spremeniti zvezne norme, ki točno- določa datum, po katerem je treba 
računati stanje teh sredstev. 

2. člen: Beseda »Plasmaji« se nadomesti z besedo »Pravice«. • 
S to spremembo se besedilo usklaja z besedilom 7. člena zakona o odpravi 

družbenega investicijskega sklada SR Slovenije. 
3. člen : Začetek besedila se spremeni tako, da se glasi: »V družbenem 

planu SKS oziroma z zakonom ali odlokom Skupščine SR Slovenije se določajo 
temeljne smernice ...« 

Formulacija predloga je povzeta po drugem odstavku 19. člena zakona o 
bankah in kreditnih poslih, s katerim se daje pooblastilo oziroma pravica druž- 
beno-političnim skupnostim, da z omenjenimi instrumenti določajo smernice za 
upravljanje teh sredstev. S predlogom zakona je treba to pooblastilo konkre- 
tizirati, zaradi česar je potrebna predlagana nova formulacija. 
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4. člen: Beseda »zakon« se nadomesti z besedo »odlok«. 
Sprememba je na mestu zaradi uskladitve z novim naslovom predpisa. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami strinjal in 

so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 

zakona oziroma odloka s predlaganimi spremembami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejmeta. 

Št.: 402-53/65 
Ljubljana, 16. 6. 1965 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora sta na 
skupni seji dne 16. junija 1965 obravnavala predlog zakona o prenosu sredstev 
odpravljenega družbenega investicijskega sklada SR Slovenije v kreditni sklad 
Splošne gospodarske banke SR Slovenije, ki ga je predložil Izvršni svet Skup- 
ščine SR Sloveniaje dne 9. junija 1965. 

Po določilih 176. člena zakona o bankah in kreditnih poslih (Ur 1. SFRJ, 
št. 12/65) je treba prenesti v kreditni sklad banke sredstva družbenih investi- 
cijskih skladov, ki do uveljavitve omenjenega zakona niso bila prenesena v kre- 
ditni sklad banke. V naši republiki je bilo to vprašanje urejeno z zakonom 
o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 39/63), 
kjer je bilo določeno, da preidejo sredstva odpravljenega družbenega investi- 
cijskega sklada SR Slovenije kot kredit na Splošno gospodarsko banko. 

Komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine in odbor za družbeni plan, fi- 
nance in proračun Republiškega zbora sta v skupnem poročilu o razpravi v zvezi 
s stanjem gospodarstva v SR Sloveniji v prvih štirih mesecih leta 1965 opozorila, 
da republiški sekretar za finance ni sklenil v smislu določila 5. člena zakona 
o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije ustrezno pogodbo 
s Splošno1 gospodarsko banko. 

Z določilom 176. člena zakona o bankah in kreditnih poslih je vprašanje 
razpolaganja s sredstvi odpravljenih družbenih investicijskih skladov urejeno 
tako1, da ni več potrebna sklenitev prej omenjene pogodbe, temveč ureditev, kot 
jo predvideva predloženi zakonski predlog. 

Odbora sta predlog zakona v načelu sprejela; v podrobni razpravi po posa^ 
meznih členih sta odbora sprejela vse amandmaje zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine. 

Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan, finance in proračun 
Republiškega zbora določil poslanko Vido Vajd-Puncer, odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora pa poslanko Elko Grilc. 

Št.: 402-53/65 
Ljubljana, 16. 6. 1965 
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PREDLOG ZAKONA 
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije 

(republiškega proračuna) za leto 1964 

1. člen 

Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Socialistične republike 
Slovenije za leto 1964. 

2. člen 

Predvideni in doseženi dohodki ter predvideni in dejanski izdatki po repu- 
bliškem zaključnem računu za leto 1964 so znašali: 

Doseženo 
    Predvideno din (porabljeno) din 

dohodki  27 950 OO'O 000 27 594 050 698 
manj 10 %> oziroma 15 !%* posebna proračunska 

rezerva  2 275 000 000 2 241 447 476 
od skupnih dohodkov izločeno v korist skladov 

35,46 »/o   9911 000000 9784850369 
ostanejo dohodki republiškega proračuna ... 15 764 000 000 15 567 752 853 
izdatki  15 764 000 000 15 567 752 853 

3. člen 

Od sredstev 10 % oziroma 15 % posebne proračunske rezerve v znesku 
2 241 447 476 din je po sklepu Izvršnega sveta Skupščine SRS št. 400-15/64-10/10- 
1964 dodeljeno v korist proračunov občin okraja Koper 110 000 000 din, pre- 
ostanek v znesku 2 131 447 476 din pa se prenese v rezervni sklad SRS. 

4. člen 

Ta zakon prične veljati z dnevom objave v Uradnem listu SRS. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
24. aprila 1965 obravnavala predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 
1964, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Komisija se je v razpravi omejila na besedilo zakonskega predloga in se 
ni spuščala v vsebinsko' obravnavanje realizacije dohodkov ter izdatkov repu- 
bliškega proračuna za leto 1964. 

V načelni obravnavi o zakonskem predlogu je bilo opozorjeno na uvodni 
del poročila k predlogu zakona, po katerem je bil predlog zaključnega računa 
o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1964 sestavljen na podlagi zakona 
o proračunih in o financiranju samostojnih zavodov iz leta 1959. S tem v zvezi 
je bil izražen pomislek zoper skladnost predloga zakona s temeljnim zakonom 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31/65), po katerem 
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(166. čl.) je zakon o proračunih in o financiranju samostojnih zavodov iz leta 
1959 prenehal veljati s 1. januarjem 1965. Predstavnik Izvršnega sveta je po- 
jasnil, da je v poročilu mišljena samo metodologija za sestavo zaključnega ra- 
čuna, ne pa sam predlog zaključnega računa. Komisija je nato pregledala, ali 
predlog zaključnega računa obsega vse sestavine, ki so določene v 63. členu 
temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti ter je ugotovila, 
da je zakonski predlog v skladu z omenjeno določbo zveznega zakona. 

V podrobni obravnavi ni bilo predlogov za spremembe in dopolnitve. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski 

predlog v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna 
zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 400-23/65 
Ljubljana, 24. 4. 1965 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je dne 
8. junija 1965 na skupni seji z odborom za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Organizacijsko-političnega zbora obravnaval predlog zakona o za- 
ključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) 
za leto 1964. 

Odbora sta v razpravi ugotovila, da je bilo doseženo 98,7 °/o dohodkov, ki 
so bili predvideni v republiškem proračunu po izvršenem rebalansu, s katerim 
se je povečalo okvir proračuna; prvotno predvidene dohodke v republiškem 
proračunu pa presegajo' doseženi dohodki za 7 '%>. 

V razpravi o izdatkih republiškega proračuna sta odbora ugotovila, da so 
bili doseženi pri prehodu na financiranje programov posameznih organov dolo- 
čeni uspehi. Hkrati pa sta bila mnenja, da je še vedno nerešena vrsta vprašanj 
v zvezi s proračunsko potrošnjo. Kot taka so bila predvsem omenjena naslednja 
vprašanja: 

a) Plačilo uslug po pogodbah predstavlja v mnogih primerih še vedno le 
obliko dajanja dotacij raznim zavodom. Vzroke temu je treba iskati v še vedno 
nerešenem vprašanju sistema financiranja zavodov, zlasti zavodov, ki oprav- 
ljajo javno službo. 

Odbora sta hkrati opozorila na pojav, da se ustanavlja nove zavode, na 
katere se prenaša opravljanje dejavnosti, ki so jo doslej opravljali državni organi. 
S takim prenosom nalog se zmanjšuje števito zaposlenih neposredno' v državni 
upravi. To zmanjšanje pa je le navidezno, ker se ponovno zaposlijo' v noVo usta- 
novljenih zavodih; hkrati pa se ne zmanjšujejo' izdatki proračunov, ker so 
usluge takih samostojnih zavodov običajno' zelo drage. 

Odbora nista mogla analizirati rezultatov, ki so bili doseženi s plačilom 
uslug po pogodbah, ker nista imela na razpolago ustreznih podatkov. 

b) Število družbenih organizacij in društev, ki so prejemala dotacije iz 
republiškega proračuna, se tudi v letu 1964 ni zmanjšalo. To kaže na to, da 
še vedno ni rešeno vprašanje osnov za dodeljevanje dotacij družbenim organi- 
zacijam in društvom. Izražen je bil tudi pomislek, ah so res vsa ta društva 
tako pomembna, da jim gre mesto v republiškem proračunu. 

Odbora sta tudi menila, da je treba v letošnjem letu glede na to, da se 
proračunska potrošnja v bodoče ne bo mogla povečevati s tako visoko' stopnjo 
kot doslej, kompleksno analizirati celotno proračunsko potrošnjo in poiskati 
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možnosti, da bi v okviru relativno počasnejše rasti proračunske potrošnje krili 
povečane potrebe tistih področij družbene dejavnosti, ki sedaj zaostajajo. Taka 
usmeritev na varčevanje je v okviru ukrepov za stabilizacijo odnosov v gospo^ 
darstvu še posebej potrebna. 

Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije 
(republiškega proračuna) za leto 1964 sta odbora sprejela ter predlagala zbo- 
roma, da ga sprejmeta v predloženem besedilu. 

Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan, finance in proračun 
Republiškega zbora določil poslanca Franca Klobučarja, odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora pa poslanko 
Silvo Cerjak. 

Št.: 400-23/65 
Ljubljana, 10. 6. 1965 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delu Izvršnega sveta 

Skupščine Socialistične republike Slovenije 

Zakon o organizaciji in delu Izvršnega sveta Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije (Uradni list SRS, št. 11-95/63) se spremeni in dopolni tako, da 
se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ZAKON 
o organizaciji in delu Izvršnega sveta Skupščine 

Socialistične republike Slovenije 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Izvršni svet kot stalni organ Skupščine Socialistične republike Slovenije 
opravlja politično-izvršilne naloge v okviru z ustavo in zakoni določenih pravic 
in dolžnosti Socialistične republike Slovenije. 

V okviru s tem zakonom določenih osnov za organizacijo in delo Izvršnega 
sveta Izvršni svet samostojno ureja svojo notranjo organizacijo* in način dela 
ter organizacijo in delovno področje organov in služb, ki opravljajo* zadeve 
za potrebe Izvršnega sveta. 

2. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sodeluje pri obravnavanju vprašanj 
skupnega pomena z občinami, z delovnimi organizacijami in z njihovimi zdru- 
ženji ter z družbeno-političnimi in drugimi organizacijami; pri odločanju obrav- 
nava njihova mnenja in predloge. 

3. člen 

Izvršni svet obvešča javnost preko informacijskih sredstev o svojem delu, 
zlasti o svojih odločitvah, sklepih in stališčih glede vprašanj, ki jih obravnava. 
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Izvršni svet izdaja po potrebi publikacije in drugo gradivo o vprašanjih, ki 
zanimajo javnost. 

Izvršni svet skrbi za to, da se zastopniki tiska in drugih informacijskih 
sredstev lahko seznanjajo z njegovim delom. 

II. Sestava in volitve 

4. člen 

Izvršni svet sestavljajo: predsednik, en ali več podpredsednikov in najmanj 
•sedem članov, ki jih izvoli Republiški zbor Skupščine SRS izmed članov 
Skupščine. 

5. člen 

Predsednika Izvršnega sveta voli Republiški zbor na predlog komisije za 
volitve in imenovanja ali na predlog skupine dvajsetih poslancev, podpred- 
sednika in druge člane Izvršnega sveta pa na predlog poslanca, ki je predlagan 
za predsednika Izvršnega sveta, potem ko da komisija za volitve in imenovanja 
svoje mnenje. 

6. člen 
Izvršni svet se voli za štiri leta. 
Republiški zbor lahko vedno razreši posamezne njegove člane ali Izvršni 

svet v celoti. 
Namesto članov Izvršnega sveta, ki jim je prenehal mandat republiškega 

poslanca, izvoli Republiški zbor na predlog predsednika Izvršnega sveta za 
člane Izvršnega sveta druge poslance. 

III. Predsednik in člani Izvršnega sveta 

7. člen 

Predsednik Izvršnega sveta predstavlja Izvršni svet ter skrbi za izvajanje 
sklepov in za uresničevanje politike Izvršnega sveta. 

Predsednik Izvršnega sveta vodi seje in določa predlog dnevnega reda 
za seje Izvršnega sveta, skrbi za organiziranje zadev v zvezi z delom Izvršnega 
sveta in uravnava delo v Izvršnem svetu. 

Predsednik Izvršnega sveta podpisuje predpise in druge akte Izvršnega 
sveta. 

8. člen 

Če je predsednik Izvršnega sveta zadržan, ga nadomestuje podpredsednik; 
če je več podpredsednikov, nadomestuje predsednika podpredsednik, ki ga 
določi Izvršni svet. 

9. člen 

Člani Izvršnega sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej Izvrš- 
nega sveta ter sodelovati pri obravnavi in odločanju. Člani Izvršnega sveta 

18 



274 Priloge 

imajo pravico predlagati, da se izdajo' predpisi in drugi akti ter da se obrav- 
navajo druga vprašanja iz pristojnosti Izvršnega sveta in zavzemajo stališča 
do njih. 

10. člen 

Sekretar Izvršnega sveta vodi delo sekretariata Izvršnega sveta, usklajuje 
delo njegovih strokovnih in drugih služb, pomaga predsedniku Izvršnega sveta 
pri organiziranju zadev v zvezi z delom Izvršnega sveta in z izvrševanjem 
njegovih sklepov in opravlja druge zadeve, ki mu jih določi Izvršni svet ali 
predsednik Izvršnega sveta. 

Sekretar Izvršnega sveta podpisuje akte Izvršnega sveta, ki se objavljajo 
v »Uradnem, listu; SRS«, kolikor takih aktov po siklepu Izvršnega sveta ali 
predsednika ne podpisuje predsednik Izvršnega sveta. 

Sekretarja Izvršnega sveta imenuje Izvršni svet. 

11. člen 

Izvršni svet predstavlja v Skupščini SRS predsednik, podpredsednik ali 
član Izvršnega sveta, ki ga določi Izvršni svet, ali pa republiški sekretar oziroma 
drug republiški funkcionar, ki ga določi Izvršni svet. 

IV. Delo Izvršnega sveta 

12. člen 

Izvršni svet odloča o zadevah iz svoje pristojnosti na sejah. 
Seje Izvršnega sveta sklicuje predsednik po lastni pobudi ali na zahtevo 

najmanj štirih članov Izvršnega sveta. 

13. člen 

Na sejah Izvršnega sveta sodelujejo poleg članov Izvršnega sveta s pra- 
vico člana Izvršnega sveta republiški sekretarji, direktor Zavoda SR Slovenije 
za planiranje in drugi funkcionarji, za katere to določi poslovnik Izvršnega 
sveta, kadar Izvršni svet: 

■—■ obravnava splošna in načelna vprašanja, ki imajo pomen za določitev 
politike pri izvrševanju zakonov in drugih predpisov, ali se nanašajo na to, 
kakšno politiko naj Izvršni svet predlaga Skupščini; 

— obravnava vprašanja skupnega pomena za delo republiških upravnih 
organov ter določa predloge zakonov in drugih aktov, ki jih Izvršni svet pred- 
laga Skupščini, in se nanašajo na družbenoekonomski ali politični sistem ali 
imajo pomen za vse republiške upravne organe; 

— določa predlog republiškega družbenega plana, republiškega proračuna 
in republiškega zaključnega računa; 

— določa splošna načela za organizacijo republiških upravnih organov; 
— sprejema svoj poslovnik; 
— obravnava druga vprašanja, če na predlog predsednika ali posameznega 

člana tako sklene Izvršni svet. 
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Na drugih sejah Izvršnega sveta sodelujejo s pravico člana Izvršnega sveta 
republiški sekretarji, direktor Zavoda SR Slovenije za planiranje in drugi 
funkcionarji, za katere to določi poslovnik Izvršnega sveta, takrat kadar so 
na dnevnem redu vprašanja iz delovnega področja upravnega organa, ki mu 
načelujejo. 

Predlog ali poročilo republiškega upravnega organa se ne obravnava, če 
predstojnik upravnega organa^ ni navzoč na seji. 

14. člen 

Seja Izvršnega sveta se lahko opravi, če je na njej navzočih najmanj polo- 
vica njegovih članov, v primerih iz prvega odstavka 13. člena pa najmanj po- 
lovica od skupnega števila članov Izvršnega sveta ter funkcionarjev, ki sode- 
lujejo na seji Izvršnega sveta s pravico člana Izvršnega sveta. 

Izvršni svat odloča na, sejah z večino glasov navzočih članov oziroma z 
večino glasov navzočih članov in funkcionarjev, ki sodelujejo na seji s pravico 
člana Izvršnega sveta1. 

15. člen 

Izvršni svet izdaja v mejah svojih z ustavo določenih pooblastil uredbe, 
odloke, navodila, odločbe in sklepe. 

V. Odbori, komisije in druga delovna telesa 

16. člen 

Za obravnavanje vprašanj iz svoje pristojnosti, za dajanje mnenj in pred- 
logov o njih ter za spremljanje izvajanja politike lahko ustanovi Izvršni svet 
odbore in druga delovna telesa. 

17. člen 

Za obravnavanje in dqjanje mnenj o posameznih vprašanjih iz svoje pri- 
stojnosti, za pripravljanje predlogov o takih vprašanjih ter za izdajanje posa- 
mičnih odločb o določenih vprašanjih iz svoje pristojnosti lahko ustanovi 
Izvršni svet stalne in občasne komisije. 

18. člen 

Člane odborov in komisij imenuje Izvršni svet izmed članov Izvršnega 
sveta, republiških sekretarjev in drugih republiških funkcionarjev (vari- 
antni dodatek: ter predstavnikv delovnih, družbeno-političnih in drugih 
samostojnih organizacij). 

Predsednike in člane komisij, ki so pooblaščeni za izdajanje odločb iz 
pristojnosti Izvršnega sveta, imenuje Izvršni svet samo izmed svojih članov. 

Predsednik odbora oziroma komisije vabi po potrebi na seje tudi pred- 
stavnike delovnih, družbeno-političnih in drugih samostojnih organizacije glede 
na vprašanja, ki se obravnavajo na sejah. 

Akt o ustanovitvi odbora, komisije ali drugega delovnega telesa določa 
njegovo sestavo in naloge. 

18* 
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VI. Strokovni sveti Izvršnega sveta 

19. člen 

Izvršni svet lahko ustanovi strokovne svete za posamezna področja. Stro- 
kovni sveti dajejo strokovna mnenja in predloge o vprašanjih iz svojega pod- 
ročja. Predsednika in člane strokovnega sveta imenuje Izvršni svet. Izvršni 
svet lahko določi, da delegirajo posamezne člane strokovnega sveta delovne 
in druge samostojne organizacije. 

VII. Izvrševanje dolžnosti Izvršnega sveta nasproti Skupščini SRS 

20. člen 

Izvršni svet ima pravico in dolžnost, da skrbi za pripravo predlogov za- 
konov in drugih aktov v zvezi z izvajanjem politike, ki jo je določila Skupščina 
SR Slovenije, če ne odloči Skupščina, da pripravi predlog zakona ali drugega 
akta odbor ali komisija Skupščine. 

Izvršni svet daje Skupščini SR Slovenije letna poročila, na zahtevo pa tudi 
občasna poročila o svojem delu. 

21. člen 

Republiški sekretar, ki je pripravil osnutek zakona za Izvršni svet, sode- 
luje kot predstavnik Izvršnega sveta pri delu zborov, odborov in komisij 
Skupščine. 

Izvršni svet lahko določi svojega člana, republiškega sekretarja ali drugega 
funkcionarja, da kot predstavnik Izvršnega sveta sodeluje pri delu zborov, 
odborov in komisij Skupščine. 

22. člen 

Odgovore na vprašanja republiških poslancev, iki so postavljena Izvršnemu 
svetu in se tičejo splošne politike Izvršnega sveta, daje predsednik Izvršnega 
sveta ali podpredsednik oziroma član Izvršnega sveta, ki ga določi Izvršni svet. 

Odgovore na vprašanja republiških poslancev, ki so postavljena Izvršnemu 
svetu in se tičejo zadev s področja republiških upravnih organov, da republiški 
sekretar, če Izvršni svet drugače ne določi. 

23. člen 

Izvršni svet lahko določi posamezne svoje člane in republiške funkcionarje 
za svoje stalne predstavnike v posameznih odborih Skupščine ali za določena 
vprašanja. 

Predstavnik Izvršnega sveta se udeleži seje Skupščine in njenih odborov 
in razloži stališče Izvršnega sveta o posameznih vprašanjih; predstavnik ima 
pravico, da v imenu Izvršnega sveta predlaga amandmaje k predlogu zakona 
Sli drugega akta, o katerem odloča Skupščina in da se izjavi o drugih amand- 
majih k predlogom zakonov, ki jih je predložil Izvršni svet. 

Predstavnik Izvršnega sveta lahko predlaga zboru ali odboru Skupščine, 
naj odloži odločanje glede posameznega vprašanja, da bi lahko Izvršni svet 
zavzel svoje stališče. 



Priloge 277 

24. člen 

Izvršni svet lahko pošlje na seje zborov, odborov in komisij Skupščine 
svoje poverjenike, kadar se obravnava predlog zakona ali drugega akta, ki ga 
je predložil Izvršni svet, lahko pa tudi v drugih primerih. 

Izvršni svet pošlje svojega poverjenika tudi, kadar to zahteva zbor, odbor, 
komisija ali predsednik Skupiščine. 

Poverjeniki se določajo izmed funkcionarjev in delavcev republiških 
upravnih organov ter izmed drugih strokovnjakov. 

Poverjenik daje obvestila in pojasnila o predlogih zakonov in drugih aktov 
ter o drugih vprašanjih, ki jih obravnava zbor, odbor oziroma komisija 
Skupščine. 

25. člen 

Izvršni svet skrbi za to, da republiški upravni organi in drugi republiški 
organi pripravijo osnutke posameznih predpisov in drugih aktov in opravljajo 
druge strokovne zadeve za potrebe Skupščine SRS, njenih zborov, odborov in 
komisij. 

VIII. Izvrševanje pravic in dolžnosti Izvršnega sveta nasproti republiškim 
upravni organom 

26. člen 

Izvršni svet lahko naroči republiškim upravnim organom, da v okviru 
svojega delovnega področja pripravijo osnutek zakona ali drugega akta Skup- 
ščine ali Izvršnega sveta, ali pa elaborat, dokumentacijo in drugo gradivo, ki je 
potrebno Skupščini ali Izvršnemu svetu pri njunem delu. 

Izvršni svet določa na lastno pobudo ali na predlog republiških upravnih 
organov načelna stališča o temeljnih in drugih pomembnejših vprašanjih, ki so 
v zvezi s pripravo osnutka za zakon ali kakšen drug akt, če takih stališč ni 
določila že Skupščina. 

27. člen 

Izvršni svet lahko zahteva od republiških upravnih organov poročila o 
stanju glede posameznih zadev in o izvrševanju določenih nalog iz njihovega 
delovnega področja. 

Izvršni svet lahko naroči republiškemu upravnemu organu, naj razišče 
stanje na določenem področju, prouči posamezna vprašanja ali izvrši v dolo- 
čenem roku posamezno zadevo iz svojega delovnega področja in Izvršnemu 
svetu o tem poroča. 

Izvršni svet lahko obravnava stanje v posameznih republiških upravnih 
organih in na podlagi obravnave določi ukrepe in naloge, ki so jih upravni 
organi dolžni storiti, da se izvršijo zadeve, ki so z zakonom in drugimi predpisi 
dane v njihovo delovno področje. 

28. člen 

V izvrševanju pravice nadzorstva nad delom republiških upravnih organov 
ima Izvršni svet pravico odpraviti njihove splošne akte, ki niso v skladu z za- 
konom ali s predpisom Izvršnega sveta. 
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Odpravo splošnega akta republiškega upravnega organa lahko predlaga 
predsednik ali član Izvršnega sveta. 

Preden Izvršni svet odloči o odpravi splošnega akta republiškega uprav- 
nega organa, zahteva mnenje tega organa. 

29. člen 

Republiški sekretariat predloži Izvršnemu svetu po lastni pobudi ali na 
zahtevo Izvršnega sveta osnutek zakona ali drugega akta iz pristojnosti Skup- 
ščine, da bi Izvršni svet določil predlog zakona, oziroma predloži osnutek pred- 
pisa in drugega akta, ki naj ga izda Izvršni svet. 

30. člen 

Republiški upravni organ mora ob predložitvi osnutka zakona ali predloga 
drugega predpisa ali akta sporočiti Izvršnemu svetu tudi vse načelne in druge 
pomembnejše pripombe drugih organov, zavodov in organizacij, ki jih v 
osnutku oziroma predlogu ni upošteval, ter razložiti svoje stališče glede takih 
pripomb. 

Predsednik Izvršnega sveta lahko pošlje osnutek zakona oziroma predlog 
predpisa ali drugega akta, ki ga je predložil Izvršnemu svetu republiški upravni 
organ, najprej v mnenje pristojnemu odboru Izvršnega sveta. 

31. člen 

Ce je republiški upravni organ pooblaščen, da izda predpis v soglasju 
z drugim upravnim organom, pa ne doseže njegovega soglasja, jima določi 
Izvršni svet obvezne smernice za rešitev vprašanj, ki so med njima sporna. 

Izvršni svet da republiškim upravnim organom obvezne smernice tudi 
takrat, kadar pride med njima do spora glede pristojnosti ali kadar se pri 
opravljanju zadev iz njihove pristojnosti pojavijo druga sporna vprašanja. 

IX. Službe Izvršnega sveta 

a) Sekretariata v Izvršnem svetu 

32. člen 

Za opravljanje določenih strokovnih in drugih zadev za Skupščino SR Slo- 
venije in Izvršni svet sta v Izvršnem svetu Sekretariat za zakonodajo in Sekre- 
tariat za informacije. 

33. člen 

Sekretariat za zakonodajo daje s stališča skladnosti s pravnim sistemom 
mnenja o osnutkih zakonov ter drugih predpisov, ki jih sprejemajo Skupščina 
SR Slovenije, Izvršni svet ter republiški upravni organi in republiške organi- 
zacije; pripravlja osnutke zakonov in drugih predpisov Skupščine SR Slovenije 
in Izvršnega sveta, ki ne spadajo v delovno področje republiških upravnih 
organov, ali za katere mu to naroči Skupščina SR Slovenije oziroma Izvršni 



Priloge 279 

svet; spremlja in proučuje vprašanja s področja političnega sistema in izgradnje 
pravnega sistema ter daje Skupščini SR Slovenije in Izvršnemu svetu mnenja 
in predloge o teh vprašanjih; opravlja zadeve v zvezi z nadzorstvom zakonitosti 
nad splošnimi akti republiških upravnih organov ter nad splošnimi akti občin- 
skih skupščin; daje občinskim skupščinam mnenja o zakonitosti osnutkov nji- 
hovih predpisov; skrbi za objavljanje predpisov Izvršnega sveta, predpisov 
republiških upravnih organov ter predpisov republiških organizacij v »Uradnem 
listu SRS«. 

34. člen 

Sekretariat za informacije skrbi za redno obveščanje javnosti o delu Izvrš- 
nega sveta in sodeluje ž) republiškimi upravnimi organi pri obveščanju javnosti 
o njihovem delu; spremlja problematiko tiska, radia, televizije in drugih infor- 
macijskih dejavnosti ter predlaga ukrepe za njihov razvoj; spremlja in proučuje 
delovanje informacijskih služb v SR Sloveniji; opravlja upravne zadeve iz 
republiške pristojnosti na področju tiska, radia, televizije in drugih informa- 
cijskih dejavnosti ter druge zadeve s teh področij, ki mu jih določi Izvršni svet. 

35. člen 

Delo Sekretariata v Izvršnem svetu vodi sekretar. 
Sekretarja imenuje in razrešuje Izvršni svet. 
Sekretar dela v mejah pooblastil in po navodilih Izvršnega sveta ter nje- 

govega predsednika; za svoje delo je odgovoren Izvršnemu svetu. 
Glede sklepanja in prenehanja delovnih razmerij delavcev v sekretariatu 

ima sekretar pravice in dolžnosti predstojnika republiškega upravnega organa. 

36. člen 

Sekretar za zakonodajo prisostvuje sejam Izvršnega sveta, kadar so na 
dnevnem redu osnutki ali predlogi predpisov ali vprašanja pravne narave. 

Sekretar za informacije prisostvuje na vseh sejah Izvršnega sveta. 

37. člen 

Sekretar za zakonodajo opozori Izvršni svet na nezakonit ali protiustaven 
predpis oziroma splošen akt republiškega upravnega organa ter na nezakonit 
ali protiustaven predpis oziroma splošen akt občinske skupščine. V takem pri- 
meru sekretar za zakonodajo zadrži objavo predpisa oziroma splošnega akta 
republiškega upravnega organa. 

38. člen 

V sekretariatu za zakonodajo in v Sekretariatu za informacije se lahko 
imenuje eden ali več pomočnikov sekretarja ter eden ali več svetovalcev sekre- 
tarja; postavlja jih sekretar s pritrditvijo Izvršnega sveta. 

39. člen 

Sredstva za delo sekretariata za zakonodajo in sredstva za delo Sekretariata 
za informacije se zagotavljajo posebej v republiškem proračunu v okviru pred- 
računa Izvršnega sveta. 
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b) Ostale strokovne in druge službe Izvršnega sveta 

40. člen 

Strokovno, tehnično in drugo delo za potrebe Izvršnega sveta se opravlja 
v sekretariatu Izvršnega sveta. 

Izvršni svet ima samostojne urade, in sicer urad za zunanje zadeve, urad 
za narodnosti, urad za prošnje in pritožbe in upravo za kadrovska vprašanja. 

Izvršni svet lahko ustanovi še druge samostojne urade in druge organiza- 
cijske enote, ki opravljajo strokovne zadeve iz njegove pristojnosti. 

41. člen 

Za samostojno opravljanje določenih zadev s področja Izvršnega sveta 
oziroma za vodstvo posameznih organizacijskih enot se v Izvršnem svetu lahko 
imenujejo republiški sekretarji in drugi funkcionarji. 

X. Končne določbe 

42. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

S predloženim zakonom naj bi se vnesle v ureditev organizacije in dela 
Izvršnega sveta določene izpopolnitve, ki jih narekujejo ugotovitve iz doseda- 
njega dela in prakse Izvršnega sveta, spremembe v republiški upravi in poudarek 
na njeni večji samostojnosti ter potreba, da se boilj poudarijo' nekatera ustavna 
načela za delo družbenih predstavniških organov, ki v dosedanji zakonski ure- 
ditvi Izvršnega sveta niso prišla v zadostni meri do izraza. V teh splošnih 
okvirih obravnava predlog zakona na novo naslednja bistvena vprašanja: 

1. poudarja načelo sodelovanja in načelo javnosti v delu Izvršnega sveta 
ter obe načeli tudi konkretizira z ustreznimi nalogami oziroma dolžnostmi Izvrš- 
nega sveta (2. in 3. člen); 

2. precizira odnose Izvršnega sveta nasproti Skupščini in nasproti organom 
republiške uprave; predlog uvaja novo institucijo poverjenika Izvršnega sveta 
(24. člen); to je strokovnjak, ki daje v imenu Izvršnega sveta v Skupščini po- 
jasnila o vprašanjih, ki se obravnavajo v njenih organih; predlog dalje za- 
konsko normira že uveljavljeno prakso, da obravnava Izvršni svet predhodne 
teze za zakon, ki ga pripravlja republiški upravni organ, in pri tem lahko 
zavzame načelna stališča za sestavo osnutka (26. člen); preciziran je tudi posto- 
pek za primer, kadar Izvršni svet obravnava nezakonite akte republiških 
upravnih organov (28. člen); 

3. izpopolnjuje notranji mehanizem dela Izvršnega sveta; v tem okviru je 
najvažnejša nova ureditev odborov, komisij in drugih delovnih teles Izvršnega 
sveta (16. do 18. člen), pri čemer se v določeni smeri spreminjajo delovne metode 
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Izvršnega sveta; sedanja toga ureditev in struktura odborovih komisij odpade;: 
Izvršni svet lahko gibčneje prilagaja ta svoja delovna telesa problemom, ki jih 
mora reševati; odbori ne morejo o ničemer odločati in tudi ne uravnavati dela 
republiških upravnih organov, pač pa se lahko poveri odločanje o posameznih 
zadevah komisijam Izvršnega sveta; podrobneje se ureja tudi delo na sejah 
Izvršnega sveta; predlog zakona točneje določa vprašanja, pri obravnavanju 
katerih sodelujejo na sejah poleg članov Izvršnega sveta tudi republiški sekre- 
tarji in drugi funkcionarji, ki so določeni s poslovnikom Izvršnega sveta;, 
podrobneje je urejeno tudi vprašanje kvoruma na sejah Izvršnega sveta; 

4. na novo ureja strokovne in tehnične službe Izvršnega sveta (32. do 
40. člen), gre predvsem za dva nova sekretariata v okviru Izvršnega sveta, in 
sicer za Sekretariat za zakonodajo in za Sekretariat za informacije, ki sta 
po zakonu o organizaciji republiške uprave postala samostojni strokovni službi 
v Izvršnem svetu; predlog zakona precizira njune naloge in paložaj v okviru 
Izvršnega sveta; glede na novo' ureditev strokovnih služb je treba uskladiti tudi 
položaj sekretarja Izvršnega sveta (10. člen). 

Zaradi razmeroma številnih sprememb in dopolnitev se predlaga zakon 
v prečiščenem besedilu. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
8. 6. 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o organizaciji in delu Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije, ki ga je Skupščini SR Slovenije'predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni, bilo pripomb. Komisija 
je ugotovila, da se s predlaganim zakonom vnašajo v organizacijo in delo Izvrš- 
nega sveta nekatere izpopolnitve, ki so nujne predvsem zaradi sprememb, 
izvedenih v republiški upravi, zaradi preciznejše ureditve razmerij Izvršnega 
sveta nasproti Skupščini in nasproti republiškim upravnim organom ter zaradi 
nekaterih sprememb in izpopolnitev v delovanju organov Izvršnega sveta. 
Navedene izpopolnitve in spremembe v organizaciji in delu Izvršnega sveta se 
glede na določbo 193. člena ustave SR Slovenije lahko uveljavijo samo z za- 
konom. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 4. členu: V tretji vrsti se beseda članov nadomesti z besedo »po- 
slancev«. 

Sprememba je terminološkega značaja ter se z njo usklajuje besedilo te 
določbe z besedilom 184. člena ustave SR Slovenije. 

K 6. členu : a) Besedilo prvega odstavka se črta. 
b) V drugem odstavku se besedi »njegove člane« nadomestita z besedami 

»člane Izvršnega sveta«. 
c) Spremenjeno besedilo 6. člena se vključi v besedilo 5. člena kot njegov 

nov drugi in tretji odstavek. 
Izvršni svet je po 183. členu ustave SR Slovenije stalni organ Skupščine,. * 

ki je tudi sama stalno telo; ne Skupščina, ampak poslanci se volijo za štiri 
leta (64. čl. ustave SR Slovenije). Kolikor posameznemu članu Izvršnega sveta 
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preneha mandat republiškega poslanca zaradi izvajanja načela rotacije, se izvoli 
na njegovo mesto drug poslanec, kar je že izrečno povedano v tretjem odstavku 
6. člena zakonskega predloga. Glede na navedeno po mnenjun komisije določba 
prvega odstavka 6. člena zakonskega predloga ne bi bila v skladu z ustavnimi 
načeli in jO' je treba iz tega razloga črtati. 

Spremembe v nadaljnjem besedilu so redakcijskega značaja in povzročene 
s spremembo prvega odstavka. 

K 14. členu : Besedilo prvega odstavka se črta. 
Komisija je mnenja, da se z nobenim zunanjim predpisom ne more politično- 

izvršilnemu organu naložiti obvezni kvorum za sklepanje. To> je tuje politični 
praksi pri nas in tudi v drugih parlamentarnih sistemih; na enakem stališču 
stoji ustavna teorija. Z zakonom določeni obvezni kvorum bi v nujnih in izjem- 
nih priložnostih lahko paraliziral pravočasno in učinkovito ukrepanje politično- 
izvršilnega organ. Kvorum si lahko predpiše Izvršni svet sam v svojem po- 
slovniku, če smatra to za potrebno. Zakonodajno-pravna komisija je bila pri 
tem seznanjena, da se je prav tako stališče, kot je obseženo v amandmanu, 
svoječasno izoblikovalo že v komisiji za pripravo ustave SR Slovenije. 

K 16. členu : Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Odbori in druga delovna telesa iz prvega odstavka tega člena ne morejo 

sprejemati sklepov, ki bi bili obvezni za republiške upravne organe.« 
Komisija meni, da je navedena dopolnitev potrebna zaradi preciziranja 

odnosa organov Izvršnega sveta nasproti republiškim upravnim organom. Pred- 
lagana določba 16. člena temelji na določbi drugega odstavka 188. člena ustave 
SR Slovenije, po kateri Izvršni svet lahko ustanovi odbore in druga telesa, »za 
usklajevanje dela republiških upravnih organov« ter zaradi drugih tam nave- 
denih vprašanj. Da se ne bi usklajevanje dela republiških upravnih organov po 
navedeni ustavni določbi in spremljanje izvajanja politike po 16. členu zakon- 
skega predloga razlagalo preširoko' in morda tudi na škodo samostojnosti repu- 
bliških upravnih organov, je treba z dodatnim besedilom novega drugega od- 
stavka določbo opredeliti, da odbor, komisija in druga delovna telesa Izvršnega 
sveta ne morejo sprejemati sklepov, ki bi bili obvezni za republiške upravne 
organe. To se tudi želi doseči, kar je izrečno povedano v obrazložitvi zakon- 
skega predloga. 

K 18. členu: Sprejme se besedilo variantnega dodatka, ki pa naj se 
še dopolni tako, da se glasi: »lahko pa tudi izmed predstavnikov delovnih, 
družbeno-političnih in drugih samostojnih organizacij.« 

Po mnenju komisije bi bilo pravilno, če bi se vključevanje predstavnikov 
delovnih, družbeno-političnih in drugih samostojnih organizacij v odbore in 
komisije Izvršnega sveta, se pravi v organe Izvršnega sveta, ne postavilo kot 
obveznost, temveč le fakultativno. 

K 28. č 1 e n u : V drugi vrsti prvega odstavka se med besedi »njihove« in 
»splošne« vstavijo besede »predpise in druge«. 

Dopolnitev je potrebna zaradi uskladitve te določbe z besedilom osme alinee 
186. člena ustave SR Slovenije. 

K 30. č 1 e n u : V četrti vrsti prvega odstavka se besede »zavodov in orga- 
nizacij« nadomestijo z besedami »delovnih in drugih organizacij«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 31. členu : V drugi vrsti drugega odstavka se beseda »njima« popravi 

tako, da se glasi: »njimi«. 
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V podnaslovu IX. poglavja pod a) se beseda »Sekretariata« na- 
domesti z besedo »Sekretariati«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in označuje kategorijo teh služb, hkrati 
pa podnaslov po tej spremembi tudi ne ovira možnosti, da se po potrebi spremeni 
oziroma dopolni število sekretariatov v Izvršnem svetu. 

K 33. člen u : a) Na koncu besedila v drugi vrsti se za besedo »predpisov« 
in pred vejico vstavijo besede »in splošnih aktov«. 

b) V enajsti vrsti se beseda »zadeve« nadomesti z besedami »za Izvršni 
svet strokovne naloge«. 

c) V predzadnji vrsti se beseda »predpisov« nadomesti z besedama »splošnih 
aktov«. 

Dopolnitve in spremembe pod a) in c) se potrebne zaradi tega, ker republi- 
ške organizacije, ki so omenjene med institucijami, ki sprejemajo predpise, 
nimajo pravice izdajati predpisov, temveč lahko sprejemajo le druge splošne 
akte. 

Formulacija v zakonskem predlogu, po kateri sekretariat za zakonodajo 
opravlja zadeve v zvezi z nadzorstvom zakonitosti nad splošnimi akti republi- 
ških upravnih organov ter nad splošnimi akti občinskih skupščin, ni dovolj 
precizna in bi jo bilo mogoče pojmovati tudi v tem smislu, da sekretariat 
za zakonodajo odloča o zadevah glede nadzorstva zakonitosti, za kar pa sta 
v teh primerih pristojna le ustavno sodišče in Izvršni svet. Zaradi tega je treba 
navedeno določbo 33. člena zakonskega predloga precizirati v tem smislu, da 
sekretariat za zakonodajo opravlja v tej zvezi le strokovne naloge za Izvršni 
svet. 

K 35. členu : V četrtem odstavku se začetno besedilo »glede sklepanja 
in prenehanja« nadomesti z besedama »na področju«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 37. členu: Črta se besedilo drugega odstavka. 
Zadržanje objave predpisa hkrati pomeni tudi zadržanje njegove izvršitve, 

•zaradi česar je določba drugega stavka tega člena v nasprotju s splošnimi načeli 
v 219. in 220. členu ustave SR Slovenije, po katerih v takem primeru lahko 
zadrži izvršitev predpisov do odločitve ustavnega sodišča oziroma do> lastnega 
ukrepa le Izvršni svet. 

Podnaslov IX. poglavja pod b) se spremeni tako, da se glasi: 
»•Druge službe Izvršnega sveta«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal z amandmaji komisije k 4., 18., 

28., 30., 31., 33., 35. in 37. členu ter s spremembami obeh podnaslovov v IX. po- 
glavju ter so te spremembe in dopolnitve tako postale sestavni del zakonskega 
predloga. Pridržal pa si je izjavo o amandmajih k 6., 14. in 16. členu. 

Poleg navedenih predlogov za spremembe in dopolnitve so bile v komisiji 
izražene pripombe k 10. in 13. členu zakonskegaga predloga. 

Glede na vsebino funkcije sekretarja Izvršnega sveta, ki je — med drugim 
— tudi v stalnem delovnem kontaktu z republiškimi upravnimi organi, bi bilo 
treba vprašanje njegovega imenovanja, položaja in pravic na sejah Izvršnega 
sveta urediti drugače kot je predvideno v zakonskem predlogu. Po> mnenju 
komisije naj bi sekretarja Izvršnega sveta imenoval Republiški zbor Skupščine 
SR Slovenije na predlog predsednika Izvršnega sveta. Sekretar Izvršnega sveta 
naj bi imel položaj republiškega sekretarja. Na sejah Izvršnega sveta naj bi 
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sodeloval s pravico člana Izvršnega sveta v primerih iz prvega in drugega 
odstavka 13. člena zakonskega predloga. 

Ker je predstavnik Izvršnega sveta pojasnil, da Izvršni svet ponovno pre- 
učuje to vprašanje in namerava prav v navedenem smislu sam spremeniti 
zakonski predlog, komisija v zvezi z navedenim svojim stališčem ni predlagala 
amandamaja. 

V komisiji je bila izražena tudi pripomba k drugemu odstavku 20. člena 
zakonskega predloga, ki ohranja obveznost Izvršnega sveta, da Skupščini SR Slo- 
venije daje letna poročila. Po mnenju komisije je Izvršni svet kot stalni in 
samostojni organ Skupščine nasproti njej v drugačnem položaju kot republiški 
upravni organi, za katere je v zakonu o republiški upravi predpisano, da dajejo 
Skupščini in Izvršnemu svetu letna poročila o svojem delu. Glede na to bi ne 
bilo mogoče zanj avtomatično določati enake obveznosti poročanja. Funkciji 
Izvršnega sveta in njegovemu razmerju do Skupščine bi po mnenju komisije 
bolj ustrezalo, če bi se določilo, da daje Skupščini poročila po lastni oceni 
in seveda tudi takrat, kadar Skupščina to zahteva. Komisija ob tej pripombi 
sicer ni predlagala amandmaja, želi pa opozoriti na to vprašanje in meni, da bi 
rešitev v predlaganem smislu bolj ustrezala. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski 
predlog s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in 
s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejmeta. 

Št. 020-6/65 
Ljubljana, 9. 6. 1965 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Kepubliškega zbora je na seji 
10. junija 1965 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o organizaciji in delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi se je odbor z zakonskim predlogom strinjal. Ugotov- 
ljeno je bilo, da se s predloženim zakonom vnašajo v ureditev organizacije in 
dela Izvršnega sveta določene izpopolnitve, ki jih narekujejo spremembe izve- 
dene v republiški upravi ter potreba, da se bolj poudarijo nekatera ustavna 
načela. Zato predlog zakona posebej poudarja načelo sodelovanja in načelo jav- 
nosti v delu Izvršnega sveta in precizira odnose Izvršnega sveta nasproti Skup- 
ščini in nasproti organom republiške uprave. Nova ureditev odborov, komisij 
in drugih delovnih teles Izvršnega sveta izpopolnjuje delovne metode Izvršnega 
sveta, razen tega pa zakon na novo ureja tudi njegove strokovne in tehnične 
službe. 

V podrobni obravnavi besedila predloga zakona je odbor obravnaval amand- 
maje zakonodajno-pravne komisije k 4., 6., 14., 16., 18., 28., 30., 31., 33., 35. in 
37. členu in spremembe dveh podnaslovov v IX. poglavju zakonskega predloga 
in se z njimi strinjal. Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal z amandmaji 
k 6., 14. in 16. členu predloga zakona, za katere si je bil na seji zakonodajno- 
pravne komisije pridržal izjavo, tako da so tudi spremembe in dopolnitve teh 
členov postale sestavni del zakonskega predloga. 

Glede amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 37. členu zakonskega 
predloga, da se drugi stavek tega člena črta, je predstavnik Izvršnega sveta 
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predlagal novo formulacijo tega stavka, ki se glasi: »Na nezakonitost ali proti- 
ustavnost predpisa republiškega upravnega organa opozori sekretar preden ga 
odpošlje v objavo.« O tej spremembi drugega stavka 37. člena je odbor raz- 
pravljal in ugotovil, da dopolnilni predlog predstavnika Izvršnega sveta ustreza 
in ga je sprejel. 

Predstavnik Izvršnega sveta je predlagal še naslednje spremembe in do- 
polnitve: 

K 10. členu: Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Sekretar 
Izvršnega sveta ima položaj republiškega sekretarja; imenuje ga Republiški zbor 
Skupščine SR Slovenije na predlog predsednika Izvršnega sveta.« 

Sprememba ureja vprašanje imenovanja, položaj in funkcije sekretarja 
Izvršnega sveta. 

K 13. členu : Doda se nov predzadnji odstavek, ki se glasi: »Sekretar 
Izvršnega sveta sodeluje na vseh sejah Izvršnega sveta; s pravico člana Izvrš- 
nega sveta sodeluje v primerih iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.« 

Sprememba precizira pravice sekretarja Izvršnega sveta. 
Odbor je v podrobni obravnavi zakonskega predloga predlagal še naslednje 

spremembe in dopolnitve: 
K 11. členu: Besedilo v tretji in četrti vrsti prvega odstavka, ki se 

glasi: »ali pa republiški sekretar oziroma drug republiški funkcionar, ki ga 
določi Izvršni svet.«, se spremeni tako, da se glasi: »ali pa republiški sekretar, 
njegov namestnik, podsekretar oziroma pomočnik, ki ga določi Izvršni svet.« 

Dopolnitev precizneje določa, kdo lahko v Skupščini SR Slovenije pred- 
stavlja Izvršni svet, ker je termin »republiški funkcionar« preveč splošen. 

K 20. členu : Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Izvršni svet daje Skupščini SR Slovenije poročila o svojem delu na lastno 
pobudo, ali na zahtevo Skupščine SR Slovenije.« 

Spremembo narekuje že ustaljena praksa, da Izvršni svet daje Skupščini 
SR Slovenije tudi občasna poročila o svojem delu. 

K 21. členu: V drugem odstavku se besedi: »republiškega sekretarja« 
črtata, za besedama »drugega funkcionarja« pa doda besedilo »iz 11. člena tega 
zakona«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 23. členu : a) V prvem odstavku se besede: »in republiške funkcio- 

narje« črta in se nadomesti s tekstom »in druge funkcionarje iz 11. člena tega 
zakona«. 

b) Drugi in tretji odstavek 23. člena postaneta nov 23. a člen. 
Spremembi sta redakcijskega značaja. 
K 24. členu: Besedilo 24. člena se črta. 
Spremenjeno besedilo 11. člena tega zakona točno določa, koga lahko Iz- 

vršni svet pošlje na sejo zborov, odborov in komisij, zato je 24. člen nepotreben. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal z amandmajem k 20. členu in z 

amandmajem pod b) k 23. členu. Pridržal pa si je izjavo o amandmajih k 
11., 21., 23. pod a) in 24. členu. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da predlog 
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor določil Viktorja Zupančiča. 

St.: 0207-6/65 
Ljubljana, 11. 6. 1965 
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Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora — poročilo 
k amandmajem z dne 19. 6. 1965, št. 0207-6/65. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-politič- 
nega zbora je na svoji seji dne 10. junija 1965 obravnaval predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delu Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi se je odbor z zakonskim predlogom strinjal. Ugotov- 
ljen O' je bilo, da se s predloženim zakonom vnašajo v ureditev organizacije in 
dela Izvršnega sveta določene izpopolnitve, ki jih narekujejo spremembe izve- 
dene v republiški upravi ter potreba, da se bolj poudarijo nekatera ustavna 
načela. Zato predlog zakona posebej poudarja načelo sodelovanja in načelo jav- 
nosti v delu Izvršnega sveta in precizira odnose Izvršnega sveta nasproti Skup- 
ščini in nasproti organom republiške uprave. Nova ureditev odborov, komisij 
in drugih delovnih teles Izvršnega sveta izpopolnjuje delovne metode Izvršnega 
sveta, razen tega pa zakon na novo ureja tudi njihovo strokovno' in tehnična 
službo. 

V podrobni obravnavi besedila predloga zakona je odbor obravnaval amand- 
maje zakonodajno-pravne komisije k 4., 6., 14., 16., 18., 28., 30., 31., 33., 35. in 
37. členu in spremembe podnaslovom a in b v IX. poglavju zakonskega predloga 
in se z njimi strinjal. Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal z amandmaji- 
k 6., 14. in 16. členu predloga zakona, za katere si je na seji zakonodajno-pravne 
komisije pridržal izjavo-, tako da so tudi te spremembe in dopolnitve postale 
sestavni del zakonskega predloga. 

Glede amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 37. členu zakonskega 
predloga, da se drugi stavek tega člena črta, je predstavnik Izvršnega sveta 
predlagal novo formulacijo tega stavka, ki se glasi: » Na nezakonitost ali proti- 
ustavnost predpisa republiškega upravnega organa, opozori sekretar, preden ga 
odpošlje v objavo'.« O tej spremembi drugega stavka 37. člena je odbar raz- 
pravljal in ugotovil, da spreminjevalni predlog predstavnika Izvršnega sveta, 
ustreza pravicam in dolžnostim sekretarja za zakonodajo in ga je sprejel. 

Predstavnik Izvršnega sveta je predlagal še naslednje spremembe in do- 
polnitve: 

K 10. členu: Tretji odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Se- 
kretar Izvršnega sveta ima položaj republiškega sekretarja; imenuje ga Re- 
publiški zbor Skupščine SR Slovenije na predlog predsednika Izvršnega sveta.« 

Sprememba ureja vprašanje imenovanja, položaja in funkcije sekretarja 
Izvršnega sveta. 

K 13> členu : Doda naj se nov predzadnji odstavek, ki se glasi: »Sekretar 
Izvršnega sveta sodeluje na vseh sejah Izvršnega sveta; s pravico člana Izvršnega 
sveta sodeluje v primerih iz 1. oziroma 2. odstavka tega člena.« 

Sprememba ureja pravice in dolžnosti sekretarja Izvršnega sveta, na sejah 
Izvršnega sveta. 

Odbor je v podrobni obravnavi zakonskega predloga predlagal še naslednje 
spremembe in dopolnitve: 

K 11. členu: Besedilo v tretji in četrti vrsti prvega odstavka, ki se glasi: 
»ali pa republiški sekretar oziroma drug funkcionar, ki ga določi Izvršni svet.«,, 
se spremeni tako, da se glasi: »ali pa republiški sekretar, njegov namestnik, 
podsekretar oziroma pomočnik, ki ga določi Izvršni svet.« 
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Dopolnitev precizneje določa, kdo lahko v Skupščini SR Slovenije pred- 
stavlja Izvršni svet, ker je termin »republiški funkcionar« preveč splošen. S 
predlogom omejeni krog funkcionarjev, ki jih lahko določi Izvršni svet za svoje 
predstavnike, v celoti omogoča Izvršnemu svetu izbiro, istočasno pa zagotavlja, 
da bodo v Skupščini SR Slovenije Izvršni svet predstavljali le funkcionarji, ki 
jih določa ta predlog. 

K 20. členu : Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Izvršni svet daje Skupščini SR Slovenije poročila o svojem delu na lastno 
pobudo', ali na zahtevo' Skupščine SR Slovenije.« 

Spremembo narekuje že ustaljena praksa, da Izvršni svet daje Skupščini SR 
Slovenije tudi občasna poročila o svojem delu. 

K 21. členu : V drugem odstavku se besedilo: »republiškega sekretarja« 
črta, za besedama »ali drugega funkcionarja« pa doda besedo »iz 11. člena tega 
zakona «. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 23. členu : a) V prvem odstavku se besede: »in republiške funkcio- 

narje« črta in se nadomesti s tekstom »in druge funkcionarje iz 11. člena tega 
zakona«. 

b) Drugi in tretji odstavek 23. člena postaneta nov 23. a člen. 
Spremembi sta redakcijskega značaja. 
K 24. členu: Besedilo 24. člena se črta. 
Spremenjeno besedilo 11. člena tega zakona točno določa, koga lahko Izvršni 

svet pošlje na sejo zborov, odborov in komisij, zato je 24. člen nepotreben. 
Predstavnik Izvršnega sveta ima lahko ne glede na to določilo za pomoč pri 
svojem delu v Skupščini strokovnega uslužbenca ali celo več takih uslužbencev. 
Vloga poverjenika bi predstavljala dvojno predstavništvo Izvršnega sveta, kajti 
v vseh primerih, ki jih navaja četrti odstavek 24. člena, mora biti prisoten pred- 
stavnik Izvršnega sveta. Dosedanja praksa dela Skupščine in njenih teles je 
pokazala, da je ustrezneje, da Skupščina oziroma njena telesa vabijo funkcio- 
narje ali delavce republiških upravnih organov, kadar pri njihovem delu nastane - 
taka potreba. Tudi spremenjeni vlogi Skupščine ne ustreza zastopstvo' po po^ 
verjenikih, ki se je že v pretekli dobi pokazalo kot nepotrebno. Skupščina ima. 
svoje strokovne službe, ki za potrebe Skupščine dajejo strokovna obvestila in 
pojasnila, kolikor pa se bo pojavila potreba po> strokovnem sodelovanju, ozi- 
roma po pomoči, .se bo povabil oziroma pritegnil k delu Skupščine funkcionar 
ali strokovni delavec iz pristojnega republiškega upravnega organa, ali pa tudi 
drug strokovnjak. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal z amandmajem k 20. členu in z 
amandmajem pod b) k 23. členu. Pridržal pa si je izjavo^ o amandmajih k 11., 
21., 23. pod a) in 24. členu. 

Odbor predlaga, da Organizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije - 
predlog zakona, s predlaganimi spremembami in dopolnitvami, sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Antona Delaka. 
St.: 0207-6/65 
Ljubljana, 11. 6. 1965 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
16. 6. 1965 obravnavala amandmaje k predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o organizaciji in delu Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
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republike Slovenije, ki jih je Izvršni svet Skupščine SRS predlagal k 10. in 13. 
členu z dopisom od 8. 6. 1965, k 37. členu na seji odbora za organizacijsko- 
politična vprašanja Republiškega zbora dne 10. 6. 1965 in k 11. členu z dopisom 
od 15. 6. 1965 — ter amandmaje, ki jih je k 11. 20., 21., 23. in 24. členu na svoji 
seji dne 10. 6. 1965 predlagal odbor za organizacijsko-politična vprašanja Re- 
publiškega zbora. 

Komisija k navedenim amandmajem, razen kil. členu zakonskega predloga, 
ni imela pripomb. 

Glede amandmajev odbora za organizacijsko-politična vprašanja Republi- 
škega zbora Skupščine SRS in Izvršnega sveta Skupščine SRS k 11. členu zakon- 
skega predloga je komisija predlagala, da se amandmaja preformulirata tako, da 
se 11. člen glasi: 

»Izvršni svet predstavlja v Skupščini SRS predsednik, podpredsednik ali 
drug član Izvršnega sveta, oziroma republiški sekretar, ki ga določi Izvršni svet. 
Izvršni svet lahko določi za svojega predstavnika tudi namestnika republiškega 
sekretarja, podsekretarja, pomočnika republiškega sekretarja, predstojnika dru- 
gega samostojnega republiškega upravnega organa oziroma njegovega pomoč- 
nika, izjemoma pa tudi svetovalca republiškega sekretarja.« 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlogom komisije strinjal in je tako 
postal sestavni del zakonskega predloga. 

Št.: 0207-6/65 
Ljubljana, 16. 6. 1965 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora — poročilo k amandmajem z dne 21. 6. 1965, št. 0207-6/65. 

PREDLOG ZAKONA 
o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji 

1. Splošne določbe 

1. čl en 

Delovni ljudje v upravnih organih v SR Sloveniji uresničujejo samouprav- 
ljanje v skladu z določbami tega zakona, temeljnega zakona o delovnih raz- 
merjih in v skladu z določbami drugih zakonov, ki urejajo vprašanja s področja 
notranjih odnosov v upravnih organih. 

Samoupravljanje delovnih ljudi v upravnih organih za notranje zadeve bo 
urejeno1 s posebnimi predpisi. 

2. člen 

Delovni ljudje v upravnih organih imajo pravioo in dolžnost, da pri uresni- 
čevanju samoupravljanja urejajo notranje odnose v organih, zlasti pa, da v 
skladu z zakonom in s predpisi, izdanimi na podlagi zakona odločajo o delitvi 
sredstev organa in o osebnih dohodkih, o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v organu ter o medsebojnih delovnih razmerjih, da skrbijo za 
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svoje strokovno izpopolnjevanje, da skrbijo za zboljšanje organizacije dela ter 
za racionalno in učinkovito poslovanje organa, da skrbijo za zboljšanje svojih 
delovnih pogojev ter da urejajo druge medsebojne odnose v skladu z zakonom. 

3. člen 

Ce ima delovna skupnost v upravnem organu manj kot štiri člane, se dolo- 
čijo pravice samoupravljanja delovnih ljudi v skladu z načeli tega zakona s 
sporazumom med delovno skupnostjo in skupščino ustrezne družbeno-politične 
skupnosti oziroma organom, ki ga določi skupščina. 

4. člen 

Določbe tega zakona se primerno uporabljajo tudi za delovne ljudi v or- 
ganih, ki opravljajo zadeve, ki imajo pomen za SR Slovenijo ter v strokovnih 
službah Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta. 

Kolikor ni s posebnimi zakoni drugače določeno, se določbe tega zakona 
primemo uporabljajo tudi za delovne ljudi v Ustavnem sodišču SR Slovenije, 
v sodiščih, v javnih tožilstvih, v javnih pravobranilstvih ter v organih za kazno- 
vanje prekrškov. 

5. člen 

Samoupravljanje delovnih ljudi, ki so zaposleni v družbeno-političnih in 
drugih organizacijah ter v društvih, urejajo te organizacije s svojimi statuti in 
z drugimi splošnimi akti skladno z načeli tega zakona. 

2. Izvrševanje samoupravnih pravic 

6. člen 

Pravice samoupravljanja, ki jih imajo delovni ljudje v upravnih organih 
na podlagi tega zakona in na podlagi drugih zakonov, imajo vsi člani delovne 
skupnosti upravnega organa. 

Za člana delovne skupnosti se štejejo po tem zakonu vsi delavci, ki delajo 
v upravnem organu. 

7. člen 

Pravice samoupravljanja uresničujejo delovni ljudje s samostojnim odlo- 
čanjem, z odločanjem v soglasju s predstojnikom organa ter s tem, da dajejo 
predstojniku mnenja in predloge glede vprašanj s področja notranjih odnosov 
v organu. 

Delovni ljudje odločajo o pravicah samoupravljanja s sprejemanjem splošnih 
aktov in z odločanjem v posameznih primerih iz notranjih odnosov v organu. 

8. člen 

Za republiške upravne organe določa ta zakon, o katerih vprašanjih s pod- 
ročja notranjih odnosov odločajo delovni ljudje samostojno, o katerih vprašanjih 
odločajo v soglasju s predstojnikom,.in o katerih vprašanjih s področja notranjih 

19 
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odnosov odloča predstojnik samostojno. Obenem se določa tudi postopek za 
primer, kadar se ne doseže soglasje med delovno skupnostjo in predstojnikom. 

Za občinske upravne organe uredijo vprašanja iz prejšnjega odstavka ob- 
činske skupščine s svojimi predpisi. 

9. člen 

Pravice samoupravljanja izvršujejo delovni ljudje neposredno oziroma po 
svetu delovne skupnosti. 

S pravilnikom upravnega organa se določi, ali ima delovna skupnost svet 
delovne skupnosti, število članov sveta ter pravice in dolžnosti, ki jih opravlja 
ta svet. 

Svet delovne skupnosti ima najmanj pet članov. 
f 

10. člen 

S pravilnikom upravnega organa se lahko določi, da opravlja določene 
pravice samoupravljanja v posamezni enoti organa (organ v sestavu, notranja 
organizacijska enota) delovna skupnost te enote. V takem primeru se lahko iz- 
volijo tudi sveti delovnih skupnosti teh enot. 

S pravilnikom upravnega organa se določijo razmerja med delovno skup- 
nostjo organa in delovno skupnostjo enote. 

11. člen 

Člani sveta delovne skupnosti se volijo za dve leti. 
Vsako leto se voli polovica članov sveta delovne skupnosti. 

12. člen 

Člani sveta delovne skupnosti se volijo neposredno in s tajnim glasovanjem. 
Predlaganje kandidatov in volitve se opravijo na zboru delovne skupnosti. 
Kandidate za člane sveta delovne skupnosti lahko predlaga na zboru vsak 

član delovne skupnosti. 
Za člane sveta delovne skupnosti so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje 

število glasov. 
13. člen 

Delovna skupnost lahko odpokliče posamezne člane sveta delovne skupnosti 
ali svet v celoti pred potekom časa, za katerega so bili izvoljeni. 

Postopek za odpoklic se začne z obrazloženo pismeno zahtevo ene tretjine 
članov delovne skupnosti. 

Član sveta je odpoklican, če je glasovala za odpoklic večina vseh članov 
delovne skupnosti. 

14. člen 

S pravilnikom organa se lahko določi, da se za volitve in odpoklic članov 
sveta delovne skupnosti smiselno uporabljajo ustrezne določbe predpisov o vo- 
litvah delavskih svetov in drugih organov upravljanja v delovnih organizacijah. 
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15. člen 

Svet delovne skupnosti izvoli izmed svojih članov predsednika sveta. Pred- 
sednik pripravlja, sklicuje in vodi seje sveta in sestanke delovne skupnosti ter 
podpisuje akte sveta oziroma delovne skupnosti. 

V delovnih skupnostih, v katerih ni sveta delovne skupnosti, se izvoli pred- 
sednik delovne skupnosti. 

Predsednik delovne skupnosti pripravlja, sklicuje in vodi sestanke delovne 
skupnosti ter podpisuje njene akte. 

3. Posebne določbe o izvrševanju samoupravnih pravic v republiških 
upravnih organih 

16. člen 

Delovni ljudje v republiških upravnih organih samostojno: 
— urejajo uporabo sredstev skupne potrošnje in odločajo o uporabi teh 

sredstev, 
— volijo in odpoklicujejo člane sveta delovne skupnosti, 
— odločajo o drugih vprašanjih s področja notranjih odnosov v organu^' 

kadar je to z zakonom ali s pravilnikom organa tako> določeno. 

17. člen 

Delovni ljudje v republiških upravnih organih v soglasju s predstojnikomr 
— sprejemajo splošne akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest, o delitvi sredstev upravnega organa in o osebnih dohodkih, o delovnih 
razmerjih ter druge splošne akte, s katerimi se urejajo notranji odnosi v organu?1 

— sprejemajo finančni načrt in zaključni račun organa; 
— sprejemajo predlog delovnega programa organa; 
—• odločajo o medsebojnih delovnih razmerjih, kadar je to z zakonom ali s 

pravilnikom organa tako določeno; 
— skrbijo za strokovno izpopolnjevanje delavcev, za zboljšanje organizacije 

dela ter za zboljšanje svojih delovnih pogojev; 
— odločajo o drugih vprašanjih s področja notranjih odnosov v organu, 

kadar je to z zakonom ali s pravilnikom organa tako določeno. 

18. člen 

Predstojnik republiškega upravnega organa na področju notranjih odnosov 
v organu samostojno odloča o vprašanjih, za katere je pooblaščen s tem zakonom; 
in z drugimi posebnimi zakoni ter s pravilnikom organa. 

19. člen 

Če se pri sprejemanju splošnih aktov ne doseže soglasje med delovno skup- 
nostjo in predstojnikom organa, odloči o> spornem vprašanju Izvršni svet oziroma, 
drug pristojni organ. 

Ce Se pri posamičnih aktih, ki jih izdaja predstojnik organa v soglasju z, 
delovno skupnostjo, ne doseže soglasje, velja odločitev predstojnika. V takem, 
primeru lahko, delovna skupnost zahteva, da se o stvari obvesti Izvršni svet. 

19* 
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20. člen 

Predstojnik republiškega upravnega organa zadrži izvršitev akta delovne 
skupnosti oziroma sveta delovne skupnosti, za katerega meni, da je v nasprotju z 
zakonom ali splošnim družbenim interesom. O tem mora predstojnik takoj ob- 
vestiti Izvršni svet. 

4. Stopanje delavcev na delo in prenehanje dela v upravnih organih 

21. člen 

Na delo v upravni organ je lahko sprejet, kdor je jugoslovanski državljan, 
polnoleten in izpolnjuje pogoj splošne zdravstvene sposobnosti ter druge po- 
sebne pogoje, ki jih v svojem pravilniku določi upravni organ. 

Za opravljanje določenih nalog v upravnih organih lahko predpiše posebne 
pogoje tudi Izvršni svet. 

Za pisarniško-tehnična in pomožna dela v upravnih organih so lahko spre- 
jete tudi osebe, ki so dopolnile 16 let starosti. 

Tuji državljani in osebe brez državljanstva so lahko sprejete na delo v 
upravni organ samo z dovoljenjem organa, ki ga določi Izvršni svet. 

22. člen 

Za vsa delovna mesta v upravnih organih, razen za delovna mesta funkcio- 
narjev, ki jih imenuje Izvršni svet oziroma občinska skupščina, se lahko postavi 
kot poseben pogoj poskusno delo. 

23. člen 

O potrebi, da se sprejmejo na izpraznjena delovna mesta novi delavci, od- 
ločata predstojnik organa in delovna skupnost. 

24. člen 

Delovna mesta v upravnih organih se zasedajo na podlagi razpisa. Delovna 
mesta iz tretjega odstavka 21. člena se lahko zasedajo tudi brez razpisa., če je 
tako določeno v pravilniku organa. 

Funkcionarji, ki jih imenuje Izvršni svet, ali daje pritrdilo k njihovemu 
imenovanju, se lahko postavljajo tudi brez razpisa. 

Tisti, ki so po pogodbi o štipendiranju dolžni stopiti na delo v upravni 
organ, se sprejmejo brez razpisa. 

25. člen 
... Razpis mora biti javen. 

Oglas o razpisu mora navajati splošne in posebne pogoje za sprejem na delo 
ter rok, v katerem se je treba priglasiti. Ta rok ne sme biti krajši kot 15 dni 
in ne daljši kot 3 mesece, računano od dneva objave razpisa. Ce je pogoj za 
sprejem na delo poskusna doba, mora oglas navajati tudi podatke o tem. 
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26. člen 

Razpis opravi razpisna komisija, ki jo imenuje delovna skupnost v soglasju 
s predstojnikom organa. 

27. člen 

Razpisna komisija poda obrazloženo pismeno poročilo delovni skupnosti m 
predstojniku o vseh kandidatih, ki so se priglasili na razpis, in o tem, kateri od 
kandidatov izpolnjuje predpisane pogoje: V poročilu določi komisija na podlagi 
podatkov o strokovni izobrazbi, praksi, strokovnih in znanstvenih delih ter 
drugih ugotovljenih dejstev tudi vrstni red na listi kandidatov. 

28. člen 

Na podlagi poročila razpisne komisije in mnenja delovne skupnosti odloči 
predstojnik o izbiri kandidata. 

O izbiri je treba pismeno obvestiti vse kandidate, ki so se potegovali za 
razpisano delovno mesto, in sicer v 30 dneh po! zaključku razpisa. 

Kandidat, ki se je potegoval za razpisano delovno mesto, ima v 30 dneh od 
vročitve obvestila pravico sprožiti pri sodišču splošne pristojnosti delovni spor 
zaradi sklepa o izbiri kandidata. 

29. člen 

Kandidatu, ki je bil izbran z razpisom na delovno mesto, je treba obenem 
z obvestilom o izbiri sporočiti tudi, katerega dne naj nastopi službo. 

Ce kandidat brez upravičenega vzroka določenega dne ne nastopi službe, 
se šteje, da ne želi stopiti na delo v upravni organ. 

30. člen 

Ce se na razpis ne priglasijo kandidati, ali se sicer priglasijo, pa ne izpol- 
njujejo v razpisni objavi določenih pogojev, odločita predstojnik organa in de- 
lovna skupnost, ali naj se razpis ponovi oziroma, ali naj se delavec sprejme na 
delo brez razpisa. 

31. člen 

Odločbe o sprejemu delavcev na delo in o razporeditvi delavcev na posa- 
mezna delovna mesta izdaja predstojnik organa. 

Ce se sprejme delavec na delo brez razpisa, izda odločbo o sprejemu na 
delo predstojnik organa potem, ko dobi mnenje delovne skupnosti. 

32. člen 

Delavci, ki zaradi odprave upravnega organa oziroma službe ne morejo 
ostati na delovnem mestu, in jim tudi ni mogoče zagotoviti drugega delovnega 
mesta, ki bi ustrezalo njihovi strokovnosti, obdržijo še naprej vse pravice iz 
delovnega razmerja. 

Ce se delavcu iz prvega odstavka ne dodeli delo v šestih mesecih oziroma, 
če delavec odkloni delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovnosti, se šteje, da 
mu je prenehalo delo brez njegove privolitve. Tak delavec obdrži pravice iz 
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delovnega razmerja še toliko časa, kolikor mora -še ostati na delu v organu 
skladno z merili iz 96. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih, ki so 
določena s pravilnikom organa. 

Delavci iz tega člena prejemajo nadomestilo osebnega dohodka v breme 
proračuna ustrezne družbeno-politične skupnosti, in sicer v višini enomesečnih 
akontacij na osebni dohodek v zadnjih treh mesecih. 

5. Strokovno izobraževanje 

33. člen 

Za vsako delovno mesto v upravnem organu mora biti s pravilnikom organa 
predpisana ustrezna strokovna izobrazba. 

S strokovno izobrazbo po prejšnjem odstavku so mišljeni ustrezna šolska 
izobrazba, delovne izkušnje in drugi pogoji, ki so potrebni za delo na delovnem 
mestu. 

34. člen 

Kdor je sprejet na delo v upravni organ, pa nima potrebnih delovnih izku- 
šenj za delo, se sprejme kot pripravnik za določen čas (pripravniška doba). 

35. člen 

Izvršni svet izda predpise o tem, kako na enoten način rešujejo vprašanja 
strokovnega pouka in izpitov za pripravnike ter druga vprašanja strokovnega 
izobraževanja delavcev, ki imajo skupen pomen za določene ali za vse upravne 
organe. 

6. Pravice in dolžnosti pri opravljanju službe 

36. člen 

Delavci v upravnih organih opravljajo zadeve z delovnega področja organa 
na podlagi in v okviru zakonov in drugih predpisov. 

37. člen 

Delavec v upravnem organu mora naloge na svojem delovnem mestu in 
druge naloge, ki so mu zaupane, opravljati vestno in v redu in se pri tem ravnati 
po zakonih in drugih predpisih ter po navodilih svojega predstojnika. 

38. člen 

Delavec v upravnem organu mora izvršiti nalog svojega predstojnika. Če 
meni, da je predstojnikov nalog nezakonit, ali da nasprotuje družbenim inte- 
resom, mora na to opozoriti predstojnika. Po opozorilu delavec zadrži izvršitev 
naloga. Ponoven pismeni nalog predstojnika delavec mora izvršiti in je v takem 
primeru prost odgovornosti za posledioe, ki jih povzroči njegova izvršitev. 

Delavec mora zadržati tudi izvršitev ponovnega pismenega naloga, če bi 
izvršitev pomenila kaznivo dejanje. V takem primeru mora takoj obvestiti pr- 
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vega višjega predstojnika oziroma pristojni nadzorni organ. Ce tak nalog izvrši, 
odgovarja skupaj s predstojnikom, ki mu je dal nalog. 

39. člen 

Delavec v upravnem organu, ki vodi organizacijsko enoto ali določene za- 
deve, je odgovoren tako za izvrševanje zadev kakor tudi za akte in ukrepe, ki 
jih je pri tem storil ali opustil. Z,a izvrševanje takih aktov in ukrepov ali za 
njihovo opustitev so odgovorni tudi delavci, ki so akte oziroma ukrepe nepo- 
sredno izvršili oziroma opustili. 

40. člen 

Delavec v upravnem organu mora varovati uradno tajnost, ne glede na to, 
kako je zanjo zvedel. 

Dolžnost varovanja uradne tajnosti traja tudi po prenehanju delovnega 
razmerja. 

Predstojnik organa lahko delavca oprosti varovanja uradne tajnosti, če sodi, 
da to ne nasprotuje družbenim interesom ali interesom službe. 

41. člen 

Delavec v upravnem organu sme dajati podatke ali obvestila o posameznih 
vprašanjih z delovnega področja organa samo, če ga za to pooblasti predstojnik 
organa. 

Določba prejšnjega odstavka se ne nanaša na obvestila, ki jih delavec daje 
strankam v zvezi z uveljavljanjem njihovih pravic. 

42. člen 

Delavec v upravnem organu sme sprejeti članstvo, s katerim so zvezane do- 
ločene dolžnosti v mednarodnih organizacijah ali ustanovah oziroma v organi- 
zacijah tujih držav po obvestitvi Izvršnega sveta oziroma organa, ki ga Izvršni 
svet za to določi. 

43. člen 

Delavec v upravnem organu sme opravljati drugo samostojno dejavnost 
samo, če to ni v nasprotju z njegovo uradno dolžnostjo glede na predpise, ki 
veljajo za posamezne službe. 

44. člen 

Delavec v upravnem organu ne sme biti zaposlen pri drugem organu, de- 
lovni ali drugi organizaciji, če je to nezdružljivo z njegovo redno službo oziroma 
z naravo dela, ki ga opravlja na. svojem rednem delovnem mestu. 

45. člen 

Delavec v upravnem organu ne sme v zvezi z izvrševanjem službe spre- 
jemati daril ali drugih koristi od organov, delovnih in drugih organizacij ali 
posameznikov. 

46. člen 

V službah upravnih organov, v katerih je po zakonu ali po drugih predpisih 
predpisana službena oblika, morajo delavci v službi nositi službeno- obleko. 
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7. Disciplinska odgovornost 

47. člen 

Delavec v upravnem organu je disciplinsko odgovoren, če nalog na svojem 
delovnem mestu in drugih zaupanih nalog ne opravlja vestno in v redu, če se 
ne ravna po zakonu in drugih predpisih ter po nalogih in navodilih predstojnika 
ali če se ne ravna po pravilih o obnašanju med delom ali v zvezi z delom 
(kršitev delovne discipline). 

48. člen 

Za kršitev delovne discipline se lahko izrekajo tele kazni: 
1. opomin, 
2. javni opomin,. 
3. zadnji javni opomin, 
4. izključitev iz delovne skupnosti. 
Kazen opomina se lahko izreka za lažje kršitve delovne discipline. Kazen 

javnega opomina in zadnjega javnega opomina pa za hujše kršitve delovne 
discipline. 

Kazen izključitve iz delovne skupnosti se sme izreči za kršitev delovne 
discipline, ki ima hude materialne ali druge za službo škodljive posledice, kakor 
tudi za kršitev dolžnosti varovanja uradne tajnosti. 

49. člen 

Kazni za lažje kršitve delovne discipline izreka predstojnik organa, po 
njegovem pooblastilu pa lahko tudi delavec, ki vodi notranjo^ organizacijsko 
enoto, če je v pravilniku organa tako določeno. 

50. člen 

Kazni za hujše kršitve delovne discipline, razen kazni izključitve iz delovne 
skupnosti, izreka disciplinsko sodišče organa. 

Ce disciplinsko sodišče organa ugotovi, da bi bilo treba za kršitev delovne 
discipline izreči kazen izključitve iz delovne skupnosti, pošlje zadevo delovni 
skupnosti. O izključitvi odloča delovna skupnost oziroma delovna skupnost de^- 
lovne enote, katere član je delavec, če je v pravilniku organa tako določeno. Za 
izključitev delavca je potrebno, da se zanjo s tajnim glasovanjem izreče več 
kot polovica članov delovne skupnosti organa oziroma delovne skupnosti de- 
lovne enote. 

51. člen 

Zoper odločbo o kazni, ki jo izreče disciplinsko sodišče organa, je dovoljena 
pritožba na višje republiško disciplinsko sodišče oziroma na višje občinsko' disci- 
plinsko sodišče. 

52. člen 

Disciplinska sodišča sodijo v senatih, ki jih sestavljajo predsednik in dva 
člana; predsednik in oba člana imajo namestnike. 

Predsednika in člane disciplinskega sodišča organa in njihove namestnike 
imenuje predstojnik organa v soglasju z delovno skupnostjo. 
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Dvoje ali več organov lahko ustanovi skupno disciplinsko sodišče. 
Predsednika in enega člana višjega disciplinskega sodišča imenuje Izvršni 

svet oziroma občinska skupščina, drugega člana pa imenuje predstojnik organa, 
katerega delavec je v disciplinskem postopku. 

53. člen 

S pravilnikom upravnega organa se natančneje določijo obveznosti delavcev 
pri opravljanju službenih dolžnosti, pravila o obnašanju delavcev med delom in 
v zvezi z delom, kaj se šteje za hujšo kršitev delovne discipline, postopek, kako 
se predlaga disciplinski postopek ter načela za delo disciplinskega sodišča organa. 

54. člen 

Za disciplinski postopek pri višjem republiškem disciplinskem sodišču in 
pri višjem občinskem disciplinskem sodišču se smiselno uporabljajo načela za- 
konika o kazenskem postopku. 

55. člen 

Funkcionarji v republiških upravnih organih, ki jih postavlja Izvršni svet, 
so disciplinsko odgovorni Izvršnemu svetu. 

Funkcionarji v občinskih upravnih organih, ki jih postavlja občinska skup- 
ščina, so disciplinsko odgovorni občinski skupščini. 

8. Prehodne in končne določbe 

56. člen 

Izvršni svet je pooblaščen, da predpiše, do katere višine se potni in drugi 
stroški delavcev v republiških organih priznavajo med materialne stroške. 

57. člen 

Občinske skupščine lahko določijo, da veljajo glede samoupravljanja de- 
lovnih ljudi občinski upravni organi za en sam organ. 

58. člen 

Strokovna izobrazba, ki je bila delavcem upravnih organov priznana po 
dosedaj veljavnih predpisih, se priznava za ustrezno delo tudi po določbah tega 
zakona. 

59. člen 

Delavci upravnih organov, ki so bili do uveljavitve tega zakona pripuščeni 
k posebnemu izpitu za pridobitev strokovne izobrazbe, lahko opravijo ta izpit 
v roku enega leta od uveljavitve tega zakona. 

60. člen 

Do izdaje predpisov iz 35. člena tega zakona se glede strokovnega (prak- 
tičnega) pouka v pripravniški dobi, strokovnih izpitov in komisij smiselno upo- 
rabljajo dosedanji predpisi o strokovni izobrazbi in strokovnih izpitih javnih 
uslužbencev. 
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61. člen 

Republiška komisija za uslužbenske zadeve preneha z delom v enem mesecu 
po uveljavitvi tega zakona. 

62. člen 

Disciplinska sodišča rešujejo vse zadeve, ki do dneva uveljavitve tega, za- 
kona ne bodo končane, po predpisih, ki so veljali ob začetku disciplinskega po- 
stopka, izrečejo pa lahko le kazni iz 48. člena tega zakona, razen kazni izključitve 
iz delovne skupnosti. 

Ce disciplinsko sodišče ugotovi, da bi bilo treba za kršitev delovne discipline 
izreči kazen izključitve iz delovne skupnosti, odstopi zadevo delovni skupnosti, 
ki obravnava zadevo po določbah tega zakona. 

63. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se v SR Sloveniji preneha uporabljati 
zakon o javnih uslužbencih, razen za uslužbence v organih za notranje zadeve; 
v teh organih se še naprej uporabljajo določbe zakona o javnih uslužbencih, 
razen naslednjih določb: 

1. o soglasju, ki ga daje komisija za uslužbenske zadeve SR Slovenije za 
odločbe o imenovanju ali napredovanju v višji naziv, oziroma v višji plačilni 
razred (18. člen zakona o javnih uslužbencih), 

2. o presojanju zakonitosti odločb o imenovanju in drugih odločb o usluž- 
benskih razmerjih, s katerimi je zavezana sprememba plače (členi 79 do 81 
zakona o javnih uslužbencih), 

3. o pripuščanju k posebnemu izpitu za priznanje strokovne izobrazbe ali 
oprostitve strokovnega izpita (177. in 198. člen zakona o* javnih uslužbencih), 

4. o plačanem izrednem dopustu, daljšem od enega leta oziroma o> nepla- 
čanem izrednem dopustu, daljšem od treh mesecev (87. člen zakona o javnih 
uslužbencih), 

5. o dovoljenju za postavitev brez razpisa (35. in 40. člen zakona o javnih 
uslužbencih). 

Za odločbo o napredovanju za svetnika in za višjega svetnika v službi no- 
tranjih zadev mora dati soglasje administrativna komisija Izvršnega sveta. 

Od dneva, ko začne veljati ta zakon, odločbe o odpovedi uslužbencev v službi 
notranjih zadev ni treba več predložiti v soglasje komisiji za uslužbenske zadeve 
SR Slovenije. 

64. člen 

Do uveljavitve tega zakona izdane odločbe o delovnih razmerjih usluž- 
bencev v organih za notranje zadeve, zoper katere je dovoljena pritožba na 
komisijo za uslužbenske zadeve SR Slovenije, veljajo v upravnem postopku za 
dokončne. 

65. člen 

Pravilniki in drugi splošni akti upravnih organov za izvajanje tega zakona 
morajo biti izdani oziroma usklajeni najpozneje do konca 1965. leta. 

66. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 
-fr- ■'-6 ^**-' — - - —- 

Predlog tega zakona; vsebuje konkretizacijo ustavnega načela, ki zagotavlja 
tudi delovnim ljudem zaposlenim v državnih organih, v družbeno-političnih 
organizacijah in v društvih načeloma isti družbenoekonomski položaj, kot ga 
uživajo vsi drugi delovni ljudje, zaposleni v delovnih organizacijah (4. odstavek 
16. člena ustave SRS). S tem se regulira poslednji sektor družbenih dejavnosti, 
za katerega navedeno ustavno načelo še ni bilo zakonsko uveljavljeno'. To ne 
pomeni, da se ustavna načela o samoupravljanju delovnih ljudi na vseh druž- 
benih področjih doslej ni upravljajo v praksi naših državnih organov, družbenih 
in drugih organizacij izven sfere delovnih organizacij. Praktično preizkušanje 
samoupravljanja, v državnih organih ter v drugih navedenih organih in organi- 
zacijah traja v naši republiki že polna tri leta. To pomeni, da ta zakon formalno 
zaključuje poskusno razdobje in obenem uveljavlja na nivoju zakonske norme 
pozitivne izkušnje, ki so nastale v neposredni življenjski praksi. 

2e v smislu same ustave je treba vprašanje samoupravljanja delovnih ljudi 
v državnih organih in v drugih navedenih organih in organizacijah obravnavati 
iz določenih specifičnih izhodišč, to je »v skladu z naravo dejavnosti« teh 
organov in organizacij. Delovne skupnosti v državnih organih in v navedenih 
drugih organih in organizacijah namreč niso samoupravne organizacije z vsemi 
prerogativami samoupravnih pravic, kot jih imajo npr. delovne organizacije, 
ampak so le del širše samoupravne organizacije, to je ustrezne družbeno-poli- 
tične skupnosti (občine, republike) ali pa politične oziroma druge organizacije, 
ki jo vodijo in določajo njeno politiko voljeni predstavniški organi. Razen tega 
državni organi izvajajo oblastvene funkcije, pri čemer so seveda tesno vezani 
na zakon in na druge predpise ter na politične smernice predstavniških in poli- 
tično-izvršilnih organov. Zato je treba obravnavati vprašanje samoupravnih 
pravic delovnih ljudi v teh organih in organizacijah skladno s položajem posa- 
meznih organov in organizacij in z njihovim odnosom do voljenih predstav- 
niških organov. Razen tega je treba jemati v obzir še poseben ustavno določeni 
položaj predstojnika v upravnih organih, ki edini in v celoti odgovarja pred 
predstavniškim telesom ter pred politično-izvršilnim organom za celotno delo 
upravnega organa. 

Upoštevajoč navedene specifičnosti v položaju državnih organov ter drugih 
navedenih organov in organizacij je postavil temeljna načela za samouprav- 
ljanje delovnih ljudi v teh organih splošni zvezni zakon o samoupravljanju 
delovnih ljudi v upravnih organih. Navedeni splošni zakon, na katerega so 
vezani republiški zakoni, omejuje samoupravljanje delovnih ljudi v državnih 
organih in drugih navedenih organih na področje notranjih odnosov. Pri uresr- 
nioevanju samoupravnih pravic odločajo oziroma soodločajo delovni ljudje 
1. o delitvi sredstev in o osebnih dohodkih, 2. o notranji organizaciji in siste- 
mizaciji delovnih mest in 3. o medsebojnih, delovnih razmerjih. Materialni 
okvir za odločanje oziroma soodločanje delovnih ljudi na navedenih treh sek- 
torjih notranje samouprave postavljajo drugi posebni zakoni, zlasti pa temeljni 
zakon o sredstvih upravnih organov, zakoni o upravi in zlasti temeljni zakon 
o delovnih razmerjih. Navedeni zakon o samoupravljanju pa določa predvsem 
formo izvrševanja samoupravnih pravic, to je njegovo organizacijo. 

Predloženi republiški zakon je širši; poleg konkretizacije organizacijskih 
načel za izvajanje samoupravnih pravic, neposredno ureja tudi vprašanje de- 
lovnih razmerij v državnih organih in drugih navedenih organizacijah in pomeni 
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v tem delu dopolnilni zakon k temeljnemu zakonu o delovnih razmerjih. Re- 
ševanje navedenih vprašanj v povezovanju s sistemom samoupravljanja ima 
svojo logiko v tem, ker postajajo delovna razmerja nasploh, vključno z delov- 
nimi razmerji v državnih in drugih navedenih organih, sestavni del samo- 
upravljanja delovnih ljudi. Zakon postavlja določnejši okvir tega samouprav- 
ljanja ob upoštevanju specifičnosti dejavnosti teh organov. Po drugi strani pa 
ta zakon dokončno odpravlja dosedanji uslužbenski sistem ter ureja tudi pre- 
hodni režim, česar temeljni zakon o delovnih razmerjih ni storil. 

V naslovu zakona se govori o upravnih organih podobno kot v omenjenem 
splošnem zveznem zakonu in v vseh ustreznih republiških zakonih, čeprav 
veljajo njihove določbe načeloma za vse državne organe in. za navedene druge 
organe in organizacije. Razlog je v izredni pestrosti državnih in drugih organov. 
Zakon je zato lahko neposredno prirejen le za upravne organe, za druge pa 
velja le smiselno. Vsaka drugačna konstrukcija, ki bi hotela upoštevati do 
podrobnosti razlike med posameznimi organi, bo> onemogočila izdajo enotnega 
zakona. 

V vsebinskem oziru prvi del zakona, to je del, ki se nanaša na organizacijo 
samoupravljanja, ne predstavlja več posebnih problemov. Vprašanje razpore- 
ditve kompetenc med predstojnikom in delovno skupnostjo, ki je bilo ob obrav- 
navi prvega predloga zakona najbolj sporna, je v predlogu tega zakona rešeno 
tako, da kljub maksimalni meri soodločanja delovne skupnosti ne more v no- 
benem primeru otežkočati osebne odgovornosti predstojnika za vse delo v orga- 
nu. Predviden je mehanizem za reševanje event. sporov, in sicer tako, da so 
zavarovane pravice delovnih ljudi kakor tudi izvrševanje službe v državnih 
organih. 

Težja je problematika z ožjega področja delovnih razmerij. Tu se kot naj- 
važnejše postavlja vprašanje, kaj sploh lahko ureja republiški zakon glede na 
koncept temeljnega zakona o delovnih razmerjih, ki načeloma vso podrobnejšo 
ureditev delovnih razmerij prepušča neposredno splošnim aktom delovnih orga- 
nizacij. Predlog zakona je prirejen na tisti okvir vprašanj, ki jih je federacija 
uredila za svoje organe, to je na vprašanja, ki se v državnih organih postav- 
ljajo deloma drugače kot v delovnih organizacijah. To je vprašanje sprejemanja 
v službo in prenehanja službe, vprašanje pravic in dolžnosti pri opravljanju 
službe, vprašanje strokovnega izobraževanja, vprašanje disciplinske odgovor- 
nosti. Nekaterih vprašanj, ki tudi zahtevajo enotne ureditve, zakon ne more 
neposredno urediti, ampak pooblača Izvrni svet za izdajo podrobnejših pred- 
pisov; gre za vprašanje strokovnega pouka in izpitov za pripravnike in vpra- 
šanje strokovnega izobraževanja v državnih organih nasploh, razen tega pa 
tudi za vprašanje dnevnic in potnih stroškov za republiške organe. 

V poprejšnji obravnavi se je pokazalo kot posebno problematično vpra- 
šanje disciplinske odgovornosti delavcev v državnih organih in vprašanje nji- 
hovega varstva v primeru, kadar se odpravi državni organ oziroma posamezna 
služba. Glede disciplinske odgovornosti so bili dani različni predlogi. V poštev 
je prihajala možnost ureditve kot velja za delovne organizacije, in po kateri 
je delovna disciplina zgolj interna stvar delovnih skupnosti. Izvršni svet je menil, 
da taka ureditev ne bi ustrezala, ker državni organi opravljajo javna poobla- 
stila in zato delovna disciplina v teh organih tangira tudi javnost. Izvršni svet 
pa je zavrnil tudi predlog, da se uveljavi dosedanja ureditev z enotnim disci- 
plinskim sodiščem izven organov, ker ta rešitev ne bi bila v skladu z novim 
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položajem delovnih skupnosti v državnih organih. Predlog sprejema zato ana- 
logno ureditev, kakor jo je sprejela federacija in druge republike za svoje 
organe; to je rešitev s prvostopnimi disciplinskimi sodišči v posameznih organih 
ter z instanco pri enotnem republiškem oziroma občinskem disciplinskem 
sodišču. 

V predlog zakona so sprejete določbe o zaščiti delavcev v primeru odprave 
organa oziroma službe. Zaščita bi trajala največ šest mesecev, kolikor se 
delavcu ne bi že prej zagotovilo ustrezno drugo delovno mesto. To je modi- 
fikacija in omejitev dosedanjega inštituta postavitve na razpolago, ki pa je 
v določenih primerih omogočal tudi izkoriščanje v breme skupnosti. Vendar 
pa problem reorganizacij v državnih organih zahteva določeno posebno ureditev, 
ker postavlja delavce v teh organih v nesigurnost in bi utegnilo predstavljati 
preveliko oviro kadrovski politiki, zlasti v določenih občinah, če zakon za take 
primere ne bi predvideval ustreznega varstva delavcev. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 
dne 16. 6. 1965 obravnavala predlog zakona o samoupravljanju delovnih ljudi 
v upravnih organih v SR Sloveniji od 8. 6. 1965, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da predlog zakona neposredno 
ureja področje samoupravljanja delovnih ljudi v upravnih organih v SR Slo- 
veniji v duhu nove ustavne ureditve in v skladu z načeli splošnega zakona 
o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih (Ur. 1. SFRJ, št. 46/64) 
ter z določbami temeljnega zakona o delovnih razmerjih (Ur. 1. SFRJ, št. 17/65). 
Po mnenju komisije zakonski predlog pravilno izhaja iz izhodišča, da je ure- 
janje delovnih razmerij sestavni del samoupravljanja, ne pa neka posebna pra- 
vica poleg pravic samoupravljanja in je bil zato pripravljen enotni zakon, ki 
celovito ureja področje samoupravljanja vključno z urejanjem delovnih raz- 
merij. Postavljeno je bilo načelno vprašanje skladnosti ureditve disciplinske 
odgovornosti in disciplinskega prestopka delavcev v upravnih organih z določ- 
bami temeljnega zakona o delovnih razmerjih glede odgovornosti delavca za 
kršitve delovne dolžnosti. Po mnenju komisije je v zakonskem predlogu to 
vprašanje pravilno rešeno, glede na specifično naravo dejavnosti upravnih orga- 
nov in poudarjeno vlogo predstojnika v teh organih, pri čemer ni neskladnosti 
z določbami temeljnega zakona o delovnih razmerjih, zlasti še, ker odstopanja 
v takem smislu predvideva tudi sam temeljni zakon o delovnih razmerjih (prvi 
odstavek 17. člena). 

V podrobni obravnavi zakonskega predloga je komisija predlagala naslednje 
spremembe in dopolnitve: 

K 13. členu: V drugem odstavku se med besedi »zahtevo« in »ene« 
vstavi beseda »najmanj«. 

Ena tretjina članov delovne skupnosti je po mnenju komisije lahko le naj- 
manjše število članov delovne skupnosti, ki s svojo zahtevo sproži postopek za 
odpoklic člana sveta delovne skupnosti ali sveta v celoti; lahko pa zahteva od- 
poklic tudi večje število članov delovne skupnosti. 
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K naslovu 3. poglavja: Številka »3.«, ki označuje zaporedno šte- 

vilko poglavja, se črta. Besedilo brez zaporedne številke postane nepodčrtani 
podnaslov v sklopu drugega poglavja, ker določb 16. do 20. člena smiselno ni 
mogoče izločati iz izvrševanja samoupravnih pravic. 

Glede na to spremembo se ustrezno spremenijo zaporedne številke v naslovu 
naslednjih poglavij. 

K 17. č 1 e n u : V tretji alinei se besede »o delovnih razmerjih« nadome- 
stijo z besedami »o medsebojnih delovnih razmerjih«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi terminološke 
uskladitve z besedilom drugega člena zakonskega predloga. 

V komisiji so bile hkrati izražene pripombe k besedilu tretje alinee tega 
člena. O njem je bilo izraženih dvoje mnenj. 

Po prvem mnenju je določanje delovnega programa ena bistvenih pravic 
in dolžnosti v izvrševanju samoupravljanja, zaradi česar naj bi se ne sprejemal 
le predlog delovnega programa, temveč delovni program dokončno. V sedanji 
formulaciji tretje alinee, niti drugje v zakonu ni rešeno- vprašanje, kdo po 
določitvi predloga nato dokončno sprejema delovni program. Glede na odlo- 
čilen vpliv delovnega programa na pridobivanje sredstev za delo upravnega 
organa (18. člen temeljnega zakona o sredstvih za delo upravnih organov — 
Ur. 1. SFRJ, št. 46/64; 127. člen zakona o financiranju družbeno-politične skup- 
nosti v SR Sloveniji — Ur. 1. SRS, št. 36/64), naj bi o tem mnenju delovna 
skupnost sprejemala delovni program v soglasju s predstojnikom. Taka rešitev 
bi tudi ustrezala načelu funkcionalne samostojnosti upravnih organov. 

Po drugem mnenju upravni organ ne more sam sebi določati delovnega 
programa, ker mu naloge določa predstavniški organ družbeno-politične skup- 
nosti. Proti temu mnenju je bil v komisiji izražen tudi pomislek, da nalog 
upravnega organa ne gre zamenjavati z delovnim programom, katerega pojem 
sicer ni določno opredeljen, vendar naj predvsem predvidi in konkretizira 
izvrševanje določenih nalog. 

Komisija v tej zvezi ni predlagala amandmaja, ker je menila, da pri tem 
ne gre za vprašanje neskladnosti predlagane določbe s pravnim sistemom, 
temveč za vsebinsko vprašanje, o katerem naj razpravlja in sklepa pristojni 
skupščinski odbor. 

K 19. členu : V tretji vrsti prvega odstavka se za besedo »Izvršni svet« 
postavi vejica, besedilo »oziroma drug pristojni organ« pa se nadomesti z bese- 
dami »če ni s posebnim predpisom za to določen drug organ«. 

Prvotno besedilo zakonskega predloga bi bilo možno razumeti tudi v tem 
smislu, da bi Izvršni svet svojo pristojnost za reševanje sporov med predstoj- 
nikom organa in delovno skupnostjo lahko prenesel na nek drug republiški 
organ (npr. na upravni organ), ki za reševanje spora v posamezni zadevi ne bi 
mogel biti pristojen. 

S predlagano spremembo je precizirano, da gre poleg Izvršnega sveta v tem 
primeru le za tak drug organ, ki je določen s posebnim predpisom, kar izklju- 
čuje nejasnost. 

Za 20. členom se doda nov 20. a) člen, ki se glasi: 
»20. a) člen 
Dogovore z republiškimi upravnimi organi po 3. členu tega zakona sklepa 

Izvršni svet.« 
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S to dopolnitvijo se med posebnimi določbami o izvrševanju samoupravnih 
pravic v republiških upravnih organih konkretizira splošna določba 3. člena 
zakonskega predloga o posebnem načinu določanja pravic samoupravljanja de- 
lovnih ljudi v upravnih organih, v katerih ima delovna skupnost manj kot 
štiri člane. 

K 22. členu : V drugi in tretji vrati se besedilo »ki jih imenuje Izvršni 
svet oziroma občinska skupščina« nadomesti z besedilom: »ki jih imenuje Izvršni 
svet ali daje pritrditev k njihovemu imenovanju, oziroma funkcionarjev, ki jih 
imenuje občinska skupščina«. 

S to dopolnitvijo se v skladu z drugim odstavkom 24. člena zakonskega 
predloga opredeljuje delovna mesta funkcionarjev, za katera se ne more posta- 
viti kot pogoj poskusno delo. 

K 24. č 1 e n u : V drugem odstavku se beseda »pritrdilo« spremeni tako, 
da se glasi: »potrditev«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 28. č 1 e n u : V drugi vrsti drugega odstavka se med besedi »sicer« in 

»v« vstavi beseda »najpozneje«. 
Dopolnitev je potrebna zaradi večje preciznosti določbe, po kateri je sedaj 

povsem jasno, da je 30-dnevni rok za obvestilo le skrajni rok, medtem ko se 
obvestilo lahko pošlje tudi poprej. 

K 32. členu: Na koncu prvega odstavka se besedilo »vse pravice iz 
delovnega razmerja« nadomesti z besedilom »pravice iz delovnega razmerja za 
čas in pod pogoji iz drugega odstavka tega člena«. 

V prvi vrsti drugega odstavka se beseda »dodeli« nadomesti z besedo »za- 
gotovi«. 

Po mnenju komisije je treba že v prvem odstavku povedati, da pravice 
delavca niso neomejene, ampak da obstoje le v okviru in ob pogojih iz II. od- 
stavka. 

Sprememba v drugem odstavku je redakcijskega značaja. 
V komisiji je bilo ob določbah 32. člena izraženo tudi mnenje, naj bi se 

s primerno formulacijo izrazila skrb in dolžnost delavca odpravljenega uprav- 
nega organa, da tudi sam ukrene vse, kar je v njegovi moči, da si čimprej za- 
gotovi drugo delo. 

Nadalje je bila glede besede »služba« v prvem odstavku izražena pripomba, 
da je ta pojem v tem primeru premalo opredeljen, ker odprava službe lahko 
pomeni odpravo cele veje uprave s številnimi delavci na podlagi splošnega 
ukrepa, lahko pa tudi pomeni le odpravo posamezne službe v organu zaradi spa- 
janja ali notranje reorganizacije, pri čemer poseben režim ohranitve pravic iz 
delovnega razmerja po 32. členu ne bi prišel v poštev, temveč naj bi se nepo- 
sredno uporabile določbe temeljnega zakona o delovnih razmerjih. 

K 34. členu: Na koncu besedila se črtajo besede »za določen čas (pri- 
pravniška doba)«. 

Sprememba je potrebna zaradi večje preciznosti določbe. Tudi pripravnik 
namreč vstopa v stalno delovno razmerje, vendar pa tega začne s pripravniško 
dobo. Prejšnjo formulacijo bi bilo mogoče razumeti tudi tako, da gre za posebno 
delovno razmerje za določen čas. 

K 35. č 1 e n u : Začetno besedilo »Izvršni svet izda predpise o tem, kako 
se na enoten način rešujejo vprašanja strokovnega pouka« se nadomesti z bese- 
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dilom »Izvršni svet izda predpise, s katerimi se na enoten način urejajo vpra- 
šanja pripravniške dobe, strokovnega pouka«. 

Sprememba je v zvezi s predlagano spremembo k prejšnjemu členu, kjer 
je bilo posebno navajanje pripravniške dobe črtano iz besedila. Urejanje vpra- 
šanj pripravniške dobe za delavce v upravi po mnenju komisije spada med 
zadeve, ki naj se z ustreznimi predpisi Izvršnega sveta enotno urejajo. 

K 38. členu : V tretjem stavku prvega odstavka se besede »po opozorilu 
delavec zadrži« nadomestijo z besedama »in zadržati«, nakar se tako spreme- 
njeno besedilo tretjega stavka priključi drugemu stavku, ki se v celoti glasi: 
»Če meni, da je predstojnikov nalog nezakonit ali da nasprotuje družbenim inte- 
resom, mora na to opozoriti predstojnika in zadržati izvršitev naloga.« 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 40. č 1 e n u : V drugem odstavku se besede »po prenehanju delovnega 

razmerja« nadomestijo z besedilom »potem, ko je delavec prenehal delati v 
upravnem organu«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. Prvotna formulacija ni v skladu 
s terminologijo v temeljnem zakonu o delovnih razmerjih. 

K 46. č 1 e n u : V drugi vrsti se beseda »oblika« popravi tako, da se pra- 
vilno glasi »obleka«. 

K 47. č 1 e n u : V tretji vrsti se za besedo »zakonu« črta beseda »in« ter 
postavi vejica, med besedi »predpisi« in »ter« pa se vstavijo besede »in splošnih 
aktih upravnega organa«. 

Z navedeno definicijo se opredeljuje disciplinska odgovornost delavcev v 
upravnem organu tudi za kršitve samoupravnih in drugih splošnih aktov 
upravnega organa. 

K 48. č 1 e n u : V drugem odstavku se na koncu prvega stavka pika nado- 
mesti z vejico, beseda »kazen« na začetku prejšnjega drugega stavka pa se 
spremeni in glasi »kazni«. 

K 50. členu: V drugem odstavku se besedilo drugega stavka prefor- 
mulira tako, da se glasi: »O izključitvi odloča delovna skupnost; v pravilniku 
organa je lahko določeno, da odloča o izključitvi delovna skupnost enote, katere 
član je delavec.« 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 54. členu : Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: »Za postopek 

pri disciplinskih sodiščih po tem zakonu se smiselno uporabljajo načela, ki ve- 
ljajo za kazenski postopek.« 

S to spremembo se določba dopolnjuje tako, da se smiselna uporaba načel, 
ki veljajo za kazenski postopek, razširja na postopek pri vseh disciplinskih 
sodiščih po tem zakonu. 

K 63. členu: V prvem odstavku se v drugi vrsti besedila druge točke 
beseda »zavezana« popravi tako, da se pravilno glasi: »zvezana«; v drugi vrsti 
tretje točke pa se beseda »oprostitve« nadomesti z besedama »o oprostitvi«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 65. členu: V drugi vrsti se med besedi »usklajeni« in »najpozneje« 

vstavijo besede »s tem zakonom«. 
Dopolnitev je potrebna zaradi večje preciznosti določbe. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je z vsemi navedenimi predlogi za spre- 

membe in dopolnitve strinjal in so tako postali sestavni del zakonskega predloga. 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski 
predlog s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in 
s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejmeta. 

Št.: 021-50/65 
Ljubljana, 16. 6. 1965 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora je na seji 
18. junija 1965 obravnaval predlog zakona o samoupravljanju delovnih ljudi 
v upravnih organih v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

V načelni obravnavi se je odbor z zakonskim predlogom strinjal. Ugotov- 
ljeno je bilo, da predlog zakona konkretizira ustavno načelo, ki zagotavlja tudi 
delovnim ljudem, zaposlenim v državnih organih, družbeno-političnih organiza- 
cijah in v društvih, načeloma isti družbenoekonomski položaj, kot ga uživajo 
drugi delovni ljudje, zaposleni v delovnih organizacijah. Delovne skupnosti 
v teh organih in organizacijah pa niso samoupravne organizacije z vsemi prero- 
gativami samoupravnih pravic, ampak so-le del širše samoupravne organizacije, 
katere politiko določajo voljeni predstavniški organi. Te specifičnosti upošteva 
že splošni zvezni zakon, ki je postavil temeljna načela o samoupravljanju de- 
lovnih ljudi v upravnih organih, s tem da samoupravljanje v njih omejuje le 
na področje notranjih odnosov. Navedeni zakon je določil tudi obliko izvrše- 
vanja samoupravnih pravic, tako da pri uresničevanju le teh delovni ljudje 
bodisi odločajo, oziroma soodločajo. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je predloženi republiški zakon širši od 
splošnega in da poleg konkretizacije organizacijskih načel za izvajanje samo- 
upravnih pravic, neposredno ureja tudi vprašanje delovnih razmerij v državnih 
organih in drugih navedenih organizacijah. Delovna razmerja na sploh postajajo 
namreč sestavni del samoupravljanja delovnih ljudi, zato se s tem zakonom 
odpravlja tudi dosedanji uslužbenski sistem. Temeljni zakon o delovnih raz- 
merjih načeloma prepušča vso podrobnejšo ureditev delovnih razmerij splošnim 
aktom delovnih organizacij. Predlog zakona je zato prirejen na tisti okvir 
vprašanj, ki se v državnih organih postavljajo deloma drugače kot v delovnih 
organizacijah. Nekaterih vprašanj, ki tudi terjajo enotne ureditve, zakon ne 
more neposredno urediti, zato pooblašča. Izvršni svet za izdajo podrobnejših 
predpisov. Predlog zakona je neposredno prirejen le za upravne organe, ker ne 
more upoštevati podrobnih razlik med posameznimi organi in zato za druge 
organe in organizacije velja le smiselno. 

Zakon ne ureja samoupravljanja delovnih ljudi v upravnih organih za 
notranje zadeve, ker bo to urejeno s posebnimi predpisi. Ker gre za področje 
popolne zvezne zakonodaje, je potrebno, da se pristojni organi zavzemajo, da 
zakon tudi na tem področju upošteva dosedanje izkušnje in dejstvo, da je zlasti 
občinska uprava do sedaj tako enotno urejena, da bi bilo škodljivo ljudi, ki 
delajo na področju notranjih zadev, bistveno drugače tretirati. 

Odbor je v podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga predlagal 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 1. členu : Drugi odstavek postane nov 5. a člen. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 

20 
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K 25. č 1 e n u : Besedilo prvega odstavka se spremeni in dopolni tako, da 
se pravilno glasi: »Razpis je javen in mora biti razglašen po javnih sredstvih 
za informacije.« 

Dopolnitev narekuje potreba po preciznejši določitvi načela javnosti. 
K 28. členu : V tretji vrsti tretjega odstavka se med besedi »zaradi« in 

»sklepa« vstavi beseda »postopka, oziroma«. 
Dopolnitev preciznejše določa pravice kandidata glede delovnega spora. 
K 32. č 1 e n u : V prvi in drugi vrsti prvega odstavka se beseda »službe« 

črta, namesto nje pa vstavijo besede: »zaradi tega, ker je bila na podlagi zakona 
odpravljena služba,«. 

S to dopolnitvijo je povsem jasno, da gre v tem primeru le za tako> odpravo 
službe, ki je povzročena z zakonom, ne pa z internim aktom upravnega organa 
ali odlokom. 

K naslovu 5. poglavja: Naslov petega poglavja se spremeni tako, 
da se pravilno glasi: »Strokovna izobrazba«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 50. členu: V drugem stavku drugega odstavka 50. člena, ki je bil 

spremenjen z amandmajem zakonodajno-pravne komisije, se med besedi »skup- 
nost« in »enote« vstavi besedo »delovne«. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je odbor obravnaval 
tudi amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 13., 17., 19., 22., 24., 28., 32., 
34., 35., 38., 40., 46., 47., 48., 50., 54., 63. in 65. členu, k naslovu tretjega poglavja 
ter dodan nov 20. a člen in se z njimi strinjal. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je z vsemi navedenimi predlogi za spre- 
membe in dopolnitve strinjal in so tako postali sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da predlog 
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor določil Mirka Remca. 
Št.: 021-50/65 
Ljubljana, 19. 6. 1965 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je na svoji seji, dne 18. junija 1965, obravnaval predlog zakona 
o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je sprejem zakona potreben, ker 
se tako zakonsko ureja vrsta vprašanj s področja samoupravljanja delovnih 
ljudi v upravnih organih. Že dosedanje razprave o samoupravljanju v upravnih 
organih v Skupščini so kazale potrebo po sprejemu zakona, ki naj nekatera 
vprašanja precizno reši. Splošni zvezni zakon o samoupravljanju delovnih ljudi 
v upravnih organih je postavil splošna načela, ki pa že karakterizirajo posebnost 
položaja upravnih organov in delavnih ljudi, zaposlenih v upravnih organih. 
Predloženi zakon ureja izvrševanje samoupravnih pravic, delovna razmerja v 
obsegu, ki jih zahteva posebnost položaja upravnih organov, zlasti pa stopanje 
na delo in prenehanje dela v upravnih organih, strokovno izobrazbo, pravice 
in dolžnosti pri opravljanju službe in disciplinsko odgovornost. Tako urejena 
delovna razmerja pa pomenijo tudi dopolnjevanje temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih. 

Določila, ki jih vsebuje zakon o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih 
organih v SR Sloveniji, pa ne urejajo samoupravljanja v upravnih organih 
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notranjih zadev in bo to urejeno s posebnimi predpisi. Ker gre za področje 
popolne zvezne zakonodaje, je potrebno, da se pristojni organi zavzamejo, da 
bodoči zvezni zakon tudi na tem področju upošteva dosedanje izkušnje in 
dejstvo, da je zlasti občinska, uprava dosedaj tako enotno urejena, da bi bilo 
škodljivo ljudi, ki delajo na področju notranjih zadev, bistveno drugače tretirati. 

V podrobni obravnavi je odbor obravnaval zakonski predlog skupaj s spre- 
membami in dopolnitvami zakonodajno-pravne komisije k 13., 17., 19., za 
20. členom, k 22., 24., 28., 32., 34., 35., 38., 40., 46., 47., 48., 50., 54., 63., 65. členu 
in k naslovu 3. poglavja. Odbor je vse spremembe in dopolnitve zakonodajno- 
pravne komisije sprejel. * 

Odbor pa je predlagal še naslednje spremembe in dopolnitve, ki jih je pred- 
stavnik predlagatelja zakonskega predloga sprejel in so tako postali sestavni 
del zakonskega predloga: 

K 1. členu : Drugi odstavek se spremeni tako', da postane nov 5. a člen. 
K 25. členu : Člen se spremeni in dopolni tako, da se pravilno glasi: 

»Razpis je javen in mora biti razglašen po javnih sredstvih za informacije.« 
K 28. členu : V tretjem odstavku v tretji vrsti se med besedi »zaradi 

sklepa« vstavi besedi »postopka, oziroma«. 
K 32. členu : V prvi in drugi vrsti prvega odstavka se beseda »službe« 

črta, namesto nje pa vstavi besede »zaradi tega, ker je bila na podlagi zakona 
odpravljena služba«. 

K naslovu 5. poglavja: Naslov petega poglavja se spremeni tako, 
da se pravilno glasi »Strokovna izobrazba«. 

Odbor predlaga Organizacijsko-političnemu zboru, da zakonski predlog o 
samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji, s spremem- 
bami in dopolnitvami zakonodajno-pravne komisije, ki jih je odbor sprejel in 
s spremembami in dopolnityami k zakonskemu predlogu, ki jih je dal odbor, 
sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor določil podpredsednika Mira Heglerja. 

St.: 021-50/65 
Ljubljana, 19. 6. 1965 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
21. junija 1965 obravnavala amandmaje odbora za organizacijsko-politična 
vprašanja Republiškega zbora in odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Organizacijsko-političnega zbora k 1., 25., 28., 32. in 50. členu ter 
k naslovu V. poglavja predloga zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v 
upravnih organih v SR Sloveniji, ki jih je predstavnik Izvršnega sveta na 
skupni seji navedenih dveh odborov dne 18. 6. 1965 sprejel in so tako postali 
sestavni del zakonskega predloga. 

Komisija k navedenim amandmajem ni imela pripomb. Hkrati je bilo ugo- 
tovljeno, da je v poročilu komisije št. 021-50/65 od 16. 6. 1965 k predlogu zakona 
o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji prišlo do 
napake v začetku besedila amandmaja k 17. členu zakonskega predloga, kjer 
je treba besede »V tretji alinei« nadomestiti z besedilom »V tretji vrsti prve 
alinee«. 

St.: 021-50/65 
Ljubljana, dne 21. 6. 1965 

20* 
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PREDLOG ZAKONA 
o sodiščih splošne pristojnosti 

I. Splošne določbe 

1. člen 

V Socialistični republiki Sloveniji opravljajo sodno funkcijo kot sodišča 
splošne pristojnosti (v nadaljnjem besedilu: sodišča) občinska sodišča, okrožna 
sodišča in Vrhovno sodišče SR Slovenije. 

Sodišča splošne pristojnosti v SR Sloveniji se organizirajo in delajo po do- 
ločbah temeljnega zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SFRJ. št. 
7-82/65) in po določbah tega zakona. 

2. člen 

V Socialistični republiki Sloveniji so tale občinska sodišča: 
Občinsko sodišče v Ajdovščini za območje občine Ajdovščina; 
Občinsko sodišče v Brežicah za območje občine Brežice; 
Občinsko sodišče v Celju za območje občin Celje, Laško in Šentjur pri 

Celju; 
Občinsko sodišče v Črnomlju za območje občin Črnomelj in Metlika; 
Občinsko sodišče v Domžalah za območje občine Domžale; 
Občinsko sodišče v Gornji Radgoni za območje občine Gornja Radgona; 
Občinsko sodišče v Grosupljem za območje občine Grosuplje; 
Občinsko sodišče v Idriji za območje občine Idrija; 
Občinsko sodišče v Ilirski Bistrici za območje občine Ilirska Bistrica; 
Občinsko sodišče na Jesenicah za območje občine Jesenice; 
Občinsko sodišče v Kamniku za območje občine Kamnik; 
Občinsko sodišče v Kočevju za območje občin Kočevje in Ribnica; 
Občinsko sodišče v Kopru za območje občine Koper; 
Občinsko sodišče v Kranju za območje občin Kranj in Tržič; 
Občinsko sodišče v Krškem za območje občine Krško; 
Občinsko sodišče v Lendavi za območje občine Lendava; 
Občinsko sodišče I v Ljubljani za območje občin Litija, Ljubijana-Center 

in Ljubljana-Moste-Polje; 
Občinsko sodišče II v Ljubljani za območje občin Ljubljana-Bežigrad, Ljub- 

ljana-Šiška in Ljubljana-Vič-Rudnik; 
Občinsko sodišče v Ljutomeru za območje občine Ljutomer; 
Občinsko sodišče v Mariboru za območje občin Lenart, Maribor-Center, 

Maribor-Tabor in Maribor-Tezno; 
Občinsko sodišče v Murski Soboti za območje občine Murska Sobota; 
Občinsko sodišče v Novi Gorici za območje občine Nova Gorica; 
Občinsko sodišče v Novem mestu za območje občine Novo> mesto; 
Občinske sodišče v Ormožu za območje občine Ormož; 
Občinsko sodišče v Piranu za območje občin Izola in Piran; 
Občinsko sodišče v Postojni za območje občine Postojna; 
Občinsko sodišče v Ptuju za območje občine Ptuj; 
Občinsko sodišče v Radovljici za območje občine Radovljica; 
Občinsko sodišče na Rakeku za območje občine Cerknica; 
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Občinsko sodišče v Sevnici za območje občine Sevnica; 
Občinsko sodišče v Sežani za območje občine Sežana; 
Občinsko sodišče v Slovenjem Gradcu za območje občin Dravograd, Radlje 

ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec; 
Občinsko sodišče v Slovenski Bistrici za območje občine Slovenska Bi- 

strica; 
Občinsko sodišče v Slovenskih Konjicah za območje občine Slovenske Ko- 

njice; 
Občinsko sodišče v Škof ji Loki za območje občine Skofja Loka; 
Občinsko sodišče v Šmarju pri Jelšah za območje občine Šmarje pri Jelšah; 
Občinsko sodišče v Šoštanju za območje občin Mozirje in Velenje; 
Občinsko sodišče v Tolminu za območje občine Tolmin; 
Občinsko sodišče v Trbovljah za območje občin Hrastnik, Trbovlje in Za- 

gorje ob Savi; 
Občinsko sodišče v Trebnjem za območje občine Trebnje; 
Občinsko sodišče na Vrhniki za območje občin Logatec in Vrhnika; 
Občinsko sodišče v Žalcu za območje občine Žalec. 

3. člen 

V Socialistični republiki Sloveniji so tale okrožna sodišča: 
Okrožno sodišče v Celju za območje občinskih sodišč v Celju, Slovenskih 

Konjicah, Šmarju pri Jelšah, Šoštanju in v Žalcu; 
Okrožno sodišče v Kopru za območje občinskih sodišč v Ilirski Bistrici, 

Kopru, Piranu, Postojni in v Sežani; 
Okrožno sodišče v Kranju za območje občinskih sodišč na Jesenicah, v 

Kranju, Radovljici in v Škof ji Loki; 
Okrožno sodišče v Ljubljani za območje občinskih sodišč v Domžalah, Gro- 

supljem, Kamniku, Kočevju, I in II v Ljubljani, na Rakeku, v Trbovljah in 
na Vrhniki; 

Okrožno sodišče v Mariboru za območje občinskih sodišč v Mariboru, Ormo- 
žu, Ptuju, Slovenjem Gradcu in v Slovenski Bistrici; 

Okrožno sodišče v Murski Soboti za območje občinskih sodišč v Gornji 
Radgoni, Lendavi, Ljutomeru in v Murski Soboti; 

Okrožno sodišče v Novi Gorici za območje občinskih sodišč v Ajdovščini, 
Idriji, Novi Gorici in v Tolminu; 

Okrožno sodišče v Novem mestu za območje občinskih sodišč v Brežicah, 
Črnomlju, Krškem, Novem mestu, Sevnici in v Trebnjem. 

4. člen 

Sedež Vrhovnega sodišča SR Slovenije je v Ljubljani. 

5. člen 

Sodišča dajejo pravno pomoč občanom v zadevah iz svoje pristojnosti. 
Pravno pomoč občanom dajejo praviloma občinska sodišča. Občinsko sodišče 

z obsežnejšim območjem lahko daje pravno pomoč občanom tudi v določenih 
krajih zunaj svojega sedeža na uradni dan. 
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Okrožna sodišča in Vrhovno sodišče SR Slovenije dajejo pravno pomoč 
občanom v zadevah, za katere so pristojna na prvi stopnji. 

Podrobnejše določbe glede pravne pomoči sodišč občanom predpiše sodni 
poslovnik. 

6. člen 

Na narodnostno^ mešanih območjih, kjer žive pripadniki italijanske in 
madžarske narodnosti, sta italijanski oziroma madžarski jezik v vseh sodnih 
postopkih enakopravna s slovenskim jezikom. 

Sodno poslovanje na narodnostno mešanih območjih podrobneje ureja sodni 
poslovnik. 

7. člen 

Sodniki in drugi delovni ljudje pri sodiščih urejajo skladno' z organizacijo 
in z delom sodišča notranje odnose pri sodiščih; zlasti odločajo o notranji orga- 
nizaciji sodišča, o delitvi sredstev in o osebnih dohodkih ter skrbijo za izbolj- 
šanje organizacije in metode dela in delovnih razmer ter za svoje strokovno 
izpopolnjevanje. 

Pravice in dolžnosti iz prejšnjega odstavka se skladno s posebnim zakonom 
določijo v pravilniku sodišča. 

8. člen 

Sredstva za delo občinskega sodišča zagotavlja občina, na katere območju 
je sedež .sodišča, sredstva za delo drugih sodišč splošne pristojnosti pa zago- 
tavlja SR Slovenija. 

Če obsega občinsko sodišče območje dveh ali več občin, zagotavljajo sredstva 
za delo sodišča vse te občine sorazmerno. 

9. člen 

Sodišče ima svoje uradno ime ter pečat z imenom sodišča in z grbom 
SR Slovenije. 

Na poslopju, v katerem je sodišče, mora biti napis z imenom sodišča. 

II. Postopek za presojo ustavnosti, in zakonitosti 

10. člen 
I. /S' ' Ce je sodišče, ki je izdalo dokončno odločbo, zavzelo stališče, da republiški 

predpis, ki ni zakon, ali občinski predpis ali splošni akt ni v skladu z ustavo 
SR Slovenije, republiškim zakonom ali drugim republiškim predpisom, mora 
predlagati Ustavnemu sodišču SR Slovenije uvedbo postopka za presojo ustav- 
nosti in zakonitosti. 

Ce je v primeru iz prejšnjega odstavka občinsko ali okrožno sodišče podalo 
predlog Ustavnemu sodišču SR Slovenije, obvesti o tem Vrhovno sodišče 
SR Slovenije. 

11. člen 

Občinsko ali okrožno sodišče da Vrhovnemu sodišču SR Slovenije pobudo, 
naj predlaga uvedbo postopka za presojo ustavnosti ali zakonitosti, če pri odlo- 
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čanju O' posamičnem vprašanju med postopkom, meni, da republiški zakon, ki 
bi ga bilo treba uporabiti, ni v skladu z ustavo SR Slovenije. 

V primeru iz prejšnjega odstavka mora občinsko oziroma okrožno sodišče 
počakati s postopkom, dokler ne dobi od Vrhovnega sodišča SR Slovenije spo- 
ročilo, da to sodišče ne bo predlagalo postopka za presojo ustavnosti oziroma 
zakonitosti. Če pa je Vrhovno sodišče SR Slovenije predlagalo uvedbo postopka 
za presojo ustavnosti ali zakonitosti, ne more občinsko oziroma okrožno sodišče 
nadaljevati postopka, preden Ustavno* sodišče SR Slovenije ne odloči o takem 
predlogu. 

Določba drugega odstavka tega člena se uporabi tudi tedaj, kadar Vrhovno 
sodišče SR Slovenije v zadevi, v kateri teče postopek pred njim, odloči, da bo 
predlagalo Ustavnemu sodišču SR Slovenije presojo ustavnosti ali zakonitosti. 

III. Sodniki in sodniki porotniki 

12. člen 

Sodnike občinskega sodišča voli in razrešuje občinska skupščina. 
Sodnike okrožnega sodišča voli in razrešuje skupščina SR Slovenije. 
Sodnike Vrhovnega sodišča SR Slovenije voli in razrešuje Skupščina SR 

Slovenije na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Skupščina, ki voli sodnike, določi število sodnikov skladno z obsegom dela 

sodišča, in sicer na predlog sodišča, ki si poprej preskrbi mnenje republiškega 
sekretariata za pravosodje in občo upravo (v nadaljnjem besedilu: republiški 
sekretariat). 

13. člen 

Prosto sodniško mesto občinskega in okrožnega sodišča razpiše pristojna 
skupščina po lastni pobudi ali na predlog sodišča ali republiškega sekretariata. 

Razpis se objavi v uradnem glasilu skupščine in v »Uradnem listu SRS«. 
Razpis se objavi najmanj 30 dni pred volitvami. 

14. člen 

Pristojna komisija skupščine, ki razpiše sodniško mesto, ugotovi za vsakega 
prijavljenega kandidata, ali izpolnjuje splošne in posebne pogoje, ki jih zahteva 
zakon za sodnika, in predloži s svojim predlogom vse prijavljene kandidature 
skupščini. 

Skupščina obravnava vse prijavljene kandidature. 

15. člen 

O izidu volitev obvesti skupščina izvoljenega sodnika oziroma kandidata, 
ki ni bil izvoljen, in sodišče. 

Predsednik sodišča pozove izvoljenega sodnika k nastopu sodniške funkcije. 

16. člen 

Sodnik ne more opravljati službe ali dela, ki bi bila nezdružljiva s sodniško 
funkcijo. 

O združljivosti službe ali dela s sodniško funkcijo' odloča predsednik sodišča. 
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17. člen 

Sodnike porotnike občinskih sodišč volijo in razrešujejo občinske skupščine; 
sodnike porotnike okrožnih sodišč in Vrhovnega sodišča SR Slovenije voh in 
razrešuje Skupčina SR Slovenije. 

Skupščina, ki voli sodnike porotnike, določi število sodnikov porotnikov na 
predlog predsednika sodišča. 

Kandidate predlaga pristojna komisija skupščine, ki voli sodnike porotnike. 
Komisija obravnava morebitne predloge in mnenja zborov volivcev. 

18. člen 

Sodniki dajo slovesno izjavo pred predsednikom skupščine, ki jih je izvolila, 
sodniki porotniki pa pred predsednikom sodišča, za katero so izvoljeni. 

19. člen 

Ce sodnik sam zahteva razrešitev, vloži predlog za razrešitev pristojni 
skupščini po predsedniku sodišča. 

Če je treba razrešiti sodnika občinskega ali okrožnega sodišča iz razlogov 
po 2. do 6. točki 46. člena temeljnega zakona o sodiščih splošne pristojnosti, 
predlaga razrešitev pristojni skupščini predsednik sodišča. 

Razrešitev predsednika sodišča iz razlogov po prejšnjem odstavku predlaga 
republiški sekretariat. 

Razrešitev predsednika in sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije iz 
razlogov po 2. do 6. točki 46. člena temeljnega zakona o sodiščih splošne pri- 
stojnosti, predlaga Skupščini SR Slovenije Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

20. člen 

Če je sodnik izpolnil pogoje za starostno pokojnino, obvesti o tem pred- 
sednik sodišča pristojno skupščino. 

Če je izpolnil pogoje za starostno pokojnino predsednik sodišča, obvesti 
o tem pristojno skupščino republiški sekretariat. 

21. člen 

O uvedbi postopka za razrešitev obvesti pristojna komisija skupščine pri- 
zadetega sodnika; kadar se uvede postopek za razrešitev zaradi obsodbe za 
kaznivo dejanje ali zaradi hujše kršitve sodniške funkcije oziroma njenega 
ugleda, obvesti komisija tudi Vrhovno sodišče SR Slovenije zaradi morebitne 
odstranitve sodnika iz službe. 

22. člen 

O razrešitvi obvesti skupščina razrešenega sodnika in sodišče, katerega 
sodnik je razrešen. 

23. člen 

Razrešitev sodnika porotnika, razen če jo sam zahteva, predlaga predsednik 
sodišča. 

O razrešitvi obvesti skupščina razrešenega sodnika porotnika in sodišče, 
katerega sodnik je razrešen. 
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24. člen 

Ce obsega občinska sodišče območje dveh ali več občin, se uporabljajo za 
volitve in razrešitev sodnikov in sodnikov porotnikov določbe 12. do 23. člena 
tega zakona s temile spremembami oziroma dopolnitvami: 

Sodnike in sodnike porotnike volijo vse občinske skupščine z območja 
sodišča; izvoljen je kandidat, ki so ga izvolile vse skupščine. 

Ce kandidat ni bil izvoljen za sodnika v vseh občinskih skupščinah, se 
sodniško mesto ponovno razpiše in opravijo nove volitve. 

Razpis volitev (13. člen) objavi občinska skupščina, na katere območju 
je sedež sodišča. 

Sodniki občinskega sodišča dajo slovesno izjavo pred predsednikom skup- 
ščine občine, v kateri je sedež sodišča (18. člen). 

Občinske skupščine z območja sodišča sporazumno določijo število sodnikov 
in sodnikov porotnikov ter razpišejo prosta sodniška mesta (četrti odstavek 
12. člena, drugi odstavek 17. člena in prvi odstavek 13. člena). 

Vsaka od teh skupščin izvede postopek po prvem odstavku 14. člena tega 
zakona in opravi obveščanje po prvem odstavku 15. člena tega zakona. 

25. člen 

Sodnikom porotnikom pripada povračilo dejanskih stroškov, nastalih zaradi 
opravljanja sodniške funkcije, povračilo za izgubljeni osebni dohodek ali za- 
služek in nagrada. 

Natančnejše predpise o povračilih in nagradi sodnikom porotnikom izda 
republiški sekretar za pravosodje in občo upravo. 

IV. Pripravniki 

26. člen 

Število pripravniških mest pri občinskem in okrožnem sodišču določa pra- 
vilnik sodišča. Pri določanju števila pripravniških mest je treba upoštevati 
potrebe sodišča in drugih pravosodnih organov ter potrebe družbeno-politične 
skupnosti in služb pravne pomoči po strokovnih pravniških kadrih. 

Pripravnike postavlja predsednik sodišča. 
Sredstva za osebne dohodke pripravnikov v pravosodju zagotavljajo' druž- 

beno-politične skupnosti. 
Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo predpiše s pravilnikom 

način razporejanja pripravnikov na prako in opravljanja pripravniške prakse. 

V. Stalni sodni tolmači 

27. člen 

Stalni sodni tolmači prevajajo na zahtevo sodišča, državnega organa, orga- 
nizacije ali občana govorjeno in pisano besedilo iz uradnega jezika v tuj jezik, 
iz tujega jezika v uradni jezik ali iz tujega jezika v drug tuj jezik. 
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Stalne sodne tolmače postavlja in razrešuje republiški sekretar za pravo- 
sodje in občo upravo. 

Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo predpiše s pravilnikom 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati stalni sodni tolmač, njegove pravice in dolž- 
nosti ter višino nagrade in povračila stroškov za njegovo delo. 

VI. Vrhovno sodišče SR Slovenije 

28. člen 
Vrhovno sodišče SR Slovenije: 
— določa načelna stališča in načelna pravna mnenja o vprašanjih, ki imajo 

pomen za enotno uporabo republiških zakonov po sodiščih splošne pristojnosti;' 
—• odloča na prvi stopnji v upravnih sporih, ki so pO' zakonu v njegovi 

pristojnosti; 
— odloča o pravnih sredstvih zoper odločbe okrožnih sodišč; 
— odloča o izrednih pravnih sredstvih zoper pravnomočne odločbe sodišč 

v primerih, ki jih določa zakon; 
— predlaga pristojnemu ustavnemu sodišču uvedbo postopka za presojo 

ustavnosti ali zakonitosti; 
■—■ rešuje spore o pristojnosti med sodišči splošne pristojnosti na območju 

republike; 
■— opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon. 

29. člen 

Občno sejo Vrhovnega sodišča SR Slovenije sestavljajo' predsedniki in vsi 
sodniki tega sodišča. 

Občna seja: 
— določa načelna stališča in načelna pravna mnenja o vprašanjih, ki imajo 

pomen za enotno uporabo' republiških zakonov po sodiščih splošne pristojnosti; 
— odloča o pobudah občinskih in okrožnih sodišč za uvedbo postopka glede 

ustavnosti ali zakonitosti in o tem, ali naj predlaga Ustavnemu sodišču Jugo- 
slavije ali Ustavnemu sodišču SR Slovenije presojo ustavnosti ali zakonitosti 
v zadevi, o kateri teče postopek pred njimi; 

— daje mnenje o tem, ali bi bik> treba izdati ali spremeniti zakon ali drug 
predpis; 

■— odloča o tem, ah naj se predlaga avtentična razlaga zakona; 
— obravnava evidenco sodne prakse in sprejema pravna mnenja o vpra- 

šanjih sodne prakse in o uporabi zakonov; 
— obravnava vprašanja, ki se nanašajo na družbene odnose in pojave, 

katere je sodišče spremljalo in proučevalo, ter odloča o njihovi predložitvi 
skupščini SR Slovenije ter drugim organom in organizacijam; 

— odloča o odstranitvi sodnikov iz službe; 
—• določa letni razpored sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije; 
— odloča v drugih primerih, ki so določeni ž zakonom. 
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30. člen 

Občna seja se skliče tudi takrat, kadar je potrebno, da se zaradi enotne 
uporabe zakona odloči o določenem pravnem vprašanju, ki ga rešuje eden od 
senatov tega sodišča. 

Pravna mnenja, ki so bila sprejeta na občni seji, so obvezna za vse senate 
Vrhovnega sodišča SR Slovenije in se morejo spremeniti samo na novi občni seji. 

31. člen 

Vrhovno sodišče SR Slovenije skrbi za objavljanje važnejših sodnih odločb. 

32. člen 

Vrhovno sodišče SR Slovenije ima tajnika, ki pomaga predsedniku sodišča 
v zadevah sodne uprave. 

Predsednik Vrhovnega sodišča SR Slovenije lahko prenese na tajnika do- 
ločene zadeve sodne uprave. 

VII. Prehodne in končne določbe 

33. člen 

Dokler ne bodo izdani predpisi po drugem odstavku 25. člena in po tretjem 
odstavku 27. člena tega zakona, ostaneta v veljavi uredba o povračilu stroškov 
in izgube na zaslužku sodnikom porotnikom (Uradni list LRS, št. 48-181/56 in 
št. 46-208/57) ter uredba o stalnih sodnih tolmačih (Uradni list LRS, št. 7-30/49, 
št. 26-150/50 in št. 46-208/57). 

34. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati odlok o novi določitvi 
krajevnih območij okrožnih in okrajnih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji 
(Uradni list LRS, št. 9-53/62). 

35. člen 

Naloge občinske skupščine, na katere območju je sedež sodišča (četrti in 
peti odstavek 24. člena), opravlja za občinsko sodišče II v Ljubljani skupščina 
občine Ljubljana-Šiška. 

36. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Temeljni zakon o sodiščih splošne pristojnosti (v nadaljnjem besedilu: 
temeljni zakon) podrobno in skoraj povsem ureja materijo o organizaciji sodišč 
splošne pristojnosti, njihovih nalogah, sodnikih in sodnikih porotnikih, strokov- 
nih sodelavcih, sodni upravi in sodnem poslovniku, skratka vprašanja, ki zahte- 
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vajo enotno ureditev v vseh republikah. Republikam prepušča, da same uredijo 
ustanavljanje, prenehanje, krajevno območje in sedež sodišč in da določijo, da 
volijo sodnike in sodnike porotnike določenih sodišč neposredno občani. 

Temeljni zakon nekatera vprašanja ureja samo načelno in jih je treba po- 
drobneje urediti v republiškem zakonu. Tako npr. temeljni zakon določa pogoje 
za izvolitev sodnikov, republikam pa prepušča, da določijo organe, ki volitve 
opravijo, postopek pri volitvah, nadalje da dopolnijo določbe o pravni pomoči 
sodišč občanom, o pripravnikih in drugo. Te dopolnitve predlog zakona ureja 
smiselno ustreznim določbam zveznega zakona o gospodarskih sodiščih, ker je 
smiselna uporaba teh določb zveznega zakona o gospodarskih sodiščih nujna 
zaradi enotnosti organizacije sodstva. 

Nekatere določbe temeljnega zakona je treba z republiškim zakonom samo 
prilagoditi za posamezno republiko, in sicer postopek za presojo* ustanosti in 
zakonitosti in določbe glede republiškega vrhovnega sodišča. 

V pripravah za republiške zakone o organizaciji sodišč je bila na sestanku 
predstavnikov republiških sekretariatov za pravosodje pri Zveznem sekretariatu 
za pravosodje sprejeto stališče, naj republiški zakoni o sodiščih splošne pristoj- 
nosti čim podrobneje uredijo vprašanja, ki jih načelno ureja temeljni zakon, 
zlasti naj prevzamejo in čim podrobneje izdelajo določbe o funkcijah sodišč, 
o mestu in vlogi sodne uprave, o pravni pomoči sodišč občanom, o sodnem po- 
slovniku in o začasni dodelitvi sodnika k drugemu sodišču. Poleg tega pa naj bi 
republiški zakoni o sodiščih splošne pristojnosti podrobneje uredili samouprav- 
ljanje delovnih ljudi na sodiščih. 

V predlogu zakona o sodiščih splošne pristojnosti pa je prišlo do izraza 
stališče, da se določbe temeljnega zakona ne prevzamejo v republiški zakon 
in ne ponavljajo', temveč se dopolnijo samo tiste načelne določbe temeljnega 
zakona, ki dopolnitev zahtevajo, ter uredijo tista vprašanja, ki jih temeljni 
zakon podrobno ne ureja. Zato predlog zakona nima določb glede funkcij 
sodišč (sojenje, spremljanje družbenih pojavov in odnosov, obveščanje skupščin, 
določbe o ustanavljanju, prenehanju, krajevnih območjih in sedežih sodišč, do- 
ločbe o poslovniku, o sodni upravi, o začasni dodelitvi sodnikov in o strokovnih 
sodelavcih na sodiščih), ker ta vprašanja temeljni zakon podrobno ureja in jih 
ni treba dopolnjevati; zlasti še, ker bo večino teh vprašanj še podrobneje uredil 
sodni poslovnik. Materijo o samoupravljanju delovnih ljudi na sodiščih bo po- 
drobneje uredil republiški zakon o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih 
organih, v skladu z njim pa bodo pravilniki sodišč podrobno uredili notranjo 
organizacijo sodišč in delitev sredstev in osebnih dohodkov na sodiščih. 

Organizacija sodišč 
Ker temeljni zakon v drugem odstavku 9. člena pooblašča republike za 

ustanavljanje, prenehanje!, krajevno območje in določitev sedeža sodišč, je 
v predlogu zakona določena organizacija sodišč v SR Sloveniji, ki jo je doslej 
urejal poseben odlok. Pri organizaciji sodišč se je upoštevalo sedanje dejansko 
stanje števila sodišč in vrst sodišč splošne pristojnoti, ker za zdaj ni potrebe 
po spremembi obstoječega stanja in tudi nobena občinska skupščina ni pred- 
lagala sprememb. 

Pravna pomoč občanom 
Temeljni zakon pravno pomoč sodišč občanom ureja samo načeloma (6. člen), 

zato predlog zakona določa, da dajejo sodišča pravno pomoč občanom samo 
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v zadevah iz svoje pristojnosti, in sioer praviloma občinska sdišča, medtem ko 
jo dajejo okrožna sodišča in Vrhovno sodišče SR Slovenije samo v zadevah, 
za katere so pristojna na prvi stopnji. Uzakonjuje se tudi tako imenovani 
»uradni dan« zunaj sedeža občinskih sodišč. Podrobnosti o pravni pomoči sodišč 
občanom bo določal sodni poslovnik. 

Poslovanje na narodnostno mešanih območjih 

Temeljni zakon nima določil o poslovanju sodišč na narodnostno mešanih 
območjih, zato zakonski predlog uvaja posebno poslovanje sodišč na teh ob- 
močjih z uveljavljanjem enakopravnosti italijanskega in madžarskega jezika, 
podrobnosti pa prepušča sodnemu poslovniku. 

Samoupravljanje na sodiščih 

Določila temeljnega zakona so v predlogu zakona samo nekoliko dopolnjena 
glede na to, da bo tudi samoupravljanje na sodiščih podrobneje urejal repu- 
bliški zakon o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih; notranjo 
organizacijo sodišč in podrobnosti glede sodne uprave, delitve sredstev itd. pa 
bodo urejali v skladu z omenjenim republiškim zakonom pravilniki sodišč. 

Financiranje sodišč 

Predlog zakona načeloma nalaga občinam dolžnost, da zagotovijo sredstva 
za delo občinskih sodišč. Financiranje občinskih sodišč, ki obsegajo območje 
več občin, je v praksi problematično, ker so primeri, da posamezne občine z ob- 
močja občinskega sodišča ne izpolnjujejo, dogovorjenih obveznosti glede finan- 
ciranja sodišč in tako ostajajo sodišča brez potrebnih sredstev ali pa jih morajo 
prispevati občine, kjer ima sodišče svoj sedež. Tega vprašanja pa ni mogoče 
reševati s tem zakonom, ker bi sicer posegel v samoupravnost občin. Ker zakon 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji in zakon za izvedbo 
odprave okrajev v SR Sloveniji izrecno ne zagotavlja sredstev za delo okrožnih 
sodišč in Vrhovnega sodišča SR Slovenije, se s tem zakonom republika obvezuje 
k zagotavljanju teh sredstev. 

Postopek za presojo ustavnosti in zakonitosti 

Glede postopka za presojo ustavnosti in zakonitosti je predlog zakona smi- 
selno prevzel določbe temeljnega zakona. Te določbe je formiralo Ustavno so- 
dišče SR Slovenije. Pri tem je treba opozoriti na stališča, po katerem določbe 
10. člena predloga zakona, ki smiselno ustrezajo določbam 29. člena temeljnega 
zakona, niso povsem v skladu z 249. členom zvezne oziroma z 230. členom 
republiške ustave, ki ne predvideva, da bi občinska in okrožna sodišča lahko 
neposredno spročila postopek za presojo ustavnosti in zakonitosti pred ustavnim 
sodiščem. Glede na določbe temeljnega zakona pa ne more biti sporno, da je 
smiselni povzetek teh določb temeljnega zakona nujen tudi v republiškem 
zakonu. 

Sodniki in sodniki porotniki 

Predvsem je treba omeniti, da predlog zakona ni uporabil pooblastila iz 
drugega odstavka 16. člena temeljnega zakona, po katerem lahko republiški 
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zakon določi, da volijo sodnike in sodnike porotnike določenih sodišč neposredno 
občani. Predlog zakona namreč ne predvideva neposrednih volitev sodnikov 
in sodnikov porotnikov, ker za take volitve v naši republiki zaenkrat še ni 
pogojev. Pač pa določa, da se pri kandidiranju sodnikov porotnikov občinskih 
sodišč upošteva tudi morebitni predlog in mnenje zborov volivcev. 

Zakonski predlog tudi uzakonjuje sistemizacijo pri sodiščih s tem, da pri- 
stojne skupščine določajo število sodnikov in sodnikov porotnikov pri sodiščih. 
Predlog sodišča, ki ga mora pristojna skupščina upoštevati, jamči, da ne bodo 
prizadete samoupravne pravice sodišč, mnenje republiškega sekretariata pa naj 
bi zagotavljalo nemoteno poslovanje sodišč. 

Predlog zakona tudi glede sodnikov porotnikov določa, da v primeru, kjer 
posluje občinsko sodišče za več občin, volijo1 vse občine vse sodnike porotnike. 
To načelno izhaja iz določil temeljnega zakona, da so^ glede opravljanja sodniške 
funkcije sodniki porotniki izenačeni s sodniki. 

Glede postopka pri volitvah in razrešitvah sodnikov in sodnikov porotnikov 
predlog zakona ni sprejel stališča, da bi si morala pristojna skupščina preskrbeti 
mnenje o kandidatih ali o razlogih za razrešitev od predsednika sodišča ali od 
republiškega sekretariata. Pri ugotavljanju, ali kandidat izpolnjuje splošne in 
posebne pogoje, je prepuščeno prosti presoji skupščinskega organa in skupščine, 
kje bo to ugotavljala in kako. 

Določba prvega odstavka 14. člena predloga, da skupščina obravnava vse 
prijavljene kandidature, zagotavlja demokratičnost volitev sodnikov in daje 
garancijo, da bodo izvoljeni za sodnike kandidati, ki imajo strokovne in moralne 
kvalifikacije za sodniško funkcijo. 

Povračila in nagrada sodnikom porotnikom 

Temeljni zakon nima določil o povračilih stroškov in nagradi sodnikom 
porotnikom, ki jim nastanejo pri opravljanju sodniške funkcije. Predlog zakona 
zato določa temeljna načela o tem in pooblašča republiškega sekretarja, da 
izda podrobnejše predpise. 

Pripravniki 

Določbe predloga zakona o pripravnikih samo dopolnjujejo ustrezne določbe 
temeljnega zakona. S temi dopolnitvami se predpisuje obveznost občinskih in 
okrožnih sodišč, da v svojih pravilnikih zagotovijo takšno število pripravnikov, 
ki je primerno potrebam sodišča in pravosodja nasploh ter tudi potrebam 
družbenopolitičnih skupnosti, ne da bi pri tem obstajala nevarnost, da se pri- 
pravniki na sodiščih ne bi mogli temeljito izuriti v sodnem pravniškem delu. 
Sredstva za pripravnike so dolžne zagotoviti družbeno-politične skupnosti. Po- 
drobnosti o načinu opravljanja pripravniške prakse in o razporejanju priprav- 
nikov bo s pravilnikom predpisal republiški sekretar za pravosodje in občo 
upravo. S temi dopolnilnimi določbami zakonskega predloga se zagotavlja 
enotna pravosodna pripravniška praksa. Te določbe pa seveda ne izključujejo 
možnosti, da tudi delovne organizacije pošiljajo svoje pravnike na prakso k so- 
dišču s tem, da same zagotovijo zanje potrebna sredstva. 

Stalni sodniki tolmači 

Ker je uredba o stalnih sodnih tolmačih, ki je urejala njihovo poslovanje, 
že zastarela (izdana leta 1949), je primerno, da se v tem zakonu uredijo ma- 
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terialno-pravna vprašanja o stalnih sodnih tolmačih in kdo jih postavlja. For- 
malna vprašanja bot uredil pravilnik, ki ga bo predpisal republiški sekretar 
za pravosodje in občo upravo. 

Vrhovno sodišče SR Slovenije 

Posebno poglavje predloga zakona obravnava pristojnost, naloge in ureditev 
Vrhovnega sodišča SR Slovenije v obsegu in na način, kot je to uredil za 
Vrhovno sodišče Jugoslavije temeljni zakon. 

Posebna določba za Občinsko sodišče II v Ljubljani 

Ker ima občinsko sodišče II v Ljubljani sedež zunaj območja vseh občin, 
za katere je krajevno pristojno, je v 35. členu zakonskega predloga določeno, 
da tiste naloge, ki jih sicer opravlja skupščina občine, v kateri ima sodišče svoj 
sedež, opravlja za to sodišče skupščina občine Ljubljana-Šiška. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
8. 6. 1965 obravnavala predlog zakona o sodiščih splošne pristojnosti, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi predloga zakona je bilo ugotovljeno, da je zvezni 
temeljni zakon o sodiščih splošne pristojnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 7/65) neposredno 
in podrobno uredil naloge, organizacijo in delo sodišč, kar je v skladu z določbo 
ustave SFRJ, da se soda funkcija izvršuje v enotnem sodnem sistemu (132. čl.). 
Zvezni zakon ne ureja samo tistih vprašanj, ki jih je po naravi stvari mogoče in 
potrebno posebej urediti v republikah, zlasti nekatera organizacijska vprašanja. 
Glede na vse to je po mnenju komisije pravilno stališče predlagatelja zakona, 
da v besedilo predloga ni prevzemal določb zveznega zakona o funkcijah sodišč 
in ostalih določb, ki se vse neposredno uporabljajo, ter da se je omejil na po- 
trebno konkretizacijo oziroma dopolnitev zveznega zakona. Takšna vloga in 
mesto republiškega zakona o sodiščih v razmerju do zveznega zakona sta po- 
sredno poudarjena v določbi drugega odstavka 1. člena zakonskega predloga. 

Drug problem, ki je bil sprožen v načelni obravnavi, je bilo vprašanje o 
ustavnosti in umestnosti določb drugega odstavka poglavja predloga zakona, 
ki urejajo postopek za presojo ustavnosti in zakonitosti. Ustava SR Slovenije 
namreč določa, da je v primeru, če se pojavi vprašanje ustavnosti in zakonitosti 
v postopku pred sodišči, za sprožitev postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 
pred Ustavnim sodiščem SRS, pristojno Vrhovno sodišče (prvi odstavek 
230. člena). Namen te določbe je bil, da se pobude sodišč za sprožitev takega 
postopka predhodno ocenijo pri Vrhovnem sodišču, ki naj odloči, ali bo po- 
stopek sprožen. Določba 10. člena predloga zakona sicer ni v skladu z omenjeno 
intencijo, vendar je v komisiji prevladalo stališče, da navedena določba ni 
v nasprotju z besedilom ustave, ki hkrati dopušča možnost, da se z zakonom 
določijo tudi drugi državni organi kot pristojni za sprožitev postopka pred 
Ustavnim sodiščem (tretji odstavek 230. člena). — Pri določbi 11. člena predloga 
zakona je bilo v komisiji postavljeno vprašanje, ali je to problematiko možno 
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urejati z republiškim zakonom, ker gre v bistvu za postopek sodišča, kar pa 
spada v področje popolne zakonodaje (2. točka 161. člena ustave SFRJ). Zavzeto 
je bilo stališče, da o tem postopku zveznega zakona ni oziroma, da v njem ni 
zadevnih določb, zaradi česar to lahko ureja republiški zakon (119. čl. ustave 
SFRJ). Zvezni zakon o sodiščih splošne pristojnosti regulira tako prej omenjeni 
problem kot tudi vprašanje postopka sodišča samo v primerih, ko gre za pravice 
oziroma dolžnosti in postopek sodišč v zvezi z zadevami, ki spadajo v pristojnost 
Ustavnega sodišča Jugoslavije. Predlog zakona rešuje obe vprašanji analogno, 
seveda le kolikor gre za primere, ki spadajo v pristojnost Ustavnega sodi- 
šča SRS. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 25. členu : V tretji vrsti prvega odstavka se beseda »ali« nadomesti 
z besedo »oziroma«. 

Besedilo drugega odstavka se spremeni in dopolni tako, da se glasi: »Natanč- 
nejše predpise o povračilih in nagradi sodnikom porotnikom občinskih sodišč 
izdajo občinske skupščine. Vprašanje povračil in nagrade sodnikom porotnikom 
okrožnih sodišč in Vrhovnega sodišča bo urejeno s posebnim predpisom Skup- 
ščine SR Slovenije.« 

Sprememba v prvem odstavku je redakcijskega značaja in le bolj precizira 
določbo. 

Besedilo drugega odstavka je treba spremeniti zato, ker povračila in na- 
grade sodnikom porotnikom predstavljajo materialno pravico, katere pravno 
reguliranje ne more biti prepuščeno upravnemu organu. Zato tudi zvezni zakon 
o gospodarskih sodiščih (Ur. 1. SFRJ, št. 7/64) izrečno določa (20. čl.), da pred- 
pise o povračilih in nagradah sodnikom porotnikom določa skupščina ustrezne 
družbeno-politične skupnosti. Pač pa je možno, da bo republiški upravni organ 
predpisal podrobnosti za izvrševanje ustreznega akta Skupščine, ki bo reguliral 
bistvena vsebinska vprašanja o povračilih in nagradah sodnikom porotnikom. 
Ker republika financira okrožna sodišča in Vrhovno sodišče, naj bi Skupščina 
SR Slovenije to vprašanje regulirala le za navedena sodišča, medtem ko bi pred- 
pise o povračilih in nagradi sodnikom porotnikom občinskih sodišč izdale ob- 
činske skupščine. 

K 26. členu : V prvi vrsti tretjega odstavka se besedi »v pravosodju« 
nadomestita z besedami »za potrebe pravosodja«. 

Sprememba je potrebna zaradi preciznosti določbe, ker bi se sicer lahko 
razlagale širše, namreč da gre za zagotavljanje sredstev tudi za tiste pripravnike, 
ki se na sodišču pripravljajo za delo v gospodarskih organizacijah in različnih 
drugih službah izven pravosodja, in jih tudi plačujejo te organizacije oziroma 
službe. 

K 28. členu: V prvi vrsti besedila šeste alinee se med besedi »rešuje« 
in »spore« vstavijo besede »v okviru zakona«. 

Reševanje določenih sporov o pristojnosti med sodišči splošne pristojnosti je 
"V nekaterih zveznih procesnih zakonih urejeno drugače. Tako zakon o kazen- 
skem postopku (Ur. 1, FLRJ, št. 5/60) in zakon o pravdnem postopku (Ur. 1. 
FLRJ, št. 4/57) določata, da v sporu o pristojnosti med sodišči odloča skupno 
neposredno višje sodišče. V teh primerih, zlasti še, ker spada področje sodnih 
postopkov v popolno zvezno zakonodajo, ne bi mogel republiški zakon drugače 
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urediti vprašanja reševanja sporov o pristojnosti med sodišči in je zato pred- 
lagana omejitev »v okviru zakona« potrebna. 

K 35. členu : Beseda »naloge« na začetku prve vrste besedila se nado- 
mesti z besedama »Pravice in dolžnosti«. 

Sprememba je potrebna zato, ker ne gre za naloge (družbene funkcije) 
občine, ampak za določene konkretne pravice in dolžnosti, ki jih ima občinska 
skupščina nasproti občinskemu sodišču po predlogu zakona. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je z vsemi predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski 
predlog s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in 
s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejmeta. 

Št.: 021-56/65 
Ljubljana, 8. 6. 1965 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora — poročilo 
z dne 11. 6. 1965, št. 021-56/65. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-politič- 
nega zbora — poročilo z dne 11. 6. 1965, št. 021-56/65. 

PREDLOG ZAKONA 
o gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji 

1. člen 

V SR Sloveniji so okrožna gospodarska sodišča v Celju, Kopru, Ljubljani 
in v Mariboru ter Višje gospodarsko sodišče v Ljubljani. 

Gospodarska sodišča v SR Sloveniji se organizirajo in delajo po določbah 
zveznega zakona o gospodarskih sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) in po 
določbah tega zakona. 

2. člen 

Okrožno gospodarsko sodišče v Celju obsega, območja občin: Brežice, Celje, 
Krško, Laško, Mozirje, Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje 
pri Jelšah, Velenje in Žalec. 

Okrožno gospodarsko sodišče v Kopru obsega območja občin: Ajdovščina, 
Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana in 
Tolmin. 

Okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani obsega območja občin: Cerknica, 
Črnomelj, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Kranj, 
Litija, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Center, Ljubljana-Moste-Polje, Ljubljana- 
Siška, Ljubljana-Vič-Rudnik, Logatec, Metlika, Novo mesto, Radovljica, Rib- 
nica, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Vrhnika in Zagorje ob Savi. 

Okrožno gospodarsko sodišče v Mariboru obsega območja občin: Dravograd, 
Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Maribor-Center, Maribor-Tabor, 
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Maribor-Tezno, Murska Sobota, Ormož, Ptuj, Radlje ob Dravi, Ravne na Koro- 
škem, Slovenj Gradec in Slovenska Bistrica. 

Višje gospodarsko sodišče v Ljubljani obsega območje SR Slovenije. 

3. člen 

Poslovanje gospodarskih sodišč na narodnostno mešanih območjih ureja 
sodni poslovnik. 

4. člen 

Sredstva za delo gospodarskih sodišč zagotavlja SR Slovenija. 

5. člen 

Skupščina SR Slovenije določi število sodnikov gospodarskih sodišč v skladu 
z obsegom dela sodišča, in sicer na predlog sodišča, ki si poprej preskrbi mnenje 
republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo (v nadaljnjem besedilu: 
republiški sekretariat), število sodnikov porotnikov pa na predlog predsednika 
sodišča. 

6. člen 

Sodnike in sodnike porotnike Višjega gospodarskega sodišča voli Skupščina 
SR Slovenije na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

7. člen 

Prosto sodniško mesto okrožnega gospodarskega sodišča razpiše Skupščina 
SR Slovenije po lastni pobudi ali na predlog sodišča ali republiškega sekre- 
tariata. 

Razpis se objavi v »Uradnem listi SRS« najmanj 30 dni pred volitvami. 

8. člen 

Pristojna komisija Skupščine SR Slovenije ugotovi za vsakega prijavlje- 
nega kandidata, ali izpolnjuje splošne in posebne pogoje, ki jih zahteva zakon 
za sodnika, in predloži s svojim predlogom vse prijavljene kandidature Skup- 
ščini SR Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije obravnava vse prijavljene kandidature. 

9. člen 

O izidu volitev obvesti Skupščina SR Slovenije izvoljenega sodnika oziroma 
kandidata, ki ni bil izvoljen, in gospodarsko sodišče. 

Predsednik sodišča pozove izvoljenega sodnika k nastopu sodniške funkcije. 

10. člen 

Kandidate za sodnike porotnike predlaga pristojna komisija Skupščine 
SR Slovenije. 

11. člen 

Sodniki gospodarskih sodišč dajo slovesno izjavo pred predsednikom Skup- 
ščine SR Slovenije, sodniki porotniki gospodarskih sodišč pa pred predsednikom 
sodišča, zđ katero so izvoljeni. 
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12. člen 

Razrešitev sodnika okrožnega gospodarskega sodišča iz razlogov pO' prvem 
odstavku 57. člena zveznega zakona o gospodarskih sodiščih predlaga Skupščini 
SR Slovenije predsednik gospodarskega sodišča, razrešitev predsednika pa repu- 
bliški sekretariat. 

Razrešitev predsednika in sodnikov Višjega gospodarskega sodišča iz raz- 
logov po prejšnjem odstavku predlaga Skupščini SR Slovenije Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

13. člen 

O uvedbi postopka za razrešitev sodnikov gospodarskih sodišč obvesti pri- 
stojna komisija Skupščine SR Slovenije prizadetega sodnika; kadar se uvede 
postopek za razrešitev zaradi obsodbe za kaznivo dejanje ali zaradi hujše kršitve 
sodniške funkcije oziroma njenega ugleda, obvesti komisija tudi Višje gospo- 
darsko sodišče zaradi morebitne odstranitve sodnika iz službe. 

14. člen 

Ce je sodnik gospodarskega sodišča izpolnil pogoje za starostno pokojnino, 
obvesti predsednik sodišča Skupščino SR Slovenije. 

Ce je izpolnil pogoje za starostno pokojnino predsednik sodišča, obvesti 
Skupščino' SR Slovenije republiški sekretariat. 

15. člen 

O razrešitvi obvesti Skupščina SR Slovenije razrešenega sodnika in gospo- 
darsko sodišče, katerega sodnik je razrešen. 

16. člen 

Razrešitev sodnika porotnika gospodarskega sodišča iz razlogov po prvem 
odstavku 57. člena zveznega zakona o gospodarskih sodiščih predlaga predsednik 
sodišča. 

O razrešitvi obvesti Skupščina SR Slovenije razrešenega porotnika in gospo- 
darsko sodišče, katerega sodnik porotnik je razrešen. 

17. člen 

Sodniki porotniki gospodarskih sodišč imajo pravico do povračila stroškov, 
ki so jih imeli z opravljanjem sodniške funkcije, do povračila za izgubljeni 
osebni dohodek ah zaslužek in do nagrade. 

Povračilo stroškov obsega povračilo potnih stroškov, stroškov za prehrano 
in prenočišče in drugih stroškov, ki jih je imel sodnik porotnik zaradi oprav- 
ljanja sodniške funkcije. 

Natančnejše predpise o povračilih in nagradi sodnikom porotnikom gospo- 
darskih sodišč izda republiški sekretar za pravosodje in občo upravo. 

18. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati odlok o določitvi kra- 
jevnega območja okrožnih gospodarskih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji 
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(Uradni list LRS, št. 49-165/55) in odlok o spremembi krajevnega območja ne- 
katerih okrožnih gospodarskih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list 
LRS, št. 22-134/58). 

19. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o gospodarskih sodiščih (Uradni Ust SFRJ, št. 7-83/65) je popolnil 
zvezni zakon, zato izčrpno ureja materijo o gospodarskih sodiščih v SFRJ, zlasti 
nove ustavne naloge gospodarskih sodišč, pristojnost gospodarskih sodišč, nji- 
hovo organizacijo, sodno upravo, status sodnikov in sodnikov porotnikov, stro- 
kovnih sodelavcev in oseb, ki opravljajo pri sodiščih administrativno in teh- 
nično delo. 

Republiškemu zakonu in drugim republiškim predpisom zvezni zakon pre- 
pušča samo ureditev posameznih natančno določenih vprašanj. 

Z zakonom mora republika urediti: a) ustanavljanje, prenehanje, krajevno 
območje in sedež okrožnih in višjih gospodarskih sodišč (drugi odstavek 8. člena); 
b) natančnejši postopek za volitve sodnikov in sodnikov porotnikov okrožnih 
in višjih gospodarskih sodišč (drugi odstavek 47. člena); c) natančnejši postopek 
za razrešitev sodnikov in sodnikov porotnikov okrožnih in višjih gospodarskih 
sodišč (59. člen). 

Drugi republiški predpisi pa naj urejajo: a) iz katerih sredstev se financirajo 
okrožna in višja gospodarska sodišča (drugi odstavek 40. člena); b) pred katerimi 
organi dajo slovesno izjavo sodniki in sodniki porotniki okrožnih in višjih gospo- 
darskih sodišč (tretji odstavek 48. člena); c) organe, ki določajo število sodnikov 
in sodnikov porotnikov pri okrožnih in' višjih gospodarskih sodiščih (drugi od- 
stavek 49. člena); č) organ, ki predlaga razrešitev sodnikov in sodnikov porot- 
nikov okrožnih in višjih gospodarskih sodišč iz razlogov prvega odstavka 
57. člena (drugi odstavek 57. člena). 

Predlog zakona zajema materijo, za katero je z zveznim zakonom o gospo- 
darskih sodiščih republika pooblaščena, da jo uredi z zakonom, in materijo, 
katero naj bi uredila z drugimi republiškimi predpisi. S tem bo vsa materija 
o gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji zbrana v enem zakonu. 

Predlog zakona predvsem podrobno ureja organizacijo gospodarskih sodišč 
v SR Sloveniji, število teh sodišč in njihova območja, ki so bila doslej določena 
s posebnima odlokoma; pri tem za zdaj ni potrebe, da bi se obstoječe stanje 
kakorkoli spreminjalo. 

Glede na število okrožnih gospodarskih sodišč zadošča tudi eno samo višje 
gospodarsko sodišče. 

V postopku za določitev števila sodnikov in sodnikov porotnikov gospodar- 
skih sodišč, v postopku za njihovo izvolitev in razrešitev, predlog zakona pre- 
vzema ustrezne določbe predloga zakona o sodiščih splošne pristojnosti, ker ni 
razloga, da bi se postopek za volitve in razrešitve sodnikov in sodnikov porot- 
nikov gospodarskih sodišč razlikoval od postopka za volitve in razrešitve sod- 
nikov in sodnikov porotnikov sodišč splošne pristojnosti. 
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Predlog zakona določa, da ureja poslovanje sodišč na narodnostno mešanih 
območjih sodni poslovnik, ki ga po pooblastilu iz prvega odstavka 41. člena 
zveznega zakona predpiše republiški sekretar za pravosodje in občo upravo, 
tako da bo tudi glede poslovanja gospodarskih sodišč uveljavljena enakoprav- 
nost madžarskega oziroma italijanskega jezika s . slovenskim jezikom. 

V skladu z drugim odstavkom 40. člena zveznega zakona določa predlog 
zakona, da SR Slovenija zagotavlja sredstva za delo gospodarskih sodišč. 

V prvem odstavku 20. člena zvezni zakon določa, da imajo sodniki porotniki 
gospodarskih sodišč pravico do povračila stroškov, ki so jih imeli z opravljanjem 
sodniške funkcije, do povračila za izgubljen zaslužek in do nagrade. Predlog 
zakona po pooblastilu iz drugega odstavka navedenega člena podrobneje določa 
obseg in vrsto povračil ter pooblašča republiškega sekretarja za pravosodje in 
občo upravo, da izda izvršilne predpise za izvajanje teh določb. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
8. 6. 1965 obranavala predlog zakona o gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V splošni obravnavi zakonskega predloga je bilo ugotovljeno, da spada 
ureditev gospodarskih sodišč po določbah ustave SFRJ (1. toč. 161. člena) v pod- 
ročje popolne zvezne zakonodaje. S predlogom zakona se urejajo le tista posa- 
mezna vprašanja, ki jih zvezni zakon izrecno prepušča republikam, da jih regu- 
lirajo s svojimi zakoni, deloma pa tudi materija, ki spada po splošnih ustavnih 
načelih v njeno pristojnost (npr. financiranje sodišč). Po mnenju komisije se 
je predlog zakona držal omenjenih okvirov in kot zakon, ki dopolnjuje zvezni 
zakon, pravilno ni povzemal njegovih določb. S tem, da je prevzel vsebino 
dosedanjega odloka o določitvi krajevnega območja okrožnih gospodarskih so*- 
dišč, je zadovoljil določbi zveznega zakona (8. čl.), po- kateri se ustanavljanje, 
prenehanje, krajevno območje in sedež gospodarskih sodišč lahko določajo le 
z republiškim zakonom. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 3. členu: V drugi vrsti se med besedi »območjih« in »ureja« vstavi 
beseda »podrobneje«. 

Ker predlagano besedilo 3. člena predpostavlja, da glede rabe jezika pri- 
padnikov drugih narodnosti na območju gospodarskih sodišč, ki delujejo na 
narodnostno mešanih območjih, neposredno veljajo ustrezna ustavna načela, 
je treba predlagano- določbo precizirati v tem smislu', da sodni poslovnik to 
vprašanje ureja samo v podrobnostih. 

K 17. členu : V tretji vrsti prvega odstavka se beseda »ali« nadomesti 
z besedo »oziroma«. 

Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Vprašanje po- 
vračil in nagrade sodnikom porotnikom gospodarskih sodišč bo urejeno- s po- 
sebnim predpisom Skupščine SR Slovenije.« 

Sprememba v prvem odstavku je redakcijskega značaja in določbo- pre- 
cizira. 
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Besedilo tretjega odstavka je treba spremeniti zato, ker povračila in na- 
grade sodnikom porotnikom predstavljajo materialno pravico, katere pravno 
reguliranje ne more biti prepuščeno upravnemu organu. Zato tudi zvezni zakon 
o gospodarskih sodiščih (Ur. 1. SFRJ, št. 7/65) izrečno določa (20. čl.), da pred- 
pise o povračilih in nagradah sodnikov porotnikov določa skupščina ustrezne 
družbeno-politične skupnosti. Pač pa je možno, da bo republiški upravni organ 
predpisal podrobnosti za izvrševanje ustreznega akta Skupščine, ki bo reguliral 
bistvena vsebinska vprašanja o povračilih in nagradah sodnikom porotnikom. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopolnit- 
vami strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski 
predlog s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavom in 
s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejmeta. 

Št.: 021-7/65 
Ljubljana, 9. 6. 1965 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora — poročilo 
ž dne 10. 6. 1965, št. 021-57/65. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-politič- 
nega zbora — poročilo z dne 11. 6. 1965, št. 021-57/65. 

PREDLOG ZAKONA 
o nagradah Staneta Žagarja 

1. člen 

V trajen spomin na prosvetnega delavca, narodnega heroja, Staneta Žagarja 
se vsako leto podeljujejo zaslužnim prosvetnim delavcem nagrade (v nadaljnjem 
besedilu: Zagarjeve nagrade). 

2. člen 

Zagarjeve nagrade se podeljujejo zaslužnim prosvetnim delavcem za izredne 
uspehe pri vzgojno^iozbraževalnem delu, ki so širšega družbenega pomena in 
prispevajo k nadaljnjemu razvoju pedagoške prakse in teorije. 

Zagarjeve nagrade se podeljujejo kot priznanje za izredno uspešno delo 
V vzgojnem in izobraževalnem procesu v šolah in drugih vzgojnih in izobraže- 
valnih zavodih ter za strokovna dela iz vzgojno-izobraževalnega področja. 

3. člen 

Zagarjeve nagrade podeljuje odbor za podeljevanje Zagarjevih nagrad (v 
nadaljnjem besedilu: odbor). Odbor ima 11 članov. Delovna doba predsednika 
in članov odbora traja dve leti. 

Predsednika in tri člane odbora imenuje Skupščina SR Slovenije (alterna- 
tiva: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije), po enega člana pa delegirajo repu- 
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bliski odbor sindikata družbenih dejavnosti, Zveza mladine Slovenije, Zveza 
prijateljev mladine Slovenije, Zveza pedagoških društev Slovenije, Društvo vi- 
sokošolskih profesorjev in znanstvenih sodelavcev SRS, pedagoški inštitut v 
Ljubljani in republiški zavod, pristojen za prosvetno pedagoško službo. 

4. člen 

Odbor podeljuje Zagarjeve nagrade na predlog ali po lastni pobudi. 

5. člen 

Odbor sprejme pravila odbora za podeljevanje Žagar je vih nagrad. Pravila 
potrdi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

S pravili se določijo pogoji in postopek za podeljevanje Žagarjevih nagrad, 
organi in organizacije, ki lahko predlagajo kandidate, ter katerega dne se po- 
deljujejo nagrade. 

6. člen 

Sredstva za podeljevanje Žagarjevih nagrad se zagotovijo vsako leto v pro- 
računu SR Slovenije. 

7. člen 

Administrativne zadeve v zvezi s podeljevanjem Žagarjevih nagrad opravlja 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 

8. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Namen zakona o nagradah Staneta Žagarja je ustanovitev posebnih repu- 
bliških nagrad za najzaslužnejše prosvetne delavce v šolah ter drugih vzgojnih 
in izobraževalnih ustanovah, ki so s svojo prizadevnostjo in delovnimi uspehi 
obogatili pedagoško teorijo in prakso. Te nagrade naj bi sprejemali predvsem 
učitelji v osnovnih šolah, v šolah druge stopnje, v ustanovah za izobraževanje 
odraslih, posebnih šolah, vzgojitelji v varstveno vzgojnih ustanovah itd., pri 
čemer pa ne bi bili izvzeti tudi visokošolski učitelji, ki dosegajo pomembne 
uspehe pri svojem pedagoškem delu. 

Posebne nagrade za pedagoške delavce so se že podeljevale v letih 1957 
in 1958 kot Zagarjeve nagrade v spomin na vzornega učitelja in revolucionarja, 
narodnega heroja Staneta Žagarja. Član CK KPS Stane Žagar je bil organizator 
narodnoosvobodilnega boja na Gorenjskem ter je padel 27. marca 1942 v Rovtu 
nad Crngrobom pri poskusu proboja Selške čete skozi nemški obroč. 

Zagarjeve nagrade je podeljeval svet za šolstvo LRS na podlagi posebnega 
pravilnika kot izredno družbeno priznanje najboljšim prosvetnim delavcem 
v času, ko smo začeli uresničevati šolsko reformo. Čeprav je podeljevanje Ža- 
garjevih nagrad bilo ugodno sprejeto med prosvetnimi delavci, se po letu 1958 
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niso več podeljevale. Eden izmed razlogov za prenehanje podeljevanja Zagar- 
jevih nagrad je bil tudi ta, da je zakon o javnih uslužbencih omogočal pO' letu 
1958 podeljevanje naziva pedagoški svetnik zaslužnim prosvetnim delavcem. 
Podeljevanje tega naziva je nekako zasenčilo pomen Žagarjevih nagrad. Z de^ 
etatizacijo na področju šolstva in z uveljavljanjem šol kot samoupravnih de- 
lovnih organizacij pa je naziv pedagoškega svetnika bolj ali manj izgubil značaj 
ustreznega družbenega priznanja. 

Obnovitev Žagarjevih nagrad izraža predvsem poudarjeno družbeno skrb za 
šolstvo ter za celotno vzgojno izobraževalno dejavnost. Izraz večje družbene 
skrbi in ustreznega vrednotenja pedagoškega dela naj bo- tudi materialno pri- 
znanje v obliki nagrad najboljšim pedagoškim delavcem. Tako priznanje je zlasti 
potrebno v času, ko smo še vedno sredi uresničevanja šolske reforme in ko 
vsebina vzgojno izobraževalnega dela še močno zaostaja za potrebami družbe- 
nega in gospodarskega razvoja. 

Izbor nagrajencev bo mogoč med 12 500 prosvetnimi delavci, ki vzgajajo in 
izobražujejo 393 000 učencev, torej nekaj manj kot eno četrtino^ vsega prebi- 
valstva Slovenije. 

Po predlogu zakona naj bi Zagarjeve nagrade podeljeval odbor, v katerega 
bi imenovala določeno število članov Skupščina SR Slovenije ali Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, ostale člane pa zainteresirane družbene in delovne 
organizacije, kot jih predvideva 3. člen predloga zakona. 

Nagrade naj bi se podeljevale vsako leto, bodisi ob koncu šolskega leta 
ali pa na dan obletnice smrti Staneta Žagarja, kar bi lahko podrobneje urejala 
pravila za podeljevanje nagrad Staneta Žagarja. 

Sredstva za podeljevanje Žagarjevih nagrad naj bi bila zagotovljena v 
republiškem proračunu SR Slovenije. Administrativne zadeve za odbor pa bi 
opravljal republiški sekretariat za, prosveto in kulturo. 

V letošnjem proračunu sredstva za Zagarjeve nagrade niso zagotovljena. 
Da bi se lahko podelile te nagrade že v letošnjem letu, bi bila potrebna dodatna 
proračunska sredstva v višini 3 000 000 dinarjev. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
8. 6. 1965 obravnavala predlog zakona o nagradah Staneta Žagarja, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da se s predlaganim zakonom 
ponovno uvajajo< Zagarjeve nagrade, ki so se že podeljevale v letih 1957 in 1958, 
s čimer se želi na ustrezen način izraziti družbeno skrb za razvoj šolstva in 
celotne vzgojno izobraževalne dejavnosti. K zakonskemu predlogu ni bilo na- 
čelnih pripomb. 

V podrobnostih je komisija obravnavala zakonski predlog obenem z amand- 
maji k 1., 2. in 3. členu, ki jih je na seji 4. 6. 1965 predlagal odbor za prosveto 
in kulturo Republiškega zbora Skupščine SRS ter so s pristankom predstavnika 
Izvršnega sveta postali sestavni del zakonskega predloga. 

Komisija je predlagala, da se v novem besedilu 3. člena na koncu prvega 
odstavka črtajo- besede »njihova delovna doba traja dve leti«; na koncu drugega 
odstavka pa se črta pika in doda besedilo »za dobo dveh let«. 
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Sprememba je redakcijskega značaja. Izraz »delovna doba« ima v pravni 
terminologiji in v praksi povsem določen pomen in v tej zvezi ne bi ustrezal. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlagano spremembo strinjal in je 
tako postala sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski 
predlog s predlagano spremembo v skladu z ustavo in s pravnim sistemom 
ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 022-43/65 
Ljubljana, 9. 6. 1965 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 
je na seji dne 4. junija 1965 obravnaval predlog zakona o nagradah Staneta 
Žagarja, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovennije. 

Odbor je v načelni obravnavi o zakonskem predlogu ugotovil, da je ustano- 
vitev republiških nagrad, ki se imenujejo po> prosvetnem delavcu, narodnem 
heroju Stanetu Žagarju, potrebna. Z njimi naj se nagrajuje zaslužne delavce, 
ki so dosegli izredne uspehe v šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, 
ali kako drugače prispevali k napredku šolstva. Z nagradami se predvsem po- 
udarja družbeno skrb za razvoj šolstva, ki je v veliki meri odvisen od priza- 
devanj - prosvetnih delavcev in drugih, ki tudi lahko prispevajo k njegovemu 
napredku. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je odbor sprejel na- 
slednje spreminjevalne in dopolnilne predloge: 

1. Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za izredne uspehe na vzgojno izobraževalnem področju, ki so širšega 

družbenega pomena in prispevajo k napredku pedagoške prakse in teorije, se 
podeljujejo Zagarjeve nagrade kot posebno družbeno priznanje. Nagrade se 
imenujejo po prosvetnem delavcu, narodnem heroju Stanetu Žagarju.« 

2. Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Žagar je ve nagrade se podeljujejo vsako leto zaslužnim delavcem za izredne 

uspehe v šolah in drugih vzgojnih in izobraževalnih zavodih ter za strokovna 
dela, ki so posebnega pomena za napredek vzgoje in izobraževanja..« 

S spremembama obeh členov se natančneje določa namen nagrad in omo- 
gočata, da lahko prejme nagrado vsakdo, ki je v kakršnikoli obliki prispeval k 
napredku vzgojno-izobraževalnega področja. 

3. Besedilo' 3. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zagarjeve nagrade podeljuje odbor za podeljevanje Zagarjevih nagrad (v 

nadaljnjem besedilu: odbor). Odbor ima predsednika in 10 članov, njihova de- 
lovna doba traja 2 leti. 

Predsednika in člane imenuje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.« 
Odbor je glede imenovanja članov odbora sprejel varianto, da jih imenuje 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in meni, da ni potrebno določati institucije, 
ki naj delegirajo v odbor svoje predstavnike, temveč naj vse člane in predsed- 
nika imenuje Izvršni svet. 

Z vsemi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi se je predstavnik Izvrš- 
nega sveta strinjal. 
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Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejeme predlog zakona z vsemi 
spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi. 

Odbor je za poročevalca določil poslanko Frančiško Perbil. 

Št.: 022-43/65 
Ljubljana, 8. 6. 1965 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora je na sejah dne 2. in 9. junija 1965 obravnaval predlog zakona o nagradah 
Staneta Žagarja, ki ga je predložil Skupščini Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je obnovitev nagrad, ki se ime- 
nujejo po prosvetnem delavcu in narodnem heroju Stanetu Žagarju, potrebna. 
Z njimi naj se nagrajuje prosvetne in druge delavce, ki so dosegli izredne 
vzgojno-izobraževalne uspehe v šolah in njim sorodnih zavodih, ali drugače 
prispevali k napredku šolstva. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je odbor sprejel na- 
slednje spreminjevalne in. dopolnilne predloge: 

1. Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za izredne uspehe na vzgojno-izobraževalnem področju, ki so širšega druž- 

benega pomena in prispevajo k napredku pedagoške prakse in teorije, se pode- 
ljujejo Žagarjeve nagrade kot posebno družbeno priznanje. Nagrade se imenu- 
jejo po prosvetnem delavcu, narodnem heroju Stanetu Žagarju.« 

2. Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zagarjeve nagrade se podeljujejo vsako leto zaslužnim delavcem za izredne 

uspehe v šolah in drugih vzgojnih in izobraževalnih zavodih ter za strokovna 
dela, ki so posebnega pomena za napredek vzgoje in izobraževanja.« 

S spremembama obeh členov je natančneje določen namen nagrad. Omo- 
gočata pa tudi, da je nagrade lahko deležen vsakdo, ki je v kakršnikoli obliki 
pomembno prispeval k napredku vzgojno^izobraževalnega področja. 

3. Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zagarjeve nagrade podeljuje odbor za podeljevanje Zagarjevih nagrad (v 

nadaljnjem besedilu: odbor). Odbor ima predsednika in 10 članov. 
Predsednika in člane imenuje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije za dobo 

dveh let.« 
Odbor je glede imenovanja članov odbora za podeljevanje Zagarjevih nagrad 

sprejel varianto, da jih imenuje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v celoti, 
ker meni, da ni potrebno določati institucije, ki naj delegirajo v ta odbor svoje 
predstavnike. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlaga Prosvetno- 
kulturnemu zboru, da sprejme predlog zakona o nagradah Staneta Žagarja z 
vsemi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko Lojzko Gostenčnik- 
Zmavc. 

Št.: 022-43/65 
Ljubljana, 17. 6. 1965 
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PREDLOG ZAKONA 

o republiški komisiji za ugotovitev pokojninske dobe 

1. člen 

Ustanovi se Republiška komisija za ugotovitev pokojninske dobe (v na- 
daljnjem besedilu: komisija) kot samostojen republiški upravni organ. 

Komisija je pod nadzorstvom Republiškega sekretariata za delo. 

2. člen 
Komisija opravlja tele naloge: 
— odloča o pritožbah zoper odločbe in sklepe občinskih komisij za ugoto- 

vitev pokojninske dobe; 
— opravlja revizijo odločb, ki jih izdajajo občinske komisije za ugotovitev 

pokojninske dobe. 

3. člen 

Komisija ima 17 članov in 17 namestnikov. Predsednika komisije, njegovega 
namestnika, štiri člane in njihove namestnike imenuje in razrešuje Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, po štiri člane in njihove namestnike pa delegirajo' 
republiški svet za Slovenijo Zveze sindikatov Jugoslavije, republiški odbor Zveze 
združenj borcev NOV Slovenije in Republiški zavod za socialno zavarovanje. 

Mandat članov komisije in njihovih namestnikov traja dve leti. Člana ali 
namestnika pa je mogoče razrešiti tudi pred potekom te dobe. 

4. člen 

Komisija dela na plenarnih sejah in v senatih. 

5. člen 
Komisija na plenarnih sejah: 
— obravnava načelna vprašanja ter postavlja načela in merila za reševanje 

vprašanj iz svoje pristojnosti; 
— obravnava analize dela občinskih komisij za ugotovitev pokojninske dobe; 
— določa senate, predsednike in namestnike predsednikov senatov, sedeže 

posameznih senatov zunaj Ljubljane, njihove naloge in krajevno območje; 
— obravnava druga vprašanja, ki so pomembna za delo komisije in njenih 

senatov. 

6. člen 

Komisija v senatih, sestavljenih iz najmanj treh članov, odloča o pritožbah 
in opravlja revizijo odločb prve stopnje. 

Kadar odloča senat o vprašanjih posebne dobe in med člani senata ni 
predstavnika Zveze združenj borcev NOV Slovenije, .mora senat k obravnavi 
teh zadev pritegniti osebo, ki jO' delegira organ, ki ga je za to pooblastil repu- 
bliški odbor Zveze združenj borvec NOV Slovenije. 

Odločbe senata podpisuje predsednik senata. 
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7. člen 

Komisija ima tajnika, ki ga imenuje in razrešuje komisija na plenarni 
seji v soglasju z Izvršnim, svetom. 

Tajnik komisije skrbi za to, da se izvršujejo sklepi komisije, pomaga pred- 
sedniku pri pripravljanju sej ter opravlja druge zadeve, ki mu jih poveri ko- 
misija. 

8. člen 

Administrativno delo za komisijo opravlja Republiški sekretariat za delo. 
Pisarniška in administrativno-tehnična dela za posamezen senat opravlja 

komunalni zavod za socialno zavarovanje, na katerega območju senat dela. 
Komisija uredi s pogodbo plačevanje stroškov, ki jih imajo komunalni 

zavodi za socialno zavarovanje z opravljanjem pisarniških in administrativno- 
tehničnih del za posamezen senat. 

9. člen 

Sredstva za delo komisije se zagotovijo v republiškem proračunu. 

10. člen 

Člani komisije imajo pravico do nagrade za svoje delo v komisiji. Način 
nagrajevanja in višino nagrad predpiše republiški sekretar za delo. 

11. člen 

Natančnejše določbe o svojem poslovanju si predpiše komisija s poslov- 
nikom. 

12. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I 

Tretji odstavek 180. člena temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju 
(TZPZ) določa, da je zoper odločbo občinske komisije za ugotovitev pokojninske 
dobe dovoljena pritožba na komisijo druge stopnje; republiška skupščina določi 
s svojim predpisom, ali so komisije druge stopnje okrajne ali republiške ko- 
misije. 

Ker v SR Sloveniji ni več okrajev, pride v poštev samo republiška komisija 
s sedežem v Ljubljani. 

S predlogom zakona se ita komisija ustanavlja, določa način imenovanja 
njenih članov ter predpisuje način njenega dela. 

V pristojnost republiške komisije spada: 
— odločanje o- pritožbah zoper odločbe občinskih komisij za ugotovitev 

pokojninske dobe (drugi odstavek 180. člena TZPZ); 
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— revizija odločb občinskih komisij (po prvem odstavku 181. člena TZPZ 
je namreč treba vsako odločbo občinske komisije za ugotovitev pokojninske 
dobe obvezno predložiti v revizijo komisiji druge stopnje). 

II 

Glede na pristojnosti bo delo komisije dokaj obsežno. Ker spada v njeno 
pristojnost poleg reševanja pritožb tudi revizija vseh na prvi stopnji izdanih 
odločb, bi morala komisija praviloma obravnavati enako število zahtev kot 
vse občinske komisije za ugotovitev pokojninske dobe. Te pa so v letu 1964 
prejele 30 616 novih zahtev za ugotovitev pokojninske dobe. Iz leta 1963 je 
ostalo nerešenih še 10 181 zahtev. Tako so imele občinske komisije v obravnavi 
v 1964. letu 40 797 zahtev. 

Okrajne kđt drugostopne komisije so imele v letu 1964 opravka z 2240 
pritožbami. 

Ti podatki so podlaga za presojo, kako velik je pravzaprav obseg dela 
republiške komisije: po določbah 180. in 181. člena TZPZ bi morala rešiti letno 
več kot 40 000 zadev. 

Utemeljeno pa se pričakuje povečanje števila zahtev in pritožb. Zaradi 
pravic, ki jih dajeta borcem zakon o dodatku za borce in zakon o zdravstve- 
nem zavarovanju kmetov-borcev, se veča tudi število zahtev za priznanje po- 
sebne dobe. Povečanje je neogibno glede na določbo 187. člena TZPZ; ta namreč 
določa, da se lahko zahteva ugotovitev posebne dobe samo še do konca leta 1966, 
zavarovalne dobe pa do konca leta 1969. Zaradi tega bo slasti v letih 1965 
in 1966 več zahtev, kakor jih je bilo v prejšnjih letih. 

Ti razlogi terjajo tak sestav komisij in takšne metode dela, da bo mogoče 
čim uspešneje obvladati delo-, ki mora biti kar se da ažurno opravljeno, saj 
zadeva življenjsko- važne pravice'delovnih ljudi. 

Zato naj bi štela komisija 17 članov, in sicer predsednika ter štiri člane, 
katere bi imenoval Izvršni svet, ter po štiri predstavnike republiškega sveta 
za Slovenijo, Zveze sindikatov Jugoslavije, Zveze združenj borcev NOV Slo- 
venije in Republiškega zavoda za socialno zavarovanje. 

Toliko število je predlagano, da bi se komisiji omogočile čim racionalnejše 
metode dela. V ta namen predlog zakona predvideva, naj bi komisija delala: 

— v tričlanskih senatih pri reševanju konkretnih zadev, 
— v plenarnih sejah pri reševanju načelnih in organizacijskih vprašanj. 
Da bi delo potekalo čimbolj ekspeditivno in da bi se izognili pretogi in 

dragi centralizaciji pri opravljanju nalog, je predvideno, naj bi komisija for- 
mirala iz svojih članov tričlanske senate ter jim določila naloge in teritorialno 
območje. Tako bi bila komisiji dana možnost, da bi po zahtevnosti in obsegu 
individualnih zadev lahko določila posameznim senatom območje več občin; 
svoj sedež pa bi imel tak senat na sedežu komunalnega zavoda za socialno 
zavarovanje, ki je pristojen za zadeve zavarovancev v območju teh občin. Zato 
bi morali biti člani komisije izbrani s celotnega območja SR Slovenije. 

Seveda po dopušča predlog zakona tudi možnosti, da komisija formira 
senat, ki bi ga pooblastila za reševanje samo določenih vrst zadev, če bi se 
pokazalo, da je takšen način najbolj smotrn. 

Zato se predlog zakona izogiba, da bi predpisoval toge forme in daje v ta 
namen zlasti v 5. in 6. členu samo nekaj načelnih organizacijskih smernic, 
po katerih po svoji presoji prilagaja svoje delo komisija sama. 
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Komisija bi bila republiški upravni organ, zato bi morala biti sredstva za 
njeno d'elio zagotovljena v republiškem proračunu. 

Za komisijo bo opravljal administrativno delo Republiški sekretariat za 
delo, za posamezne njene senate pa bodo opravljali administrativno-tehnična 
dela komunalni zavodi za socialno zavarovanje. Stroške, ki bodo nastali zavo- 
dom zaradi tega dela, bq krila komisija iz sredstev republiškega proračuna; 
plačevanje teh stroškov bo komisija uredila pogodbeno s prizadetimi komu- 
nalnimi zavodi. 

III 

Doslej so bile komisije druge stopnje okrajne komisije, strokovno in admi- 
ni s:t r at i vno-t ehni čn o delo pa so opravljali zanje okrajni upravni organi skupaj 
z drugim detlom v1 breme okrajnih proračunov. 

Okrajne komisije so reševale samo pritožbe in zadeve v zvezi z upravnimi 
spori; po novem pokojninskem zakonu pa mora republiška komisija opraviti 
tudi revizijo odločb občinskih komisij, kar je povsem nova naloga. 

Glede na to in glede na opisani obseg dela predvidevamo, da bo za izvršitev 
vseh nalog, ki so v pristojnosti komisije, za letos potrebnih najmanj 30 milijo- 
nov dinarjev iz republiškega proračuna. (Komisija bo namreč letos lahkoi delala 
samo v drugem polletju.) Ti izdatki še niso bili predvideni v republiškem 
proračunu, ker gre za nov republiški upravni organ, ki ga je treba po odpravi 
okrajev v SR Sloveniji ustanoviti po temeljnem zakonu o pokojninskem zava- 
rovanju. Zato bo treba te nove izdatke upoštevati pri rebalansu republiškega 
proračuna. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
16. 6. 1965 obravnavala predlog zakona o republiški komisiji za ugotovitev 
pokojninske dobe. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da gre za ustanovitev republiškega 
upravnega organa, ki ni v sestavi drugega upravnega organa, zaradi česar je 
za njeno ustanovitev glede na določbo tretjega odstavka 124. člena ustave 
SRS potreben zakon, ki določa tudi delovno področje in pravice komisije. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
naslednje spremembe: 

1. člen: V prvem odstavku se črta beseda »samostojen«. 
Ker komisija ni v sestavi drugega upravnega organa, je po mnenju zakono- 

dajno-pravine komisije odveč posebej določati status te komisije kot samostoj- 
nega republiškega upravnega organa. Ker je komisija v smislu drugega od- 
stavka 1. člena pod nadzorstvom Republiškega sekretariata za delo, bi nespre- 
menjeno besedilo prvega odstavka bilo navidezno' v protislovju z besedilom 
drugega odstavka. 

3. člen: Besedilo prvega stavka prvega odstavka se spremeni tako', da 
se glasi: »Komisija ima 17 članov; vsak član ima namestnika«. V drugem, stavku 
drugega odstavka se beseda »ali« nadomesti z besedo »oziroma«. 

Obe spremembi sta redakcijske narave in se z njima precizneje določi 
smisel omenjenega besedila. 
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6. člen: V četrti vrsti drugega odstavka se beseda »pooblastil« nadomesti 
s »pooblasti«. 

S tem je odpravljena tiskovna napaka. 
8. člen: V drugem in tretjem odstavku se termin »pisarniška in admini- 

strativno-tehnična dela« nadomesti z »administrativno delo«. 
Po pojasnilu predstavnika Izvršnega sveta se z izrazom »administrativno 

delo« v prvem odstavku razume isto, kar se v drugem in tretjem odstavku 
označuje s prisaniškim in administrativnim tehničnim delom. S predlagano 
spremembo je izvršena redakcijska uskladitev vseh treh odstavkov. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami strinjal, 
ki so s tem postale sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom 
ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 021-58/65 
Ljubljana, 16. 6. 1965 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora — poročilo 
z dne 19. 6. 1965, št. 021-58/65. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-politič- 
nega zbora — poročilo z dne 21. 6. 1965, št. 021-58/65. 

PREDLOG ZAKONA 
o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnjo osnovnega prispevka 

za zdravstveno zavarovanje 

1. člen 

Stopnjo osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki jo določijo 
skupščine komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja delavcev po drugem 
odstavku 77. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega 
zavarovanja (Ur. 1. SFRJ, št. 24/65), sme znašati od 1. julija 1965 dalje največ 
8,5 «/o od osnove, od katere se obračunava prispevek za zdravstveno zavarovanje. 

2. člen 

Če zaradi uporabe 1. člena tega zakona zbrana sredstva skladov posameznih 
komunalnih skupnosti ne bi zadoščala za kritje zakonitih obveznosti, se nekrite 
obveznosti krijejo po 84. členu temeljnega zakona o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja, in sicer do zneska, ki bi se zbral, če bi se uporabila 
stopnja do najvišje meje, ki jo dopušča zakon o najvišji meji, do katere se 
smejo določiti stopnje prispevkov, in o uporabi sredstev skladov socialnega 
zavarovanja v letu 1965 (Ur 1. SFRJ, št. 19/65). 

3. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 



336 Priloge 

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi pooblastila, ki ga daje tretji odstavek 77. člena temeljnega za- 
kona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (prečiščeno besedilo 
— Ur. 1. SFRJ, št. 24-440/65), lahko predpiše republiška skupščina najvišjo 
mejo, do katere smejo skupščine komunalnih skupnosti določiti stopnjo osnov- 
nega prispevka za zdravstveno zavarovanje. Tak predpis lahko republiška skup- 
ščina sprejme, če to terja splošna korist delovnih ljudi na področju družbeno- 
ekonomskih odnosov v republiki in uresničevanje ciljev iz družbenega plana. 

V letu 1964 je bila z zveznim predpisom skupna stopnja osnovnih prispev- 
kov za vse panoge socialnega zavarovanja skupaj s prispevkom za otroški do- 
datek in s prispevkom za zavarovanje delavcev omejena na 24,5%. V tem 
okviru so bile v SR Sloveniji stopnje osnovnih prispevkov za dolgoročna zava- 
rovanja določena v skupni višini 15,5%, za zaposlovanje delavcev v višini 0,5 %>, 
višina stopnje osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje pa je bila na 
podlagi odloka Ljudske skupščine LRS (Ur. 1. LRS, št. 5/63) omejena na največ 
8 %. Tako je bila v letu 1964 le v SR Sloveniji, kot edini republiki v SFRJ, 
skupna stopnja vseh prispevkov za socialno zavarovanje 24 %, torej za 0,5 % 
pod najvišjo dopustno mero. 

V letu 1965 je bila z zakonom o najvišji meji, do katere se smejo določiti 
stopnje prispevkov, in o uporabi sredstev skladov socialnega zavarovanja v letu 
1965 (Ur. 1. SFRJ, št. 19-383/65) stopnja osnovnih prispevkov za vse panoge 
socialnega zavarovanja skupaj s prispevki za otroški dodatek (vendar brez pri- 
spevka za zaposlovanje delavcev, ki se sedaj določa po posebnem predpisu) 
omejena za dobo od 1. julija do 31. decembra 1965 na največ 22,5 %. Isti ukrep 
zagotavlja skupnostim socialnega zavarovanja, ki v tej stopnji ne bi mogle po- 
kriti vseh pravic zavarovancev, premestitvene kredite. 

Glede na sklep Skupščine Republiške skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev SR Slovenije, po katerem so: za drugo polletje 1965 določene stopnje 
prispevkov za dolgoročna zavarovanja na 13,2 %; obstaja možnost, da komu- 
nalne skupnosti v soglasju z občinskimi skupščinami, določijo stopnje osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje do največ 9,3 %. Večina skupščin komu- 
nalnih skupnosti je že sprejela stopnjo osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje v višini 9,3 %, samo tri skupnosti so določile nižjo stopnjo. Take 
odločitve utemeljujejo s povišanjem cen zdravstvenih storitev in s potrebo po 
zagotovitvi dela sredstev za razširjeno reprodukcijo. 

Skupščine komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja pri določanju stop- 
nje osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje niso upoštevale ukrepov 
za stabilizacijo gospodarstva oziroma niso dovolj težile, da se sprejeti ukrepi 
izvedejo tudi na področju zdravstvenega zavarovanja. Glede na takšno stanje 
je potrebno, da republiška skupščina uporabi pooblastilo, dano v 77. členu 
temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja, in 
določi najvišjo mejo za osnovni prispevek za zdravstveno zavarovanje, ker to 
terjajo splošne koristi delovnih ljudi v republiki in prizadevanja za uresničitev 
stabilizacijskih ukrepov v gospodarstvu. Nujno je namreč, da se potrošnja V 
zdravstvenem zavarovanju v drugi polovici letošnjega leta giblje v zmogljivih 
mejah. 

Po predloženem zakonu naj bi se najvišja meja, do katere smejo od 1. julija 
1965 dalje skupščine komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja določiti 
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osnovni prispevek za zdravstveno zavarovanje, določila na 8,5 % od osnove, kar 
je kljub spremenjenim osnovam za predpis prispevkov več kot doslej. 

Ce upoštevamo predvideno povečanje osebnih dohodkov, ki naj bi letos 
znašalo vsaj 28% nasproti ravni v lanskem letu, bi zdravstveno zavarovanje 
letos razpolagalo s približno. 30 % več sredstev, kot jih je imelo v lanskem letu. 
To pa je okvir, v katerem komunalne skupnosti lahko določajo svoje izdatke 
in sklepajo pogodbe z zdravstvenimi zavodi. Tako planirani dohodki morajo 
zadoščati za kritje funkcionalnih izdatkov zdravstvenega zavarovanja v večini 
komunalnih skupnosti. V lanskem letu je pri 8% stopnji 17 komunalnih skup- 
nosti socialnega zavarovanja zaključilo svoje poslovanje s presežkom 1447 mio 
dinarjev, 7 skupnosti pa s primanjkljajem 534 mio dinarjev. Podobna je situacija 
v prvih 4 mesecih letošnjega leta, ko je 17 skupnosti doseglo prebitek 1183 mio 
dinarjev, 7 skupnosti pa primankljaj 375 mio dinarjev. V tem času je bilo reali- 
zirano 20 217 mio dinarjev dohodkov in skupaj 19 410 mio dinarjev izdatkov. 

Če upoštevamo, da bo v naslednjih mesecih gibanje dohodkov in seveda 
tudi izdatkov močnejše, lahko ocenimo letošnje dohodke zdravstvenega zava- 
rovanja v SR Sloveniji na približno 63 milijard dinarjev, izdatke pa na pri- 
bližno 62 milijard dinarjev. Takšno gibanje dohodkov v skladih zdravstvenega 
zavarovanja pa je možno doseči s stopnjo osnovnega prispevka 8,5 °/o. Seveda 
pa bodo potrebni ukrepi, da se nekateri izdatki zdravstvenega zavarovanja v po- 
sameznih komunalnih skupnostih spravijo v dopustne meje. 

Podatki kažejo, da je delež celotnega socialnega zavarovanja skupaj z otro- 
škim dodatkom znašal v narodnem dohodku v 1959. letu 10,3 °/o, v letu 1964 pa 
14,1%, delež zdravstvenega zavarovanja pa 4% v letu 1959 in 6,1% v letu 
1964, kar predstavlja 52 % več. Izdatki za zdravstveno zavarovanje so se v zad- 
njih letih večali povprečno' za 31,2 % letno. Približno takšno povečanje pa bo 
možno tudi letos pri najvišji stopnji osnovnega prispevka 8,5 %>. 

Večina komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja doslej še ni dovolj 
skrbno ocenila, kateri izdatki za zdravstveno zavarovanje so v letošnjem letu 
realni. V finančnih načrtih skladov zdravstvenega zavarovanja se je močno 
izrazila težnja, zagotoviti občutno večja sredstva za razne potrebe zdravstvenih 
zavodov in zagotoviti tudi sredstva za razširjeno reprodukcijo. Če bodo skup- 
ščine komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja in zdravstveni zavodi pred- 
lagani ukrep razumeli v tem smislu, da je treba s sredstvi socialnega zavaro- 
vanja kar najbolj racionalno gospodariti, bo s skupnimi prizadevanji komunal- 
nih skupnosti in zdravstvenih zavodov možno izdatke uskladiti z dohodki. Po- 
nekod bo morda potrebno revidirati že sklenjene pogodbe z zdravstvenimi 
zavodi, ker so bile cene povečane nad realno zmogljivostjo skladov zdravstve- 
nega zavarovanja. Tudi v zdravstvenih zavodih pa je treba iskati še notranje 
rezerve. 

Predloženi zakon predvideva tudi način kritja obveznosti, ki ne bi mogle 
biti krite zaradi določitve najvišje meje za predpis osnovnega prispevka za 
zdravstveno zavarovanje. Morebitni primanjkljaj, ki bi nastal zaradi tega, ker 
je skupna dopustna stopnja za socialno zavarovanje po tem zakonu nižja od 
meje, ki jo dopušča zakon o najvišji meji, do katere se smejo določiti stopnje 
prispevkov, in o uporabi sredstev skladov socialnega zavarovanja v letu 1965, 
bi se kril z izrednim prispevkom, primanjkljaj nad tem zneskom pa bi se kril 
v skladu s 7. členom omenjenega zakona s premestitvenim kreditom. Glede na 
takšen način pokrivanja primanjkljaja v skladih zdravstvenega zavarovanja pa 
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je še toliko bolj potrebno, da skupščine komunalnih skupnosti in komunalni 
zavodi za socialno zavarovanje na eni strani ter zdravstveni zavodi na drugi 
strani storijo vse, da se potrošnja zdravstvenega zavarovanja spravi v meje, ki 
jih dopušča predvidena stopnja prispevkov. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
16. 6. 1965, št. 190-6/65. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 18. 6. 1965, št. 190-6/65. 

PREDLOG ZAKONA 
o stopnji prispevka za zaposlovanje za drugo polletje 1965 

1. člen 

Stopnja prispevka za zaposlovanje se določi za čas od 1. julija do 31. de- 
cembra 1965 v vjšini 0,3 %. 

2. člen 

Za skupne zadeve zaposlovanja na območju republike se izloča iz sredstev, 
ki se natečejo od prispevka za zaposlovanje na območjih posameznih občin, del, 
katerega višino določi skupščina republiške skupnosti za zaposlovanje. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I 

Do 1962. leta so določali višino stopnje prispevka za zaposlovanje zvezni in 
republiški predpisi v okviru splošnih stopenj prispevkov za socialno zavaro- 
vanje in je nazadnje znašala 0,4'% od kosmatih osebnih dohodkov delavcev. 
Za 1963. in 1964. leto je predpisala to stopnjo Zvezna skupščina v zveznem od- 
loku (1963) oziroma zakonu (1964) o mejah za določanje stopenj prispevkov za 
socialno zavarovanje, za otroški dodatek in o stopnji prispevka za zaposlovanje 
delavcev. Po teh dveh predpisih je bila določena stopnja prispevka za zaposlo- 
vanje v višini 0,5% od kosmatih osebnih dohodkov delavcev. Za letošnje leto 
je sprejela Zvezna skupščina zakon o začasnem podaljšanju veljavnosti stopenj 
prispevkov za socialno^ zavarovanje, določenih za leto 1964 (Uradni list SFRJ, 
št. 4/65), v katerem je določeno, da se bo prispevek za zaposlovanje plačeval 
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po stopnji 0,5 %, dokler ne bodo določene nove stopnje tega prispevka po- pred- 
pisih o zaposlovanju delavcev. 

Po temeljnem zakonu o organizaciji in financiranju zaposlovanja (Uradni 
list SFRJ, št. 15/65) se stopnja prispevka za zaposlovanje ne določa v okviru 
stopenj prispevkov za socialno* zavarovanje, temveč povsem samostojno. Tudi se 
ne določa več enotno za celotno državo, temveč določajo to stopnjo republiški 
predpisi (13. in 44. člen temeljnega zakona) za območje republike. 

Z zveznim zakonom (Uradni list SFRJ, št. 19/65) je določena za čas od 
1. julija do 31. decembra nova najvišja meja za stopnje prispevkov za socialno 
zavarovanje na 22,5 %; v okviru te mejne stopnje pa seveda ni več zajet pri- 
spevek za zaposlovanje. Zato naj bi se po predlogu zakona za isto razdobje 
določila tudi nova stopnja prispevka za zaposlovanje. Tako bi se po novi stopnji 
ta prispevek obračunaval in plačeval od 1. julija 1965 in od tega dne dalje bodo 
delovne in druge organizacije nakazovale z virmanskim nalogom po novi stopnji 
odmerjeni prispevek za zaposlovanje posebej in neposredno zavodom za zapo- 
slovanje. Ta prispevek se obračunava tako, kot to določa 46. člen temeljnega 
zakona o organizaciji in financiranju zaposlovanja (tj. od iste osnove kot pri- 
spevki za socialno zavarovanje). 

Iz omenjenih razlogov je izdaja predloženega zakona nujna. Njegova po- 
glavitna naloga je, da določi stopnjo prispevka za zaposlovanje. Ob upošte- 
vanju gospodarskih ukrepov in v skladu s prizadevanji za stabilizacijo splošne 
potrošnje, na podlagi analize podatkov o dohodkih in izdatkih zavodov za za- 
poslovanje v preteklem letu ter po izračunanju predvidenih izdatkov za organi- 
zacijo in financiranje za poslovanja v naši republiki je v predložnem zakonu 
predlagana stopnja v višini 0,3 % (tj. za 40% nižja od dosedanje stopnje), po 
kateri bi se obračunaval prispevek za zaposlovanje v drugem polletu 1965. 

Pri tem je upoštevano naslednje: 
— da se zavodom in skupnostim za zaposlovanje zagotove sredstva za redno 

poslovanje, 
— da se jim zagotove minimalna sredstva za funkcionalno dejavnost, ki 

se financira iz skladov za pripravo delavcev za zaposlitev, 
—• da se jim zagotove sredstva za formiranje internih skladov. 
1. Stroški rednega poslovanja, ki se krijejo iz dohodkov tekočega leta, ob- 

segajo: 
a) prispevek v skupni sklad pri republiškem zavodu za zaposlovanje, iz 

katerega bo treba delno kriti tudi stroške Zveznega biroja za zaposlovanje, 
b) osebne dohodke uslužbencev zavodov, 
c) materialne izdatke službe, 
č) izdatke za zagotovitev pravic brezposelnih (denarno nadomestilo s sta- 

novanjskim prispevkom, zdravstveno zavarovanje, prenočišče in prehrana, pre- 
vozni stroški, prvi zdravstveni pregledi in drugi stroški v zvezi z zagotovitvijo 
pravic brezposelnih). 

2. Funkcionalna dejavnost zavodov, ki se financira iz skladov za pripravo 
delavcev za zaposlitev, obsega: 

a) strokovno usposabljanje in prekvalifikacijo brezposelnih, 
b) rehabilitacijo invalidnih oseb in njihovo zaposlitev, 
c) informativno-publicistično dejavnost, 
č) študijsko-raziskovalno delo, 
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d) finančno podpiranje strokovnih organizacij in združenj, ki se ukvarjajo 
s problematiko zaposlovanja in poklicnega usmerjanja, 

e) poklicno usmerjanje in informiranje, 
f) gradnjo prostorov za prehodno nastanitev brezposelnih, 

g) medicino poklicnega usmerjanja (prostori in oprema), 
h) specialistične preglede v okviru medicine poklicnega usmerjanja. 
Iz besedila novega zakona o organizaciji in financiranju službe zaposlovanja 

ne izhaja, da bi se sistem financiranja bistveno razlikoval od dosedanjega. Iz 
tega je sklepati, da tudi po novem zakonu zavodi ne bodo smeli kriti stroškov 
za funkcionalno dejavnost iz sredstev tekočega leta, pač pa šele prihodnje leto 
iz sredstev, ki jih niso porabili za svoje redno poslovanje (presežek) v preteklem 
letu. Neporabljena sredstva ostanejo do konca leta blokirana na žiro računih 
zavodov in se po zaključnem računu dele na sklade, iz katerih se financira tudi 
funkcionalna dejavnost šele po zaključnem računu. 

3. Interne sklade oblikujejo zavodi iz prihrankov pri osebnih in materialnih 
izdatkih. Ti skladi so: 

a) investicijski sklad, od koder se črpajo sredstva za opremo poslovnih pro- 
storov, 

b) sklad skupne porabe, 
c) ostali skladi (sklad za nagrade, interni rezervni sklad). 
V naslednjem so prikazani dohodki in izdatki zavodov za zaposlovanje de- 

lavcev v letu 1964 (po osnovnih skupinah). 

A. Dohodki 

1. Ostanek sredstev iz leta 1963   959 717 151 
Od tega: 
a) v letu 1963 blokirana sredstva na žiro 

računih, sproščena v letu 1964 .... 766 125 090 
b) blokirana sredstva na rezervnih skladih, 

ki se smejo uporabljati samo za kritje 
primanjkljajev na skladih za zagotovitev 
pravic brezposelnih delavcev  45 814 540 

c) ostanek sredstev na drugih skladih . . . 147 777 521 
2. Dohodki v letu 1964   2 421 026 226 

Od tega: 
a) prispevek za zaposlovanje po stopnji 0,5 '%> 2 240 389 808 
b) drugi dohodki  180 636 418 

3. Dohodki skupaj  3 380 743 377 

B. Izdatki 

1. Prispevek v skupni sklad za območje republike 493 107 175 
2. Osebni dohodki zavodov  416 063 520 
3. Materialni izdatki zavodov  102 422 622 
4. Zagotovitev pravic brezposelnih  153 901 754 
5. Skladi za pripravo delavcev za zaposlitev . . 648 663 521 
6. Rezervni skladi zavodov   , 565 322 
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7. Interni investicijski skladi zavodov .... 33750 100 
8. Skladi skupne porabe zavodov  41 506 153 
9. Drugi skladi zavodov  6 198 099 

10. Izdatki skupaj:  1 896 177 996 
11. Ostanek  1 484 565 381 

Od tega 
a) v letu 1964 blokirana sredstva na žiro ra- 

čunih, ki bodo sproščena za funkcionalno 
dejavnost v letu 1965   1 110 965 494 

b) blokirana sredstva na rezervnih skladih, ki 
se smejo uporabljati samo za kritje pri- 
manjkljajev na skladih za zagotovitev pra- 
vic brezposelnih delavcev  45 249 218 

c) ostanek sredstev na drugih skladih . . . 328 350 669 

Ostanek v znesku 959 717 151 din iz leta 1963 so zavodi v letu 1964 razdelili 
v sklade (5. do 9. točka izdatkov), iz katerih so porabili 730 682 925 din. Ce k 
temu prištejemo še sredstva rezervnih skladov v znesku 45 249 218 din, ki jih 
niso smeh porabiti, jim je ostalo na skladih neporabljenih 183 785 000 din ostanka 
iz leta 1963. Ker pa so zavodom med letom dotekali na sklade še nekateri drugi 
dohodki (vrnjene anuitete, refundacije, stanarine in podobno), znaša ostanek 
sredstev konec leta 1964 na vseh skladih 328 350 669 din. 

Leto 1965 so zavodi začeli s sredstvi v višini 1 484 565 381 din. 
Ob predpostavkah: 
— da bi od 1. julija do 31. decembra 1965 znašala prispevna stopnja za 

zaposlovanje 0,3 "/o, 
— da se bodo zaradi novih predpisov v denarnem nadomestilu stroški za 

zagotovitev pravic brezposelnih zvišali, 
— da se bodo pojavili novi stroški pri organizaciji dejavnosti medicine po- 

klicnega usmerjanja, 
— da bo izvedena nova teritorialna razmestitev zavodov za zaposlovanje 

delavcev, 
— da se bodo materialni stroški z novo uvedenimi organi upravljanja, zlasti 

z republiško in z občinskimi skupščinami za zaposlovanje, zvečali, 
je predvideno na osnovi programov in korigiranih finančnih načrtov za 

leto 1965, da bodo imeli zavodi naslednje dohodke in izdatke: 

A. Dohodki 

1. Ostanek sredstev iz leta 1964   1 484 565 381 
od tega: 
a) v letu 1964 blokirana sredstva na žiro ra- 

čunih, sproščena v letu 1965   1 110 965 494 
b) blokirana sredstva na rezervnih skladih, ki 

se smejo uporabljati samo za kritje pri- 
manjkljajev na skladih za zagotovitev pra- 
vic brezposelnih  45 249 218 

c) ostanek sredstev na drugih skladih .... 328 350 669 
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2. Dohodki v letu 1965   2 150 658 000 
od tega: 
a) prispevek za zaposlovanje po stopnji 0,5 % 

od 1. 1. do 30. 6  1 236 215 000 
po stopnji 0,3 o/o od 1. 7. do 31. 12  741 729 000 

1 977 944 000 
b) drugi dohodki  172 714 000 

3. Dohodki skupaj  3 635 223 381 

B. Izdatki 

I. Izdatki rednega poslovanja 

1. Prispevek skupnemu skladu za območje repu- 
blike   326 887 000 

2. Osebni dohodki  525 000 000 
3. Materialni izdatki  120 000 000 
4. Zagotovitev pravic brezposelnih  472 000 000 

Od tega: 
a) denarno nadomestilo s stanovanjskim pri- 

spevkom   350 000 000 
b) drugi izdatki za zagotovitev brezposelnih 122 000 000 

Izdatki rednega poslovanja skupaj  1 443 887 000 

II. Izdatki funkcionalne dejavnosti (priprava delavcev za zaposlitev) 

1. Strokovno usposabljanje in prekvalifikacija 175 880 000 
2. Rehabilitacija invalidnih oseb  44 167 000 
3. Informativno-publicistična dejavnost .... 51 500 000 
4. Studijsko-raziskovalno delo . . 45 750 000 
5. Prispevki raznim organizacijam  14 259 000 
6. Poklicno usmerjanje  111 968 000 
7. Gradnja prostorov za prehodno nastanitev 

brezposelnih  329 586 000 
8. Začetni stroški za medicino poklicnega usmer- 

janja   123 500 000 
9. Specialistični pregledi za medicino poklicnega 

usmerjanja  51 600 000 

Izdatki funkcionalne dejavnosti skupaj . . . 948 210 000 

III. Izdatki internih skladov 

1. Interni investicijski skladi zavodov .... 39 000 000 
2. Skladi skupne porabe zavodov  75 000 000 
Izdatki internih skladov skupaj  114 000 000 
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IV. Vsi izdatki skupaj (I + II -f III)  2 506 097 000 

Ostanek 1 129 126 381 

od tega: 

a) v letu 1965 blokirana sredstva na žiro ra- 
čunih, ki bodo sproščena za funkcionalno 
dejavnost v letu 1966   878 207 163 

b) blokirana sredstva na rezervnih skladih, 
ki se smejo uporabljati samo- za kritje pri- 
manjkljajev na skladih za zgotovitev pravic 
brezposelnih delavcev  45 249 218 

c) ostanek sredstev na drugih skladih . . . 205 670 000 

Primerjavo med skupnimi dohodki in izdatki za leto 1964 in predvideni do- 
hodki in izdatki v letu 1965 kaže naslednji prikaz: 

Dohodki: 1964 1965 

a) prispevek za zaposlovanje . . . 
b) ostanek sredstev iz preteklih let 
c) drugi dohodki  

Izdatki 

Skupaj 

skupaj 

2 240 389 808 
959 717 151 
180 636 418 

3 380 743 377 

1 896 177 996 

1 977 944 000 
1 484 565 381 

172 714 000 

3 635 233 381 

2 506 097 000 

Iz teh podatkov izhaja, da bodo skupni dohodki zavodov za zaposlovanje v 
letu 1965 višji za približno 254 milijonov dinarjev, vendar izključno le na račun 
ostankov iz leta 1964, ko je veljala prispevna stopnja v višini 0,5,°/o. 

Prispevek za zaposlovanje se bo ob predlagani znižani stopnji na 0,3'% za 
II. polletje znižal za okoli 500 milijonov dinarjev (ki bodo ostali izplačevalcem 
osebnih dohodkov), medtem ko drugi dohodki ostanejo približno na isti ravni. 

Prispevek za zaposlovanje je izračunan na podlagi planskih podatkov Re- 
publiškega zavoda za socialno zavarovanje po predvidenih sredstvih za osebne 
dohodke, ki bodo izplačani v letu 1965 in ki bodo podvrženi plačevanju pri- 
spevkov za zaposlovanje. Ta prispevek znaša od meseca januarja do junija 0,5 %>, 
od julija do decembra pa 0,3 %. 

Ostanek sredstev iz preteklih let je izračunan na podlagi podatkov iz za- 
ključnih računov občinskih zavodov za zaposlovanje. Ta sredstva so za 525 mi- 
lijonov dinarjev višja kot v letu 1964; na tako povečanje je vplivala visoka 
stopnja povečanja zaposlenosti v preteklem letu in povečanje osebnih dohodkov. 
Bolj umirjeno naraščanje zaposlenosti, ki se že kaže letos, ter znižanje prispevne 
stopnje bo vplivalo na to, da bo ta ostanek za leto 1966 znatno nižji, kar je 
razvidno iz prikazanih kalkulacij. 

Izdatki zavodov v letu 1965 bodo višji za približno 600 milijonov dinarjev 
predvsem na račun naslednjih postavk: 

a) Osebni dohodki bodo višji za 25 %>, predvsem zaradi tega, ker zavodi 
spreminjajo strukturo kadrov, kar je ob novih nalogah, ki jih pred službo po- 
stavlja temeljni zakon o organizaciji in financiranju zaposlovanja, neobhodno. 
Zlasti se na novo vključujejo v službo zaposlovanja zdravstveni kadri na pod- 
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ročju medicine poklicnega usmerjanja, ekonomisti v študijsko^analitično dejav- 
nost, katere doslej zavodi v pretežni večini niso opravljali, prav tako* pa je na 
novo zaposlenih večje število psihologov in poklicnih svetovalcev, ki jih nekateri 
zavodi sploh niso imeli ali pa jih niso imeli dovolj. 

b) Materialni izdatki se povečajo za 17 %>; to povečanje je utemeljeno s 
povišanjem cen materiala in storitev, poleg tega pa bodo zavodi v letu 1965 
porabili večja sredstva za tiskanje anket in priročnikov oziroma navodil pri 
izvajanju anket o poklicnih željah in poklicnih odločitvah mladine, katere v 
lanskem letu niso bile opravljene. 

c) Stroški za zagotovitev pravic brezposelnih se bodo povečali od 153 901 754 
din v letu 1964 na 472 000 000 din letos ali za okroglo 318 000 000 din. Z novo 
določitvijo cenzusa se bodo zlasti povečali izdatki za denarno nadomestilo za 
čas brezposelnosti, ker po novih predpisih pridobi pravico do denarnega nado- 
mestila neprimerno večje število brezposelnih kot doslej. V preteklem letu je 
dobivalo denarno nadomestilo okrog 10% brezposelnih; v primerjavi z drugimi 
republikami je bil ta odstotek daleč najmanjši. V sedanjem staležu brezposelnih 
je več kot 30 l0/» takih oseb, ki jim po novem cenzusu pripada denarno nadome- 
stilo, kar pomeni, da se bodo izdatki za te namene povečali več kot trikratno. 

d) Predvideno je, da se bodo izdatki za funkcionalno dejavnost (tj. priprav- 
ljanje delovnih ljudi za zaposlitev) povečali v primerjavi s preteklim letom za 
okoli 300 milijonov din. Pri tem je vzeto v poštev, da.se bodo sredstva z reor- 
ganizacijo mreže zavodov bolj racionalno' uporabljala, vendar bodo izdatki zaradi 
novih nalog, ki jih nalaga temeljni zakon o organizaciji in financiranju zapo- 
slovanja ter zaradi nove organizacije službe po tem zakonu (skupnosti za zapo- 
slovanje) večji. Temeljni zakon v 52. členu navaja nove in razširjene naloge 
zavodov zlasti glede intenzivnejšega delovanja na področju poklicnega usmer- 
janja in usposabljanja delovnih ljudi pred zaposlitvijo oziroma med začasno 
brezposelnostjo. V tem smislu so zlasti višji izdatki za strokovno usposabljanje 
in prekvalifikacijo', ki bodo potrebni v primerih, ko bodo delovne organizacije 
zaradi novih gospodarskih ukrepov zmanjševale število zaposlenih. Taki primeri 
se v praksi že opažajo in bo potrebno, zlasti kadar gre za večje število delavcev, 
omogočiti usposabljanje in prekvalifikacijo z usmerjanjem v druge panoge, po- 
sebno v terciarne. Pri tem ima pomemben delež tudi rehabilitacija oziroma 
zaposlitev invalidov in za delo manj zmožnih oseb, katerih število dosega dokaj 
močan delež med delavci, ki so potrebni usposobitve oziroma prekvalifikacije. 
Prav tako je služba za zaposlovanje že doslej vključena v splošna prizadevanja 
za rehabilitacijo invalidnih oseb in sodeluje v mnogih akcijah ter programih, ki 
jih izvaja Stalna konferenca za rehabilitacijo oziroma njene bazenske sekcije. 
Temeljni zakon predvideva, da se poleg stroškov za usposabljanje dodeljuje 
osebam, ki iščejo zaposlitev, denarna pomoč za čas, ko se usposabljajo, kar do- 
sedanji zakon ni določal. 

V večji meri kot doslej mora služba za zaposlovanje razvijati svojo aktivnost 
glede informativno-publicističnega dela in študijsko-raziskovalne dejavnosti. Obe 
dejavnosti bosta prispevali k temu, da se bo služba za zaposlovanje uveljavila 
kot pomemben udeleženec v procesu zaposlovanja, ki bo imela pregled nad sta- 
njem in gibanjem zaposlenosti in kadrov na svojem območju in bo dajala infor- 
macije občanom, predvsem pa mladini o šolanju in o> možnostih za zaposlitev. 
Zaradi tega mora bolj razvijati informativno delo s publicistiko in študijsko delo, 
ki je podlaga za informacije in celotno operativno dejavnost. S tem bodo razvijali 
zavodi tudi poslovnost službe, kar je eden od temeljnih namenov novega zakona. 
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Danes so v naši republiki zelo majhne zmogljivosti za nastanitev prehodnih, 
tj; oseb, ki v drugem kraju zunaj svojega, bivališča iščejo zaposlitev. Poleg 
tega je veliko pomanjkanje teh zmogljivosti za mladino, ki se šola za razne 
poklice, predvsem zaradi tega, ker prihaja v šole in delovne organizacije mladina 
z območij, kjer nima možnosti za šolanje. Zato so se v večjih centrih (Ljubljana, 
Maribor, Celje), kjer se zbira ta mladina in kjer se hkrati občuti deficitarnost 
določenih poklicev, proučevale možnosti za njihovo nastanitev. V tem smislu 
so že izdelani projekti in je letos taka akcija v teku za območje Ljubljane. 
Služba za zaposlovanje tu nastopa kot udeleženec, ki s poklicno orientacijo po- 
maga mladini najti ustrezno mesto za izučitev poklica. Za take namene so pied> 
videna sredstva v okviru funkcionalnih izdatkov. 

V okviru dejavnosti poklicnega usmerjanja se letos organizira nova veja te 
dejavnosti, in sicer medicina poklicnega usmerjanja, ki bo zagotovila komplet- 
nost teamov za strokovno opravljanje tega dela. Strokovno pomoč in mentorstvo 
bodo tej službi dajali obstoječi dispanzerji za medicino dela in Zavod SRS za 
zdravstveno in tehnično varnost s svojim oddelkom za medicino dela. Zaradi 
tega je treba predvideti v letu 1965 in delno v naslednjih letih sredstva za 
postavitev enot za medicino poklicnega usmerjanja in za stroške specialističnih 
pregledov pri poklicnem svetovanju in pri pošiljanju na delo. 

Iz pregleda dohodkov in izdatkov je razvidno, da bo predvideni ostanek 
sredstev za leto 1966 znašal 1 129 126 381 din, kar je za 355 milijonov din manj 
kot za leto 1965. Od tega znašajo sredstva, namenjena za pripravo delavcev za 
zaposlitev 878 207 163 din; ta sredstva ostanejo blokirana na žiro računih za- 
vodov in jih ni mogoče uporabljati, niti se ne morejo vezati na rok, temveč 
bodo na razpolago šele po zaključnem računu. Druga sredstva so v rezervnih 
skladih, ki so namenjeni samo za kritje primanjkljajev na skladih za zagotovitev 
pravic brezposelnih, in pa neuporabljena sredstva drugih skladov. 

Stopnja prispevka za zaposlovanje je v predlaganem zakonu znižana ob 
upoštevanju tega, da je znašala ta stopnja v I. polletju 0,5 °/». S takim znižanjem 
stopnje bo nastal primanjkljaj samo pri zavodu za zaposlovanje delavcev v 
Murski Soboti v višini okoli 30 000 000 din, ki se lahko krije iz skupnega sklada 
za območje republike. V primeru, da bi veljala prispevna stopnja 0,3«/» vse leto, 
bi nastal primanjkljaj ob planiranih izdatkih pri vseh zavodih, ki jih predvideva 
predlog nove teritorialne razmestitve (17 po številu), razen pri zavodu v Ma- 
riboru. Od teh bi 7 zavodov ne moglo kriti niti izdatkov za svoje redno po- 
slovanje. 

POROČILA 

Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora je na svoji 22. seji 
dne 12. junija 1965 obravnaval predlog zakona o stopnji prispevka za zaposlo- 
vanje za drugo polletje 1965. 

V načelni razpravi se je odbor strinjal z zakonskim predlogom. 
V razpravi po posameznih členih je odbor sprejel naslednje spremembe in 

dopolnitve: 
  Iz naslova zakona odpade besedilo »za drugo polletje 1965«; 
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— k 1. členu: Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Stopnja prispevka za zaposlovanje se določi od 1. julija 1965 dalje v višini 

0,2 '»/o od osnove, od katere se po predpisih o socialnem zavarovanju obračunava 
in plačuje prispevek za socialno zavarovanje; za osebe, zaposlene v tujini pri 
tujih delodajalcih, pa od denarnega zneska, za katerega se te osebe dogovorijo 
s pristojnim občinskim zavodom za zaposlovanje.« 

Obrazložitev: Nov temeljni zakon o organizaciji in financiranju zaposlovanja 
upošteva različnost potreb posameznih republik po zbiranju sredstev za te na- 
mene in zato prepušča republikam, da same skladno s svojimi potrebami določajo 
višino stopnje prispevka. Ugotovljeno je, da je dosedanja v zveznem merilu 
določena 0,5 °/o stopnja prispevka za zaposlovanje previsoka, ker so se z njo 
zbirala znatno večja sredstva, kot bi bila potrebna za zagotavljanje pravic do 
gmotne preskrbe nezaposlenih in pripravljanje delovnih ljudi za zaposlitev 
ter za samo delo zavoda. V predlogu zakona se predvideva, da naj bi se v drugem 
polletju 1965 določila stopnja prispevka v višini 0,3 '"/o. Odbor ugotavlja, da v 
obrazložitvi predloga zakona navedeni izračuni prenizko ocenjujejo gibanja 
osebnih dohodkov v tekočem letu ter da le-ti niso zgrajeni na istih osnovah 
oziroma ocenah kot pa izračuni za določitev prispevnih stopenj za socialno za- 
varovanje ter da bo zato možno zbrati tudi pri nižji stopnji dovolj sredstev za 
potrebe zaposlovanja. Prav tako odbor opozarja, da bodo že v prvem polletju 
letos ob 0,5 '°/o stopnji zbrana znatna sredstva, kar tudi omogoča znižanje v 
predlogu zakona predvidene stopnje prispevka. 

Zato odbor predlaga, da se stopnja prispevka določi od 1. julija 1965 dalje 
samo v višini 0,2'%, kar bo zadostovalo za kritje bodočih potreb. Prav tako je 
odbor mnenja, da zaradi navedenega ni razlogov, da bi veljavnost zakona ome- 
jevali samo na drugo polletje 1965. Mnenja je pa, da naj ustrezne službe čim- 
prej pripravijo vse potrebne analize, na osnovi katerih bo možno, zlasti po 
izvedeni reorganizaciji zavodov za zaposlovanje in določitvi nove vsebine tej 
službi, ponovno razpravljati o eventualni spremembi višine prispevne stopnje. 
Pri tem ni potrebno, da zakon omejuje rok, v katerem se naj pripravijo potrebne 
analize, temveč naj to narekujejo same potrebe te službe. 

Prav tako se je odbor zavzel za to, da se v tem členu tudi opredeli osnove, 
od katerih se ta prispevek obračunava in plačuje. 

— k 2. členu: v začetku druge vrste se beseda »izloča« črta; v tretji 
vrsti se za besedo »občin«, vstavi beseda »izloči«. 

Obrazložitev: Sprememba je redakcijskega značaja. 
Predlog zakona sta obravnavala in se s predlaganimi spremembami strinjala 

tudi odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in komisija 
za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je z navedenimi spremembami in dopolni- 
tvami strinjal ter izjavil, da bo v skladu s pripombami odbora izpopolnil izra- 
čune v obrazložitvi k predlogu zakona. 

Odbor je za poročevalca na seji zbora določil poslanca Viktorja Seitla. 

Št.: 420-9/65 
Ljubljana, 17. 6. 1965 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
je na svoji seji dne 16. junija 1965 razpravljal o predlogu zakona o stopnji pri- 
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spevka za zaposlovanje za II. polletje 1965, ki ga je predložil Skupščini v obrav- 
navo Izvršni svet SR Slovenije. 

V načelni razpravi o predloženem zakonskem predlogu je odbor ugotovil, da 
se po temeljnem zakonu o organizaciji in financiranju zaposlovanja (Ur. list 
SFRJ št. 15/65) stopnja prispevka za zaposlovanje ne določa več v okviru stopenj 
prispevkov za socialno zavarovanje, temveč povsem samostojno. Predlog zakona 
o stopnji prispevka za zaposlovanje za II. polletje 1965 določa novo stopnjo pri- 
spevka za zaposlovanje, ki se bo plačeval od 1. julija 1965 neposredno' Zavodu 
za zaposlovanje. 

Na podlagi analize podatkov o dohodkih in izdatkih zavodov za zaposlovanje 
v preteklem letu se v predloženem zakonu predlaga nova stopnja prispevka v 
višini 0,3 %> (prej 0,5 °/o) od iste osnove kot se obračunavajo prispevki za soci- 
alno zavarovanje. 

Odbor je v nadaljnji razpravi kritično ocenil delovanje zavodov za zapo- 
slovanje in poudaril, da se bo v novih pogojih gospodarjenja morala ta služba 
vedno bolj intenzivno vključevati v družbenoekonomska dogajanja in pospe- 
ševati splošen družbeni razvoj. Ne glede na to, da se vloga zavodov za zapo- 
slovanje veča in da so pri tem potrebna tudi ustrezna materialna in finančna 
sredstva, so bili poslanci mnenja, da zadošča stopnja prispevka v višini 0,2 ®/o, 
kar je tudi v skladu z intencijami gospodarskih ukrepov, da se tudi tovrstna 
potrošnja prilagodi dejanskim potrebam in možnostim gospodarstva. 

V podrobni razpravi po posameznih členih je odbor sprejel vse dopolnilne 
in spreminjevalne predloge, ki jih je sprejel odbor za delo in socialno zavaro- 
vanje Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije na seji 12. 6. 1965. 

Sprejeti so bili naslednji amandmaji: 
— iz naslova zakona odpade besedilo »za drugo polletje 1965«; 
— k 1. členu : 
besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Stopnja prispevka za zaposlovanje se določi od 1. julija 1965 dalje v višini 

0,2'% od osnove, od katere se po predpisih o socialnem zavarovanju obračunava 
in plačuje prispevek za socialno zavarovanje; za osebe, zaposlene v tujini pri 
tujih delodajalcih, pa od denarnega zneska, za katerega se te osebe dogovorijo s 
pristojnim občinskim zavodom za zaposlovanje.« 

— k 2. členu: v začetku druge vrste se beseda »izloča« črta; v tretji 
vrsti se za besedo »občin«, vstavi beseda »izloča«. 

Predlog zakona so sprejeli v enakem besedilu tudi odbor za družbeni plan, 
finance in proračun Republiškega zbora, komisija za družbeno nadzorstvo Skup- 
ščine SR Slovenije ter zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Z vsemi dopolnitvami in spremembami se je strinjal tudi Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Za poročevalca na zboru je odbor določil inž. Boga Tomšeta. 

St.: 420-9/65 
Ljubljana, 18. 6. 1965 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
16. 6. 1965, št. 420-9/65. 
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PREDLOG ODLOKA 
o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko 

zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek za drugo polletje 1965 

Na podlagi 150. člena ustave Socialistične republike Slovenije in v zvezi s 
tretjim odstavkom 109. člena ter prvim odstavkom 174. člena temeljnega zakona 
o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 
24-440/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji Republiškega 
zbora in na seji Socialno-zdravstvenega zbora dne 22. junija 1965 sprejela 

ODLOK 
o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za 
invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za 

otroški dodatek za drugo polletje 1965 

I. 

K sklepu skupščine Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
SR Slovenije, po katerem je določena za čas od 1. julija 1965 do 31. decembra 
1965 stopnja osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje v 
višini 11,50 % in stopnja prispevka za otroški dodatek v višini 1,70%, se daje 
soglasje. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slo- 
venije je predložila Skupščini SR Slovenije v soglasje sklep o stopnji osnovnega 
prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški 
dodatek za drugo polletju 1965, ki ga je sprejela na 14. rednem zasedanju dne 
20. maja 1965. 

Soglasje k določitvi stopenj prispevkov za dolgoročna zavarovanja daje 
republiška skupščina na podlagi tretjega odstavka 109. člena in prvega odstavka 
174. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavaro- 
vanja (Uradni list SFRJ, št. 24-440/65). 

Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora Skupščine SR 
Slovenije je na podlagi tretje alinee, prvega odstavka 21. člena začasnega po- 
slovnika Republiškega zbora obravnaval uvodoma citirani sklep Skupščine Re^ 
publiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije na seji dne 
8. 6. 1965, ki je bila skupna z odborom Socialno-zdravstvenega zbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov. 

Odbor soglaša s politiko republiške skupnosti socialnega zavarovanja de- 
lavcev pri določitvi stopenj osnovnih prispevkov za dolgoročna zavarovanja v 
okviru najvišje — z zveznim zakonom določene dopustne meje prispevkov za 
socialno zavarovanje (22,5 %>), ker zagotavlja skladom dolgoročnega zavarovanja 
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dohodke za kritje le dejanskih stroškov za zagotovitev zakonskih obveznosti do 
zavarovancev; glede na obstoječe presežke v skladih dolgoročnega zavarovanja 
pa ne teži za povečevanjem rezerv skladov dolgoročnega zavarovanja. Taka po- 
litika je posledica izjemnih ukrepov za stabilizacijo gospodarstva, ki se odražajo 
tudi v financiranju socialnega zavarovanja z omejitvijo skupne stopnje pri- 
spevkov za vse panoge socialnega zavarovanja v drugem polletju 1965 na podlagi 
zveznega zakona o najvišji meji, do katere se smejo določiti stopnje prispevkov, 
in o uporabi sredstev skladov socialnega zavarovanja v letu 1965 (Uradni list 
SFRJ, št. 19-383/65). 

Na podlagi gradiva, ki ga je predložila skupščina Republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije, odbor soglaša z določeno stopnjo 
osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje v višini 11,50 °/o 
(doslej 12,40 °/»), za otroški dodatek pa 1,70% (doslej 3,10 °/o), ker bodo na tej 
osnovi zbrana sredstva ob obstoječih presežkih zagotavljala zavarovanim ose- 
bam pravice iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja ter pravice do otro- 
škega dodatka. 

POROČILA 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega 
zbora je na skupni seji z odborom Republiškega zbora za delo in socialno zava- 
rovanje dne 8. junija 1965 obravnaval sklep skupščine Republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije o stopnji osnovnega prispevka 
za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek za 
drugo polletje 1965. 

Skupne seje obeh odborov so se udeležili in sodelovali v razpravi dr. Ruža 
Segedin, predsednica Socialno-zdravstvenega zbora, Erna Podbregar, republiški 
sekretar za delo, Stane Belih, republiški sekretar za zdavstvo in socialno varstvo, 
Vinko Marošek, predstavnik republiškega sekretariata za finance in proračun, 
Dolfka Boštjančič, predsednica skupščine Republiške skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev SR Slovenije, Ignac Nagode, predsednik izvršilnega odbora 
skupščine Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije, 
dr. Bojan Spicar, direktor republiškega zavoda za socialno zavarovanje, in Mirko 
Remec, član odbora Republiškega zbora za zdravstvo in socialno politiko. 

Pri oceni politike skupščine Republiške skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev pri določitvi stopenj osnovnih prispevkov za dolgoročna zavarovanja 
sta odbora izhajala iz dejstva, da je bila z zveznim zakonom določena zgornja 
meja stopenj osnovnih prispevkov za vse panoge socialnega zavarovanja, 
vključno z otroškim dodatkom v višini 22,5'"/o in da je neobhodno potrebno, 
da se tudi socialno zavarovanje z racionalnim gospodarjenjem in trošenjem sred- 
stev vključi v splošne napore za stabilizacijo gospodarstva. Odbora sta dalje 
upoštevala, da znašajo rezerve skladov dolgoročnega zavarovanja že 25 milijard 
dinarjev oziroma 33 °/o enoletnih obveznosti teh skladov ter da je treba v okviru 
skupne stopnje prispevkov za socialno zavarovanje omogočiti komunalnim skup- 
nostim določitev take stopnje osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje, 
ki bi zagotovila kritje funkcionalnih izdatkov in del izdatkov za razširjeno repro- 
dukcijo v zdravstvu, kjer za to obstoja potreba. Zato sta odbora soglašala s 
politiko skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev glede 
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določitve stopenj osnovnih prispevkov za dolgoročna zavarovanja, ki znaša za 
invalidsko in pokojninsko zavarovanje 11,50 %> (doslej 12,40'%)), za otroški do- 
datek pa 1,70 %> (doslej 3,10 °/o) za čas od 1. julija 1965 do 31. decembra 1965. 
Te stopnje namreč omogočajo skladom dolgoročnega zavarovanja le kritje de- 
janskih stroškov za zagotovitev zakonskih obveznosti do zavarovancev, ne pa 
tudi oblikovanje novih varnostnih in valorizacijskih rezerv. 

Odbora sta menila, da je stopnja prispevka za otroški dodatek dolgoročno 
gledano prenizka in da jo bo potrebno, čim bo izvedena revizija sistema otro- 
škega dodatka, zvišati, verjetno pa bo treba že v naslednjem letu zaradi višanja 
življenjskih stroškov in valorizacije pokojnin zvišati tudi stopnjo osnovnega 
prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. 

V zvezi z razpravo o stopnjah prispevkov za dolgoročna zavarovanja sta 
odbora razpravljala tudi o politiki komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja 
in občinskih skupščin glede določanja stopnje prispevka za zdravstveno zava- 
rovanje. Glede na to, da je v okviru najvišje možne meje prispevkov za vse 
panoge socialnega zavarovanja in že sprejetih stopenj osnovnih prispevkov dol- 
goročnega zavarovanja s strani skupščine Republiške skupnosti socialnega zava- 
rovanja omogočeno komunalnim skupnostim, da v sporazumu z občinskimi skup- 
ščinami določijo stopnjo osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje od 
sedanjih 8 °/o oziroma 8,5 ®/o do' višine 9,3;%, se je postavilo vprašanje, ali bi bilo 
v sedanji situaciji umestno, da bi republiška skupščina — na osnovi 3. odstavka 
77. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja 
—• določila zgornjo mejo, do katere bi lahko komunalne skupnosti v sporazumu 
z občinskimi skupščinami predpisale stopnjo osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje. To vprašanje je bilo sproženo z vidika, ali je v sedanjih pogojih, 
ko si prizadevamo zmanjševati vse vrste potrošnje na vseh področjih, primerno, 
da bi se povečala potrošnja na področju zdravstvenega zavarovanja. Poslanci 
obeh odborov so menili, da se mora tako socialno zavarovanje kot tudi zdravstvo 
vključiti v splošne napore za stabilizacijo gospodarstva. O umestnosti določitve 
zgornje meje stopnje osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje pa so bila 
mnenja deljena. 

Nekateri so menili, da je tak ukrep v sedanji situaciji neobhodno potreben, 
saj bi se sicer težaven položaj našega gospodarstva z večjimi obremenitvami za 
zdravstveno zavarovanje še poslabšal. Pri tem so poudarjali, da so na področju 
zdravstva določene notranje rezerve in da bi se morali samoupravni organi 
zdravstvenih zavodov v večji meri usmeriti na odkrivanje in izkoriščanje teh 
rezerv ter s smotrnim gospodarjenjem prispevati k zmanjšanju izdatkov zdrav- 
stvenega zavarovanja. Zato so menili, naj bi se stopnja prispevka za zdravstveno 
zavarovanje povečala samo za toliko, kolikor je to potrebno glede na drugačno 
osnovo obračunavanja prispevkov, da bi se zagotovilo kritje funkcionalnih iz- 
datkov zdravstvenega zavarovanja. 

Drugi pa so bili odločno proti določitvi zgornje meje stopnje osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje. Določitev take meje bi namreč po nji- 
hovem mnenju pomenila krnitev pravic samoupravnih organov komunalnih 
skupnosti in nezaupanje tem organom, pa čeprav je večina od njih doslej s 
sredstvi smotrno gospodarila. Onemogočala bi jim tudi določitev take stopnje 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki jo narekujejo potrebe 
zdravstvenega varstva občanov in razširjene reprodukcije na njihovem območju. 
Upoštevati je namreč treba, da nekatere komunalne skupnosti že ob sedanji 
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stopnji osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje niso iz objektivnih raz- 
logov (nižji osebni dohodki itd.) mogle kriti funkcionalnih izdatkov in da bi 
ob spremenjeni osnovi za obračunavanje prispevkov socialnega zavarovanja bile 
še v težjem položaju, če bi republika predpisala zgornjo mejo prispevka za 
zdravstveno zavarovanje. Nadalje je treba tudi upoštevati, da ima redukcija 
delovne sile za posledico zmanjšanje dohodkov socialnega zavarovanja, prezreti 
pa tudi ni naglega porasta bolniškega staleža, kar občutno vpliva na zvišanje 
izdatkov skladov zdravstvenega zavarovanja. Kljub težavnemu položju, v ka- 
terem se nahajamo, pa v interesu zdravstvenega varstva občanov ni mogoče 
odlašati z izgradnjo nekaterih ključnih zdravstvenih objektov, zato mora tudi 
socialno zavarovanje sodelovati pri financiranju razširjene reprodukcije v 
zdravstvu. Seveda pa morajo samoupravni organi na področju zdravstva po- 
svetiti večjo skrb ustreznejšemu oblikovanju in delitvi dohodka. 

Po vsestranski temeljiti razpravi sta odbora ugotovila, da razpoložljivi po- 
datki ne omogočajo dokončne ocene o umestnosti povišanja stopnje osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje do višine 9,3 fl/o. Zato je bilo predlagano, 
da se ponovno prouči celotno gospodarjenje s sredstvi zdravstvenega zavaro- 
vanja, da se ocenijo dejanske potrebe tekočega obdobja, da se prouči smotrnost 
vključevanja razširjene reprodukcije v ceno zdravstvene storitve in razpolaganje 
z eventualno tako zbranimi sredstvi ter šele na osnovi tega odloči, ali naj 
republika uveljavi pooblastilo o plafoniranju stopnje za zdravstveno zavarovanje. 

Odbora predlagata, da Republiški zbor in Socialno-zdravstveni zbor dasta 
soglasje k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek. 

Odbor je določil za poročevalca na seji Socialno-zdravstvenega zbora po- 
slanca dr. Albina Pečaverja. 

Št.: 19-2/65 
Ljubljana, 14. 6. 1965 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SK Slovenije — poročilo z dne 
16. 6. 1965, št. 19-2/65. 

PREDLOG SKLEPA 
o ustanovitvi začasnega odbora Gospodarskega zbora za gradbeništvo 

Na podlagi 173. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 8. člena 
začasnega poslovnika Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije je Gospo- 
darski zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 23. junija 1965 sprejel • 

sklep 

I. 

Ustanovi se začasni odbor za gradbeništvo. 
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li. 

V začasni odbor za gradbeništvo se izvolijo: 

za predsednika: inž. Saša Skulj 

za člane: Franc Čop 
inž. Jožica Farčnik-Mrvar 
Ljudmila Fišer 
Ivan Kočevar 
inž. Anton Kunst 
Jože Varga 
Stane Zupančič 
Ivan Zivič 

PREDLOG SKLEPA 
o ustanovitvi začasnega odbora Socialno-zdravstvenega zbora 

za rehabilitacijo invalidnih oseb 

Na podlagi 173. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 8. člena 
začasnega poslovnika Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije je Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije na seji 
dne 22. junija 1965 sprejel 

sklep 

I. 

Ustanovi se začasni odbor za rehabilitacijo invalidnih oseb. 

II. 

V začasni odbor za rehabilitacijo invalidnih oseb se izvolijo: 

za predsednika: Miro Vesel 

za podpredsednika: Srečko Rot 

za člane: dr. Martin Benedik 
dr. Ivan Cestnik 
Vera Dolenc 
Zdravko Gruden 
Jožica Semerl 
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