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Podpredsednik Marija Mesarič: Tovarišice in tovariši poslanci! Za- 
čenjam 60. sejo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost za današnjo sejo so opravičili: inž. Miran Mejak, Zora 
Tomič, inž. Marko Bule, inž. Ferdo Papič, inž. Ana Marija Turk, Stane Vrhovec, 
Janez Vipotnik, Bojan Lubej, Franjo Ledinek, Miro Kolenko in Edi Zorko. 

S tem ugotavljam, da je naš zbor sklepčen. 
V smislu 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije vas obveščam, da 

so bili v enakem besedilu sprejeti naslednji predpisi: 
V republiškem in gospodarskem zboru: 
— predlog sklepov in priporočil o ukrepih za nadaljnji razvoj turističnega 

gospodarstva v SR Sloveniji; 
— predlog odloka o soglasju k stopnjam dodatnega prispevka za zdrav- 

stveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci od dopolnilnih dohodkov. 
V republiškem in organizacijsko-političnem zboru: 
— predlog sklepov o požarnem varstvu SR Slovenije in 
— predlog odloka o najetju kredita pri kreditni banki in hranilnici v Ljub- 

ljani za sanacijo kliničnih bolnic v Ljubljani. 
Predlagam, da današnji dnevni red, ki ste ga prejeli s sklicem za današnjo 

sejo, razširimo z dodatno točko, to je »osnovni problemi pri urejanju material- 
nega položaja vzgoje in izobraževanja in predlog ukrepov v tej zvezi«. 

Gradivo je bilo predloženo Skupščini SR Slovenije v obravnavo šele v 
petek, 31. maja oziroma v ponedeljek 3. junija in ste ga prejeli že po sklicu 
seje zbora s posebnim dopisom tovariša predsednika dr. Joža Vilfana. Kljub 
temu, da ste imeli za proučitev gradiva na razpolago sorazmerno zelo kratek 
čas, smatram, da je pomembnost problemov s tega področja tolikšna, da ne 
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kaže odlagati začetka razprave o tem na prihodnjo sejo republiškega zbora. Na 
današnji seji bi v tej vezi probleme dejansko le odprli ter imenovali posebno 
komisijo, ki bi pripravila predlog stališč do osnovnih problemov s tega področja. 
Ta stališča pa bi sprejeli na eni naslednjih sej, seveda pred našimi počit- 
nicami. 

Obveščam vas tudi, da je o tem gradivu že razpravljal prosvetno-kul- 
turni zbor in imenoval tri člane svojega zbora v komisijo za pripravo skupnih 
stališč. 

Ali se z dodatno točko dnevnega reda strinjate? (Poslanci se strinjajo.) 
Hvala. 

S tem je današnji dnevni red spremenjen in bo potekal po naslednjem 
vrstnem redu: 

1. odobritev zapisnika 59. seje republiškega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja; 
4. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji 

zdravstvene službe v SR Sloveniji; 
5. osnovni problemi pri urejanju materialnega položaja vzgoje in izobra- 

ževanja in predlog ukrepov; 
6. predlog za izdajo zakona o varstvu narave; 
7. predlog zakona o dopolnitvi zakona o predstavnikih družbene skupnosti 

v svetih nekaterih zavodov s področja kulture, katerih ustanovitelj je SR 
Slovenija; 

8. zaključni račun sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejav- 
nosti za leto 1967; 

9. finančni načrt sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejav- 
nosti za leto 1968; 

10. volitve in imenovanja. 
Če se s takim dnevnim redom strinjate, bi vas želela informirati samo še 

o eni spremembi in sicer, da bomo pod točko 3, sistem zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja po sporazumu med predsednikoma socialno-zdrav- 
stvenega zbora in našega zbora skupno poslušali ekspoze, obravnavo pa vodili 
ločeno. Prosim, ali se strinjate s takim predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

Ker ni ugovorov, smatram, da se s tem predlogom strinjate in prehajam na 
1. točko dnevnega reda, to je odobritev zapisnika naše 59. seje. 

Prosim, ima kdo v zvezi s sprejetjem zapisnika pripombe, vprašanja ali 
spremembe? (Ne javi se nihče.) 

Ugotavljam, da nihče, zato smatram, da je zapisnik odobren in prehajam 
na 2. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 

Poslanska vprašanja ste v materialih prejeli. Na poslansko vprašanje tova- 
riša Viktorja Seitla v zvezi s petdnevnim delovnim tednom bo odgovoril tovariš 
dr. Viktor Damjan, republiški sekretar za pravosodje in občo upravo. 

Dr. Viktor Damjan: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije tovariš Viktor 
Seitl je na 59. seji republiškega zbora postavil vprašanje glede uveljavljanja 
zakona o 5-dnevnem delovnem tednu v Socialistični republiki Sloveniji. 



60. seja 5 

Vprašanje se glasi: »Kako se uveljavlja republiški zakon o 5-dnevnem 
tednu v Socialistični republiki Sloveniji in s kakšnimi problemi se srečujejo 
tam, kjer so novi delovni čas že uvedli?« V odgovoru naj bo poudarek predvsem 
na tem, kako občani sedaj urejajo svoje zadeve pri občinskih upravnih organih 
in kako so jim dostopne druge službe javnega pomena, ki so tudi že prešle 
na novi delovni čas. 

Uvodoma naj povem, da je komisija, ki je bila določena s 15. členom za- 
kona o 5-dnevnem delovnem tednu v Socialistični republiki Sloveniji za sprem- 
ljanje priprav za prehod na 5-dnevni delovni teden zaradi lažjega izvajanja 
svojih nalog naslovila pismo na vse predsednike občinskih skupščin s priporo- 
čilom, naj formirajo občinske komisije za spremljanje prehoda na novi delovni 
čas. 

Prav tako je komisija iz svojih vrst določila poročevalce posameznih baze- 
nov in formirala več podkomisij. Na podlagi poročil, ki jih je komisija doslej 
prejela, je ugotovila, da so začeli v skladu z določili odloka in zakona o 5-dnev- 
nem delovnem tednu vsi republiški upravni organi in drugi organi, kot so senat 
za prekrške, sodišča, tožilstva, javna pravobranilstva, strokovne službe izvršnega 
sveta in skupščine, ki imajo sedež v Ljubljani, s 1. marcem 1968 delati po novem 
delovnem času in sicer od 8.30 do 17.30 z izjemo petka, ko delajo od 8.30 do 
17. ure, pri čemer imajo enourni opoldanski odmor. 

V smislu določil 8. člena zakona o 5-dnevnem delovnem tednu v Sociali- 
stični republiki Sloveniji so ti organi s 1. majem 1968. leta prišli na poletni 
delovni čas od 7.30 do 16.30 z izjemo petka, ko delajo od 7.30 do 16. ure z 
enournim odmorom. 

Mestni svet in vse ljubljanske občine so prešle na novi delovni čas hkrati 
kot republiški organi, vendar s to razliko, da so se odločili za polurni odmor 
ter zato končajo delo pol ure prej kot republiški in drugi upravni organi. 
Odstopanja se kažejo le v razporeditvi opoldanskega odmora, saj mnogi pomi- 
kajo odmor na kasnejšo uro, ker menijo, da prezgodnji odmor ni v korist 
delovni storilnosti. Pade namreč v čas, ko je storilnost še zelo velika. Zato si 
zakonsko besedilo po štirih urah dela razlagajo tako, da dopušča možnost 
odmora tudi po petih ali šestih urah. 

Ostale občinske skupščine doslej še niso v večjem številu prešle na novi 
delovni čas. Po zbranih podatkih je prešlo na novi delovni čas 16 občinskih 
skupščin. Problem, s katerim se srečujemo povsod tam, kjer ljudje že delajo 
po novem delovnem času, je predvsem prilagajanje novemu načinu življenja. 
Novi delovni čas terja nove živlejnjske navade in drugačen delovni ritem, 
vstajanje, prehrana itd. Prav gotovo je, da prehod poteka uspešneje tam, kjer 
so pristojni organi za svoje delovne ljudi zadovoljivo rešili vprašanje otroškega 
varstva in prehrane. Pri tem moramo opozoriti na to, da vprašanje prehrane ni 
povzročilo večjih problemov, saj so mnoge delovne organizacije to rešile v 
svojih poslovnih prostorih. Večje težave pa se pojavljajo na področju otro- 
škega varstva, kjer kapaciteta varstvenih ustanov ni zadostna. Glede na to, 
da je doslej le manjši del organov in organizacij prešel na novi delovni čas, se 
ta problem ne čuti ostreje. 

Novi delovni čas omogoča občanom, da urejajo zadeve na uradih v dopol- 
danskem in popoldanskem času. Iz poročil je možno razbrati tudi to, da poteka 
delo z občani normalno, da pa si občani želijo ob sredah daljše popoldansko 
uradno poslovanje, ker so se na ta dan že navadili. 
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Osrednji problem pri prehodu na nov delovni čas še vedno predstavljata 
šolsko in otroško varstvo, kjer stopata v ospredje predvsem pomanjkanje 
ustreznih kapacitet ter sredstev za njihovo razširitev. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je formiral posebno strokovna 
komisijo, ki spremlja potek prehoda na novi delovni čas na 12 šolah na območju 
Socialistične republike Slovenije, ki so poskusno že uvedle pouk v okviru 
novega delovnega časa. Razprave v komisiji kažejo, da v prihodnjem šolskem 
letu najbrž še ne bo mogoče predpisati novega šolskega koledarja za vse šole, 
ker za to ne bo še dovolj pogojev. 

Zato naj bi bil najprej izveden prehod na nov šolski koledar na tistih 
šolah, ki imajo pogoje za to in, kjer je to v skladu z željami staršev in v soglasju 
z občinskimi skupščinami. Prav tako je začel tudi iniciativni odbor za ustano- 
vitev republiške skupnosti otroškega varstva skupno s sekretariatom za zdrav- 
stvo in socialno varstvo analizirati sedanje stanje otroškega varstva, da bo 
lahko na osnovi te analize predlagal program ter projektivne načrte za reše- 
vanje problemov na tem področju. 

Analiza bo predvidoma izdelana do konca julija 1968. Ugotovimo lahko, 
da je na tem področju že storjen korak naprej v smeri hitrejšega reševanja 
problemov, ki jih povzroča premajhna mreža otroško-varstvenih ustanov. 

Komisija bo še nadalje intenzivno spremljala in proučevala vse pojave, 
ki spremljajo prehod na novo razporeditev delovnega časa, saj so dosedanje 
ugotovitve rezultat krajšega časa in le delne proučitve, ker vsi organi še niso 
prešli na novi delovni čas. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Tovariš poslanec, ali se zadovo- 
ljuješ z odgovorom? (Da.) Hvala lepa. 

Na naslednje vprašanje istega poslanca bo v zvezi z izdajanjem soglasij za 
izredna lokacijska dovoljenja odgovoril tovariš Drago Lipič. Besedo ima repu- 
bliški sekretar tovariš Drago Lipič. 

Drago Lipič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na poslansko vprašanje tovariša Viktorja Seitla, poslanca republiškega zbora, 
ki se glasi: »kaj namerava ukreniti izvršni svet oziroma sekretariat za urba- 
nizem, da bo delo pri izdajanju soglasij za izredna lokacijska dovoljenja na 
tekočem?«, dajem naslednji odgovor: 

Med glavnimi izhodišči zakona o urbanističnem planiranju, ki je bil uve- 
ljavljen leta 1967, je načelo, da občinske skupščine določajo povsem samostojno, 
na podlagi urbanistične dokumentacije, v katerih naseljih je dovoljena gradnja 
objektov ter ob kakšnih pogojih. Republiki je prepuščeno samo izdajanje loka- 
cijskih dovoljenj za objekte širšega regionalnega pomena, to je za objekte, ki 
so v neposredni zvezi z izdelavo regionalnega prostorskega plana za območje 
republike. Skladno s tem izhodiščem je občina dolžna pripraviti in sprejeti 
urbanistični program za celotno območje občine, urbanistični načrt oziroma 
zazidalni načrt za tista mesta in naselja, za katera sama določi, da se bodo 
urejala na podlagi urbanističnega oziroma zazidalnega načrta ter urbanistični 
red za tista naselja in območja v občini, ki se ne urejajo niti z urbanističnim 
načrtom niti z zazidalnim nacrtom. Lokacijska dovoljenja za vse objekte, 
z izjemo za objekte, ki jih je razglasil izvršni svet za objekte širšega 
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regionalnega pomena, izdajajo občinski upravni organi brez obveznega sode- 
lovanja' republike, se pravi, povsem samostojno. Iz take zakonske ureditve 
izhaja, da je občinska skupščina za področje urbanistične dejavnosti tako pri 
sprejemanju normativnih aktov kot tudi konkretnih upravnih aktov, na primer 
lokacijskih dovoljenj, povsem samostojna, in da je urbanizem kot družbena 
dejavnost povsem navezana na politiko občinske skupščine. Skladno s takimi 
izhodišči je zakon odpravil gradbene okoliše, ki so jih predpisali okrajni ljudski 
odbori leta 1957 in s tem v zvezi tudi zakon o uporabi zemljišč za gradbene 
namene iz leta 1956, ki je dovoljeval zidavo objektov izven gradbenih okolišev 
samo v posebno utemeljenih primerih ob poprejšnjem soglasju organov repu- 
bliške urbanistične inšpekcije. Izjemna dovoljenja za uporabo zemljišč za grad- 
bene namene in soglasje republiške inšpekcije za izdajo takega dovoljenja je 
zakon o urbanističnem planiranju obdržal v veljavi samo kot prehoden ukrep, 
in sicer za tista območja, za katere še ni bil sprejet ne urbanistični program 
po zakonu o urbanističnem projektu iz leta 1958 ne urbanistični načrt ali 
urbanistični red po novem zakonu o urbanističnem planiranju. Taka zakonska 
ureditev velja samo za čas, dokler ne bo sprejet urbanistični program za 
območje vse občine ali urbanistični načrt, oziroma red po zakonu o urbanistič- 
nem planiranju. Časovno skrajšanje tega prehodnega režima je torej odvisno 
od občinske skupščine, da za obravnavano območje sprejme vsaj enega izmed 
naštetih urbanističnih aktov. Na tako zakonsko ureditev, ki nudi možnost ob- 
činski skupščini, da sama ureja gradnje izven mest in naselij, so bile občine 
že večkrat opozorjene1, dejansko pa so tudi mnoge občine s svojimi urbanistič- 
nimi redi že uredile gradnje objektov na svojih območjih. Občinske skupščine, 
ki še nimajo take dokumentacije, lahko izdajajo izjemna dovoljenja izven grad- 
benih okolišev le s poprejšnjo pritrditvijo urbanistične inšpekcije. Da gre pri 
tem na prehod na novi režim urbanističnega urejanja kaže tudi podatek, da 
je bilo v letu 1967 s strani republiške urbanistične inšpekcije obravnavanih le 
1285 izjemnih dovoljenj, medtem ko je v obdobju pred uveljavitvijo novega 
zakona znašalo to število letno približno 5147 izjemnih soglasij. 

Zelja sekretariata je, da občinske skupščine čimprej sprejmejo urbanistično 
dokumentacijo in da s tem preneha sodelovanje urbanistične inšpekcije v 
upravnem postopku. 

Kar zadeva vprašanja zamude in zavlačevanja postopka s strani urbani- 
stične inšpekcije, smo po pregledu spisov ugotovili, da je bilo leta 1967 izdanih 
v roku, ki ga določa zakon, 1285 soglasij, izjemnih dovoljenj po tem roku pa 72. 
se pravi, da znaša zamuda v obravnavanih primerih 5,6 °/o. V razdobju od 
1. 1. 1968 do 31. 5. 1968 je bilo sprejetih 536 zahtevkov. Od tega rešeno v roku 
519 zahtevkov, oziroma nerešenih 17 zahtevkov, zamuda je znašala 3,3 %>. 
Zamuda je po naši oceni nepomembna, če se upošteva zapletenost obravnavanih 
primerov, splošno pomanjkanje urbanistične dokumentacije in urbanističnih 
aktov ter pomanjkljivo Studiranje spisov že na prvi stopnji. 

K vsemu temu naj še pripomnim, da je po zakonu o upravnem postopku 
občinski upravni organ pooblaščen, da izda izjemno dovoljenje tudi brez so- 
glasja republiške urbanistične inšpekcije, če ta ne da, niti ne odreče soglasja 
v enem mesecu od dneva, ko je bilo od njega to zahtevano, S tako zakonsko 
ureditvijo so v celoti zavarovane koristi investitorjev in občinskih organov. 
Storjena zamuda urbanistične inšpekcije v konkretnih primerih torej ne more 
imeti škodljivih posledic. 
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Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala lepa. Prepričana sem-, da je 
tovariš poslanec z odgovorom zadovoljen. Na poslansko vprašanje inž! Miloša 
Poliča, ki ga je postavil na prejšnji seji, bo odgovoril tovariš Ivo Bernard, 
pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo. 

Ivo Bernard: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na poslansko vprašanje tovariša inž. Miloša Poliča, in sicer 1. kakšna je od- 
ločitev komisije glede ureditve ceste Kočevje-Ljubljana, da bi lahko sprejela 
celoten promet, ki ga doslej opravlja železnica, in 2. kakšna okrepitev ceste je 
potrebna, da se prenese promet z železnice na to cesto, in kolikor bi to stalo, 
dajem naslednji odgovor: 

Ker vprašanje ni posebej obrazloženo, lahko le sklepamo, da ima poslanec 
v mislih strokovno komisijo za analizo nerentabilnih prog, ki jo je imenoval 
republiški sekretariat za gospodarstvo. 

Ta komisija je imela nalogo, da prouči vsa vprašanja v zvezi z nerenta- 
bilnimi progami in predloži svoje poročilo. Komisija ni bila pooblaščena spre- 
jemati kakršnekoli odločitve. Tako je ta komisija tudi proučila progo Grosup- 
lje—Kočevje in posredovala svoje poročilo. Samo vprašanje temelji na pred- 
postavki, da je železniška proga Grosuplje-Kočevje »de facto« ukinjena in da 
se ves promet prenaša na cesto Kočevje-Ljubljana. Ta predpostavka pa ni odraz 
tako sedanjega kot tudi bodočega dejanskega stanja. S sklepom izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije z dne 18. 4. 1968 je bilo dano Z2TP Ljubljana soglasje, 
da lahko ustavi po 1. 7. 1968 trajni prevoz potnikov in blaga na progi Grosup- 
lje—Kočevje kolikor seveda do tega roka ne pride do sklenitve posebne pogodbe 
med železnico in prizadetimi občinami o spremembi statusa proge in obrato- 
vanja na njej. 

Prav sedaj so v teku razgovori in priprave, da se najde najprimernejša 
rešitev za nadaljnje obratovanje te proge pod spremenjenimi pogoji. Zaradi spre- 
membe pogojev obratovanja proge ni pričakovati bistvene spremembe obreme- 
nitve ceste Kočevje-Ljubljana. Sicer je ta cesta grajena do dovoljene obreme- 
nitve 10 ton osnega pritiska. Njena sedanja obremenjenost je daleč izpod 
zmogljivosti ceste. Tudi v primeru, da v prihodnosti pride do ukinitve te želez- 
niške proge, ni upravičena bojazen, da obstoječa cesta po svoji strukturi ne bi 
bila sposobna sprejeti povečanih obremenitev, ki pa ne bodo enake sedanji 
količni tovora, ki se prevaža z železnico. Predvideva se, da bo železniška proga 
Grosuplje—Kočevje obratovala do ukinitve rudnika Kočevje, ki napaja to progo 
z nad 50 °/o tovora. Z ukinitvijo rudnika se bo tudi količina tovora na tej relaciji 
zmanjšala za več kot polovico. Ob takem dejanskem stanju ne bo treba nobenih 
dodatnih okrepitev ceste Ljubljana—Kočevje razen manjših rekonstrukcij in 
drugih oblik vzdrževanja ceste, katerih obseg je odvisen od dejanskega prometa, 
ki se odvija na tej cesti. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Želiš poslanec inž. Polič postaviti 
še dodatno vprašanje? 

Inž. Miloš Polič (iz klopi): Z odgovorom nisem zadovoljen. Pridržujem 
si pravico, da na prihodnji seji postavim dopolnilno vprašanje. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Na poslansko vprašanje tovariša 
Ivana Krefta bo odgovoril inž. Ivan Zupan, član izvršnega sveta. 
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Inž. Ivan Zupan: Poslansko vprašanje se glasi: »Kakšne so možnosti, 
da se tudi tovarna aluminija in glinice Kidričevo modernizira po najsodobnejši 
tuji licenci, ki je baje že zagotovljena dvema tovarnama, ki ju bodo šele začeli 
graditi.« 

Na to vprašanje dajem naslednji odgovor: Po nam znanih podatkih še ni 
izbran licenčni partner za izgradnjo aluminijskih kombinatov. Zato tudi ni 
realne ekonomske strokovne možnosti, da bi to vprašanje preverjali in presojali. 
Tovarna glinice in aluminija v Kidričevem je izjavila, da je njena moderni- 
zacija v teku, da je modernizacija kemičnega dela zaključena, da je visoko 
mehanizirana in da je nekako v vrhu zadevne evropske tehnike. Dalje pravi, 
da je metalurški del prav tako v teku in da se s to modernizacijo tovarna gli- 
nice in aluminija v Kidričevem uvršča najmanj na evropski nivo, če ne v 
evropski vrh. To so vesti, ki smo jih prejeli iz podjetja. 

Komisija SEV, ki je imela možnost ocenjevati dosežke tovarne aluminija 
in glinice v Kidričevem, je celo predlagala, da se te rešitve, oziroma dosežki 
TGA koristijo pri izgradnji jugoslovanskih aluminijskih objektov. Kemični 
inštitut v Ljubljani se z zadevno problematiko ni ukvarjal, zato ne more dati 
ustreznega strokovnega mnenja. 

Končno je modernizacija stvar delovne organizacije, ki ima na voljo lastna 
kreditna sredstva in sredstva tujih bank, če je za to kreditno sposobna, in če 
ocenjuje, da je to v njenem poslovnem interesu. 

Izvršni svet bo sicer spodbujal in usmerjal modernizacijo slovenske indu- 
strije, vendar nam mora biti jasno, da bodo morale biti nosilec gospodarske 
organizacije. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Se poslanec zadovoljuje z odgo- 
vorom? 

Ivan Kreft: Tovariši in tovarišice! Prav ta odgovor, ki je pozitiven, 
dokazuje, kolika previdnost je potrebna pri gradnji novih kapacitet v aluminij- 
ski industriji. Zato postavljam dopolnilno vprašanje: koliko je v naši in drugih 
republikah objektov, zgrajenih s poroštvom federacije, s poroštvom, kot šo ga 
nedavno dobili novi projekti aluminijske industrije, in kako se bo delila ma- 
terialna odgovornost v primeru, če bi se pokazalo, da smo proizvodne kapacitete 
predimenzionirali? 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Verjetno ni mogoče odgo- 
voriti takoj. Na naslednji seji. Hvala. Član izvršnega sveta tovariš Boris Vadnjal 
bo odgovoril na poslansko vprašanje tovariša Ivana Ahlina. Prosim. 

Boris Vadnjal: Na 59. seji republiškega zbora je postavil poslanec 
tovariš Ivan Ahlin v zvezi z ukinitvijo železniške proge Grosuplje—Kočevje 
dodatno vprašanje, ki se glasi: »Zakaj še do danes prizadete občinske skupščine, 
to so Kočevje, Ribnica, Ljubljana-Vič-Rudnik in Grosuplje niso obveščene o 
vsebini sklepov o soglasju izvršnega §veta z dne 18. aprila 1968 za ustavitev 
prevoza na navedeni progi?« Na to vprašanje dajem v imenu izvršnega sveta 
tale odgovor: 

1. Na predlog združenega železniško-transportnega podjetja Ljubljana je 
sprejel izvršni svet na 26. seji dne 18. aprila 1968 sklep, da daje soglasje za 
trajno ustavitev prevozov potnikov in blaga na progi Grosuplje—Kočevje s 
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1. julijem 1968, kolikor se do tega datuma s posebno pogodbo med združenim 
železniškim transportnim podjetjem Ljubljana in skupščino občine Kočevje ne 
uredi vprašanje znižanja stroškov v obratovanju te proge in povečanja obsegov 
prevozov. V pogodbi se predvidi tudi udeležba republike v pokrivanju izgube 
v višini do 30 °/o ugotovljene izgube. 

2. Ker je bilo dano soglasje za ustavitev prevozov na progi Grosuplje—Ko- 
čevje samo pogojno, je bil sklep izvršnega sveta sporočen samo združenemu 
železniško-transportnemu podjetju Ljubljana kot nosilcu nadaljnjih pogajanj 
s prizadetimi občinskimi skupščinami. Zato sklep ni bil objavljen v Uradnem 
listu SRS in tudi ni bil dostavljen prizadetim občinam. 

3. Dne 24. maja 1968 je železniško-transportno podjetje Ljubljana skupno 
s sekretariatom za gospodarstvo organiziralo sestanek s prizadetimi občinami 
zaradi razgovora v smislu sklepa izvršnega sveta. Na tem sestanku je bila 
posredovana obrazložitev sklepa. Nadalje je bilo dogovorjeno, da železniško- 
transportno podjetje Ljubljana dostavi gradivo z izračuni in predlogi do 5. 
junija 1968 prizadetim občinam, kar je bilo tudi storjeno. Imenovana je bila 
komisija s strani občin in gospodarskih organizacij, ki naj to gradivo pregleda 
in skupno z železniško-transportnim podjetjem Ljubljana predlaga občinskim 
skupščinam pogodbe o reguliranju statusa proge in pokrivanja izgube. 

Iz povedanega se da sklepati, da so občinske skupščine, gospodarske orga- 
nizacije, železniško-transportno podjetje Ljubljana in sekretariat za gospodar- 
stvo na tem področju aktivno sodelovali pri realizaciji sklepa izvršnega sveta, 
ne da bi bilo s tem formalno obveščeno od strani izvršnega sveta. Poudarjam 
še enkrat, da izvršni svet ni sklepal o ukinitvi proge, marveč je hotel s svojim 
sklepom spodbuditi znižanje stroškov in povečanje prometa na tej progi, za 
kar je zainteresirana poleg izvršnega sveta tudi Skupščina SR Slovenije, ki 
mora iz republiškega proračuna pokrivati znatne izgube nerentabilnih prog. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Se tovariš poslanec zadovoljuje z 
odgovorom? (Poslanec je z odgovorom zadovoljen.) 

Predsednik izvršnega sveta tovariš Stane Kavčič bo odgovoril na poslansko 
vprašanje poslancev Ivana Ahlina, Mirana Košmelja, Franca Puharja in tova- 
riša Milana Vižintina. Prosim! 

Stane Kavčič: Tovariši poslanci! Vprašanje glasi: V zvezi z razpravo 
o bilanci federacije, ki se je javnosti že odprla, nas zanima, kakšno je stališče 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do teh vprašanj in zlasti, kakšno stali- 
šče je izvršni svet zastopal v razpravah, ki so se že vršile v okviru zveznega 
izvršnega sveta. 

Dalje je glede na to, da sem jaz sodeloval pri teh diskusijah v zveznem 
izvršnem svetu, izražena želja, da sam odgovorim na to vprašanje. 

Naše osnovno izhodišče pri razpravah o bilanci federacije je bilo, da ni 
mogoče ločiti bilance federacije od bilance gospodarstva. Menili smo namreč, 
da stanje gospodarstva in bilanca federacije predstavljata enotno gospodarsko 
celoto, da sta v neposredni medsebojni zvezi in da ju je treba zaradi tega tudi 
obravnavati tako, da se v celotnem gospodarskem sklopu upošteva stanje enega 
kot drugega elementa. Zaradi tega so bili za nas od vsega začetka nesprejem- 
ljivi tisti ekstremni predlogi, katerih cilj, je bil bodisi obravnavati samo bilanco 
federacije kot tisto nalogo, ki jo je treba na vsak način izpolniti, bodisi samo 
trenutno stanje in gibanje gospodarstva in samo njegove tekoče neposredne in- 
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terese; in to na tak način, da ne bi tiste obveznosti, programi in načrti, ki so 
bili postavljeni s srednjeročnim planom, z bilanco federacije, v tem trenutku 
in tudi v bodoče prišli v poštev. Zaradi tega smo se neprestano zavzemali za to, 
da se ravnotežje, ki je bilo postavljeno na začetku srednjeročnega plana, med 
njegovimi čvrstimi obveznostmi, to se pravi med bilanco federacije in gibanjem 
gospodarstva, v sedanjem trenutku obnovi, upoštevaje pri tem sedanje stanje, 
dosežene ali še bolje rečeno, nedosežene rezultate. Vse to naj se napravi na 
platformi reforme in predvsem z namenom, da bi že v tem trenutku, zlasti pa 
še v naslednjih letih, čimbolj razbremenili gospodarstvo, upoštevaje seveda pri 
tem tudi nujno in vsaj minimalno dinamiko izvrševanja tistih planov, ki izvirajo 
iz bilance federacije. 

Naj to naše stališče konkretiziram. Glede na to, da se niso uresničila pred- 
videna gibanja gospodarstva, tu nekaj sredstev manjka. Ce bi hoteli vnaprej 
stoodstotno izvrševati bilance federacije, bi morali gospodarstvu naložiti nova 
bremena, oziroma proporcionalno koncentrirati še več sredstev na nivoju fede- 
racije kot je bilo to doslej. 

Ker to ne pride v poštev, se nujno, kot praktična posledica takega stališča, 
nalaga eventualna določena prolongacija nekaterih obveznosti, ki so zajete v 
bilanci federacije. 

Naše stališče je bilo, da bi morali spričo tega sprejeti ustrezen prioritetni 
red izvrševanja obveznosti. Predvsem bi morali izpolnjevati najprej medna- 
rodne obveznosti federacije, dalje obveznosti do nerazvitih in obveznosti do ti- 
stih energetskih objektov, ki so že v izgradnji. Ostanek pa bi morali proporcio- 
nalno prolongirati. 

Drugo stališče, ki smo ga čvrsto zastopali, je, da ni mogoče še naprej 
tolerirati sedanjega stanja, glede tako imenovanega državnega kapitala, ki je 
skoncentriran v nekaterih zveznih bankah. Te banke ga obračajo, po zatrdilu 
nekaterih, v njihovo škodo, po zatrdilu drugih pa v njihovo korist - za nas 
to niti ni bistveno. Smatrali pa smo, da je principialno in pravilno, da se kapital 
iz teh bank izloči, da se ga da pod poseben režim. S tem kapitalom naj se izpol- 
nijo tiste obveznosti, ki so po srednjeročnem planu predvidene v bilanci fede- 
racije, po letu 1970 pa naj se nameni predvsem za odplačilo mednarodnih dol- 
gov in za pomoč nerazvitim ter da se na ta način sukcesivno v naslednjih letih 
popolnoma odpravi. 

To tudi pomeni, da se na ta način vse banke v Jugoslaviji principialno 
postavijo v enakopravni status. 

Smatrali smo, da je v tem trenutku potrebno tej skladnosti med gospodar- 
stvom in bilanco federacije dodajati tudi nekatere poglede, ki bodo usmerjeni 
naprej, zlasti po letu 1970. Naše stališče je bilo, da bi po letu 1970 morala 
ostati skrb in pomoč za nerazvita področja na nivoju federacije. Vsa ostala pre- 
livanja, vso ostalo koncentracijo po letu 1970 smatramo mi za nepotrebno, razen 
za izvršitev tistih obveznosti srednjeročnega plana federacije, ki so že sedaj 
predvedene, oziroma, ki bi bile prolongirane za obdobje po letu 1970. To 
praktično pomeni, da bi se morali vsi faktorji, zlasti vse razvite republike, 
orientirati predvsem na svoje lastne sile. Do leta 1970 ne bi smeli glede na 
tako perspektivo sprejemati nobenih novih obveznosti federacije. Dalje, da se 
poskuša alimentirati pomoč za nerazvite iz drugih virov in da se s tem ustva- 
rijo pogoji, da se po letu 1970 ukinejo obresti na poslovni sklad, za katere 
smatramo, da niso več ustrezne sedanjemu mehanizmu in sedanjim odnosom. 
Ta sredstva naj se prepustijo delovnim organizacijam, ki bi na ta način imele 
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konstantno zagarantiran vsaj neki minimum akumulacije, s katero bi lahko 
stalno modernizirale in obnavljale svoje kapacitete. 

Četrto naše stališče je bilo glede inozemskih posojil. Prvič, da ostanemo 
strogo v okviru predvidenih zadolževanj v inozemstvu, v tistem okviru, ki je 
bil dan s srednjeročnim planom. Dalje, da zadolževanje v inozemstvu bremeni 
predvsem potencial poslovnih bank. Kjer je eventualno nujni pogoj inozemskega 
kreditor j a garancija narodne banke, kot nekakšna super-garancija, naj bi to 
bila v bistvu samo neka formalnost navzven, oziroma bi hkrati morala biti 
vknjižba federacije na devizne potenciale bank oziroma konzorcije tistih bank, 
ki bi ta kredit neposredno sprejele in ga investirale. Ce bi se pokazala potreba, 
možnost in koristnost, da se federacija zadolži v inozemstvu, bi bilo to po našem 
mnenju možno storiti samo na podlagi sklepa zbora narodov in s pogojem, 
da gredo tako najeta sredstva v tekočo devizno rezervo. 

Peto stališče, ki smo ga neprestano ponavljali in ga bomo ponavljali tudi 
še naprej, je: dosedanja materialna, funkcionalna, zakonodajna in normativna 
centralizacija na nivoju federacije je prevelika in bi jo bilo treba postopoma 
zmanjševati v korist republik, delovnih organizacij ali drugih ustreznih samo- 
upravnih organizmov. 

Definitivna odločitev in kvantifikacija vsega tega je stvar zveznega izvrš- 
nega sveta. Nam v tem trenutku še ni poznana in zato vam o njej ne morem 
nič konkretnega povedati. Pričakujemo pa, da bo zvezni izvršni svet definitivne 
predloge o bilanci federacije in eventualno tudi o izvševanju srednjeročnega 
plana kmalu dostavil zvezni skupščini. 

Naj pristavim še naslednje: kjub temu, da smo zelo odločno zastopali ta 
stališča, smo se hkrati zelo jasno1 zavedali, da ne smemo preveč pričakovati 
od eventualnih sprememb v bilanci federacije, ampak da se moramo orientirati 
predvsem na naše lastne sile, v katerih so skrite naše glavne rezerve. To zlasti 
poudarjam v tem trenutku iz dveh razlogov: prvič zato, ker nam je taka orien- 
tacija že v prvih petih mesecih letošnjega leta dala relativno dobre rezultate. 
V Sloveniji se gibljemo zlasti, kar zadeva industrijsko proizvodnjo, v pred- 
videnih okvirih. Če tako nadaljujemo, potem je izven vsakega dvoma, da bomo 
lahko izpolnili predvidena povečanja, to se pravi povečanje industrijske proiz- 
vodnje za 4 do 5fl/o oziroma družbenega proizvoda med 6 in 7%. 

Drugič, poudarjam orientacijo na lastne samoupravljalske sile zaradi tega, 
da se ne bi razširilo zmotno' prepričanje, da je možno nekatere bistvene in 
fundamentalne stvari našega napredka reševati .z opiranjem na tujo pomoč 
in pa tudi z eventualnimi akcijami, ki bi se odvijale izven samoupravnega 
sistema. Vi vsi veste, da je v zadnjem času bilo nekaj takih primerov, da je 
energična politična samoupravljalska intervencija take majhne hudournike, ki 
so se razlili prek samoupravne struge, vedno zelo hitro potisnila nazaj v 
samoupravne okvire in da so se konec koncev organizirale nove sile, ki so 
v tem okviru in na tej podlagi našle konkretne rešitve. 

V vseh teh primerih sta zmagovali in zmagali samoupravljavska zavest in 
razsodnost tako ob pomoči sil znotraj prizadetih delovnih organizacij, kakor 
tudi ob pomoči, ki so jo politične sile dale tudi od zunaj. 

Ni namreč mogoče sprejeti formule, da je participacija v okviru samo- 
upravljanja samo takrat in samo dotlej, kadar gredo stvari dobro, kakor imamo 
opravka s suficiti, s konjunkturo. Kadar pa stvari ne gredo dobro, kadar imamo 
opravka z deficiti in regresijo, kadar neka organizacija s svojimi političnimi 
odnosi in s svojo gospodarsko tržno orientacijo pride v krizo, pa naj to rešuje 
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socializem — država. To se pravi, predvsem sile izven določene delovne organi- 
zacije. Tu je neizprosna alternativa: ali v celoti samoupravljalski sistem in 
participacija v dobrem in slabem, v suficitu in deficitu, ali pa centralističen — 
etatistični model, kar pa, mislim da je več kot dovolj dokazov, zato sploh ne 
pride v poštev. To poudarjam zaradi tega, ker hočem povedati, da republiški 
politični forumi kot tudi republiški izvršni svet, dobivajo zadnje čase opozorila, 
ki izražajo nekakšno zaskrbljenost, češ da je tisti, ki preide svoje samouprav- 
ljalske okvire, zelo hitro uslišan in da je možno samo na ta način nekatere 
stvari zelo hitro rešiti. 

Podobna analiza vseh zadnjih dogodkov kaže, da to ni tako, in lahko iz- 
javim, da tudi v bodoče ne bo tako. V tem pogledu vlada na republiškem, in 
prepričan sem, da tudi na vseh občinskih nivojih in celotnem krogu organizira- 
nih političnih sil, čvrsta orientacija na to, da odločno branimo sistem samouprav- 
ljanja in socialistične demokracije, da odločno, preudarno in postopoma naprej 
razvijamo družbeno in gospodarsko reformo, da smo v okviru maksimalnih 
možnosti odprti, mobilni in akcijski do problemov, ki nam jih prinaša sleherni 
dan. Hkrati pa smo, skupaj z vsemi političnimi in drugimi organi, zelo trdno 
odločeni dati odpor vsem in vsakomur, ki bi želel izven samoupravnih okvirov, 
izven okvira socialistične demokracije, reševati kakršenkoli problem. Eventu- 
alnim takim poskusom smo vedno pripravljeni dati odpor z vsemi močmi 
in načini, katere nam daje na razpolago organizirana in zakonita oblast delov- 
nih ljudi. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Poslanec tovariš Cene Matičič je 
postavil poslansko vprašanje, ki ga je predsednik republiškega zbora posredoval 
sekretarju za notranje zadeve SR Slovenije. Ker pa je v smislu 25. člena po- 
treben rok osmih dni, da lahko poslanec zahteva odgovor na seji, sprašujem, 
če je ta odgovor možno pričakovati danes. Ugotavljam, da bo poslanec dobil 
odgovor na naslednji seji. 

Zeli še kdo besedo? Besedo želi tovariš Milan Klemenčič. 

Milan Klemenčič: Tovarišice in tovariši poslanci! V zadnjih me- 
secih opažamo, da je območje Pomurja skoraj popolnoma izločeno v poročilih 
televizije. Bilo je več pomembnih dogodkov v Pomurju, ki so ostali nezabeleženi, 
kljub temu, da je bil njihov pomen republiški ali celo zvezni. Svoječasno so 
delovne organizacije in politično-teritorialne enote v Pomurju morale sofinan- 
cirati nakup televizijske kamere. Ta kamera je sedaj baje odslužila in zato 
iz Pomurja nimamo v televiziji nobenih prispevkov. Postavljam naslednje 
poslansko vprašanje: 

1. kako dolgo se bo še s strani televizije to območje bojkotiralo? 
2. kaj namerava storiti RTV, da bi v bodoče tudi Pomurje bilo zastopano 

s filmskim materialom v slovenski televiziji? 
Prosim za odgovor na moje poslansko vprašanje na prihodnji seji zbora. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi z odgovorom 
predstavnika republiškega sekretariata za prosveto in kulturo na moje po- 
slansko vprašanje v republiškem zboru dne 18. 5. 1968 sem prejel od istega 
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sekretariata z datumom 3. 6. 1968 prepis dopisa muzeja ljudske revolucije z dne 
25. 5. 1968. 

Ugotovil sem, da je v muzejskem poročilu več dezinformacij, med drugim 
tudi o tem, da je likovna zbirka odprta, o tem, da upravlja, oziroma je uprav- 
ljal zbirko kustos z ustrezno kvalifikacijo, čeprav ima le pedagoško akademijo, 
ki nima stopnje visoke šole, o tem, da je neugoden materialni položaj muzeja 
in o zmanjšanju števila zaposlenih strokovnih sodelavcev, čeprav je znano, da 
so strokovnjaki zapuščali muzej predvsem zaradi neurejenih medsebojnih od- 
nosov. Postavljam vprašanje: ali je republiški sekretariat za kulturo in prosveto 
pripravljen preiskati te moje tr'ditve? 

Dalje dovolite, da postavim še vprašanje glede kliringa, čeprav je to bilo 
že zadnjič na dnevnem redu, in sicer: ali ne bodo zaradi ponovnega medseboj- 
nega zadolževanja gospodarskih organizacij ostale klirinške terjatve neporav- 
nane tudi po poteku roka, ki ga določa zakon? Kakšna je trenutna bilanca 
kliringa? In zadnje vprašanje: kakšno je stališče pravnega sveta izvršnega sveta 
Socialistične republike Slovenije glede spora o kompetencah med republiškim 
ustavnim sodiščem in zveznim ustavnim sodiščem v zadevi obravnave odloka o 
javnem redu in miru, ki ga je sprejela skupščina občine Maribor? 

Podpredsednik Marija Mesarič: Vprašanja so take narave, da bo po 
vsej verjetnosti izvršilni svet lahko dal odgovor šele na prihodnji seji. Ugo- 
tavljam, da je tako. Besedo je prosila še tovarišica Marija Ivkovič. 

Marija Ivkovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Na podlagi 23., 
24. in 44. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in na podlagi 8. člena 
poslovnika republiškega zbora zastavljam izvršnemu svetu Socialistične re- 
publike Slovenije poslanski vprašanji: 

Ali obstojajo merila za določanje razvitih in nerazvitih območij? Ali se 
to določa po družbeno-političnih skupnostih zaokroženo, ali po geografsko 
zaokroženih področjih? In naslednje: ali se v našem družbenem sistemu lahko 
zgodi, da nerazviti prispevajo za razvoj nerazvitih. Ce še, v kakšni meri in na 
kakšen način se lahko doseže, da bodo dolžnost pomoči nerazvitim nosili 
razviti? 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Ali je mogoče dati odgovor 
danes. (Ne.) Na naslednji seji. Prosim, želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? 
Ugotavljam, da nihče, zato v smislu dogovora pred sejo prekinjam naše delo. 
Prosim tovarišice in tovariše poslance, da ostanejo na svojih mestih, ker že 
dobrih 20 minut socialno-zdravstveni zbor čaka na nadaljevanje skupne seje, 
kot smo bili dogovorjeni. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.55 in se je nadaljevala skupno s socialno- 
zdravstvenim zborom ob 10. uri.) 

Predsedoval dr. Vinko Mozetič: Začenjam skupno sejo republiškega 
in socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. Po dogovoru s pred- 
sednikom republiškega zbora bom vodil skupno sejo jaz. 

Prosim tovariša Vinka Hafnerja, podpredsednika izvršnega sveta, da da v 
imenu delovne skupine poslancev in strokovnjakov za proučitev sitema zdrav- 
stvenega in invalidskega varstva ter sistema pokojninskega zavarovanja po- 
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ročila o stališčih do zveznega predloga o sistemu osnovnega zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja prebivalstva. 

Pismeno poročilo omenjene delovne skupine ste danes že prejeli. 

Vinko Hafner: Tovarišice in tovariši poslanci! Danes ste prejeli 
razmnoženo poročilo z namenom, da ga lažje spremljate. 

Predsednik Skupščine SR Slovenije je v oktobru lani imenoval začasno 
delovno skupino poslancev in strokovnjakov z nalogo, da proučuje sistem zdrav- 
stvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, da pri tem sodeluje z 
vsemi drugimi zainteresiranimi dejavniki in da o svojih predlogih in stališčih 
obvešča Skupščino SR Slovenije. Čeprav se to poročilo nanaša predvsem na 
sistem zdravstvenega zavarovanja in čeprav ne želim odvrniti vaše pozornosti 
od tega osnovnega predmeta, izkoriščam to priliko, da vas kratko seznanim 
tudi o dosedanjem delu skupine na proučevanju sistema pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, saj so vsa tri področja socialne politike med seboj 
zelo tesno povezana ter po svoji materialni in socialno-politični vsebini pred- 
stavljajo pomemben element naše celotne družbenoekonomske ureditve. 

Zvezna skupščina je na skupni seji zveznega in socialno-zdravstvenega 
zbora 29. februarja letos sprejela predlog sistema za zagotovitev osnovnega 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja prebivalstva. Predlog naj 
bi po opravljeni javni razpravi, ki je podaljšana do konca junija, služil kot 
osnova za oblikovanje konkretnih zakonskih predpisov. Le-te naj bi zvezna 
skupščina sprejela še letos, v veljavo pa bi v celoto stopili šele v začetku leta 
1970, ko bi bili sprejeti tudi že vsi potrebni republiški predpisi in odločitve 
samoupravnih organov zavarovancev. 

Zvezni predlog za izpopolnitev sistema zdravstvenega zavarovanja je plod 
skoraj dve leti trajajoče razprave, v kateri so že od začetka aktivno sodelovali 
tudi odgovorni predstavniki naše republike. Delovna skupina se je vključila 
v to razpravo lani v novembru, ko so nam bile s strani pristojnih odborov 
zvezne skupščine predložene prve konkretne teze. Te so služile za osnovo se- 
danjemu zveznemu predlogu. Svoja stališča k omenjenim tezam smo kon- 
kretno posredovali odgovornim zveznim predstavnikom na posvetovanju v repu- 
bliškem izvršnem svetu januarja meseca letos. Vendar so bila naša takratna 
stališča omejena le na kritične pripombe do zveznih predlogov, nismo pa še 
imeli izdelanega lastnega koncepta za izpopolnitev sistema zdravstvenega zava- 
rovanja, kakršen bi ustrezal našim razmeram. Tak koncept se je oblikoval šele 
postopoma ob obravnavanju zveznega predloga ter je vsebovan v gradivu z na- 
slovom: »Predlog stališč SR Slovenije za izpopolnitev sistema zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja«. Tudi to gradivo je bilo sredi maja dano 
v javno razpravo, s čimer je tudi razprava o zveznem predlogu dobila kon- 
kretnejšo vsebino. 

Predlog naše delovne skupine še ne predstavlja nek definitiven in celovit 
koncept rešitve vseh perečih vprašanj sistema zdravstvenega zavarovanja. Vse- 
kakor pa daje osnovo za oblikovanje takega koncepta in hkrati opozarja na 
nekatere razlike med našimi pogledi in izhodišči ter stališči, vsebovanimi v 
zveznem predlogu. Ker so vsa ta stališča in razlike obsežene v priloženem gra- 
divu, se bom v svojem poročilu omejil le na nekaj bistvenih ugotovitev. 

Zvezni predlog in predlog naše delovne skupine se v ničemer ne razlikujeta 
v opredelitvi osnovnih ciljev, ki jih želimo doseči z reformo zdravstvenega za- 
varovanja in ki so vsebovani že v obrazložitvi zveznega predloga. To so: hi- 
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trejše razvijanje samoupravljanja v zdravstvenem zavarovanju, zagotovitev 
učinkovitega zdravstvenega varstva za celotno prebivalstvo in vzpostavitev 
takih odnosov med zavarovalnimi skupnostmi in zdravstveno službo, da bo njen 
ekonomski položaj neposredno odvisen od njene učikovitosti v uresničevanju 
zdravstvenega varstva prebivalstva. Očitne razlike med obema predlogoma 
nastajajo šele pri opredeljevanju konkretnih rešitev za dosego omenjenih ciljev. 

Zvezni predlog predvideva dokaj radikalne spremembe sedanjega sistema 
zdravstvenega zavarovanja. Namesto sedanjega enotnega zavarovanja delavcev 
in zavarovanja kmetov naj bi se samostojno organizirali in financirali trije, ozi- 
roma štirje posebni sistemi. To so: 

1. osnovno zdravstveno varstvo vsega prebivalstva. 
Obsegalo naj bi: zdravstveno-higienske ukrepe, s katerimi je družba tudi 

že sedaj ščitila prebivalstvo pred škodljivim delovanjem okolice, dalje, raziska- 
vanja, preprečevanja in zdravljenja tistih obolenj, ki predstavljajo neposredno 
nevarnost za družbo kot celoto, to je nalezljive bolezni, dalje zdravstveno 
varstvo matere in otroka in končno ukrepe za zgodnje odkrivanje nekaterih 
bolezni množičnega značaja, ki so pomembne za vso skupnost kot na primer 
rakasta obolenja. Zvezni zakon bi predpisal osnovna načela, vrste in minimalni 
obseg tega varstva. Stroški tega varstva bi se v celoti krili iz sredstev po- 
sebnega sklada, ki bi se alimentiral s prispevkom od osebnega dohodka za- 
poslenih ter od kmetijskih in samostojnih dejavnosti kot tudi s prispevki druž- 
beno-političnih skupnosti in delovnih organizacij; 

2. zdravstveno zavarovanje za nesreče pri delu in poklicne bolezni, ki bi 
bilo obvezno za vse delovne organizacije in zasebne delodajalce. Stroški tega 
zavarovanja bi se v celoti pokrivali iz sredstev sklada, ki bi se alimentiral 
iz dohodka delovnih organizacij in zasebnih delodajalcev; 

3. zdravstveno zavarovanje delavcev, ki bi poleg zaposlenih, podobno kot 
doslej, obsegalo tudi zdravljenje njihovih družin za vsa tista obolenja, ki niso 
obsežena v osnovnem zdravstvenem varstvu oziroma v zavarovanju za nesreče 
pri delu in poklicne bolezni. Vrsto in obseg pravic in obveznosti iz tega zava- 
rovanja bi določale same skupnosti zavarovancev. Sredstva sklada bi se obli- 
kovala iz prispevkov do osebnega dohodka zaposlenih, zavarovalna skupnost 
pa bi lahko predpisala tudi participacijo zavarovancev na stroških za posamezne 
vrste zdravstvenih storitev; 

4. zdravstveno zavarovanje kmetov bi zadržalo podoben položaj, kot ga 
ima že sedaj, vendar s to pomembno razliko, da bi se iz njega izločilo zava- 
rovanje za vsa tista obolenja, ki bi bila obsežena v osnovnem zdravstvenem 
varstvu celotnega prebivalstva. 

Glede organiziranja zavarovalnih skupnosti za posamezne oblike zdrav- 
stvenega zavarovanja dopušča zvezni predlog več alternativ s tem, da se lahko 
organizirajo na teritorialnem, proizvodnem ali kombiniranem principu. Tudi 
glede določanja obsega pravic zavarovancev ter načina financiranja je predlog 
dovolj širok, razen zelo kategoričnih stališč v primeru osnovnega zdravstvenega 
varstva in zavarovanja za nesreče pri delu in poklicne bolezni. 

Ker so stališča delovne skupine do zveznega predloga vsebovana in po- 
drobneje obrazložena v gradivu, ki vam je predloženo za današnjo sejo, se bom 
v svojem izvajanju omejil le na tele najvažnejše ugotovitve: 

1. Osnovni cilji reforme zdravstvenega zavarovanja, s katerimi je moti- 
viran zvezni predlog, so: učinkovitejše zdravstveno varstvo vsega prebivalstva, 
krepitev samoupravljanja zavarovancev in racionalna potrošnja zdravstvenega 
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dinarja. Poudarjam, da so ti cilji povsem istovetni s tistimi, ki jih je pri 
oblikovanju svojih stališč imela pred očmi tudi naša delovna skupina. Saj so 
ti cilji v naši republiki prav tako aktualni kakor na kateremkoli drugem ob- 
močju države. Vendar osnovno slabost zveznega predloga vidimo v tem, da pri 
opredeljevanju konkretnih rešitev za uresničevanje omenjenih ciljev preveč 
računamo s poprečnimi razmerami v vsej državi ali celo z razmerami v manj 
razvitih regijah. Zdravstveno varstvo oziroma zdravstveno zavarovanje je že po 
svoji prirodi takšno, da mora deliti položaj okolja, v katerem se uresničuje 
in zato v največji meri odražati ekonomske in socialne posebnosti tega okolja. 
Zato smatramo, da nekatere konkretne rešitve v zveznem predlogu za naše 
slovenske razmere niso sprejemljive, ker bi njihovo uresničevanje pomenilo, po 
našem mnenju, celo korak nazaj od današnje organizacije zdravstvenega zava- 
rovanja v naši republiki. Priloženo gradivo delovne skupine potrjuje tak za- 
ključek s konkretnimi podatki in primerjavami. 

2. Zvezni predlog po našem mnenju prekoračuje zakonodajne pristojnosti 
federacije v urejanju zdravstvenega področja, zlasti še, če bi bile uveljavljene 
prve alternative, ki jim celotna koncepcija predloga daje očividno prednost. 
V primerjavi s sedanjim stanjem nakazuje predlog na eni strani razširitev 
regulativne pristojnosti družbeno-političnih skupnosti in samouprave zavaro- 
vancev, na drugi strani pa z nekaterimi kategoričnimi postavkami kot na primer 
pri osnovnem zdravstvenem varstvu in zavarovanju za nesreče pri delu in 
poklicne bolezni celo zožuje sedanjo samostojnost in prihaja v nasprotje tudi 
z lastnimi ugotovitvami o potrebi čim širše decentralizacije in deetatizacije 
v urejanju zdravstvenega zavarovanja. Res je, da dva različna člena zvezne 
ustave dajeta utemeljitev za široko ali ožjo regulativo federacije v zdravstvenem 
zavarovanju. Vendar pri tem očitno ne gre za formalno pravno ter za čisto 
principialno vprašanje in hkrati za praktično potrebo, da federacija ureja to 
področje le s splošnim zakonom. Vse konkretno urejanje bi morala prepustiti 
družbeno-političnim skupnostim, zlasti republikam in samoupravi zavaro- 
vancem. 

3. Z uveljavitvijo zveznega predloga bi prišlo do dokaj radikalne spre- 
membe sedanjega sistema zdravstvenega zavarovanja. Saj bi iz sedanjega enot- 
nega zavarovanja delavcev in zavarovanja kmetov nastali trije ali štirje sistemi 
zavarovanja. Mislimo, da takšna rešitev vsaj za naše slovenske razmere nikakor 
ni sprejemljiva in da je umestneje iti po poti izpopolnjevanja sedanjega enot- 
nega sistema zdravstvenega zavarovanja, organiziranega na teritorialnem na- 
čelu. Razlogi za to so predvsem naslednji: 

Prvič, ker bi drobitev zdravstvenega zavarovanja, ki v naši republiki že 
zdaj zajema celotno prebivalstvo, od tega delavsko zavarovanje skoraj 80 a/o, 
samo otežila njegovo postopno preraščanje v enoten sistem nacionalnega zava- 
rovanja kot končni cilj naših prizadevanj. 

Drugič, zaradi ozke povezanosti organizacije zdravstvenega zavarovanja z 
organizacijo in razvojem zdravstvene službe, ki lahko doseže optimalne učinke 
le ob kompleksni obravnavi katere koli populacije zavarovancev. 

Tretjič, ker bi drobitev sistema organizacije zdravstvenega zavarovanja 
nujno povečala njegove stroške. Iz vseh teh razlogov je tudi dosedanja javna 
razprava v naši republiki o zveznem predlogu zavrnila njegovo organizacijsko 
koncepcijo. 

Četrtič, zvezni predlog daje posebni poudarek osnovnemu zdravstvenemu 
varstvu prebivalstva. Za Slovenijo to sicer nima posebnega pomena, ker je pri 
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nas celo sedanje zdravstveno varstvo kmetov že iznad nivoja osnovnega zdrav- 
stvenega varstva, kakršnega predvideva zvezni predlog. Kljub temu ne zanikam 
pomena, ki bi ga imelo uresničevanje tega varstva za celotno zdravstveno stanje 
v državi. Vendar to še ne pomeni, da je treba obseg in raven tega varstva kot 
ukrepa splošnega pomena konkretno odrediti z zveznim zakonom, razen seveda, 
če s tem namerava vsakomur zagotoviti tudi potrebna finančna sredstva prek 
prelivanja med skladi delavskega in kmečkega zavarovanja ali prelivanja prek 
federacije med republikami. Tega pa si pri sedanji obremenitvi gospodarstva 
z družbenimi dajatvami ne moremo dovoliti niti v celotni Jugoslaviji niti v 
Sloveniji. Saj tudi pri nas ob sedanjih sredstvih s težavo vzdržujemo že dose- 
ženo raven zdravstvenega varstva, ki bi jo s kakršnimi koli ukrepi in motivi 
nikakor ne smeli še bolj zniževati, temveč edino izboljševati. 

Iz vsega tega izhajajo tile bistveni zaključki: 
Prvič, da niso potrebne nobene radikalne spremembe sedanjega sistema 

zdravstvenega varstva oziroma zdravstvenega zavarovanja, temveč ga je treba 
le nenehno izpopolnjevati v smislu osnovnih intencij, ne pa tudi konkretnih 
rešitev, za katere se zavzema zvezni predlog. 

Drugič, da naj federacija ureja to področje le s splošnim zakonom, kon- 
kretno urejanje obsega zdravstvenega varstva in pravic zavarovancev kot tudi 
organizacije in financiranja zdravstvenega zavarovanja pa naj- se prepusti re- 
gulativi repulik in samoupravnih skupnosti zavarovancev. 

Tretjič, da je potrebno še v letošnjem letu primerno spremeniti ali dopolniti 
nekatere določbe veljavnih zveznih predpisov in tako omogočiti republikam 
in zavarovalnim skupnostim, da se pred uveljavitvijo morebitnih pomembnejših 
sistemskih sprememb samostojno urejajo sedanje pereče probleme financiranja 
in organizacije zdravstvenega zavarovanja. 

Splošna smer in možnosti takega urejanja so podani že v priloženih sta- 
liščih delovne skupnosti. Pristojni strokovni organi pripravljajo tudi konkretne 
predloge za spremembo ustreznih zveznih predpisov. Predvidevamo, da vam 
bodo ti predlogi, skupaj s končnimi rezultati javne razprave o zveznem pred- 
logu in predlogu stališč SR Slovenije, preloženi v razpravo še pred nastopom 
skupščinskega dopusta. 

Ob tej priložnosti obveščam oba zbora, da sta o obeh predlogih razpravljala 
tudi predsedstvo republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi in 
predsedstvo republiškega sindikalnega sveta na skupni seji 7. junija letos in, 
da so njuni zaključki v osnovi istovetni s stališči naše delovne skupine. 

Kot sem uvodoma že napovedal, uporabljam to priložnost, da na kratko 
poročam tudi o aktivnosti naše delovne skupine pri- proučevanju sistema inva- 
lidsko-pokojninskega zavarovanja. Znana vam je materialna, socialna in po- 
litična teža te problematike, saj je v tej ali oni obliki nenehno prisotna v jav- 
nih razpravah in je bila že nekajkrat obravnavana v vaših dveh zborih. V sre- 
dišču razprave sta dve bistveni vprašanji pokojninskega sistema: 

1. Kako uskladiti stare pokojnine z novimi, oziroma, kako sploh usklajevati 
pokojnine iz različnih časovnih obdobij z gospodarskimi gibanji, in 

2. kako za daljše časovno obdobje zagotoviti skladnost med gibanjem do- 
hodkov pokojninskih skladov in pravic zavarovancev, oziroma, kako zagotoviti 
socialno sigurnost zavarovancev v skladu z načelom solidarnosti in vzajemnosti. 
Vsi drugi pereči problemi pokojninskega sistema se navezujejo na ta dva 
osnovna. 
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V zadnjem letu je bilo tako v strokovnih organih federacije kot tudi v naši 
republiki opravljeno obsežno študijsko delo o sistemu pokojninskega zavarova- 
nja ter o posameznih perečih problemih. Naša delovna skupina je pred kratkim 
osvojila kot osnovo za nadaljnjo obravnavo gradivo zi naslovom: »predlog spre- 
memb in dopolnitev sistema pokojninskega zavarovanja«. To gradivo je bilo 
kot stališče delovne skupine posredovano mnogim republiškim in zveznim po- 
slancem, pristojnim organom federacije in socialističnih republik ter zaintere- 
siranim družbenim organizacijam z željo, da dajo svoja mnenja k izraženim 
stališčem. Po opravljeni predhodni razpravi z omenjenimi neposredno zainte- 
resiranimi dejavniki bo delovna skupina predložila skupščinskim odborom v 
razpravo svoje definitivne predloge. Sele nato bi bili ti predlogi dani v širšo 
javno razpravo in predloženi pristojnim zveznim organom kot stališča naše 
skupščine. 

V svojem gradivu se delovna skupina z namenom trajnejše rešitve perečih 
problemov pokojninskega zavarovanja zavzema za zelo pomembne in hkrati 
tudi zelo kočljive dopolnitve sedanjega sistema. Kot najvažnejše naVajam: 

— postopen prehod od sedanjega, izključno dokladnega sistema kritja po- 
kojninskega sklada s prispevki od tekočega osebnega dohodka zaposlenih na 
kombiniran dokladno-pričakovalni sistem. Ta bi poleg prispevkov od osebnega 
dohodka zagotavljal finančne vire sklada tudi iz naslova tako imenovanega 
opredmetenega dela in omogočil formiranje znatnih rezerv. Te rezerve bi 
morale biti tolikšne, da bi obresti od njih omogočale stalno usklajevanje po- 
kojnin z gospodarskimi gibanji ob dolgoročno določeni, nespremenjeni stopnji 
prispevkov tekočega osebnega dohodka. S tem bi bila . stalno zagotovljena si- 
gurnost pokojnin, samoupravljanje v pokojninskem zavarovanju pa bi s tem 
dobilo resnično ekonomsko osnovo; 

— dosledna uskladitev pravic in obveznosti zavarovancev, oziroma dohod- 
kov in izdatkov pokojninskega sklada na strogo ekonomsko zavarovalnih na- 
čelih, upoštevajoč pri tem tudi načelo solidarnosti in vzajemnosti. V tem smislu 
predlagamo spremembo v sistemu beneficiran j a delovne dobe ter izenačenje 
delovne dobe žena z moškimi, ob hkratni uvedbi posebnih oblik beneficiranja 
zaposlene matere; v 

— določeno procentualno znižanje povprečja na novo uveljavljenih pokojnin 
v razmerju do pokojninske osnove, oziroma osebnega dohodka v korist porasta 
starih pokojnin. Uvedba degresivne lestvice pri izračunu pokojnine iz pokoj- 
ninske osnove v korist zavarovancev z nižjimi osebnimi dohodki; 

— nekatere spremembe v pristojnostih za normativno urejanje pokojnin- 
skega zavarovanja v smeri razširitve pristojnosti republik in samouprave zava- 
rovancev. Opustitev urejanja pokojninskih zadev v upravnem postopku in 
prehod na redni sodni postopek. In končno — nekatere okvirne zamisli o uvedbi 
pokojninskega zavarovanja zasebnih kmetov. 

Ponavljam, da vsi omenjeni predlogi predstavljajo le mnenja delovne sku- 
pine, ki naj služijo kot osnova poglobljeni razpravi in ki jim zato tudi ni treba 
dajati pretiranega pomena. Vendar poudarjam, da je delovna skupina te pred- 
loge oblikovala na podlagi temeljite obravnave in da je vsak od njih, kakorkoli 
je lahko videti težko sprejemljiv ali celo problematičen, podan z najboljšim 
namenom, odločno razrešiti nekatere pereče ekonomske in socialno-politične 
probleme našega pokojninskega zavarovanja v skladu s stvarnimi materialnimi 
zmogljivostmi družbe in z razumnim uresničevanjem socialističnega načela 
delitve po delu. 

2» 
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Poleg proučevanja sistema zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja 
obsega program dela naše delovne skupine tudi proučevanje sistema invalid- 
skega zavarovanja, ki je v vsej svoji problematiki z drugima dvema sosedoma 
najtesneje povezan. Moram vas obvestiti, da je proučevanje invalidskega si- 
stema v precejšnjem zaostanku. Sele pred kratkim je bilo s strani strokovnih 
služb izdelano osnovno študijsko gradivo, ki ga bo delovna skupina obravnavala 
še v tem mesecu. Predvidevamo, da vam bomo tudi problematiko invalidskega 
zš. varovan j a že v tretjem četrtletju predložili v razpravo. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Prosim vas, da razpravljate o tem poročilu, 
predvsem pa o zveznem predlogu in predlogih stališč SR Slovenije za izpopol- 
nitev sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Delovna 
skupina bo vsa izražena mnenja skupaj z rezultati javne razprave vzela v 
poštev pri izdelavi definitivnega predloga stališč SR Slovenije, o katerih bosta 
vaša dva zbora razpravljala predvidoma še v prvi polovici meseca julija. 

Predsedujoči dr. Vinko Mozetič: Slišali smo poročilo. Zbora bosta 
z delom nadaljevala na ločenih sejah. Zato zaključujem skupno sejo republi- 
škega in socialno-zdravstvenega zbora. 

Poslance socialno-zdravstvenega zbora prosim, da se zberejo v mali dvo- 
rani v pritličju. 

Republiški zbor bo nadaljeval z delom takoj. 

(Skupna seja je bila zaključena ob 10.20, ločena seja republiškega zbora 
pa se je nadaljevala ob 10.45.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši! Nadaljujemo s 
sejo republiškega zbora, in to s 3. točko, pri kateri je treba omeniti, da ste z 
vabilom prejeli predlog zvezne skupščine o sistemu za zagotovitev osnovnega 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja prebivalstva in predlog 
stališč Slovenije za izpopolnitev sistema - zdravstvenega varstva in zdravstve- 
nega zavarovanja, kot informativno gradivo pa osnutek zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju, o čemer bo sigurno govora 
še v teku naše obravnave. 

Prva dva predloga, predlog zvezne skupščine in predlog stališč Slovenije 
je obravnaval odbor za zdravstvo in socialno politiko našega zbora. Ta odbor 
je tudi predložil zboru pismeno poročilo. Gradivo je bilo v smislu 165. člena 
poslano izvršnemu svetu, ki je določil za svojega predstavnika tovariša Vinka 
Hafnerja. Na sejo sta bila vabljena predstavnik slovenskega zdravniškega 
društva. Poročevalec našega odbora za zdravstvo in socialno politiko želi svoje 
pismeno poročilo še ustno dopolniti, zato prosim tovariša Benčino, da vzame 
besedo. 

Drago Bencina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora je na seji 26. aprila 
1968 obravnaval predlog sistema za zagotovitev osnovnega zdravstvenega var- 
stva in zdravstvenega zavarovanja prebivalstva, ki ga je v javno razpravo dala 
zvezna skupščina. O tej razpravi in sprejetih stališčih in mnenjih odbora je 
odbor predložil zboru poročilo, ki ste ga prejeli z gradivom za današnjo sejo. 
Na seji dne 6. junija 1968 je odbor potem, ko je torej že obravnaval zvezni 
predlog in sprejel iz poročila razvidna stališča, razpravljal še o predlogu 
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stališč za izpopolnitev sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zava- 
rovanja, ki ga je pripravila in predložila Skupščini SR Slovenije njena delovna 
skupina za proučitev sistema zdravstvenega in invalidsko-pokojninskega varstva 
in zavarovanja. 

V razpravi je bilo izraženo soglasno mnenje, da dajejo stališča delovne 
skupine solidno osnovo za izvedbo racionalizacije zdravstvenega varstva in za- 
varovanja ter novo spodbudo za utrditev samoupravljanja na tem področju. 
Ponovno je bilo poudarjeno, da ne kaže rušiti že uveljavljene organizacije zdrav- 
stvenega varstva in zavarovanja in vzpostaviti povsem novega sistema, marveč 
je treba obstoječi sistem le izpopolniti. Predlogi za izpopolnitve so v tem kon- 
ceptu jasno opredeljeni. Odražajo se predvsem v težnjah po večji in bolj 
aktivni vlogi zavarovancev v samoupravi, o izpopolnitvi oblik financiranja 
zdravstvene službe, v opredelitvi vloge družbeno-političnih skupnosti in delov- 
nih organizacij pri usmerjanju politike zdravstvenega varstva in zavarovanja, 
skratka, zavzemajo se za uveljavitev tistih temeljnih načel, ki jih je potrebno 
na področju zdravstvenega varstva in zavarovanja čimprej sprejeti v skladu 
s cilji in možnostmi, ki nam jih daje ustava. Člani odbora so bili soglasni, 
da moramo ohraniti enotnost zdravstvenega zavarovanja in da so zasnove zvez- 
nega predloga o drobitvi obstoječega sistema še na nove dodatne sisteme, 
nesprejemljive. Ne smemo torej negirati dosedanjo funkcionalno enotnost 
zdravstvene službe, marveč je treba graditi na tem, kar smo dosegli. Izpopolnje- 
vati moramo sedanji mehanizem zdravstvenega zavarovanja ter pospeševati 
nadaljnjo integracijo zdravstvene službe in uveljavljanje kompleksnega zdrav- 
stvenega varstva. 

Odbor je soglasno podprl, predlog stališč delovne skupine, naj ostane tudi 
vnaprej osnovno zdravstveno varstvo v sistemu zdravstvenega zavarovanja 
delavcev in kmetov. Ponovno je utemeljeval nevzdržnost zveznega predloga o 
izločitvi tega varstva iz celotnega mehanizma. Menil je, da skuša zvezni predlog 
uvesti določen centralizem, ki povsem nasprotuje intencijam in načelom razvoja 
samouprave na tem področju. Obstoječi sistem zdravstvenega zavarovanja je 
treba izpopolniti in razvijati tako, da bo v perspektivi organsko prerastel v 
enotno zavarovanje vsega prebivalstva. Nujno pa je, da še pred tem vključimo 
v zdravstveno zavarovanje nezaposleno mladino in rešimo še nekatere probleme 
zdravstvenega varstva študentov. O tem je odbor razpravljal že v lanskem 
letu in sklenil o tem ponovno razpravljati, ko mu bo predložena določena 
dokumentacija s predlogi. 

Odbor se torej zavzema, da je treba v zdravstveno zavarovanje vključiti 
vse tiste, ki se po končanem šolanju niso uspeli zaposliti. Prav tako je potrebno 
v okviru delavskega, oziroma kmečkega zdravstvenega zavarovanja zagotoviti 
osnovno zdravstveno varstvo tudi drugim prebivalcem, ki takega varstva doslej 
niso bili deležni kot na primer občasni socialni podpiranci in drugi. Seveda pa 
ne izključuje ohranitev enotnega zdravstvenega zavarovanja diferenciranega 
obravnavanja posameznih kategorij oziroma oblik zdravstvenega varstva 
znotraj tega sistema, kot so na primer poklicni riziki, invalidnost in podobno. 

Odbor se je v celoti strinjal tudi s tistim predlogom stališč, ki obravnava 
organizacijo skupnosti zdravstvenega varstva. Temeljila naj bi na teritorialnem 
načelu. Odbor je ugotovil, da predlog o formiranju skupnosti zdravstvenega 
varstva delavcev in kmetov vnaša nove oblike samouprave na področju zdrav- 
stvenega varstva in zavarovanja, s katerimi so dane vse možnosti, da bi zava- 
rovanci, družbeno-politične skupnosti, delovne organizacije in zdravstveni 
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delavci ugotavljali in oblikovali skupen interes do zdravstvenega varstva in 
nakazovali njegov razvoj. 

Odbor podpira predlog stališč delovne skupine za izpopolnitev sistema 
zdravstvenega varstva in zavarovanja tudi glede vprašanj in predlogov, ki se 
nanašajo na zdravstveno zavarovanje delavcev za primer nesreče pri delu ali 
obolenj za poklicnimi boleznimi, zdravstvenega zavarovanja aktivnih zavaro- 
vancev, vloge družbeno-političnih skupnosti in delovnih organizacij, funk- 
cionalne integracije zdravstvene službe in vpliva zavarovancev na njen razvoj. 
Sprejeta stališča odbora do teh vprašanj ne bi ponavljal, ker so razvidna iz 
poročila, ki ste ga prejeli. 

Pripomnim naj le, da je odbor ponovno poudaril, da je nesprejemljivo 
stališče zveznega predloga, na osnovi katerega naj bi se uveljavile spremembe 
v sistemu zdravstvenega varstva in zavarovanja šele z letom 1970. Zato pod- 
pira delo posebne strokovne skupine, ki je že pripravila osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju, 
ki ste ga prejeli danes. 

Predlagane spremembe naj omogočijo čimprejšnjo rešitev najbolj aktual- 
nih problemov na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarova- 
rovanja, predvsem v sistemu financiranja zdravstvenega varstva. Predloge za 
spremembo navedenega zakona je treba čimprej, najpozneje pa do 20. t. m., 
posredovati pristojnim zveznim organom. Zato menimo, da bi bilo prav, da bi 
poslanci republiškega zbora predloženi osnutek, ki ste ga prejel'i danes, kritično 
ocenili in svoje predloge in pripombe posredovali pristojnim odborom naše 
skupščine, ki bodo v prihodnjih dneh razpravljali o tem gradivu. 

Na osnovi sprejetih pripomb in predlogov ter razprave na seji odbora 
bo odbor za zdravstvo in socialno politiko našega zbora posredoval predloge 
sprememb zakona o zdravstvenem zavarovanju pristojnemu odboru zveznega 
zbora. 

Prav tako predlagamo, da o osnutku danes predloženega zakona razpravlja 
tudi izvršni svet naše skupščine in ga predloži zveznemu izvršnemu svetu. 

Ob zaključku naj opozorim na nekatere napake tehničnega in redakcijskega 
značaja, ki so. se vrinile v poročilo delovne skupine, predvsem na tabelarni 
pregled številka 16, ki prikazuje podatke o zavarovanih osebah v SFRJ. To so 
računske ali strojepisne napake, ker je namreč nemogoče, da bi bilo v nekaterih 
republikah kot na primer v Makedoniji ali Srbiji, zavarovanih več oseb kot je 
v teh republikah prebivalcev, četudi upoštevamo gibanje sezonske delov- 
ne sile. 

Dovolite mi še nekaj besed o tem, kako v naši republiki poteka javna 
razprava o zveznem predlogu in o predlogih stališč delovne skupine poslancev 
naše skupščine. Komisija, ki v sklopu delovne skupine poslancev in strokov- 
njakov spremlja javno razpravo, ugotavlja, da so razprave o vseh predloženih 
gradivih na dokaj visoki stopnji in da so organizacije Socialistične "zveze in 
sindikatov pa tudi komunalne skupnosti socialnega zavarovanja pripravile 
javne razprave skoraj v vseh krajih. Povsod bodo v glavnem zaključene do 
konca tega meseca. V teh razpravah aktivno sodeluje veliko število občanov, 
delovni kolektivi in tudi mnogi poslanci naše skupščine. Iz vseh posvetovanj 
prejema komisija za spremljanje javne razprave poročila, ki vsebujejo tudi 
konkretna stališča in predloge. Na kratko naj ugotovim, da so se doslej vse 
razprave v načelu izrekle za taka osnovna izhodišča in stališča kot jih vsebuje 
predlog delovne skupine naše skupščine. Ker javna razprava še traja, bo mogoče 
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dati dokončno oceno s predlogi in stališči šele v mesecu juliju, torej po za- 
ključku javnih razprav. Doslej pa pogrešamo poročil o stališčih in predlogih 
strokovnih organizacij in društev, regionalnih zdravstvenih centrov, zavodov 
za zdravstveno varstvo, občinskih skupščin kot tudi posameznih zdravstvenih 
zavodov. 

Komisija za spremljanje javne razprave je obveščena, da bodo tudi te 
organizacije razpravljale o zveznem predlogu in o predlogu delovne skupine 
poslancev in strokovnjakov naše skupščine in nam posredovali svoja stališča, 
mnenja in predloge. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala. Potem ko smo slišali referat 
tovariša Hafnerja na skupni seji in sedaj ustno dopolnilo našega odbora, 
odpiram obravnavo. Kdo želi besedo, prosim? Besedo želi poslanka Marija 
Ivkovič. 

Marija Ivkovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
V glavnem se strinjam s stališči skupine poslancev in s stališči, ki so bila 
nakazana v ekspozeju in v posameznih gradivih. Res je, da če bi osvojili predlog 
zvezne skupščine, bi s tem verjetno napravili korak nazaj. Mislim, da je bilo 
to tako jasno povedano s strani tovariša Hafnerja in s strani tovariša Benčine, 
da nima nobenega smisla ponavljati te stvari. Vendar mi je zelo žal, da smo 
šele danes dobili v roke material, ki ga je sicer prebral tovariš Hafner, in da 
ni dovolj časa, da bi se lahko vanj poglobili. Nekaj me moti, in sicer na strani 7, 
o dosledni uskladitvi pravic in obveznosti zavarovancev oziroma dohodkov in 
izdatkov pokojninskega sklada na strogo ekonomsko zavarovanih načelih, upo- 
števajoč pri tem tudi načela solidarnosti in vzajemnosti. V tem smislu predla- 
gamo spremembo v sistemu beneficiran j a delovne dobe ter izenačenje delovne 
dobe žena in moških ob uvedbi posebnih oblik beneficiranja zaposlene žene. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Dovolite, da vam sežem v besedo. 
Morda je moja napaka, da nisem posebej omenil, da je šel tovariš Hafner v 
svojem ekspozeju prek okvira točke našega dnevnega reda. Jaz sem se strinjal, 
da gre toliko prek tega okvira, da nas informira o tem, kaj je ta skupina 
napravila tudi na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Toda 
jasno pa bi moralo biti, da se pa danes v naši obravnavi omejimo samo na 
zdravstveno zavarovanje in zdravstveno varstvo. Tako mislim, da bodo pripombe 
ki si jih lahko predstavljam, bolj na mestu tedaj, ko bomo imeli obravnavo 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Marija Ivkovič: Hvala lepa. V ostalem se strinjam s stališči in s 
predlogi tako skupine poslancev kot odbora. Glede vprašanja, ki sem ga načela, 
bom razpravljala, ko bo le-to na dnevnem redu seje zbora. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Perhavec. 

Inž. Edvard Perhavec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Tudi jaz prav tako nimam nameija ponavljati tega, kar sta povedala 
tovariš Hafner in tovariš Bencina. Želim se samo pridružiti temu, kar je tova- 
rišica Ivkovič pravkar dejala. Še posebej zato, ker mislim, da naš zbor le ne 
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bi smel s tako pasivno pritrditvijo in s pasivnim stališčem potrditi stališča 
delovne skupine, ki je proučevala sistem zdravstvenega in pokojninskega 
ter invalidskega zavarovanja. To je za delovne ljudi in za našo republiko zelo 
pomembno. Še posebej zato ne, ker menim, da so razlike med stališči zveznih 
organov in delovne skupine precejšnje. 

V zvezi s tem se mi postavlja vprašanje, kako in na kakšen način bomo v 
stanju uveljaviti stališča, ki smo jih zavzeli, oziroma, ki jih je predlagala 
delovna skupina. Izrabljam nekaj prakse, ki sem si jo pridobil kot poslanec 
prejšnjega mandata v zboru narodov. Predlagam namreč, da izkoristimo mož- 
nost, ki nam jo daje naš poslovnik, in zadolžimo našo delegacijo, da obvezno 
prenese stališče naše skupščine v razpravo v zvezni skupščini. Delegacija naj 
nas potem, obvesti o stališčih zvezne skupščine do predloga delovne skupine 
Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Predlog tov. Perhavca bomo vsi spre- 
jeli s simpatijo, vendar mislim, da je danes še prezgodaj, ker v smislu 
sklepa predsedstva, obravnavano to problematiko šele v prvi fazi in bomo 
dokončna stališča formirali šele na seji v začetku julija. Takrat pa bi bilo 
umestno, da predlog tovariša Perhavca postavimo na dnevni red in o tem 
formalnem predlogu tudi glasujemo. 

Se tovariš Perhavec strinja s takim tolmačenjem njegovega predloga? (Se 
strinja.) Hvala. 

Dokler se še kdo ne javi k obravnavi, bi rad opozoril, da imamo pred seboj 
še dve vprašanji, kateri moramo rešiti. Prvo vprašanje je v tem, ali se strinjate, 
da je današnja obravnava šele prva faza, drugo pa, ali se strinjate s tem, da usta- 
novimo posebno komisijo, ki bo predložila zboroma končni tekst stališč. Ker 
ugotavljam, da ni prigovorov, predlagam naslednji odlok o ustanovitvi skupne 
komisije: 

1. Ustanovi se skupna komisija republiškega in socialno-zdravstvenega 
zbora za pripravo predloga stališč za izpopolnitev sistema zdravstvenega varstva 
in zdravstvenega zavarovanja. 

2. Komisijo sestavlja 9 članov, od katerih izvoli 3 člane republiški zbor. 
3 člane socialno-zdravstveni zbor, 2 člana imenuje izvršni svet, 1 člana pa repu- 
bliški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. Predsednika komisije izvoli 
komisija izmed poslancev na svoji prvi seji. 

3. Komisija mora pripraviti predlog stališč o izpopolnitvi sistema zdrav- 
stvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja najkasneje do — dogovoriti se 
moramo za primeren datum. 

4. Predlog kandidatov, katere bi predlagali v tako komisijo. Rešiti moramo 
še nesporazum, ki je nastal med tovarišem Hafnerjem in tovarišem Benčino. 
Verjetno je do nesporazuma prišlo zaradi tega, ker je bila ena stvar formulirana 
malo prej, druga malo kasneje. Gre za informativni material, ki ste ga dobili 
na današnji seji, to se pravi, predlog strokovne skupine za spremembe zakona, 
to je tiste spremembe, do katerih naj bi prišlo, še preden bi sprejeli dokončne 
sistemske rešitve. Glede tega materiala pravi tovariš Hafner naslednje: Pred- 
videvamo, da vam bodo ti predlogi, skupaj s končnimi rezultati javne razprave 
o zveznem predlogu in predlogi stališč SR Slovenije, predloženi v razpravo 
še pred nastopom skupščinskega dopusta. 

Tovariš Benčina pa je rekel, da je treba te predloge posredovati zvezi 
do 20. junija. Zaradi tega ne bo časa, da bi republiški zbor te predloge obravna- 
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val, temveč bodo obravnavali gradivo le odbori. Glede na to je bilo gradivo 
tudi danes razdeljeno, da bi lahko te materiale individualno preštudirali in 
se individualno obračali na naš odbor s svojimi eventualnimi predlogi za spre- 
membe in redakcije. 

Želel bi, da tovariš Hafner in tovariš Bencina uskladita svoja stališča 
glede tega materiala. 

Zeli kdo v zvezi s temi vprašanji besedo. Tovariš Seitl ima besedo. 

Viktor Seitl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Mo- 
ram se javno izraziti, da v celoti podpiram stališča, ki so navedena v materialu 
delovne skupine za proučitev sistema pokojninskega zavarovanja, z naslednjima 
dvema predlogoma: 

Glede na vse češče ugotovitve na odboru za delo in socialno zavarovanje, 
da je zvezna zakonodaja na tem področju popolna zakonodaja, ne pa okvirna, 
predlagam, da bi poskušala delovna skupina in tudi naš zbor z vsemi razpolož- 
ljivimi sredstvi doseči, da v čimvečji meri preidemo na to, da bodo naloge, 
ki jih je možno prepustiti republiki in delovnim organizacijam, prenesene na 
te organe. Le nekatera temeljna vprašanja socialnega zavarovanja naj bodo 
urejena z zveznim zakonom. Čeprav v današnji razpravi še ne moremo formu- 
lirati konkretnega stališča s podporo vse slovenske javnosti, pa vendarle lahko 
pozovemo vse zainteresirane organizacije, predvsem delovne in strokovne organe 
s področja zdravstvenega zavarovanja, da o teh vprašanjih izrazijo svoja sta- 
lišča in svoje zahteve do zakonsko urejenega sistema, ki naj bi veljal v bodoče. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Ce ni želje za poglabljanje obravnave, 
potem bi prešli kar k odločanju o dveh vprašanjih, katere sem prej omenil. 
(Nihče se ne javi k razpravi.) Zapiram obravnavo in prehajam na odločanje 
o odloku o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega in socialno- 
zdravstvenega zbora za pripravo predloga stališč za izpopolnitev sistema zdrav- 
stvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Mi bomo sklepali o tem odloku 
toliko, kolikor se tiče republiškega zbora. Prej sem vam povedal vsebino tega 
odloka, sedaj pa dodajam še predlog za tri člane, ki naj bi v imenu republiškega 
zbora sodelovali v tej komisiji. To so naslednji tovariši: Drago Benčina, Rado- 
slav Jonak in Janez Japelj. Ali ste za ustanovitev take komisije ali ne? (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sklenil ustanovitev take ko- 
misije. 

Vprašam sedaj še, ali se strinjate s tem, da so naši predstavniki v tej 
komisiji Drago Benčina, Radoslav Jonak in Janez Japelj. Je kakšen dodaten 
predlog? (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem prosim tiste, ki so za te tri tovariše, 
da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so ti trije tovariši soglasno izvoljeni v to komisijo. 
Rešiti moramo še vprašanje gradiva, s predlogi za premostitvene spre- 

membe obstoječega zakona. Besedo želi tovariš Vinko Hafner. 

Vinko Hafner: Res je razlika med poročilom tovariša Benčine in 
mojim, zato tole dopolnilno pojasnilo. 

Nisem bil namreč obveščen, do katerega roka moramo predložiti zvezni 
skupščini oziroma zveznemu izvršnemu svetu predlog za spremembo nekaterih 
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zveznih predpisov. Vidim, da je v poročilu tovariš Bencina navedel rok 20. junij, 
Bil je sicer že govor o tem, da bi ta postopek šel tako, da bi v sodelovanju 
skupščinskih odborov to predložil izvršni svet uradno zveznemu izvršnemu 
svetu še pred koncem tega meseca, torej pred razpravo v odborih in zborih 
o končnih stališčih. Kolikor mi je znano, je treba računati s tem, da bo osnutek 
zakona predložen v tretjem četrtletju, predlog zakona pa predvidoma v četrtem 
ali celo v prvem četrtletju prihodnjega leta. Tako so trenutno res najbolj 
aktualne in pereče spremembe zveznih predpisov za urejanje tistih vprašanj, ki 
nas najbolj žulijo. 

Mislim, da bi zbor preciziral sklep tako, da se predložijo predlogi za 
takojšnje spremembe nekaterih zveznih predpisov v sodelovanju s pristojnimi 
skupščinskimi odbori in komisijo za zakonodajo republiškemu izvršnemu svetu. 
Ta naj jih še pred koncem tega meseca predloži zveznemu izvršnemu svetu. 
In drugi sklep: komisija, ki jo je danes imenoval zbor, naj do 3. julija pripravi 
definitivno gradivo v celoti za sejo zbora 8. julija. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Benčina, ali se strinjaš s takim 
tolmačenjem? Ugotavljam, da se. Tovariš Hafner me je tudi spomnil, da 
moramo določiti v našem odloku o formiranju komisije 3. julij kot rok, do 
katerega je potrebno izdelati stališča. Sklep našega zbora je torej, da bomo 
za predloge sprememb v naši zakonodaji postopali na ta način, da bodo naši 
odbori oziroma komisije obdelali to stvar in skupaj z izvršnim svetom to 
redigirali, izvršni svet pa bo to posredoval zveznemu izvršnemu svetu. 

Poudaril bi rad še to, da danes nismo razvili obravnave problemov, ki jih 
vsebujejo stališča in ki jih je obdelal tovariš Hafner v svojem referatu in 
potem ponovno obvestil tovariš Benčina v svojem poročilu. To ne pomeni 'niti 
podcenjevanja te problematike niti dela, katero je bilo opravljeno. Mislim, da 
je ta molk posledica velikega spoštovanja. Impresionirani smo od res izvrst- 
nega materiala, ki nam je bil dan. Jaz mislim, da imamo redko priliko, da 
imamo pri tako važnih sistemskih vprašanjih pred seboj material, izdelan 
na takem nivoju. Naša kratka obravnava torej ne pomenja zmanjševanja 
pomena niti samega vprašanja niti naporov, ki jih je delovna skupina napra- 
vila, ampak nasprotno, samo priznanje in podčrtovanje tega pomena, kakor 
tudi dela. 

Ker lahko štejemo, da je ta točka dnevnega reda izčrpana, prehajamo na 
4. točko dnevnega reda, to je zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o organizaciji zdravstvene službe v naši republiki. 

Predlagatelj tega zakona je izvršni svet, ki tudi predlaga, da ta zakon 
sprejmemo po skrajšanem postopku. 

Predstavnika izvršnega sveta sta tovariš Vinko Hafner in pa tovariš 
Jože Piano. 

Predvsem se moramo odločiti o tem ali se strinjamo s tem, da ta zakon 
obravnavamo po skrajšanem postopku. V materialih ste videli, kako je obrazlo- 
žen ta predlog. Gre za izvajanje dolžnosti, katero nam je naložilo ustavno 
sodišče naše republike in za nekatere manjše spremembe. Ali želi morda predlog 
po skrajšanem postopku izvršni svet posebej objasniti? (Ne.) Kdo želi o tem 
vprašanju besedo? (Nihče.) Ce nihče ne želi besede o tem predlogu, potem 
lahko takoj pristopimo h glasovanju. Prosim, tovarišice in tovariše, ki so za 
ta predlog, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo 
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proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) Z dvema vzdržanima gla- 
sovoma je republiški zbor sprejel predlog, da rešujemo predlog zakona po 
skrajšanem postopku. 

K predlogu zakona sta poslala pripombe skupščini občin Ajdovščina in 
Tolmin. Predlog zakona sta obravnavala odbor za zdravstvo in socialno politiko 
republiškega zbora in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala 
pismeni poročili. Na sejo so bili vabljeni predstavnik republiškega zdravstve- 
nega centra in predstavnik slovenskega zdravniškega društva. 

Ali želi morda predstavnik odbora ali komisije dopolniti poročilo? (Ne.) 
Potem lahko preidemo na obravnavo. Odpiram obravnavo. 

Slavka Perger: Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega 
zbora Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 16. maja 1968 predlagal k 
predloženemu predlogu zakona amandma glede roka in prosim tovariša pred- 
sednika, da pozove izvršni svet, da ta da izjavo glede tega amandmaja. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim predstavnika izvršnega sveta, 
da se izjavi ali se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami k predlogu 
zakona strinja ali ne? 

Vinko Hafner: Prestavitev roka od 30. junija na 30. september se 
nam zdi umestno glede na zakasnitev obravnave in sprejema tega zakona. 
Do tega roka bodo organizacijske spremembe lahko normalno opravljene. 
Glede drugega amandmaja, po katerem bi lahko odstopili od načela, da se 
zdravstveni dom ustanovi za območja . .. 

Predsednik dr. Joža V i.l f a n : Ta amandma nam ni bil predložen. Pred- 
ložen je bil le socialno-zdravstvenemu zboru. 

Vinko Hafner: Glede tega pa se povsem strinjam s stališči, ki jih je 
odbor navedel v svojem poročilu. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Se enkrat vprašam, ali želi kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker nihče, potem obravnavo zapiram in prehajam na glaso- 
vanje. Postavljam na glasovanje amandmaje. Tisti, ki ste v tem zboru za 
amandmaje, kakor so predlagani v poročilu odbora za zdravstvo in socialno 
varstvo, naj prosim dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja odbora za zdravstvo in socialno varstvo 
postala integralni del predloga zakona. Sedaj prehajamo na glasovanje o samem 
zakonu in prosim tiste, ki so za ta zakon, da dvignejo roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Republiški zbor je sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji z enim vzdržanim glasom. 

S tem smo izčrpali 4. točko dnevnega reda in prehajamo na 5. točko 
dnevnega reda, to so osnovni problemi pri urejanju materialnega položaja 
vzgoje in izobraževanja in predlog ukrepov. 

To je, kakor veste, točka, katero smo danes naknadno sprejeli za dnevni 
red današnje seje. 
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Za to točko ste prejeli stališče izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja, oris osnovnih problemov 
pri urejanju materialnega položaja izobraževanja, predlog ukrepov in dopis 
izvršnega sveta in dopis izobraževalne skupnosti SR Slovenije. Vse to gradivo 
je obravnaval odbor za prosveto in kulturo in bo poročevalec odbora za pro- 
sveto in kulturo dal na današnji seji tudi ustno poročilo. Predstavniki izvršnega 
sveta so tovariš France Hočevar, Tomo Martelanc in Ludvik Zaje. Ali hoče 
dati predstavnik izvršnega sveta ustno obrazložitev. Besedo ima tovariš France 
Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Izvršni svet je na svoji seji dne 27. maja razpravljal o položaju vzgoje 
in izobraževanja in prišel do zaključka, da je situacija na tem področju toliko 
zaostrena in neurejena, da je potrebno takoj zavzeti jasna in določena stališča 
do vprašanj, odprtih na tem področju in takoj opredeliti ukrepe glede sanacije 
materialnega položaja kakor tudi glede učinkovitega funkcioniranja sistema 
financiranja šolstva. 

Izvršni svet je svoja stališča do teh vprašanj javno objavil in prosi, da 
zbor do njih zavzame svoje stališče. 

Ker so stališča izvršnega sveta znana, mislim, da ni potrebno, da jih 
navajam. Hočem le na kratko obrazložiti osnovna izhodišča, katerih se je 
izvršni svet držal pri formuliranju svojih stališč, upoštevajoč pri tem mnenja 
in predloge poslancev tega in prosvetno-kulturnega zbora, stališča republiškega 
odbora sindikata družbenih dejavnosti ter stališča in predloge republiške iz- 
obraževalne skupnosti. 

Na področju upravljanja in financiranja šolstva se je očitno nakopičila 
vrsta problemov materialne in sistemske narave, ki povzročajo, da se tudi še 
v tem letu sučemo v krogu kljub naši najboljši volji, da ga presekamo, da 
pridemo iz njega in se lotimo vsebinskega urejanja tega področja. Nekaj potez, 
ki smo jih napravili v zvezi s sprejemanjem proračuna; 5°/o povečanje sred- 
stev, vključitev v obvezne vire in obenem hkratno povečanje sredstev za stro- 
kovne šole; se je dobesedno utopilo v nezadovoljenih potrebah in zahtevah 
iz prejšnjih let, kakor tudi v letu 1968 predvidenih novih dajatvah, podražitvah 
in novih dejavnostih. 

Pred očmi moramo imeti dejstvo, da je delež sredstev, namenjenih za 
šolstvo v narodnem dohodku, že dalj časa stagniral in zadnja leta celo padel, 
saj je znašal leta 1959 že 4,8 '"/o, zadnja leta pa znaša samo še 4,3!%, da osebni 
dohodki prosvetnih delavcev iz leta v leto zaostajajo v sorazmerju z dohodki 
zaposlenih v gospodarstvu in ta zaostanek v letu 1968 znaša v poprečju že 
več kot 25 %>, da se materialni izdatki že leta nahajajo nominalno na isti ravni, 
kar pomeni, da dejansko padajo ali pa se celo trosijo kot dodatna sredstva 
za osebne dohodke. Vse to kaže, da je v več letih nastal velik razkorak med 
indeksom naše gospodarske in družbene rasti in indeksom pokrivanja potreb 
na tem področju, kar se posebno boleče odraža v razvrednotenju dela prosvet- 
nih delavcev in v osiromašenju materialne baze šolstva. 

Razen tega moramo ugotoviti, da takšno stanje znatno otežujejo nekatera 
neurejena vprašanja v sistemu financiranja in upravljanja šolstva, ki povzročajo: 

1. da družbeno-politične skupnosti pri določanju finančnih virov in sredstev 
ne izhajajo iz ovrednotenja programa dela in potreb izobraževalnih zavodov, 
ampak še nadalje uporabljajo proračunsko tehnični način dodeljevanja sred- 
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stev, izhajajoč iz pred leti zatečenega stanja, pri čemer je istočasno nejasna 
razmejitev obveznosti do šolstva med republiko, občinami in gospodarskimi 
organizacijami; 

2. da ostajajo izobraževalne skupnosti brez vpliva na določanje virov sred- 
stev za izobraževanje in tudi same ne morejo postaviti ustreznih meril in 
kriterijev za razdeljevanje teh sredstev. 

3. da izostajajo učinki sistema delitve in nagrajevanja, katerega smo 
šablonsko in poenostavljeno prenesli v to področje iz blagovne proizvodnje; 

4. da se tudi glede dodeljevanja sredstev za osnovne naloge izobraževalnih 
zavodov pojavljajo velike in neupravičene razlike, ki razjedajo enoten šolski 
sistem in ustvarjajo med prosvetnimi delavci velike socialne razlike ob sicer 
enaki obvezni dejavnosti. 

Iz povedanega izhaja, da se na tem področju ponuja rešitev nekaj izredno 
perečih vprašanj. Predvsem je v najkrajšem mogočem času potrebno odpraviti 
zaostajanje in nesorazmerja, ki so se nakopičila glede materialnih sredstev. 
Ker so za to potrebna velika sredstva, katera ne bi mogli zagotoviti naenkrat, 
je izvršni svet smatral, da je potrebno takoj točno opredeliti obveznosti družbe 
do tega področja, izhajajoč pri tem iz čvrste namere, da se to področje sanira 
upoštevajoč realne možnosti. Tako je nastal načrt sanacije materialnega položaja 
šolstva, ki je zajet v javno objavljenih stališčih. 

Po tem načrtu je potrebno izobraževalnim skupnostim takoj dodeliti do- 
datna sredstva za kritje v letu 1968 na novo predpisanih dajatev, za kritje 
v tem letu uvedenih dejavnosti in drugih nastalih podražitev. Podražitve, 
ki so nastale v letu 1968 zaradi novih predpisov, znašajo po izračunu republiške 
izobraževalne skupnosti skupno 35 290 000 dinarjev. Od te skupne vsote odpade 
na šole, ki jih neposredno financira republiška izobraževalna skupnost, 
5 730 000 dinarjev, ostalo pa odpade na šole, ki jih financirajo temeljne izobra- 
ževalne skupnosti in morajo zanje ta sredstva dodatno zagotoviti občinske 
skupščine, upoštevajoč določila 6. člena zakona o izobraževalnih skupnostih, 
kolikor jih že doslej niso v celoti ali deloma zagotovile. 

Razen tega je potrebno republiški izobraževalni skupnosti dodeliti letos 
še 16 520 000 dinarjev kot namenska dodatna sredstva, in sicer: 7 210 000 dinar- 
jev za 100 »/o realizacijo meril za financiranje visokega šolstva od začetka 
študijskega leta naprej, to je od 1. oktobra — merila so bila sprejeta že 
leta 1965 in jih je republiška izobraževalna skupnost realizirala le okrog 
70 o/o _ 1 200 000 dinarjev za realizacijo predlaganih meril za financiranje 
posebnega šolstva, 6 110 000 dinarjev za dodatno dopolnilno financiranje red- 
nega dela osnovnih šol v tistih občinah, ki kljub že dodeljenim sredstvom niso 
mogle zagotoviti učnemu kadru predlaganih minimalnih osebnih dohodkov — 
za učitelje porečno 750 dinarjev in za predmetne učitelje poprečno 950 di- 
narjev — ter k že določenim 3 milijonom še 2 milijona dinarjev za dodatno 
sofinanciranje šol pri gospodarskih organizacijah, da bi tako preprečili 
zmanjšanje vpisa novih učencev v te šole. Izvršni svet namerava v tej zvezi 
predlagati skupščini, da v skladu s 36. členom zakona o izobraževalnih skup- 
nostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja dodeli ta dodatna sredstva 
republiški izobraževalni skupnosti. 

Izvršni svet je iz svojih članov in pristojnih republiških sekretarjev ime- 
noval ad hoc skupino, ki bo do 15. julija predložila načrt, kako zagotoviti sred- 
stva, ki so v republiškem merilu potrebna za pokritje navedenih obveznosti. 
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Obveščen sem, da skupina skuša najti takšno rešitev, ki ne bi pomenile), 
dodatnega obremenjevanja gospodarstva in tudi ne zadolževanja, ki bi nas 
obremenjevalo naslednja leta, temveč išče sredstva znotraj proračuna ob 
možnosti drugačne razporeditve sredstev posameznim koristnikom proračuna. 
Ker delo skupine še ni končano, ne morem povedati, do kakšnih rezultatov je 
do sedaj prišlo, skupina pa bo v najkrajšem času svoje delo končala. Za tem 
bo dostavljen skupščini predlog finančne konstrukcije v smislu 36. člena zakona 
in bo o tem vprašanju skupščina lahko razpravljala in sklepala že na svojem 
prihodnjem zasedanju, ki bo menda 27. junija. 

Izvršni svet je te dni organiziral posvete s predsedniki občinskih skupščin, 
ki so v celoti podprli načrt za sanacijo materialnega položaja šolstva in še 
posebej prizadevanja, da se šolstvu še letos zagotovijo sredstva za pokritje 
novih, v letošnjem letu nastalih obveznosti, ne samo v republiškem, ampak 
tudi v občinskem merilu. Pri tem se je pokazalo, da so se nekatere občinske 
skupščine že resno lotile urejanja tega vprašanja in tudi v celoti ali delno že 
zagotovile sredstva za pokritje novih obveznosti. Tiste občine, ki dosedaj tega 
niso storile, pa morajo ta sredstva naknadno zagotoviti, saj je skrb za redno 
delo osnovnih šol po zakonu prvenstvena naloga občinskih skupščin. 

Sanacijski načrt nadalje predvideva, da v letu 1969 družbeno-politične 
skupnosti določijo za šolstvo najmanj toliko sredstev, da bodo prosvetnim 
delavcem zagotovljeni v poprečju osebni dohodki, ki so bili doseženi leta 1967 
v gospodarstvu, to je za srednjo izobrazbo 1005 dinarjev, višjo izobrazbo 
1350 dinarjev in visoko izobrazbo 1600 dinarjev in da bodo ustrezno pokriti 
tudi materialni in funkcionalni izdatki. V letu 1970 pa morajo družbeno- 
politične skupnosti določiti za šolstvo najmanj toliko sredstev, da bodo prosvet- 
nim delavcem v poprečju zagotovljeni poprečni dohodki delavcev v drugih 
dejavnostih in da bodo v celoti izpolnjena tista merila za financiranje izobraže- 
vanja, ki bodo izhajala iz ovrednotenja programa dela in potreb izobraževal- 
nih zavodov za leto 1970. Tako bo z letom 1970 slovensko šolstvo usklajeno in 
povezano z gibanjem osebnih dohodkov ustreznih kategorij delavcev v drugih 
dejavnostih. 

Hitrejša sanacija skozi daljše obdobje neustrezno reševanega materialnega 
položaja šolstva je po mnenju izvršnega sveta kljub željam prosvetnih delavcev 
neizvedljiva, saj bo tudi predloženi program zahteval skrajne napore republike 
in občin. Skupščina, izvršni svet in tudi drugi republiški forumi prejemajo v 
teh dneh številne resolucije in pisma šolskih kolektivov, sindikalnih organizacij 
prosvetnih delavcev in podobno iz raznih krajev Slovenije. V teh resolucijah 
in pismih prosvetni delavci energično opozarjajo na kritičen materialni položaj 
v šolstvu, na prepočasno dosedanje reševanje tega vprašanja in zahtevajo 
takojšnje ukrepe za popolno finančno in sistemsko ureditev tega vprašanja. 
Podpirajo stališča, ki jih je javno objavil izvršni svet, vendar pri tem nekateri 
terjajo, da se že v tem letu izvrši popolna sanacija ali da se v tem letu 
uredijo osebni dohodki, kakor jih sanacijski načrt predvideva za leto 1969 in 
podobno. V zvezi s temi zahtevami, ki so v bistvu upravičene, želim poudariti, 
da se izvršni svet zaveda vse resnosti materialnega položaja v šolstvu in je 
proučeval razne možnosti, kako bi to stanje V šolstvu čimprej in čim ustrezneje 
uredili. Pri tem pa je prišel do zaključka, da je v danem položaju edina realna 
in možna sanacija, kakršno predlaga v svojih stališčih. Sanacijski načrt je 
namreč že sam po sebi tako za republiko kakor tudi za občine toliko zahteven, 
da moramo osredotočiti vse naše napore na njegovo realizacijo. Vsako prehite- 
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vanje in izsiljevanje hitrejših rešitev naša družba v tem trenutku ne bi mogla 
prenesti. Izvršni svet pa je trdno odločen predložene sanacijske ukrepe izvršiti 
za vsako ceno. 

Še v tem letu je potrebno izdati predpise, ki bodo od leta 1969 urejali 
vprašanja amortizacije nepremičnin oziroma na drug način zagotoviti redna 
sredstva za modernizacijo obstoječih in gradnjo novih učnih prostorov. V zvezi 
s tem je potrebno še v tem letu izdelati dolgoročni načrt investicijske graditve 
na področju šolstva, za kar je že-zadolžen sekretariat za prosveto in kulturo. 
Pravočasno je potrebno v tem letu pripraviti rešitev vseh tistih vprašanj, od 
katerih je odvisno pravilno in ustrezno funkcioniranje šolskega sistema in 
njegovo urejeno financiranje, ter po potrebi tudi spremeniti zadevne predpise. 
Pri tem je treba izhajati iz naslednjih osnovnih izhodišč: 

1. šolstvo predstavlja, enoten sistem, v katerem morajo biti sredstva za 
financiranje osnovnih in z zakoni ter predpisi določenih nalog, vključno z oseb- 
nimi dohodki, povezanimi z izpolnjevanjem teh nalog, zagotovljena vsem iz- 
obraževalnim zavodom po obveznih enotnih merilih, katera naj vsako leto 
določi republika; 

2. izobraževalne skupnosti naj pravočasno predložijo vsako leto za nasled- 
nje leto družbeno-političnim skupnostim, gospodarskim in drugim organizaci- 
jam, ki določajo sredstva za izobraževanje, zahteve ža finančna sredstva, upo- 
števajoč pri tem obvezna in enotna republiška merila za programe dela in 
potrebe izobraževalnih zavodov; 

3. temeljne izobraževalne skupnosti naj tudi v bodoče financirajo vso z 
zakonom in drugimi predpisi določeno osnovno dejavnost osnovnih šol ter vse 
vrste dopolnilnega dela, kot so dnevno varstvo, razne svobodne dejavnosti 
učencev in podobno. Republiška izobraževalna skupnost naj od 1. 1. 1969 finan- 
cira direktno ali prek posebnih izobraževalnih skupnosti celotno srednje in 
strokovno šolstvo, domove učencev teh šol ter pedagoško službo; kot doslej 
pa tudi še nadalje visoko šolstvo in posebne šole. Republiška izobraževalna 
skupnost še naprej po potrebi dopolnjuje financiranje redne dejavnosti osnov- 
nih šol; 

4. ker nekatere občine nimajo zadosti lastnih dohodkov, da bi financirale 
tudi takšno zmanjšano dejavnost temeljnih izobraževalnih skupnosti, mora 
republika tudi v bodoče dopolnjevati njihova sredstva, vendar le takrat, kadar 
so občine izčrpale lastne možnosti in zmogljivosti, torej takrat, kadar se na 
osnovi z zakonom postavljenih kriterijev ugotovi, da občina res ne zmore vseh 
sredstev. Glede na to je treba občine kategorizirati po gospodarski moči oziroma 
z drugimi objektiviziranimi merili določiti, koliko mora posamezna občina naj- 
manj sama prispevati za izobraževanje, da bi mogla konkurirati za republiška 
dopolnilna sredstva. 

5. republiška izobraževalna skupnost naj na pogodbeni osnovi uredi med- 
sebojne obveznosti s posebnimi izobraževalnimi skupnostmi in delovnimi orga- 
nizacijami v smislu 37. in 38. člena zakona tako, da bodo tudi pri teh izobraže- 
valnih zavodih upoštevana obvezna enotna merila za financiranje osnovnih 
nalog; 

6. republiški sekretariat za prosveto in kulturo in republiški sekretariat 
za finance bosta pripravila predlog za ureditev materialno-finančnega poslo- 
vanja izobraževalnih zavodov, ker je sedanji sistem brez potrebe preveč kom- 
pliciran in zahteven. 
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Preudarno in na podlagi proučenih primerov, pa vendar sistematično in 
odločno, je treba nadaljevati tudi smotrno urejanje odprtih vprašanj v zvezi z 
mrežo posameznih vrst šol, prestrukturiranjem posameznih šol, njihovim zdru- 
ževanjem po oddelkih, poklicih in podobno. Nosilci teh racionalizacijskih ukre- 
pov in ureditev naj bodo predvsem izobraževalne skupnosti, katere naj v tej 
njihovi dejavnosti podpirajo občinske skupščine, sindikati, socialistična zveza 
in drugi. 

V zvezi z razpravo o šolstvu želim spregovoriti tudi nekaj besed o zadnjih 
dogodkih na naših visokih šolah in med našimi študenti. Ni dvoma, da obstoji 
vrsta odprtih in perečih problemov, ki zadevajo naše študente. Tudi ni nobenega 
dvoma, da so v skladu s samoupravnimi izhodišči naše družbe študentje tisti, 
ki so prvi poklicani spregovoriti o svojih problemih in težavah. Opozarjati na 
odprta vprašanja in dajati predloge za njihovo ureditev torej ni le pravica 
študentov, ampak v nekem smislu njihova dolžnost in dolžnost njihove orga- 
nizacije. Dodam pa naj, da so študentje in njihova organizacija dajali pobude 
za ureditev nekaterih vprašanj že vrsto let, reševanje teh vprašanj pa je 
potekalo počasi in neučinkovito. Razumljivo je tudi, da študente ne zanimajo 
samo vprašanja študija na univerzi ali celo samo njihovi materialni problemi. 
Pravilno je, da so študentje čimbolj vključeni in povezani v naše splošno 
družbeno dogajanje, da vrednotijo našo stvarnost, da formirajo in izražajo svoja 
stališča o kateremkoli družbenem vprašanju. 

V tej zvezi moram poudariti razsodnost in zrelost študentov v naši repu- 
bliki, s katero so tudi tokrat razpravljali o svojih in o širših družbenih pro- 
blemih. 

Ne mislim zaiti v širšo analizo vzrokov nezadovoljstva med študenti, brez 
dvoma pa je potrebno pretežni del teh vzrokov iskati tudi v našem splošnem 
družbenem stanju, v prepočasnem in neučinkovitem reševanju posameznih 
družbenih vprašanj, ne glede na to, ali so študentje za njihovo reševanje zain- 
teresirani po svojem študentskem statusu ali kot občani. 

V nadaljnjem se želim baviti le z nekaterimi vprašanji, ki zadevajo štu- 
dente, še posebej pa njihov status. 

Vprašanja materialnega položaja študentov pri nas še vedno niso povsem 
zadovoljivo rešena. Treba je ugotoviti, da se brezbrižnost, ki vlada v mnogih 
gospodarskih in drugih organizacijah glede zboljšanja kvalifikacijske strukture 
zaposlenih, odraža med drugim tudi v zmanjšanju števila štipendij in sredstev 
za štipendije, kakor tudi v zapiranju vrat pred mladimi strokovnjaki, kar 
življenjsko prizadeva študirajočo mladino. 

Sredstva, namenjena študirajoči mladini, so bila v zadnjih letih v kon- 
stantnem padcu, kar nas je vedno bolj oddaljevalo od potrebe sistemske rešitve, 
da omogočimo prehod iz osnovne v srednje šole, pa tudi na visoke šole, vsakemu 
sposobnemu mlademu človeku. Iz leta v leto se slabša socialna in regionalna 
struktura študirajočih. Opravičeni so v veliki meri očitki, da študij postaja 
vse bolj privilegij premožnih in mladine velikih mest. Izvršni svet je v do- 
govoru z Zvezo študentov v aprilu in maju obravnaval celotno problematiko 
študirajoče mladine, izhajajoč iz dejstva, da so vprašanja, ki se postavljajo, 
zelo odprta in pereča, da je potrebno zastaviti na tem področju zrelo politiko 
in jo leto za letom sistematično uresničevati. Izvršni svet je menil, da je po- 
trebno aktivno spodbujati interes gospodarskih in drugih organizacij, samo- 
upravnih in upravnih organov, da skrbijo za obnovo in kvalifikacijske zboljšave 
kadrov in razpisujejo v ta namen tudi štipendije. Še posebej bi se morale po 
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tem vprašanju angažirati tudi izobraževalne skupnosti, ki bi morale upoštevati 
potrebo zboljšanja socialne in regionalne strukture. Republiška izobraževalna 
skupnost z novim šolskim letom že povečuje sredstva za ta namen od blizu 
300 milijonov na 680 milijonov starih dinarjev. Sistematično, iz leta v leto, 
je potrebno povečevati tudi sklad za posojila študentom, ki trenutno znaša 
okrog 60 milijonov starih dinarjev, tako da bi iz tega sklada lahko črpali 
vsi, ki nimajo svojih sredstev za študij. Ze v naslednjem letu je potrebno po- 
dvojiti Kraigherjev sklad za talentirane študente, ki sedaj znaša okoli 25 mili- 
jonov, na 50 milijonov starih dinarjev. Pa tudi Kidričev sklad bi se lahko v 
večji meri angažiral za štipendiranje tretjestopenjskega študija in specializacije. 

Studentske domove in menze je že prevzela pod svoje okrilje univerza. 
Vendar vse kaže, da vprašanja upravljanja in študentskega samoupravljanja 
teh domov še niso skladno rešena. Reševanje teh vprašanj je izrednega druž- 
benega pomena, saj omogoča, da se usposobijo najbolj talentirani in sposobni 
mladi ljudje, kar je vitalnega interesa za našo družbo. 

V zadnjih dneh so nastala nekatera dodatna vprašanja v zvezi s štu- 
dentskimi domovi. Uprava študentskega naselja namreč prek počitnic daje 
posamezne bloke v najem turističnim agencijam in s tem ustvarja dodatne 
dohodke. Uprava pa se je tega vprašanja letos lotila na neprimeren način, saj 
je pozvala študente, da v nekaj dneh, to je do 5. junija, izpraznijo bloke, če- 
prav je znano, da so v tem času izpitni termini. Razen tega je določila, da 
tisti študentje, ki ostanejo v naselju, plačajo za julij in avgust za 2500 dinarjev 
mesečno povečano najemnino, kar seveda predstavlja pritisk za izselitev. Štu- 
dentje so bili upravičeno užaljeni in nezadovoljni zaradi takšnega postopka 
in tudi zaradi samih odločitev. Študentsko naselje je zgrajeno zato, da v njem 
stanjujejo študentje, z njihovim soglasjem in sicer tako, da jih to ne ovira pri 
študiju, pa se seveda lahko ti bloki uporabljajo tudi za druge namene. 

Izvršni svet je terjal od pristojnih organov, da razveljavijo omenjene od- 
ločitve in obenem ponudil, da zaenkrat nadomesti izpadle dohodke iz republi- 
škega proračuna. 

V zvezi s študentskimi domovi je odprtih še nekaj vprašanj, tako ureditve 
sanitarij, tušev, kurjave, odstranjevanja vlage. Izvršni svet bo skupaj z uni- 
verzo, Zvezo študentov in republiško izobraževalno skupnostjo reševal tudi 
ta vprašanja. 

Nadalje želim govoriti še o vprašanjih v zvezi z obstojem in delovanjem 
višje stomatološke šole. V razgovorih s študenti smo prišli do prepričanja, da 
je res odprtih nekaj vprašanj, ki študente prizadevajo in pri katerih reševanju 
se misli izvršni svet angažirati, da bodo v redu rešena. Predvsem je treba vsem, 
ki zdaj študirajo na tej šoli, omogočiti, da v redu dokončajo študij, potem pa 
bi jim bilo treba omogočiti prestopanje na stomatološki oddelek medicinske 
fakultete in rešiti tudi vprašanje zaposlitve. 

Drugo pa je vprašanje samega obstoja višje stomatološke šole. Republiška 
izobraževalna skupnost je z letošnjim letom odtegnila sredstva za prvi letnik 
in s tem vpisa v prvi letnik ni. Izvršni svet meni, da vprašanje obstoja te šole 
ne more biti predmet dialoga med izvršnim svetom in študenti, ker je širšega 
strokovnega in družbenega pomena. 

Odbori izvršnega sveta so se bavili tudi z ureditvijo socialnega zavarovanja 
študentov in sprejeli pripombe Zveze študentov, da je potrebno to populacijo 
posebej zdravstveno tretirati zaradi nekaterih specifičnosti oziroma posebnih 
profesionalnih obolenj, in obenem doseči zavarovanje, ki bi izhajalo iz statusa 
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študenta in ne iz položaja staršev, kar po nepotrebnem vnaša socialno diskri- 
minacijo med študente. 

Zaposlovanje mladih, pa tudi mladih diplomantov, je prav tako brez dvoma 
pereč problem naše družbe, čeprav o naporih družbe, ki rešuje ta vprašanja, 
nekaj pove podatek, da je dobilo v vsej državi v letošnjem letu dosedaj zapo- 
slitev 4000 diplomantov, od teg,a 940 v naši republiki. Ne glede na to pa bo 
izvršni svet še posebej proučil to vprašanje. Republiški sekretariat za delo je 
že dobil nalogo, da med drugim pripravi predpise o zaposlitvi pripravnikov. 

V ospredju zahtev študentov je tudi problem naše slovenske univerze. Ko 
sem govoril o naših stališčih za sanacijo celotnega šolstva, sem omenil tudi 
potrebo sanacije materialnega položaja univerze. Poudariti želim, da je želja 
nas vseh, da imamo moderno, osveščeno, aktivno in angažirano univerzo. Pri- 
zadevanja za takšno univerzo so bila ves čas prisotna pri sestavljanju znanih 
skupščinskih sklepov in so prisotna tudi sedaj pri sestavljanju osnutka zakona 
in to tako znotraj univerze same kot zunaj nje. V teh prizadevanjih so seveda 
študentje še kako pomemben faktor. Saj je naša univerza vendar njihova 
univerza. Vsak njihov napor, vsaka njihova akcija, vsako njihovo prizade- 
vanje za kvalitetnejšo univerzo, za moderen pouk, za sodobne metode, za 
kvaliteto dela, za boljše rezultate, za večjo družbeno angažiranje, naše univerze 
in posameznikov v njej, bo deležen ne samo našega razumevanja, ampak naj- 
odločnejše podpore. V tem smislu je potrebna tudi večja vloga študentov v 
okviru samoupravnega mehanizma na univerzi. Ne more biti nobenega neza- 
upanja glede njihove ustvarjalne vloge v okviru samoupravnih organov na 
univerzi in tudi v naši širši družbi. Želim le, da bi študentje sami pokazali več 
pripravljenosti kot doslej za aktivno sodelovanje v samoupravnih organih na 
univerzi in v družbi na vseh ravneh. Naša družba potrebuje neprestano obnav- 
ljanje, pomlajevanje, dotok svežih, sodobno razgledanih in strokovno podko- 
vanih kadrov; vrata družbe so in morajo biti odprta ne samo študentom, ampak 
vsej mladini. 

Naj zaključim! Vprašanja šolstva, univerze, študentov in zaposlovanja so 
danes brez dvoma med najbolj perečimi vprašanji naše družbe. Ta vprašanja 
niso pomembna samo za neposredno prizadevanje, temveč so vitalnega pomena 
za vso družbo, za ves slovenski narod. Številna zborovanja, protesti, pisma, reso- 
lucije in članki nas opozarjajo, da so se ljudje naveličali dosedanjega prepočas- 
nega in neučinkovitega reševanja in v tem trenutku zahtevajo jasno besedo in 
takojšnje ukrepe. Tako razumevajoč interese našega naroda, voljo prizadetih 
in naše javnosti, je izvršni svet objavil stališča o materialnem položaju šolstva 
in javno opredelil načrt za sanacijo tega področja. V istem duhu je navezal 
sodelovanje z Zvezo študentov in se lotil reševanja njihovih vprašanj. Mislim, 
da smo na dobri poti in smo zadeli bistvena materialna vprašanja, ki tarejo ta 
področja. Hitra in učinkovita rešitev teh vprašanj pa nam bo obenem omo- 
gočila, da se uspešneje lotimo tudi vsebinskih, idejnih vprašanj vzgoje in iz- 
obraževanja, ki prav tako zaslužijo vso našo pozornost. Prosvetni delavci in šole 
morajo biti že enkrat razbremenjeni neprestane borbe za obstanek in omogočiti 
moramo, da se posvetijo vzgoji in izobraževanju mladine, kar je njihov poklic 
in njihova družbena vloga in naloga! Realizacija zastavljene politike in ome- 
njenih stališč brez dvoma lahko prinese preokret v tej smeri. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Želel bi opozoriti samo na eno stvar. 
Če ima komisija izvršnega sveta nalogo, da do 15. tega meseca pripravi predloge 
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za finančne vire, iz katerih naj bi črpali sredstva za pokrivanje obveznosti v 
letu 1968. potem je izredno težko, da bi bilo to 27. junija pred republiškim 
zborom. V smislu poslovnika smo vezani, da vse materiale pošljemo poslancem 
najmanj 8 dni pred sejo. Ce torej računamo, da bo seja 27. junija in da bo 
komisija zaključila z delom šele 15. junija, lahko ugotovimo, da ne bo ostalo 
časa, da bi gradivo obravnavali tudi pristojni odbori. Zdi se mi, da bo mogoče 
to materijo glede na povedano obravnavati šele 3. julija. Na te datume opozar- 
jam, zaradi tega, da ne bi morda živeli v zmoti glede možnosti posameznih 
obravnav. Besedo ima tovarišica Ela Ulrih. 

Ela Ulrih: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ko je 
odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora dne 5. junija na seji razpravljal 
o materialnem položaju šolstva in o stališčih izvršnega sveta, še ni vedel, da 
bo ta materija danes na dnevnem redu. Zato tudi ni izdelal svojih stališč in 
sestavil o tem pismenega poročila. To pomanjkljivost želim sedaj odpraviti 
ali vsaj zmanjšati z ustnim poročilom o razpravi v odboru. 

Osnovna ugotovitev odbora je bila, da so nastale zaostritve materialnega 
položaja šolstva posledica večletnega zaostajanja šolstva za materialnim raz- 
vojem drugih dejavnosti. Medtem ko se je šolstvo po obsegu večalo, so se sred- 
stva zadrževala na enaki višini vse od leta 1965, kar ilustrira tudi podatek, da 
je udeležba šolstva v narodnem dohodku od leta 1965, ko je znašala 4,7 %>, 
stalno padala in je leta 1967 dosegla 4,3 fl/o narodnega dohodka. V jugoslovan- 
skem obsegu je ta odstotek 5 °/o. 

Relativno zmanjšanje sredstev za šolstvo je po uvedbi reforme še zaostrilo 
že itak pereča materialna vprašanja. Nov sistem, to je popolnejše uvajanje 
samouprave na področje izobraževanja, sam po sebi ni mogel rešiti nakopičenih 
osnovnih vprašanj, ker niso bila hkrati zagotovljena ustrezna večja sredstva. 
Nasprotno, nov sistem je zaradi potrebnih dodatnih sredstev za potrebe strokov- 
nih služb izobraževalnih skupnosti še zmanjšal razpoložljiva sredstva za iz- 
obraževanje in vzgojo. Predvideva se, da bodo izobraževalne skupnosti za svoje 
poslovanje letos potrošile več kot pol milijarde starih dinarjev. Osnovni pro- 
blem pa je v tem, da smo samoupravljanje v izobraževanju in vzgoji postavili 
pred nemogočo preizkušnjo, da zgolj s samoupravnimi odnosi, brez adekvatnega 
povečanja sredstev, reši vse nakopičene težave. 

Tudi letošnja delimitacija prispevnih stopenj, ki naj bi omogočila sanacijo 
materialnega položaja šolstva, ni dala pričakovanih rezultatov. Delež sredstev, 
ki ga dajejo občinske skupščine, je zelo različen in se giblje od 0 do 59 %> 
občinskih proračunov. Razlogi za take razlike so v pojmovanju nekaterih 
dosedaj dotiranih občin, da je za šolstvo v celoti dolžna skrbeti republika in 
vedno izkazujejo primanjkljaj v šolstvu, čeprav v proračunu izdatki za šolstvo 
niso edina postavka. Res pa je tudi, da so nekatere občine gospodarsko tako 
nemočne, da ne morejo izdatneje financirati šolstva in je težko oceniti, kolikšen 
naj bo minimum sredstev, katerega naj zagotovi občina, da bi lahko upravičeno 
zahtevala dopolnilno financiranje s strani republiške izobraževalne skupnosti. 
S tem v zvezi najbrž kaže preučiti tudi upravičenost obstoja takih občin, ki 
z lastnimi sredstvi ne morejo kriti niti minimalnih potreb svojih občanov. 

Kardinalni materialni problem na področju izobraževanja in vzgoje je 
občutno zaostajanje osebnih dohodkov učiteljev vseh vrst in stopenj šol za 
poprečnimi osebnimi dohodki zaposlenih z enako izobrazbo vi drugih dejavno- 
stih. Osebni dohodek učiteljev se obravnava z dveh pozicij: 

3« 
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1. da osebni dohodek ne zadošča za kritje osnovnih materialnih in kultur- 
nih potreb prosvetnega delavca in 

2. da družba moralno in politično podcenjuje vrednost pedagoškega dela, 
ker materialno različno vrednoti delo prosvetnega delavca in delo v drugih 
dej avnostih. 

Kronično pomanjkanje finančnih sredstev za šolstvo je osiromašilo bazo šol 
do take meje, da je resno ogrožena kakovost dela in učni uspehi. Zahtevi za 
modernizacijo učno-vzgojnega dela večina šol ne more zadostiti. Razmerja med 
osebnimi dohodki in materialnimi izdatki se neprestano rušijo v prid osebnim 
dohodkom, da bi tako vsaj malo omilili oziroma izboljšali osebne dohodke. 

Pri iskanju mogočih rešitev je odbor prišel do zaključka, da izobraževalne 
skupnosti ne morejo same rešiti osnovnega problema, to je, da ne morejo zago- 
toviti več sredstev. To morajo storiti skupščine družbeno-političnih skupnosti 
in je zato odbor s te plati obravnaval stališča izvršnega sveta, v katerih so 
jasno opredeljene rešitve, ki jih morajo naša skupščina in skupščine občin 
sprejeti brez odlašanja. Čeprav je treba nujno rešiti tudi nekatera sistemska 
vprašanja, reševanje le-teh ne sme zavleči rešitve akutnih in aktualnih ma- 
terialnih vprašanj. Pa tudi sicer je treba vse sistemske odločitve dobro pre- 
učiti. Kompleksnost problematike tudi zahteva, da ne iščemo obrobnih in posa- 
mičnih sprememb, ne da bi upoštevali vse zveze in odnose, ki jih posamezne 
spremembe povzročajo. 

Odbor je predloge izvršnega sveta v načelu podprl. Ni podvomil, da izvršni 
svet ne bi našel še v letošnjem letu dodatnih sredstev za pokritje obveznosti 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. Odbor pa je podvomil v realnost 
predloga izvršnega sveta, po katerem naj bi občinske skupščine, v skladu s 
56. členom zakona o financiranju izobraževanja in vzgoje, še v letošnjem letu 
zagotovile temeljnim izobraževalnim skupnostim približno 29 milijonov dinarjev 
dodatnih sredstev. 

Ce upoštevamo materialne možnosti posameznih občin in dosedanje izkuš- 
nje, je upravičena presoja, da bodo dodatne obveznosti izpolnile v glavnem 
tiste občine, ki so že doslej imele osnovno šolstvo najbolje oskrbovano, medtem 
ko gospodarsko šibke občine sredstev ne bodo mogle zagotoviti ali vsaj ne v 
celoti in bodo le-te nujno pritiskale na dodatna sredstva republiške izobraže- 
valne skupnosti. Takšen način reševanja materialnih problemov osnovnega 
šolstva samo še poglablja razlike v materialnem položaju šol in učiteljev v 
posameznih občinah. 

Ta presoja je pomembna zaradi tega, ker bodo tiste temeljne izobraževalne 
skupnosti, ki bodo prejele od občinskih skupščin manj sredstev kot bi bilo 
potrebno, takoj nato zahtevale dodatna sredstva od republiške izobraževalne 
skupnosti, kar se že sedaj dogaja; ta pa sredstev za te namene ne bo imela. 
Člani odbora so menili, da s takim načinom reševanja materialnih problemov 
osnovnega šolstva ne bomo prispevali k ustvarjanju bolj izenačenih možnosti 
za delo šol in učiteljev. V svojem bistvu tak način ni dosleden, ker sam, čeprav 
na nekoliko višjem nivoju, sproti ustvarja in poglablja razlike. Ce je pričako- 
vati, da občinske skupščine ne bodo mogle zagotoviti dodatnih 29 milijonov 
dinarjev, ki so kot minimalna vsota potrebni za letošnje leto, ostane vprašanje 
osnovnega in srednjega šolstva odprto in Skupščina Socialistične republike 
Slovenije ne more iti prek tega dejstva. 

V zvezi z urejanjem te problematike se je odbor seznanil z gradivom 
republiške izobraževalne skupnosti o osnovnih problemih pri urejanju material- 
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nega položaja izobraževanja s predlogi ukrepov, z njeno vlogo glede podražitve 
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v letu 1968 in s predlogom za dodatna sred- 
stva, ki naj jih zagotovi Skupščina Socialistične republike Slovenije, nadalje 
z resolucijo mariborskih prosvetnih delavcev ter s pismi, ki sta jih poslala 
Skupščini SR Slovenije rektor univerze v Ljubljani in pravna fakulteta. V 
vseh teh vlogah, naslovljenih na skupščino, je izražena jasna zahteva, da se 
skupščina odločno zavzame za takojšnjo sanacijo materialnega položaja šolstva. 

Odbor razprave o teh vprašanjih ni končal. Strinjal se je s pobudo pro- 
svetno-kulturnega zbora, naj prosvetno-kulturni in republiški zbor Skupščine 
Socialistične republike Slovenije imenujeta začasno komisijo, ki naj preuči 
pereča vprašanja in predlaga ustrezne ukrepe. V svojem delu naj bi se komisija 
oslanjala predvsem na republiško izobraževalno skupnost in izvršni svet ter 
preučila njune predloge. Koristno bi bilo tudi, da preuči strukturo nekaterih 
občinskih skupščin in" stvarne možnosti za zagotovitev sredstev šolstvu. Hvala 
lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: S tem je uvodni del te točke izčrpan. 
Prehajam na obravnavo. Besedo želi tovariš Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pozdravljam prizadevanje izvršnega sveta, da se v naši republiki prične boljše 
reševati vprašnje .financiranja vzgoje in izobraževanja in končno tudi odprav- 
ljati nevzdržne razlike v nagrajevanju za enakovredno delo. Te so sicer ob- 
čutne na raznih področjih, prav posebej pa jih čutijo prosvetni delavci. 

Ker se v naglici ne more reševati vprašanje prevelikih razlik v nagraje- 
vanju za isti efekt dela kompleksno, kar je sicer tudi že nujno, menim, da je 
prav začeti to vsaj na področju vzgoje in izobraževanja. Dosedanji osebni do- 
hodki delavcev na večini šol in to zlasti v gospodarsko šibkih občinah, niso 
pomenili samo podcenjevanja dela prosvetnih delavcev, temveč še hujši udarec 
za šolsko mladino. Letos so se obveznosti za šolstvo bistveno povečale po pred- 
pisih v zvezi z zakonom o osnovnih šolah za financiranje po novih pedagoških 
normativih, po enotnih merilih republiške izobraževalne skupnosti, s povečanim 
prispevkom na osebni dohodek iz dopolnilnega dela ter po veljavnem predmet- 
niku. Tako znaša povečanje, na primer, v temeljni izobraževalni skupnosti Lju- 
tomer 1 082 000 novih dinarjev. Omenjena skupnost pa dobi letos enaka sred- 
stva kot lani, in sicer od izobraževalne skupnosti Slovenije 1 211 000 novih 
dinarjev ter od občine enak znesek kakor lani. Kako torej pri enakih dohodkih 
pokriti dodatne obveznosti v znesku 1 082 000 novih dinarjev, katere pa ne 
izvirajo niti iz sklepov občinske skupščine niti iz sklepov temeljne izobraže- 
valne skupnosti? 

Temeljna izobraževalna skupnost Ljutomer je v takem položaju predvidela 
osebni dohodek učitelja poprečno mesečno 740 novih dinarjev, predmetnega 
učitelja 800 do 900 novih dinarjev in profesorja 1040 novih dinarjev. Občinska 
skupščina daje letos 44,18 °/o proračunskih sredstev za vzgojo in izobraževanje, 
pri tem pa ne more zagotoviti niti sicer zelo cenene izgradnje štirih dodatnih 
učilnic v znesku 99 000 novih dinarjev. 

Po mojem prepričanju je nevzdržna osnova za razdeljevanje letošnjih do- 
polnilnih sredstev za vzgojo in izobraževanje, ki jih prejmejo temeljne iz- 
obraževalne skupnosti. To izhaja tudi iz priloge pod 1) iz kolone številka 14, 
prav tako pa iz obeh referatov. Občinska skupščina Ljutomer nikakor ne bo 
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mogla zagotoviti temeljni izobraževalni skupnosti potrebnih finančnih sredstev 
za kritje obveznosti, ki so nastale z novimi predpisi, kakor pričakuje izvršni svet. 
Da bi se stanje lahko izboljšalo, menim, da je potrebno izvršiti revizijo raz- 
delitve dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim in dodeliti 
letošnja dodatna republiška sredstva šele potem, ko se zagotovi kolikor toliko 
normalno delo vsem »dopolnjevalnim« občinam kakor tudi temeljnim izobraže- 
valnim skupnostim. Če bomo ravnali drugače, se bodo pojavile zopet nove in 
še večje diskriminacije! 

Upoštevati je tudi treba, da bo imela spomladanska suša pri dohodkih 
kmetijskih občin prav gotovo neljube posledice, težave pri prodaji kmetijskih 
pridelkov, zmanjšanje kupne moči na vasi in s tem padec dohodka iz prometne- 
ga davka. Nikakor pa ne bi smeli dopustiti, da prejemajo učitelji, ki delajo v 
mnogo težjih pogojih od drugih, ker pač poučujejo vaško mladino v krajih od- 
maknjenih od središč, za isto delo nižje osebne dohodke kakor drugi samo zato, 
ker občine nimajo dodatnih sredstev! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima Ivan Brumen. 

Ivan Brumen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Podpiram stališča izvršnega sveta, ki so bila že pred današnjo1 sejo objavljena 
in o katerih materialni plati bomo, kot smo danes slišali, razpravljali na nasled- 
nji seji. Vendar pa mislim, da je za lažjo odločitev o tem, kako naj se stališča 
izvršnega sveta materialno realizirajo, potrebno, da se nekatera vprašanja pred- 
hodno razčistijo. 

Menim namreč na nekatere postavke, ki so prikazane v poročilu izobraže- 
valne skupnosti republike Slovenije o osnovnih problemih pri urejevanju ma- 
terialnega položaja izobraževanja. 

To, da nam za področje vzgoje in izobraževanja manjka sredstev, ni včeraj- 
šen problem. To nam je znano že več let. Zato mi je popolnoma nerazumljivo, 
kako so mogli nekateri organi v tem obdobju sprejeti predpise, s katerimi so 
znatno povečali obveznosti in potrebna finančna sredstva. Ce je izvršni svet 
ali pa katerikoli od naših skupščinskih odborov ali poslancev, kadar predlaga 
zakonski akt, dolžan hkrati povedati, kako bodo zagotovljena potrebna sredstva, 
velja to tudi za institucije in upravne organe, ki urejajo nekatera vprašanja 
na področju šolstva. Nerazumljivo mi je, kako je bilo mogoče v tej situaciji 
sprejeti predpise o novih normativih za pedagoško delo — čeprav se ne spuščam 
v strokovno plat tega vprašanja — s katerimi so se znatno povečale potrebe po 
sredstvih, in sicer za 864 milijonov starih dinarjev v letošnjem letu, kar izhaja 
iz podatkov temeljnih izobraževalnih skupnosti. Prav tako mi ni razumljivo, 
kako je bilo mogoče, da se je podaljšal teoretični pouk v poklicnih šolah od 
treh na štiri in pol meseca, kar predstavlja ponovno povečanje sredstev za 
okoli 134 milijonov starih dinarjev, ko pa je znano, da je celotno gospodarstvo 
ves čas zatrjevalo, da vsebina pouka v poklicnih šolah ne ustreza, ker je 
preveč teoretičnih predmetov. Zaradi povečanja teoretičnih predmetov in teo- 
retičnega znanja, ki bi ga učencem poklicnih šol morala dati osemletka, pa je 
bil podaljšan teoretični pouk, pri čemer ni prišlo le do povečanja stroškov, 
temveč je bila hkrati tudi zmanjšana zmogljivost teh poklicnih šol, ker se je 
v 9 oziroma 10-mesečnem obdobju, dokler šola traja, zmanjšala možnost prejš- 
njih treh izmen na samo dve izmeni. Nekatere poklicne šole zaradi podaljšanja 
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pouka od 3 na 4,5 meseca danes že odklanjajo vpis novih učencev iz gospo- 
darstva. 

Razen teh vprašanj, ki sem jih navedel, pa ne morem povsem razumeti 
še ene postavke. V poročilu republiške izobraževalne skupnosti je omenjeno, 
da je potrebno okoli 870 milijonov starih dinarjev dodatnih sredstev zaradi 
tega, ker so se povečale dajatve za dopolnilno delovno razmerje. Te dajatve 
zai dopolnilno delovno razmerje oziroma osebni dohodki za dopolnilno delovno 
razmerje predstavljajo na višjih šolah 23 °/» sredstev za osebne dohodke v red- 
nem delovnem razmerju, pri visokih 11 '°/o in pri fakultetah 5'"/o, čeprav bi prej 
pričakoval obratna razmerja. Ko razpravljamo o določenem številu nezaposlenih 
strokovnjakov, ne morem razumeti, da je potrebna na področju prosvete taka 
količina dopolnilnega delovnega razmerja. Na nekaterih šolah se sicer v celoti 
temu ni mogoče izogniti, ker za določeno stroko v kraju ni zadosti strokovnja- 
kov. Vendar imamo predvsem višje in visoke šole v krajih, kjer je strokovnja- 
kov preveč in iščejo zaposlitve, ker se neradi selijo iz teh krajev. Mislim, da 
bi bilo potrebno, tudi to vprašanje pojasniti, kajti vse te postavke skupaj pred- 
stavljajo skoraj 50 °/o sredstev, ki so po poročilu republiške izobraževalne skup- 
nosti potrebna za rešitev letošnje težke finančne situacije. 

Prav tako bi bilo potrebno, da nam republiška izobraževalna skupnost, če 
že ne na prihodnji seji pa vsaj kadar bomo konkretneje razpravljali o vpraša- 
nju racionalizacije šolstva, pojasni, kako more na osebne dohodke administra- 
tivfto-tehničnega osebja odpasti celo do 40'°/o sredstev za osebne dohodke de- 
lavcev, ki dejansko delajo na prosvetnem področju. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Lojze Štefanič. 

Lojze Stefanič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
"Ukrepe, ki jih je predlagal izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije v zvezi z urejanjem materialnega stanja vzgoje in izobraževanja, po- 
zdravlja in podpira vsa slovenska javnost. Le-ti pomenijo revolucionarni korak 
naprej v stvarnem uresničevanju šolske reforme, ki.smo jo začeli v naših šolah 
že pred mnogimi leti, vendar še nismo prišli daleč v njenem uresničevanju. V 
teh ukrepih ne smemo videti le rešitve problema osebnih dohodkov prosvetnih 
delavcev, temveč se bodo vsekakor uspešneje kakor dosedaj reševala tudi vse- 
binska vprašanja našega šolstva. Gre torej za to, da s temi ukrepi smeleje 
pristopimo k sistemski rešitvi vseh stopenj vzgoje in izobraževanja in da 
našemu šolstvu zagotovimo tisto družbeno mesto, ki mu v naši družbi pripada. 
Pri tem gre tudi za to, da dobi samoupravljanje v šolstvu povsem novo vsebino, 
kajti na žalost , moramo ugotoviti, da je bilo v zadnjem času le-to zreducirano 
na, reševanje materialnega stanja in seveda še to slabo. V uresničevanju pred- 
videnih ukrepov izvršnega sveta vendarle vidim rešitev ali vsaj hitrejše reše- 
vanje problemov vzgoje in izobraževanja v skladu s politiko, ki jo je izvršni 
svet proklamiral že ob svojem nastopu. Ker gre danes predvsem za to, da 
poslanci izrazimo mnenje o izhodiščih izvršnega sveta, moram reči, da le-ta 
slonijo na trdnih temeljih družbene odgovornosti v. zvezi s šolskim sistemom 
in na prizadevanju družbenega dela, ki ga opravljajo delavci v vzgojnih usta- 
novah. Vsekakor se moramo zavedati, da bodo ti ukrepi imeli za posledico večje 
materialne dajatve kot doslej in bo torej treba razmisliti, kje bomo ta sredstva 
vzeli. Morda bo moralo priti do drugačne razdelitve narodnega dohodka in se bo 
treba sprijazniti z dejstvom, da se daje temu področju večji delež narodnega 
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dohodka. Vsekakor ni bilo prav, da smo v zadnjih letih ta delež vedno zniže- 
vali, kar je bilo danes nekajkrat že omenjeno. 

Dalje menim, da si moramo z vso družbeno odgovornostjo prizadevati, 
da se pogoji šolanja na vseh področjih in stopnjah v vsej Sloveniji izenačijo in 
kar se da hitro odpravi močna socialna neenakost, ki je zadnja leta vladala v 
našem šolstvu. Od tod tudi zahteve študentov, od tod tudi taka struktura štu- 
dentov na univerzah! 

Naša skupna naloga je, da omogočimo slehernemu slovenskemu otroku pri- 
bližno enake materialne pogoje izobraževanja, in seveda tudi delavcem v iz- 
obraževalno-vzgojnem procesu enake ali vsaj približno enake materialne mož- 
nosti. Zaradi tega ponovno podpiram težnjo, ki je na terenu zelo močna, namreč 
da ustvarimo tudi drugostopenjskemu šolstvu enake materialne pogoje in da 
bi za vso Slovenijo zadostoval en sam center, ki bi vodil materialno skrb za 
delo te stopnje šolstva. Torej podpiram zamisel, da prevzame šole druge stopnje 
republiška izobraževalna skupnost. To velja seveda tudi za strokovne šole, ker 
osebno ne morem verjeti v uspešno delovanje posebnih izobraževalnih skupno- 
sti, razen manjših izjem v primerih, kjer te že nekaj časa obstojajo, na primer 
na področju lesne oziroma papirne stroke. Dejstvo je, da se delovne organizacije, 
ki so doslej dajale znatna sredstva za vzgojo in izobrazbo svojega kadra v šolah, 
ali so celo imele lastne šole, tej skrbi množično odpovedujejo. Skoraj vsa ko- 
vinska stroka v Mariboru nam izpričuje, da je tako. 

Ker stališča izvršnega sveta predvidevajo reševanje te problematike v glav- 
nem šele v prihodnjem letu, sem mnenja, da bo treba storiti določene ukrepe 
tudi že v tem letu. V zvezi s tem predlagam, naj izvršni svet izdela in predlaga 
konkretne rešitve, morda pa bi v ta namen danes imenovali komisijo. Ker gre 
predvsem za odpiranje virov za napajanje skladov za izobraževalne skupnosti, 
predlagam, da bi sprejeli za letos možnost zmanjšanja obvezne rezerve pri 
izobraževalnih skupnostih na 1 '"/o, nadalje naj bi ostale dajatve od dopolnilnega 
oziroma honorarnega dela v šolah na lanskoletni ravni, republiška izobraževalna 
skupnost bi morala obvezno kriti stroške izobraževanja za vse tiste dijake 
srednjih šol, ki niso iz območja izobraževalne skupnosti, v kateri se otrok šola 
in ni realnih ter zakonitih možnosti za izterjavo od matične občine. V Mariboru 
imamo takih študentov oziroma dijakov 2400. 

S temi hitrimi ukrepi bi že v letošnjem letu vsaj delno lahko začeli reševati 
nenormalno slabo materialno stanje na tem področju. Ker ob reševanju teh 
vprašanj ne gre le za gola materialna vprašanja, pač pa tudi za ureditev in 
reševanja ostalih vprašanj, namreč za sprejetje enotne kvantifikacije za posa- 
mezne vrste šol, za konkretizacijo zamisli, ki smo jih sprejeli v našem zboru 
z aktom o racionalizaciji šolstva in izobraževanja in za dosledno izvajanje naše 
šolske reforme, bi bilo prav, da naš zbor zahteva hitrejše ukrepe in ukrepanje 
vseh tistih organov in institucij, ki so dolžni ta vprašanja urejati. 

Le s temi hitrimi ukrepi bomo ponovno vrnili prosvetnim delavcem vero 
v to, da se družba zanima za njihove probleme in da jim hoče priznati vrednost 
njihovega dela vsaj na ravni dohodkov delavcev enakih profilov v drugih 
strokah. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Besedo ima tovarišica Marija Mesaric. 

Marija Mesaric: Tovarišice in tovariši poslanci! Nisem nameravala 
razpravljati pri tej dopolnilni točki dnevnega reda spričo dejstva, da se izho- 
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dišča, ki so v tej točki postavljena, močno pokrivajo z mojimi večkrat izraže- 
nimi pomisleki, nerganjem, da ne rečem celo kričanjem v zvezi s tem perečim 
problemom. Končno smo se v tem trenutku tudi s predstavniki izvršnega sveta 
znašli na istem imenovalcu. Vse dokler ni ogenj zagorel in vzplamtel, dokler 
je bilo nerganje samo v okviru te naše dvorane ali naše hiše, ni bilo mogoče 
verjeti, da je stanje takšno, kakršnega je posameznik iz naših vrst prikazoval. 

Rekla sem, da nisem nameravala razpravljati, vendar sem se prijavila k 
besedi, ker me je izzvalo današnje izvajanje tovariša predsednika izvršnega sve- 
ta, ko je dejal, da bo izvršni svet poskrbel, da se bodo zadeve reševale čimhitreje, 
čim bolj efikasno in odločno, vendar pa naj bo — to mi je zabrnelo v ušesih — 
slehernemu jasno, da ne bomo pristopili k rešitvam takrat, kadar se bodo take 
rešitve zahtevale s silo! Menim namreč, da je današnji predlog rešitve dejansko 
na programu zaradi sile in ne zaradi res umnega in treznega presojanja položaja 
na tem področju, ker bi sicer to vprašanje reševali že pred tremi meseci. Za 
izposojeni in ne slovenski pregovor »tresla se gora, rodila se miš«, katerega 
sem tedaj uporabila, mi je še danes žal, ne pa za vsebino. Navedeni pregovor 
sem uporabljala v razburjenosti, danes pa ni razloga za to razburjenje. Danes 
samo ugotavljam, to pot s slovenskim pregovorom, da »čez sedem let vse prav 
pride«. Sedem let je minilo, odkar sem za temle pultom glede prvega zakona 
o financiranju šolstva povedala, da nisem za menjanje tablice. Takrat sem bila 
članica glavnega odbora Socialistične zveze in to je bila ena prvih sej glavnega 
odbora in prva moja diskusija za tem pultom. 2al mi je, da tovarišev, ki so 
bili takrat nia seji glavnega odbora, ni danes na tem našem zboru, ker vedno 
rada govorim o takih zadevah v prisotnosti tistih, ki so bili navzoči. Vendar, 
nekaj tovarišev je le navzočih in če bom karkoli pogrešila, prosim, da me v 
razpravi korigirajo. 

Takrat so določeni tovariši, ki so bili na vodilnih položajih, menili, da je 
moje stališče povsem zgrešeno, čeprav sem konkretno na tem področju delala; 
bila sem namreč predsednik sklada za financiranje šolstva v občini Center, in 
sem iz konkretnih primerov, ne pa kot pravi pregovor: »što se babi htilo, to se 
babi snilo«, povedala, da nikamor ne vodi, če vsak po svoje razmišlja in odloča 
o stvareh, če hoče vsak uveljaviti tisto, kar želi, ne pa tisto, kar je naši družbi 
potrebno in kot tako že jasno dokazano v dolgih desetletjih obstoja naše družbe. 
2e takrat je obstojala dilema, in to jasna in glasna, o tem, kako se morajo te 
stvari reševati parcialno po posameznih občinah ali še manjših enotah. Pri tem 
ne mislim samo na financiranje na usmerjanje sredstev in njihovo prelivanje, 
temveč tudi na to, da nimamo niti enega enotnega koncepta na tem področju. 
Ne vemo, kaj hočemo in ka] zmoremo, nimamo nobenega izračuna in sedem 
let je trajalo, da bomo sedaj v sedmih dneh lahko tak izračun naredili in se 
resno lotili reševanja teh vprašanj. Dvomim pa, da bo ta »ad hoc« rešitev res 
taka, kot bi bila, če bi jo trezno pripravljali iz leta v leto in jo izboljševali, ne 
brezglavo in trmasto vztrajali pri ponujanju rešitev, ki niso bile rešitve. 

V stališčih izvršnega sveta o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja 
so namreč tudi predlogi, v katerih končno prihajamo do vsega tistega, kar sem 
takrat obsojala, vendar nisem bila na zadostnem družbenem ali kakršnemkoli 
nivoju, da lahko izrazim mišljenje tistih, ki so se na to spoznali. Jaz takrat teh 
problemov res še nisem dovolj poznala, verjemite mi pa, da po sedemletnem 
družbenem poglabljanju v te probleme lahko trdim, da sem tisto, kar rečem 
o vprašanjih s tega področja, res preverila in je resnično, ne pa tako, kot bi 
bilo meni všeč. 
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Izvršni svet v svojih stališčih navaja, da je k nastali situaciji nedvomno 
pripomoglo dejstvo, da smo v sfero šolstva neustrezno prenašali sistem in taka 
načela delitve, ki so značilna in veljavna za blagovno proizvodnjo, in smo zato 
zmotno pričakovali podobne učinke. Hvala za vašo ugotovitev! Taka je namreč 
bila moja in sem že mislila, da sem povsem na napačni liniji. Vsaj enkrat sem 
prišla do tega, da sem se končno z nekom srečala in se prepričala, da le ni moja 
logika povsem odpovedala. 

V tej dvorani in drugod, v sindikatih in Zvezi komunistov, so bile številne 
in dolgotrajne razprave o teh vprašanjih, iz katerih sem brez uspeha izgubila 
mnogo dragocenega časa. Pri vsem poudarjanju in podpiranju samouprave, ki 
naj prodre in se uveljavi v vseh atomsko majhnih delcih, čestokrat povzročamo 
namesto samouprave tudi anarhijo. Pri vsem tem pa nismo mogli vseh želja 
in hotenj uskladiti ter jih pametno in trezno urediti brez klica na pomoč in 
brez pritiska. 

Pritisk javnosti je obstojal, sedma sila je o teh problemih javnost tudi 
mnogokrat informirala. Vendar, dokler vse skupaj ni dobilo takega obeležja 
kot v tem zadnjem času, se je smatralo, naj ostane v teh klopeh ali pa, da so 
to samo želje posameznikov. Odkrito vam povem, da me boli ta razkorak med 
našim propagiranim samoupravljanjem, apostrofiranjem tega na tem pod- 
ročju, in dejanji oziroma rešitvami brez sleherne samoupravne odločitve. Kljub 
temu, da sem z veseljem spremljala izjavo tovariša dr. Hočevarja na televiziji, 
ko je govoril v zvezi s to problematiko, me je bolelo, ko sem ugotovila, da 
lahko en sam človek ali izvršni svet odloči več, hitreje, energičneje in bolj 
efikasno, kot v sedmih letih vse samoupravne institucije, vse številne seje 
in tisoči samoupravljalcev, ki so zahtevali rešitev, pa te rešitve niso mogli 
doseči. Tovariš Hočevar je takrat dejal, da obljublja v imenu izvršnega sveta 
in jaz verjamem, da bo to svojo obljubo držal, tako on kot izvršni svet, in ga 
tudi ne želim niti najmanj omajati s svojo današnjo razpravo, ker sem vedno 
bila pristaš hitrega in pametnega reševanja in ne skrivanja pod plašč samo- 
upravnih mehanizmov tistega, kar tja ne spada, niti skrivanja želje posamez- 
nika ali pa pohlepa po lastnem formiranju, da se tu ali tam v taki ali drugačni 
obliki pojavi pred televizijsko kamero ali pred našimi kamerami, kar je v 
zadnjem času zelo moderno; ne da se vprašamo, koliko to stane. 

Perečih vprašanj šolstva nismo mogli rešiti, dokler niso prizadeti zaro- 
potali tako, kot so zaropotali. Verjetno pa bi sam ropot, ki je bil v Sloveniji, 
bil mnogo preslaboten za tak odmev, če ne bi bilo ropota hkrati tudi drugje. 
Ne strinjam se z ropotom, ker smatram, da se da vprašanje drugače rešiti! Res 
je, da se jih da v samoupravnem mehanizmu rešiti, vendar rešujmo takrat, 
ko je čas za to, da ne bodo nekoč vsi s prstom kazali na nas. Vsa moja bolečina 
je v tem, da sem sastavni del tega samoupravnega mehanizma na najvišjem 
nivoju naše republike, član republiškega zbora, kjer ugotavljam, da sem v vseh 
stvareh skupno z vami nemočna in da je eden močnejši od celote! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Po mojem seznamu ima besedo še to- 
variš Ivan Kreft. 

Ivan K r e f t :1 Tovarišice in tovariši poslanci! Nekoliko tvegano je pri- 
javiti se zadnji k besedi zaradi tega, ker obstoja nevarnost ponavljanja in 
razen tega sem z mislijo že pri 6. točki dnevnega reda, kjer bi se tudi rad oglasil 
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v razpravi. Toda kljub temu mislim, da ne bo ponavljanja in dovolite, da 
diskusijo zelo skrajšam. 

Kot je dal prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije podporo priza- 
devanjem izvršnega sveta za rešitev materialnih problemov šol vseh stopenj, 
tako sem prepričan, da bo predlagane ukrepe podprl tudi naš zbor, saj gre za 
uresničevanje predlogov, za katere so se že prej zavzemali tudi poslanci našega 
zbora. Razumevanje za reševanje konkretnih problemov pa bodo prav gotovo 
pokazale tudi občinske skupščine, samoupravni organi delovnih organizacij, 
"učiteljski in profesorski kolektivi, predvsem pa tudi šolska mladina. 

O tem, kako o teh perečih problemih sodi mladina, vemo tako rekoč danes 
dovolj. Naj nekatere ugotovitve le na kratko ponovim. 

Mladina pravilno sodi, da je družba dolžna omogočiti šolanje tudi delav- 
skemu in kmečkemu naraščaju, ki si zaradi materialnih problemov le s težavo 
utira pot do strokovnih, višjih in visokih šol. Brez izobrazbe pa bo v bodoče 
vse manj možnosti za zaposlitev doma in v tujini ter za tak dohodek, ki 
omogoča primerno preživljanje. Za uveljavitev pravice do šolanja in za uvelja- 
vitev drugih pravic, ki v našem samoupravnem sistemu gredo tudi mlademu 
občanu, pa je odločilen položaj mladine in njeno mesto v družbi. Njen pri- 
spevek k večji blaginji in bolj razvitim odnosom med ljudmi bo toliko po- 
membnejši, kolikor več odgovornosti ji bomo zaupali in kolikor več obveznosti 
bo pripravljena sama sprejeti. Nujna je pri tem zavestna usmeritev skupnosti 
v tem smislu, da mladino privlači in da ustvari tudi vse druge pogoje za 
razvoj mladega človeka v angažirano osebnost. To pa je zamotana naloga in 
terja skupne napore. Živimo v drugačnih razmerah, kot so bile pred revolu- 
cijo, in postavljamo si nove naloge, zaradi katerih postajajo tudi problemi mla- 
dine naši skupni, to je splošni družbeni problemi, pri katerih reševanju naj bi 
sodelovali vsi faktorji naše samoupravne družbe od predstavniških in družbeno- 
političnih do delovnih organizacij. Treba je torej skrbeti za reševanje vseh 
materialnih problemov mladine, ne le šolskih, temveč tudi tistih, s katerimi se 
srečuje mladina po končani šoli vse do zaposlitve, ki jo je, kot vemo, vse težje 
dobiti. Zato mladina v času, ko je brez zaposlitve, ne more biti prepuščena 
sama sebi. Reševanje takih in podobnih problemov nikakor ne more biti le 
stvar mladih, temveč celotne družbene skupnosti. Skrb za mladino je predvsem 
v socializmu izredno pomembno in tudi občutljivo vprašanje. 

Osnovno vprašanje pa ostane slej ko prej vprašanje vzgoje. Le mladina z 
naprednim svetovnim nazorom, mladi, ki obvladajo moderno znanost in tehniko, 
bodo lahko izpolnili pričakovanja naše socialistične družbe, družbe, v kateri 
je obvladanje znanosti in tehnike še pomembnejši pogoj za večjo proizvodnost 
in nemoten razvoj samoupravnih družbenih odnosov kot v katerikoli drugačni 
družbeni ureditvi. Obvladanje moderne znanosti in tehnike pa dviga tudi 
samozavest mladine in njen delovni polet. Glavno vzgojno izobraževalno na- 
logo pa še vedno opravlja dobra šola, ki mora biti dostopna vsakomur. Poleg 
kakovosti pouka pa je pomembna tudi vzgojna angažiranost družine, vpliv 
družbenih organizacij in vseh drugih, ki imajo z mladino stike in zato vpliv 
na mladino ter bi mogli usmerjati pozitivne težnje mlade inteligence, ki se 
manifestirajo v bogastvu idej in pobud, včasih tudi v neostvarljivih željah. Ni 
pa dobro podcenjevati niti tistih pobud, ki morda niso vselej ostvarljive glede 
na naše trenutno omejene možnosti, so pa izraz spontanega navdušenja, ki 
daje posebno razgibanost našemu družbenemu razvoju >in ga celo pospešuje. 
Menim, da je zaradi tega prav, da smo se odločili, da pridobimo mladino za 
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večje sodelovanje pri urejanju vprašanj, ki jih imamo danes na dnevnem redu. 
Tako se ustvarja možnost, da se mladina uveljavi kot nosilec boja za moderno 
šolo', za boljše gospodarjenje, za doslednejšo delitev po delu in za razvoj res- 
ničnega samoupravljanja. Le tako bo doseženo delovno sožitje mladine z vso 
socialistično skupnostjo, odpadli bodo nesporazumi in generacijski spori. 

Kot sem že uvodoma omenil, podpiram predvidene ukrepe izvršnega sveta. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš inž. Slavko Jakofcič. 

Inž. Slavko Jakofčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Z zadovoljstvom podpiram predloge izvršnega sveta za ureditev ma- 
terialnega položaja prosvete, čeprav bi danes težko dal svoje soglasje v vseh 
podrobnostih, ker sem bil sorazmerno pozno seznanjen z gradivom. Mislim, da 
v takem položaju poslanci težko zavzemajo stališča glede obveznosti občin brez 
sodelovanja z volivci oziroma občinskimi skupščinami. 

Predlogi, ki jih je dal izvršni svet, niso novi. Takrat, ko je javnost raz- 
pravljala o zakonu o izobraževanju, so se v javni razpravi v vsej Sloveniji 
javljali vsi ti predlogi, vendar so bili, na žalost, v končni redakciji formuli- 
rani drugače. K razpravi sem se danes javil predvsem zaradi tega, da ne bi 
javnost napačno presojala vloge skupščine, da ne bi prišlo do vtisa, da je 
izvršni svet nosilec akcije za ureditev tega vprašanja, skupščina pa pri tem 
deluje zaviralno. Treba je jasno povedati, da smo poslanci in skupščina rešitev 
teh vprašanj v takšni ali drugačni obliki, vsekakor pa mnogo bolj efikasno, 
zahtevali že veliko prej, vsaj v začetku letošnjega leta. Ce si dovolim oceno 
razpoloženja med poslanci ob takratni razpravi, lahko rečem, da ob takratnem 
razpoloženju predlagani ukrepi prav gotovo ne bi bili sprejeti, če ne bi obstojala 
določena stopnja zaupanja v izvršni svet in v zagotovila predstavnika izvršnega 
sveta. 

Vendar se je naknadno pokazalo, da takratna zagotovila niso bila zadostna. 
Ne bom se spuščal v vzroke, ki so navedli izvršni svet, da je zavzel takšna 
stališča, ker bi lahko komu neupravičeno delal krivico. Vendar pa se moramo 
vsaj za naprej izogniti takemu reševanju problemov. Tovariši, ki so za posa- 
mezna področja odgovorni, morajo sami pravočasno oceniti, kdaj so pogrešili 
oziroma kdaj niso več sposobni slediti razvoju in potrebam naše družbe. Sicer 
bomo poslanci prisiljeni, da sami to terjamo zaradi odgovornosti, ki jo imamo 
nasproti volivcem. Moram reči, da se bom neprijetno počutil, ko bom danes 
ali jutri stopil pred prosvetne delavce v svoji volivni enoti in bom morda rekel, 
da smo določena vprašanja rešili v njihovo zadovoljstvo, ko me bodo vprašali, 
zakaj ta vprašanja že prej niso bila rešena. Najbrž ne bi bilo prav, če bi jim 
razlagal, da sem bil že prej za to, pa drugi niso bili, tako izvršni svet in ostali. 
Zato sem rekel, da bomo morali terjati odgovornost za podatke. Ko sem pred 
tremi meseci razpravljal, mi je bilo žal, ker sem se prepozno, spomnil, da nisem 
postavil vprašanja oziroma predlagal sklepa, da se skupščina strinja s pred- 
laganimi rešitvimi pod pogojem, da garancijo za takšne rešitve prevzame iz- 
vršni svet, in če se rešitev izkaže slaba, nosi tudi odgovornost zanjo. 

Mislim, da bomo morali v bodoče, ko bomo sprejemali sklepe na osnovi 
predloženih nam podatkov, katere težko preverjamo, zahtevati odgovornost 
tistih služb, ki so podatke pripravile in ki za njih odgovarjajo. 

Sicer pa menim, da v sedanjih razmerah ni več mogoče, da isti človek lahko 
danes zatrjuje o neki stvari, takoj jutri pa povsem drugače. Ko razmišljam o 
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ukrepih, ki jih predlaga izvršni svet, in s katerimi se sicer strinjam, se mi 
vendarle pojavlja pomislek, ali bomo na podoben način reševali tudi vsa ostala 
pereča družbena vprašanja. Kolikor poznam položaj, tudi na drugih področjih 
splošne potrošnje niso zadovoljni s sredstvi, ki jih dobivajo. Ce bomo na po- 
doben način obravnavali ta vprašanja, bomo najbrž zelo hitro prišli do tega, 
da obesimo večje breme gospodarstvu. Takrat pa bomo naleteli na odpor go- 
spodarstva in bomo zopet morali, zaradi revolta v gospodarstvu, puščati temu 
več sredstev ter prikrajšati druga področja. Zato menim, da bi morali čimprej 
napraviti bilanco trošenja nacionalnega dohodka in ugotoviti, kaj v naših raz- 
merah zmoremo; zavedati bi se morali, da lahko trosimo samo toliko, kolikor 
smo ustvarili in to najbolj racionalno, v nacionalnem interesu, v interesu naših 
delavcev in vseh naših prebivalcev. 

Glede na vse povedano vendarle predlagam, da komisija, katere ustanovitev 
predlaga odbor, poskuša poleg predlaganih nalog oceniti tudi vzroke, ki so 
v proračunski razpravi privedli do napačnega informiranja našega zbora glede 
materialnega položaja šolstva. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Želi še kdo besedo? Mislim, da se boste 
strinjali, če predlagam, da sejo za eno uro pretrgamo in ob 14. uri nadaljujemo' 
z našo obravnavo. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 14. uri.) 

Podpredsednik Marija Mesarič: Tovarišice in tovariši! Nadaljujemo 
delo. Pred nadaljevanjem razprave vas obveščam, da je naknadno prispelo opra- 
vičilo izostanka z današnje seje tovariša Franca Gorenca; tovariš dr. Vilfan 
pa se ponovno opravičuje, ker je odsoten zaradi obiska tunizijske delegacije. 

Za besedo je prosil tovariš Avgust Majerič. 

Avgust Majerič: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Zal mi je, da je število navzočih tako skrčeno; domnevam, da nismo 
niti sklepčni in tudi članov izvršnega sveta, katerim je moja razprava: predvsem 
namenjena, ni tukaj. Zato sprašujem ali naj razpravljam ali ne? 

Podpredsednik Marija Mesarič: Razprava se lahko tudi brez sklepč- 
nosti nadaljuje, sklepati pa ob taki udeležbi ne moremo! Tovarišem, katerim 
je, poleg nas seveda, razprava namenjena, bomo v pismeni obliki posredovali 
razpravo. 

Avgust Majerič: Hvala lepa! Predvsem želim povedati, da je se- 
danji položaj kritičen, vendar pa se ne morem otresti prepričanja, da nam 
kljub sedanjemu stališču izvršnega sveta pri obravnavanju te problematike 
manjka političen koncept in stališče, ki bi bilo sprejemljivo tudi za bodoče. Ne 
vem, kaj se je v tem času spremenilo. V februarju smo v tem zboru o tej zadevi 
veliko govorili in razpravljali, takrat se poslanci tega zbora niso strinjali s 
predlagano proračunsko politiko. Ne vem, kaj je na področju izobraževanja 
in vzgoje zdaj, meseca julija, novega, da zaradi tega lahko menjamo naš ta- 
kratni koncept, oziroma da izvršni svet odstopa od stališča, ki ga je takrat zelo 
prepričljivo in vehementno zagovarjal. Lovorike, ki jih danes dobiva izvršni 
svet s tem, da se mi strinjamo z njegovim stališčem, se mi zdijo precej trnove. 
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Zdi se mi, da to pomeni v določenem smislu tudi negiranje tiste politike, ki jo 
je v tistem času zastopal izvršni svet. 

Sem član odbora za družbeni plan, finance in proračun, kot se je imenoval 
doslej. V tem odboru smo tri dni sedeli in razpravljali o tem, ali bi lahko kje 
našli kakšen milijon v proračunu, pa nam ni uspelo. V tridnevni razpravi smo 
našli okrog pet ali deset milijonov starih dinarjev, pa še te smo potem iz obupa 
vrnili tja, kjer smo jih sprva vzeli. Danes pa se pojavljajo rezerve, ki smo jih 
že nekajkrat, torej ne v zvezi s tem problemom, temveč z drugimi stvarmi, 
načeli. Teh rezerv po mojem mnenju niti ni, temveč gre v bistvu za dohodek 
prihodnosti. Čeprav smo že nekajkrat prisegli, da bodočih dohodkov ne bomo 
jedli, se ne morem otresti prepričanja, da to vendarle delamo kljub našim pri- 
segam, na primer v zvezi z najetjem posojila za sanacijo kliničnih bolnišnic in 
drugimi stvarmi, ki sicer ne sodijo semkaj. 

Mislim, da financiranje in izobraževanje vzgoje pri nas sistemsko ni 
rešeno. S temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi in z našimi politično-teritorial- 
nimi enotami v sedanji obliki in sedanji sestavi tega problema verjetno ne bomo 
mogli rešiti. S tem smo kupili samo gasilski avtomobil, da bomo požar delno 
pogasili, vendar ne tudi vzrokov požara. Se vedno imamo občine, ki jih dotira 
republika, čeprav smo ob sprejemanju proračuna in naše politike za leto 1968 
naglašali, da skušamo s tem zmanjšati število dotiranih občin v naši republiki 
na minimum. Danes se nam ta politika seveda lomi, saj pravzaprav vse občine, 
z redkimi izjemami, trkajo na vrata republike in želijo dopolnilna sredstva. 

Ob tem pa se pravzaprav še nismo lotili osnovnega problema v družbeni 
nadstavbi, predvsem na področju kulture in prosvete in drugih družbenih 
služb. Poiščimo daljnosežne rešitve v smislu reforme, pri čemer je treba jasno 
zavzeti stališče, kaj potrebujemo, ob tem pa seveda upoštevati, kaj zmoremo, 
Tega vprašanja pa sedanji predlog ne rešuje. Kadar se postavi vprašanje obstoja 
posamezne šole, orkestra, gledališča ali podobne institucije, vedno zaženemo 
hrup in se zadeva ne premakne niti za korak naprej, oziroma ostane vse pri 
starem. 

Ob takšnem parcialnem reševanju teh problemov seveda ne moremo pri- 
čakovati, da bi te probleme sistemsko rešili za daljši čas. 

Izvršni svet je poudarjal, da ne dovoljuje sile, da se ne uklanja sili in da 
ni svojega stališča zavzel zaradi sile, jaz pa postavljam vprašanje, zaradi česa je 
potem svoje stališče v treh mesecih spremenil? Ali ne zaradi nekega odpora, 
sicer upravičenega? Menim, da je treba preostali čas do konca tega leta iz- 
koristiti za intenzivno reševanje vseh problemov na tem področju, kajti danes 
razpravljamo le o zasilni rešitvi, da popravimo zamujeno. Nikakor ne smemo 
dopustiti, da bi pereča vprašanja financiranja šolstva ostala nerešena in bi stali 
prihodnje leto spet pred enakimi problemi. Zdaj nenehno iščemo nekakšne 
rezerve, s katerimi popravljamo zamujeno, namesto, da bi se lotili reševanja 
sistemskih vprašanj, ki terjajo poglobljeno razpravo. Lotimo se že vendar 
enkrat problemov, ki nas tarejo in jih rešujemo kompleksno! Tako pa rešujemo 
enkrat zdravstvo, drugič šolstvo in to parcialno, pri čemer vedno ostajajo vpra- 
šanja na drugih področjih nerešena oziroma se v tej zvezi še bolj zaostrijo. 
Vrtimo'se v nekakšnem začaranem krogu, v katerem se problemi odpirajo drug 
za drugim, ko gasimo en požar, se že pojavljajo novi. Mnenja sem torej, da 
predlagane rešitve niso takšne, da bi nam zagotovile 'Odstavitev problema z 
dnevnega reda, temveč pravzaprav pomenijo v določenem smislu poraz iz- 
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vršnega sveta in s tem tudi naše skupščine, ki je dala soglasje takšni politiki. 
Pri tem nosim del te krivde tudi sam. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala! Prosim, tovariš inž. Slavko 
Jakofčič ima besedo! 

Inž. Slavko Jakofčič: Ta dialog je namenjen izvršnemu svetu; ker 
pa ne vidim v dvorani nobenega člana izvršnega sveta — verjetno so člani 
izvršnega sveta zadržani — predlagam, da sejo prekinemo, dokler ne pridejo 
v dvorano, da razprava ne bi tekla brez njih. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Od izvršnega sveta o razlogu nje- 
gove zadržanosti nisem prejela obvestila, zato smatram, da je odsotnost njegovih 
članov samo podaljšek opoldanskega odmora. Vendar prisostvuje temu razgo- 
voru sekretar tovariš Martelanc, ki bo lahko v polni meri, če se s tem strinjate, 
ta dialog in nadaljnje izvajanje posameznih poslancev prenesel izvršnemu svetu, 
ker je to področje, za katerega on odgovarja. 

Ce se s tem strinjate,, bi obravnavo nadaljevali, če pa želite, jo lahko tudi 
prekinemo. 

Sklepanje o tem je odveč, kajti člani izvršnega sveta prav zdaj prihajajo 
v dvorano. 

Prosim, besedo ima tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Moja razprava ni polemičnega značaja, bo pa takrat, ko bomo imeli pred 
seboj dokončne elemente in argumente, ki nam jih bo predložil izvršni svet. 
Sklicujoč se na podatek, ki ga je povedal podpredsednik izvršnega sveta 
dr. Hočevar, o »ad hoc« skupini, ki jo je imenoval izvršni svet, sklicujoč se na 
poročilo podpredsednice odbora za prosveto in kulturo, ki je povedala, da bo 
odbor predlagal tri člane v posebno medzborovsko komisijo našega zbora in 
prosvetno-kulturnega zbora; sklicujoč se nadalje na to, da je prosvetno-kul- 
turni zbor te tri člane že imenoval; sklicujoč se na zelo polemičen ton tova- 
rišice podpredsednice; in predvsem na osrednjo misel dialoga med skupščino 
in izvršnim svetom, ta izhaja iz'razprave tovariša inž. Jakofčiča — predlagam, 
da bi danes tudi v tem zboru imenovali tri člane v medzborovsko komisijo. 
To predlagam še posebej zaradi tega, ker naj bi ta medzborovska komisija ne 
imela samo trenutnega značaja, se pravi naloge, da spremlja in ugotavlja ele- 
mente po predlogu izvršnega sveta, temveč bi bila, kot sem to razumel, traj- 
nejšega značaja. Prav zaradi tega, ker se naša obravnava razvija v tej smeri, 
ne vidim nobenega razloga zoper tos da bi današnji zbor imenoval svoje tri 
člane: Ce bo naš zbor imenoval te tri člane šele na naslednji seji našega zbora, 
bo to imenovanje pravzaprav že »post-festum«, takrat bomo namreč že obrav- 
navali elemente, ki nam jih bo izvršni svet predlagal. Začudilo me je, da v 
9. točki »imenovanja in volitve« tega imenovanja ni na dnevnem redu. Prosim, 
tovarišico predsedujočo, da se 9. točka dnevnega reda dopolni z imenovanjem 
treh članov našega zbora v to komisijo. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa, Vendar je prošnja 
povsem odveč, ker je to že predvideno v dnevnem redu naše seje. Celotnega 
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postopka ob kratkem naslovu točke dnevnega reda žal ne moremo obrazložiti. 
Hvala pa kljub temu. Zeli še kdo besedo? Besedo želi tovariš dr. Franc Hočevar. 

Dr. Franc Hočevar: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in to- 
variši poslanci! Bil bi zelo kratek. Najprej bi se rad zahvalil vsem tovarišicam 
in tovarišem, ki so podprli stališča izvršnega sveta. Ta stališča seveda niso 
izmišljena in niso ustvarjena v nikakršnih delavnicah izvršnega, sveta, ampak 
so rezultat stremljenj vsega naroda in prosvetnih delavcev in tudi vas poslan- 
cev tega in prosvetno-kulturnega zbora in tudi izvršnega sveta, da set enkrat to 
področje sistemsko in finančno uredi. Ob tem, ko je tekla diskusija o teh 
stališčih, so bile dane tudi neke politične ocene zadnjih dogodkov. Ne bi se 
spuščal v oceno teh dogodkov in tudi ne v polemiko z nekaterimi trditvami, 
ki so bile tu postavljene, ampak bi namesto tega želel predvsem opozoriti na 
naslednja dejstva: 

Prvič: Lansko leto junija je bil na izvršnem svetu posvet s predsedniki 
občinskih skupščin, kjer je bila jasno postavljena med drugim dilema, v kakšno 
smer želimo razvijati stvari v naši republiki. Ali trpeti stanje nekakšne fede- 
racije komun, ali se razvijati v sodobno organizirano slovensko družbo, kar 
ima seveda potem posledice na vseh področjih. Za tem je dva meseca trajala 
na zveznem nivoju diskusija o proračunu. Vztrajno smo zahtevali delimitacijo 
in pri tem navajali predvsem kot argument težak materialni položaj v šolstvu 
in položaj staro upokojencev. Ko so bili končno izglasovani zvezni instrumenti, 
to je 29. decembra 1967. leta, smo 12. februarja 1968, če se ne motim, prišli 
z republiškim proračunom. V tej proračunski debati o šolstvu nismo zavračali 
nobenih zahtev in kritik, ki so bile takrat izražene glede materialnega položaja 
v šolstvu in potrebe, da se to področje sistemsko uredi. Ce se boste prav spo- 
mnili, sem jaz vimenu izvršnega sveta izrecno formuliral, da teh kritik in zahtev 
ne zavračamo, ampak da se nahajamo v časovni stiski, ko ne moremo do spre- 
jetja proračuna teh stvari rešiti in je takrat izvršni svet sprejel naslednji dve 
obveznosti: Prvič, če se bo pokazalo (ker se je dvomilo), da ne bodo ta sredstva 
zadostna, da bo zmeraj pravočasno prihajal pred skupščino s predlogi, da se 
materialna situacija popravi; drugič, da bo do 1. septembra 1968 predložil skup- 
ščini dolgoročne rešitve tako glede sanacije materialnega položaja kot tudi 
glede ureditve sistema financiranja in funkcioniranja šolskega sistema. S sta- 
lišči, ki jih je izvršni svet predložil za sejo tega zbora, izpolnjuje to svojo 
obveznost. 

Kar se tiče odprtih vprašanj študentov, bi moral reči, da je bil izvršni svet 
v kontaktu z Zvezo študentov kot predstavniki študentov, že od meseca janu- 
arja tega leta. Dogovoril se je takrat s predstavniki študentov, da bo Zveza 
študentov pripravila celoten material, ki zadeva problematiko študentov. Ta 
material so študentje predali izvršnemu svetu konec marca tega leta. Nato 
je 8. aprila odbor za znanost, kulturo in prosveto izvršnega sveta ob sode- 
lovanju predstavnikov študentov ta material pretresel in zasnoval politiko 
glede teh vprašanj, ki je bila teden nato potrjena na plenarnem zasedanju 
izvršnega sveta. 

Pri študentskih vprašanjih niso v tej novi situaciji nastala nobena do- 
datna vprašanja, razen tista, za katere tudi takrat študentje niso vedeli, to 
je ta konflikt z upravo v študentskem naselju, katerega sem danes v svojih 
uvodnih besedah omenil. Razen tega so naknadno prijavili še potrebo sanacije 
naselja in akademskega kolegija, kar takrat niso uvrstili med svoje zahteve. 
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Izvršni svet v tej situaciji, katera je nastala v odnosu s študenti, ni na- 
pravil nič drugega, kot da je potrdil svojo prejšnjo politiko in zagotovil, da bo 
ta naknadna vprašanja reševal v istem duhu, kot je to politiko zastavil. Ne bi 
ponavljal podrobnosti te odločitve, ker sem jih že zjutraj navedel. 

Sredi maja je odbor za znanost, kulturo in prosveto izvršnega sveta raz- 
pravljal o situaciji v šolstvu, in zasnoval ukrepe, ki jih bo predlagal izvršnemu 
svetu, da jih takoj sprejme. 27. maja je izvršni svet vse te sklepe sprejel, ki so 
bili pozneje formulirani in objavljeni v obliki stališč, ki so vam znana. 

Iz omenjenega torej izhaja, da nismo to situacijo in ta vprašanja reševali 
pod nobenim pritiskom, ropotom in prisilno, ampak sistematično delali na teh 
vprašanjih iz meseca v mesec in zato v tem pogledu mislim, da niso upravi- 
čene trditve, ki so bile tukaj navedene. 

Moram dodati še to, da posel, ki ga sedaj opravlja skupina članov izvršnega 
sveta in sekretarjev, da išče naknadno v proračunu za šolstvo sredstva, da je to 
izredno težka naloga' in da bi želel, da se vsi tega zavedamo. Iz finančne kon- 
strukcije, ki bo skupščini predložena za rešitev tega vprašanja, boste videli, 
kakšne napore smo morali narediti, da smo mogli ta sredstva zbrati. 

Končno bi imel samo še ta predlog, da naj prevzame komisija, ki jo formira 
skupščina kot stalno telo, ali pa telo z dolgoročno nalogo spremljanja in pro- 
učevanja področja šolstva, tudi proučevanje odprtih sistemskih vprašanj na tem 
področju. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, želi še kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Mogoče želi besedo predstavnik odbora? (Ne želi.) Ker ne, lahko 
zaključim z razpravo. Preden preidemo na razpravo o odloku o imenovanju 
komisije in o tem, o čemer je že podrobno govoril tovariš Cene Matičič, bi 
želela in dovolite, čeprav mi je neljubo, da s tega mesta še sama nekoliko 
polemiziram z dopoldanskim delom diskusije glede dela in pristopa komisije. 

Predvsem bi želela na eni strani naglasiti, da bi ta komisija, zlasti člani 
našega zbora, lahko prevzeli zelo koristne in realne podatke iz razprave tova- 
riša Brumna, hkrati pa naj vas oziroma komisijo ne zavajajo želje, ki so bile 
sprožene na posameznem terenu in ki jih ni mogoče vsaj v trenutni fazi ures- 
ničiti v taki meri, kot so bile izražene. Nedvomno, vsega naenkrat ne moremo 
zajeti in rešiti. Če ne bomo stvari pametno reševali, bo stanje še slabše, kot je 
že in kot je tovariš poslanec Majerič ugotavljal, da z rešitvijo enega problema 
ali s poskušanjem reševanja odpiramo drug problem. Oprostite mi za to mojo 
sugestijo. V skupno komisijo bi pa iz našega zbora imenovali naslednje poslance: 
Elo Ulrih-Ateno, Ceneta Matičica in Mirana Cvenka. 

Predlagam, da sprejme naš zbor odlok o ustanovitvi in izvolitvi skupne 
komisije republiškega in prosvetno-kulturnega zbora v cilju priprav predloga 
stališč o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja. Upam, da podrobnejša 
obrazložitev ni potrebna, ker'so naloge jasno nakazane. Komisija mora pri- 
praviti predlog stališč o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja, naj- 
kasneje do 30. junija, in ga predložiti Skupščini SR Slovenije. Preden dam ta 
odlok v razpravo in preden se za to odločimo, bi prosila še predstavnika izvrš- 
nega sveta za njihovo mnenje, zlasti, če je ta rok primeren in umesten glede 
na cilje, ki so postavljeni za usklajevanje. (Predstavnik se strinja.) V redu. 

Dajem predlog v razpravo. Želi kdo v tej zvezi razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Morda ima kdo spreminjevalni ali dopolnilni predlog glede sestave 
komisije. Po vašem molku sodim, da je s tem moj predlog sprejet. Zato dajem 
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odlok za imenovanje 3 članov republiškega zbora v skupno komisijo, na gla- 
sovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

S tem je odlok o imenovanju sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na predlog za izdajo za- 
kona o varstvu narave. 

Predlagatelj predloga za izdajo zakona je izvršni svet. Za svoja predstav- 
nika je določil tovariša Borisa Vadnjala in inž. Draga Lipiča. Predlog za izdajo 
zakona so obravnavali: odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komu- 
nalne zadeve republiškega zbora in občasni odbor za prizvodnjo, promet in 
poslovno sodelovanje gospodarskega zbora, ki sta predložila našemu zboru 
pismeno poročilo ter zakonodajno pravna komisija, ki je tudi dala pismeno 
poročilo. 

Na sejo zbora so bili vabljeni: predstavnik zavoda za■ spomeniško varstvo, 
predstavnik Slovenskega prirodoslovnega društva in predstavnik Planinske 
zveze Slovenije. Material ste prejeli. Nadalje, če želi kdo od vabljenih razprav- 
ljati, poudarjam, da je njihova diskusija prav tako zaželena kot od vseh 
poslancev. Mislim, da se s tem strinjate. Prosim, kdo želi besedo? Prosim, besedo 
ima tovariš Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovariši in tovarišice poslanci. Predlog za izdajo zakona 
o varstvu narave, ki ga je pripravil izvršni svet Skupščine SR Slovenije, je 
tudi opozorilo na okoliščino, da je SR Slovenija — edina republika, ki še nima 
samostojnega zakona o varstvu narave, čeprav je vodilna po svojih prirodnih 
značilnostih in znamenitostih. Ko pa predlog nadalje omenja sedanje stanje 
varstva narave, ugotavlja, da nam danes ni znana usoda okrajnih zavarovalnih 
aktov; predlogi za narodne parke; Kamniška Bistrica, Velika planina, Rakov 
Škocjan pa žal niso bili uresničeni. 

Nekoliko bi se zadržal pri vprašanju varstva Velike planine, ki sem ga 
pred približno enim letom sprožil v obliki poslanskega vprašanja v našem zboru. 
Tako je bila odstranjena konkretna nevarnost, da bi se na Veliki planini uvelja- 
vili tipi objektov, ki na njo ne sodijo. Bodoči zakon o varstvu narave pa naj 
bi preprečil vsako samovoljno poseganje v naravo kjerkoli. V območju Velike 
planine so se že pred desetimi leti uveljavile težnje in smernice, ki so v 
predlogu za izdajo zakona o varstvu narave, o katerem razpravljamo danes. 
Takrat se je s predlogom za zgraditev žičnice na Veliko planino pojavila potreba 
po zavarovanju in ohranitvi te značilne planinske pokrajine z njenimi pastir- 
skimi selišči. V nadaljnjem urbanističnem načrtovanju in predvideni zgraditvi 
turističnih objektov in gostinskih kapacitet na tem območju je bilo treba 
ohraniti predvsem široke pokrajinske poglede na okolišni gorski svet, ohraniti 
planinske pašnike in obstoječa pastirska selišč^ ter zgraditi nove zaselke in 
objekte, ki naj bi se s svojo gmoto ter oblikovanjem in lego vključili v že 
obstoječe z lokalno arhitekturno tipiko poudarjeno okolje. 

Glede na predvideni množični priliv, turistov in z njim nujno zvezano 
komercializacijo je postala za spomeniško službo še posebej pereča potreba po 
ohranitvi in vzdrževanju pastirskih selišč, tega našega najrazsežnejšega etno- 
grafskega spomenika. Zato je bilo na Veliki planini nujnejše kot kje drugje 
uporabiti dosledno načelo o varstvu narave in oblikovanju pokrajine, kot tudi 
načela o varstvu kulturnih spomenikov, z njihovo bližnjo okolico vred. Pra- 
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vilno obravnavanje velikoplaninske pokrajine ob zgraditvi nihalne in sedežne 
žičnice in ob postavitvi okoli 80 počitniških ter gostinsko turističnih objektov 
je poučen primer, kako je možno gorsko pokrajino z njenimi naravnimi zna- 
čilnostmi ohraniti in oblikovati, ne da bi jo bistveno estetsko prizadejali in s 
tem razvrednotili. 

Spomeniško varstveni službi in pristojnim organom je uspelo obdržati 
obravnavanje in oblikovanje tega pokrajinskega kompleksa na ustrezni stro- 
kovni ravni in v mejah naravno varstvenih in spomeniško varstvenih načel. 
Temeljne poteze tega koncepta so bile: ločiti pašnje — planinski prostor s pastir- 
skimi selišči in gozdovi, od turističnega prostora s počitniškimi zaselki, gostin- 
skimi objekti in turističnimi napravami. Nadalje, ohraniti velikoplaninsko 
pokrajino čim bolj nedotaknjeno. To je, ohraniti prav tako značilna pastirska 
selišča, hkrati pa razviti in zgraditi turistično območje ob žičnici na gospodarsko 
manjvrednem zemljišču Velike planine. Razumljivo je, da je takšen arkitekturni 
koncept, temelječ na vizualni ohranitvi in ponovitvi značilnosti pastirskih selišč 
velikoplaninske pokrajine izzval odpor nekaterih lokalnih krogov, katerih 
gledanja so standardno utesnjena in, ki jim je tuja prav naša domača regionalna 
arhitektura ter so brez posluha za njeno atraktivnost v turizmu. Navajali so, 
češ da je ta arhitektura dediščina naše zaostalosti in je ne kaže uporabljati 
in modificirati za rekreacijske in turistične namene. Posamezniki so menili, 
da je treba individualno planinsko pašo likvidirati in s tem tudi pastirske 
koče, oziroma selišča in postaviti odprte skupne hleve in podobno. K sreči 
je čas dokazal, da se lahko uveljavi ureditveni koncept, ki upošteva naravno- 
varstvene, turistične, rekreacijske, živinorejske, gozdarske in druge interese. 
Dalje, da se lahko ta koncept kljub ostrim nasprotovanjem posameznikov 
uveljavi, da živi in se razvija v interesu regije, pa tudi v interesu turističnega 
razvoja določenega širšega območja. 

Primer, ki sem ga navedel, je značilen za našo preteklo dobo in dokazuje, 
da so bile nekatere urbanistične naloge realizirane z uveljavljanjem naravno 
varstvenih načel, kot jih vsebuje predlog za izdajo zakona o varstvu narave, 
ki ga obravnavamo in s katerim se strinjam. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Za besedo je prosil tovariš 
inž. Drago Lipič. 

Inž. Drago Lipič: Tovarišice in tovariši poslanci. Kljub temu, da je 
tovariš Kreft že začel z diskusijo, mi dovolite, da dam nekaj uvodnih misli. 
Mislim, da je tovariš Kreft to pravico oziroma željo, da bo diskutiral 
tudi o tej točki dnevnega reda, izrazil že v svoji prejšnji diskusiji. Pred 
razpravo o predlogu za izdajo zakona o varstvu narave mi dovolite, da opozorim 
na nekatere najbolj pomembne razloge, ki utemeljujejo potrebo po predlaganem 
zakonu. 

Ogromen razvoj znanosti in tehnike je človeštvu prinesel velik napredek 
civilizacije in pospešil tempo urbanizacije. Toda hkrati je ta napredek ogrozil 
človeka, njegovo zdravje in psihično občutje in njegovo okolje, ozračje, pitno 
vodo, plodno zemljo, rastlinstvo in živalstvo. To so razlogi, da se v sodobno 
razvitih deželah postavlja vse bolj v ospredje zahteva po smotrnem gospodar- 
jenju z vsemi naravnimi dobrinami in po varstvu narave zaradi človeka, kate- 
remu služi. Problemi, s katerimi se človek srečuje pri svojem pospešenem 
gospodarskem delovanju, in nevarnosti, ki mu grozijo, torej narekujejo kom- 

4* 
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pleksno varstvo narave in s samim tem zavračajo dosedanje pojmovanje var- 
stva narave, ki se je omejevalo le na posamezne naravne znamenitosti ali 
pojave. 

Ob pogojih naše družbeno-politične ureditve in gospodarskega razvoja je 
civilizacija in koncentracija urbanizacije tudi pri nas že dosegla tako stopnjo, 
ko začenjajo učinkovati tudi njeni negativni vplivi na človeka in naravo. Pozno 
uveljavljeni sistematični ukrepi na področju prostorskega, regionalnega in 
urbanističnega planiranja, stihijsko in nesmotrno izkoriščanje narave in njenih 
dobrin, nas opozarjajo na potrebo, da pričnemo sistematično skrbeti za varstvo 
narave in plansko usklajevati gospodarske in druge človeške posege v naravo, 
da s tem zagotovimo sebi in bodočim rodovom pogoje za razvoj. Razlogi za 
predlagano zakonsko ureditev se torej opirajo na povsem realne pogoje, ki 
zadevajo sedanji in bodoči razvoj naše družbe. K temu nas navaja tudi izredno 
prirodno bogastvo naše dežele, njene značilnosti in znamenitosti, ki nam nudijo 
vse pogoje za perspektivni širok razmah turizma in rekreacije, in s tem v 
zvezi za razširitev vseh terciarnih dejavnosti in oplemenitev našega gospo- 
darstva. Končno naj še omenim, da odnos do narave in njenega varstva 
odraža stopnjo kulture vsakega naroda in da je zato naša dolžnost, da spoštu- 
jemo in varujemo naše naravne dobrine. 

V obrazložitvi predloga smo ugotovili, da je sedanja zakonska ureditev o 
varstvu narave pomanjkljiva, da služba varstva narave tako rekoč nima svoje 
organizacije in da njena dejavnost po vsebini še ne ustreza pojmu tretmaja 
kompleksne dejavnosti. Če hočemo odpraviti dosedanje pomanjkljivosti, moramo 
sprejeti zakon, zgrajen na novih, sodobnih zasnovah. Končno nas k temu zave- 
zuje tudi ustava SR Slovenije, ki razglaša, da so naravne znamenitosti, ki 
imajo poseben pomen za družbeno skupnost, pod posebnim družbenim varstvom. 

Med izhodišči za novi zakon o varstvu narave naj poudarim predvsem 
tesno oslonitev varstva narave na regionalno in urbanistično planiranje ter 
valorizacijo slovenske pokrajine v celoti s stališča naravovarstvenih meril. Ti 
dve izhodišči sta utemeljeni zato, da odpravimo dosedanjo subjektivno ocenje- 
vanje pokrajinskih območij in naravnih lepot in da jih na podlagi objektivnih 
meril uvrstimo med vrednote določenih kategorij in jim določimo ustrezno 
stopnjo družbenega varstva. Usklajevanje in oslonitev na prostorno planiranje 
pa omogoča dejavnosti varstva narave aktivno vlogo pri določanju površin 
za razločno gospodarsko in drugo družbeno rabo, hkrati pa njen aktivni vpliv 
pri izkoriščanju takih površin. S tem pa tudi ta dejavnost izgubi svojo pasivno 
vlogo v našem gospodarskem in družbenem življenju. 

Pri svojem uvodnem razlaganju sem se omejil le na najbolj pomembne 
razloge, ki narekujejo sprejetje zakona s tega področja. Ker je Skupščina SR 
Slovenije s svojimi stališči v zvezi z nekaterimi konkretnimi razpravami o 
varstvu posameznih pokrajinskih območij že potrdila svoja stališča v smeri, 
ki jo zastopa naš predlog, pričakuje izvršni svet tudi sprejetje predloga za 
izdajo zakona o varstvu narave. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Hkrati se opravičujem, da 
nisem uvodoma dala besede predstavniku izvršnega sveta. V samem materialu, 
ki nam je bil predložen, sta namreč prav ta predlog in želja izvršnega sveta 
tako jasno izraženi, da sem smatrala, ker ni bilo prijave s strani izvršnega sveta, 
da je skoraj nepotrebna uvodna obrazložitev spričo dejstva, da je bila prav v 
tem domu tolikokrat izražena misel, da se naj te stvari zakonsko uredijo. 
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Nadaljujemo z razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) To je ponovni 
dokaz, da so stvari zelo jasne in da bomo lahko prešli h glasovanju. Ali želi 
morda kdo od vabljenih predstavnikov povedati svojo misel? (Ne želi nihče.) 
Potem smatram, da lahko zaključim razpravo in dajem predlog za izdajo zakona 
o varstvu narave na glasovanje. Kdor je za sprejetje tega predloga, 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 za izdajo zakona 
o varstvu narave. Osnutek zakona naj temelji na načelih, ki jih navaja pred- 
lagatelj v predlogu za izdajo zakona in na dopolnitvah, ki so bile predlagane 
v poročilu odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve 
republiškega in občasnega odbora za proizvodnjo, promet in poslovno sodelo- 
vanje gospodarskega zbora, ter zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je predlog zakona o 
dopolnitvi zakona o predstavnikih družbene skupnosti v svetih nekaterih zavo- 
dov s področja kulture, katerih ustanovitelj je SR Slovenija. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet ter predlagal, da se zakon obrav- 
nava po skrajšanem postopku kot zakonski predlog tako, da se vse tri faze 
postopka za sprejem zakona združijo. Predstavnika izvršnega sveta sta tovariš 
dr. France Hočevar in Tomo Martelanc. Predlog zakona sta obravnavala odbor 
za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila zboru 
pismeni poročili. Ali želita predstavnika odbora dati še ustno obrazložitev? 
Želita? (Ne.) Hvala. Ali želi predstavnik izvršnega sveta dati uvodno besedo? 
(Ne želi.) Hvala. Potem pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, da nihče ne želi besedo, zato zapiram razpravo in dajem predlog 
zakona na glasovanje. Najprej moramo glasovati o tem, če se strinjate s predla- 
gateljem, da se predlog zakona sprejme po skrajšanem postopku, in sicer vse 
tri faze hkrati. Kdor je za tak predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina poslan- 
cev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En 
poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor z enim vzdržanim glasom sprejel predlog 
za skrajšanje postopka za. sprejem zakonskega predloga. 

Dajem na glasovanje predlog zakona. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je zakonski predlog soglasno sprejet. 

S tem prehajamo na 8. točko dnevnega reda in sicer na zaključni 
račun sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1967. 

Predlagatelj zaključnega računa je upravni odbor sklada SR Slovenije za 
pospeševanje kulturnih dejavnosti. Predstavnik sklada je tovariš Ivo Tavčar. 
Zaključni račun je obravnaval odbor za prosveto in kulturo in dal pismeno 
poročilo k zaključnemu računu sklada in k predlogu odloka o potrditvi zaključ- 
nega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za 
leto 1967, ki ga je predložil začasni odbor za kulturne dejavnosti prosvetno- 
kulturnega zbora. Predlog odloka je obravnavala tudi zakonodajno-pravna 
komisija in prav tako zboru predložila pismeno poročilo. 

Gradivo je bilo poslano izvršnemu svetu na podlagi 165. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 
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Ali želi kdo od predstavnikov odbora ali predstavnikov sklada oziroma 
izvršnega sveta besedo? (Ne želi nihče.) Ugotavljam, da nihče ne želi razprav- 
ljati, zato zaključim razpravo in dajem predlog odloka o potrditvi zaključnega 
računa sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1967 
na glasovanje. Prejeli ste ga v materialu. Ali želite, da odlok v celoti čitam? 
(Ne.) Potem prosim, da glasujete o odloku. Kdor je za, naj dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? 
(Pet poslancev.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor odlok o potrditvi zaključnega računa 
sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1967 sprejel 
z enim glasom proti in s petimi vzdržanimi glasovi. 

S tem prehajamo na 9. točko dnevnega reda, in sicer na finančni 
načrt sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1968. 

Finančni načrt je predložil upravni odbor sklada SR Slovenije za pospeše- 
vanje kulturnih dejavnosti. Predstavnik tega sklada je, kot sem že povedala, 
tovariš Ivo Tavčar. Finančni načrt sklada sta obravnavala skupno s predlogom 
odloka o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za pospeševanje 
kulturnih dejavnosti za leto 1968, ki ga je predložil začasni odbor za kulturne 
dejavnosti prosvetno-kulturnega zbora, odbor za prosveto in kulturo našega 
zbora in zakonodaj no-pravna komisija. Odbor in komisija sta predložila zboru 
pismeno poročilo. 

Gradivo je bilo poslano izvršnemu svetu na podlagi 165. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Prosim, ali želi kdo od predstavnikov izvršnega sveta ali predstavnik sklada 
besedo? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Besedo ima predstavnik odbora, tovariš 
Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Čeprav je odbor za prosveto in kulturo našega zbora dal pismeno poro- 
čilo, ki ga imate pred seboj, sem mnenja, da sem kot poročevalec tega odbora 
dolžan seznaniti republiški zbor s pomisleki, ki so nas vodili do tega, da se v 
poročilu zavestno nismo odločili niti za sprejemanje niti za odklanjanje predloga 
o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti za leto 1968. Kot pravim je take vrste odločitev popolnoma zavest- 
nega značaja. Z njo smo hoteli probleme, ki jih tu predstavljamo, široko razgr- 
niti pred ta naš najvišji forum in to z upanjem in željo, da bi široka debata 
sama implicirala sklep o sprejetju oziroma odklonitvi predloga. Naj navedem 
osnovne in temeljne pomisleke za našo odločitev: 

1. Poslovanje sklada: Odbor je mnenja, da je poslovanje sklada vse premalo 
javnega značaja. S tem mislimo na konzultacije, ki bi jih moral sklad izvršiti 
s prosilci za sredstva in to še pred sprejemanjem finančnega načrta. Takšen 
uzus je bil v preteklih letih v navadi. Razen tega je bilo posebno naglašeno, 
da je predloženi finančni načrt pomanjkljivo argumentiran. Tu mislim na 
podrobnejši prikaz razdelitve sredstev posameznim institucijam. Ta je bil šele 
en sam dan pred obravnavo v našem odboru in v prosvetno-kulturnem zboru 
dostavljen v enem samem primerku za; celo skupščino. Poslanci prosvetno- 
kulturnega zbora, kot tudi našega odbora, so prav zaradi tega izražali dvome 
o objetivnosti predloženega materiala. 
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2. Razdelitev sredstev sklada: Dejstvo je, da je 80% vseh sredstev name- 
njenih za financiranje kulturnih zavodov nacionalnega republiškega pomena, 
katerih ustanovitelj je Skupščina SR Slovenije. Ta sredstva se odtekajo glede 
na zatečeno stanje. Poslanci so mnenja, da je v tem pogledu moč govoriti le o 
vzdrževanju, ne pa o pospeševanju kulturne dejavnosti. Često je bila izražena 
misel, da je to le ostanek oziroma nadaljevanja budžetskega sistema, ki se je 
brez korektiva in brez ustreznih meril prenesel iz republiškega budžeta v sklad. 
Mnenje poslancev je, da bo treba tudi za to, sedaj le budžetsko dejavnost, 
postaviti bolj objektivna merila za njihovo delitev. Opozorjeno je bilo prav 
tako, da je od sredstev, ki so namenjena gledališki, glasbeni in likovni dejav- 
nosti, 40'°/o teh sredstev, stalno namenjenih le likovni dejavnosti. Razmerje 
4/s : V5 v korist fiksnih vzdrževalnih stroškov je nedvomno zelo problematično 
in spravlja pod vprašaj sam naslov sklada, ki se imenuje sklad za pospeševanje 
kulturnih dejavnosti. 

S tem v zvezi je bilo posebno poudarjeno mnenje, da bo potrebno čim- 
prej spremeniti namen in metode dela samega sklada. 

3. Delitev sredstev, ki ostanejo za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Kvan- 
tum teh sredstev je še vedno toliko pomemben, da bi bilo pričakovati bolj 
ustrezna in objektivna merila za njih delitev. V tem pogledu je bilo- posebej 
poudarjeno, da je princip teritorialnosti, pa čeprav ga ni smatrati za enega 
bistveno važnih, nedvomno zelo zapostavljen in neupoštevan. Druga bistvena 
pomanjkljivost je v pomanjkanju koncepta kulturne politike, kar vodi v nevar- 
nost subjektivnih odločitev in ocen. Čeprav; je soangažiranje občinskih sredstev 
za financiranje kulturnih dejavnosti pomemben element, je bil izražen pomislek, 
da bi doslednost v tem pogledu lahko vodila do ekonomizacije kulture, kar 
nedvomno ne more biti smoter tega sklada. Mnenja smo, da sklad po tem takem 
ne more biti v stanju, ki bi mu dovoljevalo zadovoljivo pospeševanje in uskla- 
jevanje celotne slovenske kulturne politike. To nas že vodi v misel, da bo 
treba delovanje in metode tega sklada, upoštevaje bolj racionalna, učinkovitejša 
in smotrnejša načela delitve sredstev, ki jih družba za te namene daje in 
prispeva, v bodoče prikrojiti in podrediti smotrom in načelom pospeševanja 
kulturnih dejavnosti na celotnem teritoriju Slovenije. 

Prosvetno-kulturni zbor je recimo izrazil mnenje, da je delovanje sklada 
v celoti odraz nedoslednosti, neurejenosti in nenačelnosti v financiranju kulture. 
Tudi mnenje našega odbora je dokaj podobno tem trem maksimam prosvetno- 
kulturnega zbora. Dodajamo le, da je za reševanje nezavidljivega položaja 
sklada potrebno čim hitreje ugotoviti in sprejeti: 

1. izoblikovanje kulturne usmerjenosti Slovenije; 
2. oceno kvantitativnosti o materialnih pogojih kulturnih dejavnosti; 
3. realno oceno o zadostnosti oziroma nezadostnosti sredstev, ki jih družba 

v tem zelo zaostrenem obdobju izvajanja gospodarske reforme lahko namenja 
kulturni dejavnosti, in 

4. ocena načina, kako naj se sklad v bodoče napaja. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
tovarišica Ela Ulrih. 

E1 a Ulrih: Začeti bi morali svojo diskusijo pravzaprav tam, kjer je 
odgovor najmanj jasen. To je, kaj je slovenska kulturna politika? Konkretneje, 
kaj je v tej politiki republiškega pomena in kaj je občinskega pomena? Dejav- 
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nost nekaterih društev in organizacij presega društven okvir in pomeni neka 
prizadevanja za dvig nacionalne kulture, kaj pa je zgolj društveno izživljanje? 
Tega žal ne vemo, zato nam je razsojanje o ustreznosti delitve sredstev, s kate- 
rimi je razpolagal upravni odbor sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti, 
otežkočeno, če že ne onemogočeno. 

Kljub temu, da ne obstaja niti približno opredeljena kulturna politika repu- 
blike, pa vendar izgleda, da bi lahko prišli do nekoliko enotnejših pogledov, do 
približno točnih ocen pomena posameznih kulturnih institucij, če bi poslovali 
odprto. Ne glede na to ali so vzroki za tako poslovanje subjektivnega ali objek- 
tivnega značaja, verjetno so objektivnega, ker se je upravni odbor sklada for- 
miral zelo pozno, komaj decembra preteklega leta in samostojne politike v tem 
kratkem času še ni mogel zasnovati, je osnovna kritika, ki jo hočem izreči v 
tem, d:a je poslovanje tako, kakršno je, nevzdržno, da bi ga tolerirali še v 
prihodnje. Čeprav se ta sklad v celoti napaja iz republiških sredstev, se ta 
sredstva potem popolnoma zaprto razdeljujejo s pravzaprav z ničemer uteme- 
ljevano argumentacijo. Da ne bi na dolgo razpravljala o tem, ker smo to že 
povedali v poročilu, kakor sedaj v izvajanjih tovariša Matičiča kot poročevalca 
odbora, bi poskušala stvari nekoliko ilustrirati. 

V preteklem letu so se sredstva tega sklada razdeljevala tako, da je na 
vso Slovenijo odpadlo 29 % sredstev in na Ljubljano 70 %, v tistih 29% je 
recimo Maribor, kot drugo največje mesto v Sloveniji, zajet z 0,71 °/o partici- 
pacije na masi sredstev. Letos se stvari po predloženem finančnem planu bistve- 
no ne spreminjajo oziroma se ohranja v glavnem taka struktura potrošnje, 
kakor je bila sprejeta v lanskem letu. S to razliko, da se za tisti del obveznega 
financiranja, ki skladu ostane po naročilu skupščine, povečajo sredstva za 8 °/o; 
ostali koristniki pa dobijo sredstva prek razpisa v glavnem tako razdeljena, 
kakor so jih dobivali lani. Ce ilustriram zdaj samo s primerom Maribora, potem 
moram ugotoviti, da je Maribor letos udeležen na sredstvih sklada za pospe- 
ševanje kulturnih dejavnosti z 0,66%, torej še skoraj za 0,1% manj kot 
lani. 

Ne zavzemam se za Maribor, ampak ugotavljam, da je Maribor drugo 
največje mesto, ki ima polovico manj prebivalstva, kot ga ima Ljubljana, še 
zmeraj za 2—3-krat več kot naslednje največje mesto. Nadalje, da se na Maribor 
navezuje širša regija, ki nujno hodi po svojo kulturno hrano v sam center, ali 
pa je ta center dolžan to kulturo približati tej širši regiji. Razdalja med Mari- 
borom in Ljubljano je vendar takšna, komunikacije pa slabe, da ne moremo 
zahtevati, da vsa ta obsežna slovenska regija hodi po kulturno hrano v 
Ljubljano, kar bi morda bilo sprejemljivo oziroma upravičeno pričakovati za 
nekatere bližnje občine. 

Mariborsko slovensko narodno gledališče troši okoli 450 milijonov S di- 
narjev letno. Od tega mora občinska skupščina prispevati 400 milijonov S din 
in tudi letos so predvidena tolikšna sredstva za financiranje te hiše. Ta hiša 
pa dobi iz republiških sredstev celih 6 milijonov S dinarjev. 

Celotna glasbena dejavnost Maribora predstavlja v finančnem načrtu sklada 
3 700 000 S dinarjev, medtem ko je glasbeni festival v Ljubljani dobil iz 
sklada 15 400 000 S dinarjev, ali pa na primer društvo slovenskih skladateljev 
8 milijonov S din. Ne bi rada s svojo diskusijo učinkovala pošastne, kakor 
je bila ocenjena že V odboru, ampak mislim, da pošastno učinkujejo podatki. 

Muzej in galerija v Mariboru prav gotovo opravljata neko širšo kulturno 
dejavnost — poslanstvo, kakor so občinske meje, pa vendar je galerija v Mariboru 
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dobila po tej razdelitvi, po predloženem načrtu celih 300 000 S din in muzej 
narodne osvoboditve celih 500 000 S din. 

Od društev v Mariboru je edini prišel do tega vira sredstev kurirčkov festi- 
val, to je festival mladinske literature, ki je tu deležen 300 000 S dinarjev. 
V celoti torej participira Maribor v sredstvih sklada po predloženem načrtu 
z 10 700 000 S dinarjev, kar predstavlja 0,66 '%> sredstev sklada. To se mi zdi 
malo ne glede na to, da sklad 80% svojih sredstev troši namensko, vnaprej 
odrejeno za osrednje kulturne institucije republike. Mislim, da tudi preostala 
sredstva tistih 20 %, ki predstavljajo 310 milijonov S dinarjev, pomenijo rela- 
tivno visoka sredstva. Jasno je, da so absolutno ta sredstva nezadostna, ampak 
v dani situaciji jih več ni moč pričakovati. Toda tudi nasproti tem 310 mili- 
jonom S dinarjem je 10 700 000 za Maribor kot mesto s 100 000 prebivalci in 
s takim zaledjem, s tako oddaljenostjo od republiškega centra, priznali boste, 
odločno premalo. 

Ce sem se zdaj tako po prakticistični strani približala problemu, mislim, 
da je ta problem v tem, da sklad ne razpolaga z objektiviziranimi merili razde- 
ljevanja vsaj tistega dela sredstev, ki je namenjen širši kulturni dejavnosti v 
republiki. Ce je ta merila že bilo moč izdelati, ali ne, v to se zdajle ne spu- 
ščam. Mislim pa, če ni bilo moč izdelati v tem času meril, da se je bilo 
nujno treba zavarovati pred očitkom subjektivizma s tem, da bi se sredstva 
razdeljevala kar se da javno. Mislim na način, da bi se pred dokončno razde- 
litvijo sredstev konzultiralo zainteresirano kulturno javnost o nameravani raz- 
delitvi. To je toliko , bolj upravičeno pričakovati, ker dela na tem. področju 
zelo veliko število amaterskih kulturnih delavcev, ki vlagajo v napredek, v 
razvoj kulture in prosvetljevanje velike osebne žrtve, pa za to materialno 
nikakor niso stimulirani, so pa silno občutljivi, kako se bo njihovo delo sti- 
muliralo na ta način, da jim bo omogočeno vsaj osnovno delovanje. 

Še en problem, ki bi ga želela v zvezi z merili omeniti, je načelo participa- 
cije. Upravni odbor sklada se je pravzaprav odločil za edino merilo, to je 
za samoudeležbo, ki jo pa tudi ni dosledno upošteval in to je bilo prav. Kakor 
izgleda soudeležba občinskih skupščin in zainteresiranih organizacij na prvi 
mah vabljiva, ker aktivira tudi lokalna sredstva, tako se mi zdi, da je mar- 
sikdaj popolnoma nesprejemljiva. Opozoriti želim samo na tak primer, kot je 
recimo mariborska občinska skupščina, ki je dolžna ohraniti eksistenco gle- 
dališča, dolžna dati tako visoka sredstva gledališču, to je 400 milijonov S din, da 
si s tem seveda onemogoči, da bi reflektirala na razpise sklada, ker skupščini 
oziroma domačemu občinskemu skladu kratko malo ne ostane zadosti sredstev, 
da bi se udeleževal potem še razpisov na drugih področjih, naj bo to za lite- 
raturo, za razna gostovanja, predvsem za nakup in ureditev knjižnic in tako 
dalje. Glede na navedeno in glede na to, da je približno taka situacija tudi v 
drugih občinskih centrih, predvsem tistih, ki so od republiškega centra oddaljeni 
in ki imajo razgibano lastno kulturno življenje, pa se znajdejo v podobni situ- 
aciji, glede na vse to moram glasovati proti predloženemu finančnemu načrtu. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala! Zeli še kdo besedo. Prosim, 
tovarišica Slavka Perger. 

Slavka Perger: Tovarišica podpredsednica, tovariši in tovarišice po- 
slanci. Glede na zelo jasno in podrobno obrazložitev tovarišice Ele Ulrihove 
predlagam, da bi se obravnava finančnega načrta tega sklada preložila na kas- 
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nejšo sejo. Da so njene navedbe resnične, vidimo že iz samega finančnega na- 
črta, kjer sploh ni nobene specifikacije razdelitve sredstev in je zato razdelitev 
popolnoma zamegljena. Zaradi tega predlagam, da se obravnava preloži, sicer 
pa bom glasovala proti. Hvala. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala, kdo želi besedo. Besedo ima 
predstavnik sklada, tovariš Ivo Tavčar. Prosim. 

Ivo Tavčar: Rad bi vas opozoril na nekaj okoliščin, ki bi vplivale na 
takšno ali drugačno sodbo o delu, o odločitvah sklada. 

Prvič. Najbrž je znano, da je bil zakon o skladu spremenjen lani aprila 
in da je bil spremenjen med drugim zaradi tega, da bi se združila vsa sredstva, 
ki gredo za kulturo, da se ne bi razdeljevala po dveh poteh, kot so se poprej, 
da bi se tudi ločitev med tako imenovano redno in izredno dejavnostjo posa- 
meznih ustanov premostila in da bi se sredstva razdeljevala z enotnega vidika. 
Zato so bila sredstva za tako imenovane akcije in sredstva za posamezne usta- 
nove, ki jim je ustanovitelj republika, združena v tem skladu. 

Drugič. Skupščina je imenovala novi upravi odbor šele decembra lani. 
Upravni odbor je bil sestavljen, kolikor mi je znano, prav zaradi pripomb, da 
ni enakopravno zastopano celotno območje Slovenije, tudi iz predstavnikov po- 
sameznih območij. Tako sta med drugim od 15 članov, kolikor jih sestavlja 
upravni odbor, tudi dva člana iz Maribora in sicer upravnik mariborskega gle- 
dališča tovariš Kamenik in podpredsednik mestne skupščine tovariš Požar. 

Tretjič. Upravni odbor mora temeljiti pri svojem delu na skupinah stro- 
kovnjakov, ki lahko razsojajo o umetniški oziroma kulturni vrednosti posamez- 
nih dejavnosti in se zaradi tega naslanja pri svojem delu na 7 komisij, ki šte- 
jejo 5—7 članov, sestavljajo pa jih posamezni strokovnjaki in člani upravnega 
odbora. 

Seje upravnega odbora so vedno javne in so zmerom vabljeni predstavniki 
tiska in javnosti na naše seje. Zal je malo posluha med predstavniki javnosti 
za delo odbora, zato večkrat predstavnikov javnosti ni. Razen tega je prav 
spričo demokratičnosti tudi v zakonu določilo, da obravnava finančni načrt in 
zaključni račun sklada skupščina, da ima celoten vpogled v delo upravnega 
odbora. Moram reči, da to določilo povzroča tudi določene težave pri delu 
upravnega odbora. 

Prvič, letos zaradi tega, ker je bilo zelo pozno sklenjeno, kolikšna sredstva 
bo dobil upravni odbor. 

Drugič, ker je pravzaprav delitev sredstev podvržena potrditvi skupščine, 
ki je zopet zelo pozna. Prav zaradi tega je seveda vprašljivo, ali je možno in 
če je celo potrebno in v smislu smotrne ter učinkovite porazdelitve odgovor- 
nosti med posameznimi telesi, da bi skupščina potrjevala sleherno postavko 
o razdelitvi sredstev. Če bi bilo tako, bi najbrž bilo popolnoma odveč, da 
skupščina poverja to vlogo in nalogo upravnemu odboru. Zaradi tega bi bilo 
koristneje razmisliti, da bi skupščina omogočila posamezne odločitve upravnemu 
odboru sklada s tem, da bi natančneje opredelila načela, osnove in merila, na 
temelju katerih naj se dele sredstva. — Kakšno kulturno politiko bo vodil sklad 
v imenu skupščine, najbrž ni samo zadeva upravnega odbora. 

Na vsak način ostajajo in se kažejo pri delu našega upravnega odbora neka 
nerazčiščena vprašanja, kot je na primer vloga republike pri celotnem kultur- 
nem razvoju na Slovenskem. Ta vloga republike je sporno vprašanje. Upravni 
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odbor pa se mora vendarle ravnati po zakonitih določbah, kakršna je med dru- 
gim ta, da sklad financira naloge SR Slovenije na področju kulture, ki izhajajo 
iz nalog republike kot ustanovitelja zavodov s tega področja, bodisi, da se ta 
vloga izraža pri povezovanju, usmerjanju in pospeševanju kulturne dejavnosti, 
kakor je zapisano v 5. členu zakona o skladu. Potemtakem je seveda ena izmed 
osnovnih nalog sklada, da skrbi za dejavnost kulturnih ustanov, ki jim je 
republika ustanovitelj, teh je približno 15 na Slovenskem. Med temi so tudi 
3 ustanove, pri financiranju katerih je udeleženo tudi mesto Ljubljana, čeprav 
je republika sama ustanovitelj teh treh ustanov. To so: Drama, Opera z baletom 
in Slovenska filharmonija. Financiranje teh ustanov se izvaja po posebni po- 
godbi, kjer je tudi črno na belem napisano, da sodeluje s polovico sredstev 
republika oziroma v tem primeru zdaj sklad in pa mesto Ljubljana. Moram 
reči, da samo za vzdrževanje ali financiranje teh ustanov, to je Drame, Opere 
in Slovenske filharmonije daje Ljubljana približno okoli 460 milijonov dinarjev, 
razen tega pa še sama vzdržuje mestno gledališče, mladinsko gledališče, lut- 
kovno gledališče in še druge ustanove, ki so na območju Ljubljane, kot so 
mestni muzej, mestna galerija in tako dalje. No, kljub temu so vprašanja o 
odnosih med republiko in občinami in o vlogi republike pri pospeševanju kul- 
ture gotovo taka, da bi zaslužila posebno pozornost slovenske skupščine. 

Glede tako imenovanega uzusa, ki naj bi obstajal, da bi se sklad moral 
vnaprej posvetovati z vsemi prizadetimi — a vlagateljev prošenj za posamezne 
akcije je več kot 300 — moram pripomniti, da je samo enkrat v preteklosti, 
odkar ta sklad obstaja, obstaja pa že nekaj let, in sicer v letu 1966 uporabil 
upravni odbor sklada tak način posveta, ki pa ni vnesel nikakih bistvenih spre- 
memb v odločitve, ki jih seveda po vsej pravici in tudi dolžnosti sprejema sam 
upravni odbor. Moram tudi reči, da upravni odbor ni v nikakršnem smislu že 
vnaprej razdeljeval sredstva glede na posamezne kraje in območja in da to ni 
bilo izhodišče za kakršne koli odločitve, ker za kulturno odločitev ni pomemben 
kraj, ampak so druga merila pomembnejša in odločujoča, čeprav lahko poznejša 
krajevna presoja resnično vzbuja določene pomisleke. Vsekakor pa moram 
ovreči morebitne, čeprav najbrž niti želene pripombe, da bi se sumilo in 
dvomilo v poštenost upravnega odbora, da bi le-ta hotel namenoma takšno 
porazdelitev sredstev, ki bi imela za posledico takšno krajevno porazdelitev, 
kakršna je zdaj. Mislim, da bi bilo težko v tem smislu dvomiti v poštenost 
upravnega odbora, ker sta v njem prisotna tudi dva predstavnika iz Maribora, 
ki sta imela možnost neposredno sodelovati pri vseh odločitvah in bi bil lahko 
tak očitek že tam jasno in glasno izrečen, če bi se kaj namenoma tako urejalo. 

Moram seveda pripomniti, da je vloga tega sklada resnično omejena spričo 
omejenih sredstev sklada. Mnoge pripombe na račun sklada so pač tudi po- 
sledica izjemnih okoliščin in splošne finančne stiske na področju kulture in 
včasih se smatra, da je odgovoren za razrešitev vseh teh spornih vprašanj prav 
ta republiški sklad, ki naj bi imel dovolj sredstev, pa jih z napačno politiko 
nepravilno razdeljuje in oškoduje zdaj tega ali onega. 

Poudaril bi tudi, da večkrat pride do marsikakšnih nesporazumov spričo 
nasprotij, ki obstajajo znotraj posameznih kulturnih dejavnosti, recimo med 
gledališko dejavnostjo in spomeniškim varstvom ter likovno dejavnostjo, pa 
med tako imenovano živo kulturo in mrtvo kulturo, na primer med likovnimi 
umetniki in med tistimi, ki delajo v posameznih- galerijah ali pa še bolj v 
muzejih, nadalje med profesionalno kulturo in amatersko kulturo. Človek je 
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tako nenehoma podvržen kritičnim pripombam in očitkom o pravilnosti in 
nepravilnosti, pravičnosti in nepravičnosti take ali drugačne politike. 

Sklad se bo prizadeval, da bo spremenil določena obstoječa razmerja, toda 
pri svojem delu lahko izhaja samo iz dobro pripravljenih, strokovno utemelje- 
nih predlogov. Za zdaj se mora sklad naslanjati zgolj na strokovno službo 
republiškega sekretariata, ki je zadolžen, da to opravlja za naš sklad. Kajti 
sklad sam nima nobenega strokovnega delavca ali upravnega nameščenca. 
Odvisnost je torej medsebojna, ker je od usposobljenosti strokovne moči in 
pripravljenosti republiškega sekretariata za prosveto in kulturo odvisna tudi 
takšna ali drugačna politika republiškega sklada za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti, zlasti pri spreminjanju odnosov do ustanov, ki jih financira. Zdaj 
težimo zlasti k taki izpopolnitvi pogodbenih odnosov, da dobijo pogodbe večjo 
vlogo, večjo vsebinskost kot doslej. Pri tem pa je treba graditi na strokovnih in 
finančnih izkušnjah, kajti tu gre za to, da se opredeli kulturna vrednost dejav- 
nosti posameznih ustanov in da se hkrati s kulturnim ovrednotenjem programov 
opravi tudi finančno ovrednotenje programov. Za vse to so nam potrebni eko- 
nomski, finančni in kulturni strokovnjaki. Sklad se mora pri tem danes zanašati 
na vlogo in nalogo republiškega sekretariata, na katerega pa lahko zelo malo 
vpliva. Zdaj je v takem položaju, da bi baje spričo pripomb službe družbenega 
knjigovodstva niti ne mogel sam sklepati — brez takih ali drugačnih posledic 
za republiški sekretariat — o tem, kolikokrat se bo upravni odbor sestal in 
kolikokrat se bodo sestale njegove komisije, kajti potni stroški članov uprav- 
nega odbora gredo v breme republiškega sekretariata; povečevanje teh izdatkov 
pa naposled vpliva na večje ali manjše osebne izdatke uslužbencev republiškega 
sekretariata za prosveto in kulturo. Tu so morda nesmisli, kažejo pa na zamo- 
tanost položaja, v katerem dela upravni odbor sklada. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Za besedo je prosil tovariš 
Avgust Majerič. Prosim. 

Avgust Majerič: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Začel bi tam, kjer je tovariš Tavčar končal, in sicer, da dnevnice ter 
potni stroški predstavljajo oviro samoupravljanju. Ce imamo en takšen samo- 
upravni organ, ki naj bi zastopal in financiral kulturno politiko v Sloveniji, 
potem je ta argument, če ga je dal republiški sekretariat za kulturo in pro- 
sveto, prav gotovo graje vreden in se mi zdi, da ga ne moremo v nobenem 
primeru sprejeti. 

Kar pa zadeva samo izvajanje, pa se mi zdi, da nas tovariš predsednik ni 
prepričal o tistem, kar smo želeli, namreč argumente: za takšno politiko raz- 
deljevanja sredstev, kot nam je predložena v tem predlogu finančnega načrta 
za 1968. leto. Zdi se mi, da smo popolnoma upravičeni, če danes tega finančnega 
načrta ne sprejmemo in da zahtevamo argumentacijo, pa tudi v tem primeru 
odstop upravnega odbora. Sam sem se pogovarjal z enim od obeh članov, ki 
zastopa Maribor in ki mi je rekel, da na samo politiko sklada upravni odbor 
nima velikega vpliva in da v bodoče ne želi več v tem skladu sodelovati. To 
je izjavil tovariš podpredsednik občinske^ skupščine Maribor — tovariš Požar 
in zdi se mi, da bo to svoje stališče, ki ga je rekel meni, upam tudi potrdil, 
oziroma javno izjavil. Kajti ne zdi se mi pravilno, da se mi v tem primeru 
skrivamo za plašč samoupravnega organa, ki naj bi potem nosil krivdo, de- 
jansko pa vsa ta sredstva razporeja republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
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množeč vsakoletne vsote s 6,8 %> ali 7,5 '% itd. V bodoče to lahko naredim tudi 
jaz z računskim strojem v petih minutah. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Prosim, želi še kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ugotavljam, da je želja po razpravi izčrpana in zaključujem raz- 
pravo ter dajem predloženi odlok o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR 
Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1968 na glasovanje. 
Prosim, kdor je za. 

Radoslav Jonak: Tovarišica Slavka Perger je predlagala, da naj 
se glasovanje o predlogu odloka odloži, zato bi bilo prav, da glasujemo o tem1 

predlogu. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Cebito energično predlagala ozi- 
roma formulirala kot predlog, bi morali o tem sklepati. Tako pa je rekla, lahko 
ponovim, če niste slišali, da predlaga, da se odloži, ali da bo glasovala proti, 
če je ne bodo prepričali argumenti, ki bodo priloženi. Moram povedati, da tudi 
mene niso prepričali. Ker je pa to enako in nima nobenih posledic ali glasujemo 
in odloka ne sprejmemo ali pa če ga odložimo, je učinek končno enak, ker bo 
finančni načrt prišel ponovno na dnevni red, ko bo na novo sprejet. Razen, 
kar bi lahko zahtevali, misel s tem pa ni bila izražena čisto jasno, je predlog 
za odložitev itd. Prosim, če imaš kake pripombe? 

Avgust Majerič: Predlagam, da se glasovanje o finančnem načrtu 
odloži. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, z veseljem sprejmem ta 
predlog. Besedo ima tovariš Tavčar. Prosim. 

Ivo Tavčar: Vprašam se, kot predsednik upravnega odbora, kaj se 
bo zgodilo, če danes vaš zbor sprejme ali če odloži sklepanje in kaj pričakujete, 
da se bo v tem času, ko bo ponovno odločal in sklepal, spremenilo. Mislim, da 
sta tu samo dve možnosti, ali smatrate, da je treba izreči nezaupnico sedanjemu 
oziroma komaj izbranemu upravnemu odboru zaradi takšne ali drugačne ne- 
smotrne politike, ali pa da se vendarle upošteva, da gre za neko že zatečeno 
stanje, o katerem je bilo tu že toliko govora in ki ga seveda novi upravni 
odbor na mah tudi ni mogel spremeniti. 

Od decembra, ko je bil upravni odbor imenovan in ko se je takoj sestal, 
da je objavil razpis, ki je trajal tja do 1. februarja 1968, in potem ko so od 1. 
februarja v strokovni službi republiškega sekretariata za prosveto in kulturo 
obravnavali predloge, prošnje in vloge, pa tja do mesec, dva nazaj, ko je uprav- 
ni odbor šele lahko sklepal — in v tem času je tudi vaš zbor, šele sklepal o tem, 
koliko sredstev bo dobil sklad — da se v tem času seveda ni moglo storiti kaj 
bistvenega, če od prej ni bilo pripravljenih predlogov in osnov za spremembe. 
Vprašam se, ali obstaja v skupščini zdaj kakšno priporočilo, kako in kakšno 
politiko naj bi vodil upravni odbor, da bi uresničeval vlogo republike v slo- 
venskem kulturnem razvoju. Ali obstajajo kakšne opredeljene naloge ali smer- 
nice, ki jih je upravni odbor republiškega sklada mogoče zanikal, ali jih ni 
uresničeval in spoštoval. Ali se ni doslej v okviru možnosti trudil, da bi v 



62 

najboljši - meri uresničeval takšno ali drugačno kulturno politiko, naslanjajoč 
se, kot sem dejal, na dosedanjo politiko republiškega sekretariata za prosveto 
in kulturo, ki je doslej, to je do sprejetja zakona, financiral te kulturne usta- 
nove in v bistvu razdeljeval, kot je bilo tu rečeno, 80'°/o sredstev določenih 
za kulturo. Mi smo se ravnali po izkušnjah republiškega sekretariata za pro- 
sveto in kulturo, ker drugih opredelitev' nismo imeli, da bi se lahko z vso 
odgovornostjo pred skupščino in pred kulturno javnostjo opredelili za kakšno 
drugačno politiko. Kajti vsakršna sprememba mora biti utemeljena in upravni 
odbor jo mora biti sposoben zagovarjati in braniti. Na temelju česa pa naj bi 
obstoječo politiko spremenil oz. uveljavil novo, če za to ni imel pripravljenih 
utemeljitev. Zaradi tega se bo najbrž tudi še vnaprej v marsičem naslanjal 
tako na izkušnje republiškega sekretariata za prosveto in kulturo kot na iz- 
kušnje dosedanjih upravnih odborov, na delo komisij, ki so izoblikovali takšna 
ali drugačna načela vrednotenja pomembnosti določenih kulturnih dejavnosti. 

V tem smislu je seveda za kulturo zelo težko natančno odmeriti in poiskati 
avtomatična ali matematična ali kakršnakoli druga merila, iz katerih bi že 
vnaprej bilo jasno, kaj mora financirati sklad. V umetnosti se je najbrž treba 
podobno kot v znanosti držati in v precejšnji meri naslanjati na krog strokov- 
njakov, poznavalcev tega področja in s tem hkrati soodgovornih za kulturno 
politiko. Upravni odbor sklada je letos na ta način razdeljeval sredstva. Težko 
bi bilo drugače, na primer — kot je nekdo predlagal, — da bi vsa sredstva, ki 
jih je sklad dobil, enakomerno porazdelili na tiste kraje, od koder so ta sred- 
stva. Ce bi se ravnali po tem načelu, potem republiškega sklada ne bi bilo treba 
in bi bilo nesmotrno vsakršno odvzemanje sredstev tem krajem. 

Seveda obstajajo tudi razlike glede tega, kaj naj bi vzdrževala republika 
in kaj naj bi vzdrževale občine. Toda to so odnosi, ki jih mi samovoljno ne 
moremo spreminjati. Mi ne moremo reči v upravnem odboru sklada, da spričo 
tega, ker mariborsko gledališče v celoti vzdržuje Maribor, ne damo nikakršnih 
sredstev za Slovensko narodno gledališče v Ljubljani, ker je pač v Ljubljani in 
naj ga vzdržuje v celoti Ljubljana, čeprav vzdržuje mesto Ljubljana precej 
drugih gledališč, kot so mestno, mladinsko in lutkovna gledališča. Ali pa, 
recimo, da damo polovico sredstev tudi za mariborsko gledališče, zato ker da- 
jemo polovico tudi za ljubljansko SNG. Od kod naj vzamemo takšna izjemna 
sredstva, ki bi pomenila premike za 100 ali več milijonov, ko pa smo dobili 
sredstva na temelju stare opredelitve nalog sklada. Sredstva sklada so se po- 
večala samo za 8 °/o in v okviru teh sredstev nismo mogli storiti velikih pre- 
mikov, če nismo hoteli porušiti neka razmerja, ki niso kar tako nastala in tudi 
ne brez neke zavestne politike, ki se je na tak ali drugačen način doslej iz- 
oblikovala, pa naj je pravilna ali ne. Priporočilo skupščine je tudi bilo, ko je 
sprejemala odločitve o povečanju sredstev sklada za 8 %>, naj bi s poveča- 
nimi sredstvi predvsem reševali izredno kritičen položaj v republiških kulturnih 
ustanovah. 

Očitek glede nejasnosti dela upravnega odbora osebno zavračam. Sicer pa je 
to vprašanje, ki bi lahko bilo natančneje urejeno v statutu sklada, ki vam ie 
bil že predložen, a ne vem zakaj ni na dnevnem redu, ker je tudi statut pod- 
vržen potrditvi skupščine in je bil, vsaj z moje strani, poslan hkrati s finančnim 
načrtom in zaključnim računom. Razen tega poudarjam, da je bilo dano skup- 
ščini na razpolago celotno podrobno gradivo o odločitvah upravnega odbora s 
sleherno postavko, tako za lani kot za letos, in da ni odgovornost ne na predsed- 
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niku ne na kateremkoli članu upravnega odbora, če ste bili tako pozno sezna- 
njeni s podrobno razdelitvijo sredstev. Zato zavračam očitke o nejavnosti odlo- 
čitev sklada. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala; za besedo je prosil tovariš 
Tomo Martelanc. 

Tomo Martelanc: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! Mislim, da ne bi smel ostati na tem zboru mučen občutek, da je glede 
celotne te problematike in pa dela upravnega odbora sklada situacija taka, da 
se ne ve, kdo pije in kdo plača. Zato sem čutil potrebo, čeprav nisem bil pozvan 
na to sejo, da vendarle na kratko rečem tudi svoje mnenje o tem problemu. 

Sklad, kakršen je, je samoupravni organ, ki je postavljen in imenovan 
s strani skupščine in ji je tudi odgovoren ter daje načelno svojo politiko v po- 
trditev skupščini, kot je to na današnji seji tudi primer. Sicer pa je sklad 
samoupraven pri podrobni delitvi sredstev, kar menimo, da je tudi prav. Kajti 
če bi o posameznih postavkah razpravljali v skupščini, potem bržkone ne bi bilo 
potrebno, da imamo poseben sklad za te stvari, ampak bi lahko to enostavno 
naredili že v samem proračunu. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo ne 
deli teh sredstev. Delil jih je še do nedavnega, do lanskega leta, ko je skupščina 
izglasovala novi zakon o skladu, ko so se tudi ta sredstva prenesla v pristojnost 
sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Pač pa republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo opravlja strokovno administrativne posle za ta sklad. To 
pomeni, da ne določa politike sklada. Po drugi plati pa ni niti njegov servis, 
ampak samo izvaja sklepe prek dveh uslužbencev, to je prek tajnika in po- 
močnika tajnika sklada. Imal pa seveda lahko republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo svoja stališča o problemih, ki se obravnavajo na upravnem odboru 
sklada, ki pa niso nujno in v večini primerov tudi niso identična s stališči 
upravnega odbora sklada, katji predstavniki republiškega sekretariata za pro- 
sveto in kulturo le sodelujejo pri delu komisij in pa pri delu upravnega odbora. 

Sicer pa sklad sam deluje na sejah upravnega odbora in pa prek komisij. 
Kot je bilo tu že rečeno, ima sklad 7 komisij s 5—7 člani, to se pravi, da je 
50—60 vidnejših kulturnih in družbenih delavcev tistih, ki razdeljujejo sredstva 
in sicer po kriterijih, ki si jih izoblikuje vsaka komisija zase. Ostaja odprto 
vprašanje, ali je pravična ali nepravična taka razdelitev, kot je razvidna iz 
poročila upravnega odbora sklada. Menim, da dejanski smisel delitve sredstev 
v okviru republike ni v enakomerni razdelitvi po občinah, kajti potem dejansko 
nam ne bi bil potreben tak republiški sklad in bi bilo veliko bolj enostavno, 
če bi ta sredstva ostala komunam, ker je to potem samo oblika nepotrebne 
redistribucije. Mislim, da bi moralo biti financiranje kulturnih dejavnosti prek 
sklada v skladu z nacionalno kulturno politiko, ki bi jo morala voditi republika. 
To pa pomeni, da bi se predvsem delilo sredstva s stališča nacionalne kulturne 
politike, drugič, s stališča pospeševanja kvalitete in tretjič, s stališča angaži- 
ranja lokalnih sredstev, to se pravi oplajanja teh republiških sredstev, ki jih 
daje upravni odbor sklada, z občinskimi in drugimi viri. 

Nekateri podatki, ki so priloženi temu finančnemu načrtu, zavajajo v toliko, 
ker niso dovolj precizirani. Ko se govori o tem, koliko recimo dobi mesto Ljub- 
ljana od sredstev sklada, potem to ne pomeni, da gredo ta sredstva za kritje 
kulturnih potreb mesta Ljubljane. Za primer navajam ljubljanski festival, ki 
dobi menda kakih 10 milijonov S dinarjev sredstev in jih dobi izključno za to. 



Republiški zbor 

da organizira gostovanja izven Ljubljane, to se pravi na podeželju, v drugih 
krajih in ne za mesto Ljubljana. 

Poglavitni problem, kakršen se postavlja v večini teh primerov, je v tem, 
da gre za obseg sredstev. Jasno nam je, da še tako pametna delitev sredstev 
tega obsega ne povečuje. Res pa je, da lahko racionalna delitev prispeva k bolj 
učinkoviti naložbi sredstev. 

Sistem, po kakršnem se sedaj delijo sredstva prek upravnega odbora, je pač 
tak, kot smo ga imeli doslej. Ne bi se mogel strinjati z izredno težkimi besedami, 
ki so padle na zadnji seji prosvetno-kulturnega zbora in tudi danes. Ze na 
prosvetno-kulturnem zboru sem se omejil od ocene, da gre za neresnost, ne- 
doslednost, neurejenost in tako dalje. Sklad deli sredstva v skladu z zakonom, 
ki mu v 5. členu izrecno nalaga, kakšne so njegove dolžnosti. Med drugim je 
tam tudi rečeno, da mora skrbeti za razvoj tistih institucij, za katere je repu- 
blika prevzela ustanovitelj stvo. To pomeni, da mi nismo brez vsake kulturne 
politike, ampak, da je taka kulturna politika, kakršna pač je, bila sprejeta 
v raznih aktih, zlasti tistih iz februarja leta 1965, ko je republika prevzela 
ustanovitelj stvo nad določenimi institucijami, kot je Slovensko narodno gle- 
dališče, Slovenska filharmonija in tako dalje in prevzela obveznost za financi- 
ranje njihovega programa, njihove programske dejavnosti. Vprašanje je, če je 
ta sistem dober. To vprašanje lahko zastavimo, ko ocenjujemo delo upravnega 
odbora. Ne moremo pa postaviti vprašanja, ali upravni odbor lahko posluje 
mimo določil zakona, mimo tega, kar je bilo tudi na tej skupščini sprejeto, 
morda ne od vseh prisotnih poslancev, ampak od poslancev, ki so bili pač ta- 
krat v skupščini. In kako lahko spremenimo sistem? Odpirata se nam dva 
možna sistema: ali da se vnaprej dogovorimo, katere so tiste dejavnosti, ki so 
bistvenega pomena za nacionalno kulturno politiko republike in da to vnaprej 
dogovorjeno financiramo; seveda ni nujno, da je to prav ta ali ona institucija, 
ampak ko se enkrat dogovorimo, je pa to institucija, za katero smo se zmenili. 
Ali pa da. glede na rezultate kasneje ovrednotimo, kaj je tisto, kar je bilo 
resnično nacionalnega pomena. 

Glede vsega tega mislim, da bomo lahko še razpravljali. Pravkar smo iz- 
delali gradivo o financiranju kulture in o gmotnem položaju kulture v Slo- 
veniji, kjer so zlasti v prvem delu, ki prikazuje stanje, zelo podrobni podatki. 
To gradivo je trenutno v ožji razpravi. O njih bo izreklo svoje mnenje kakih 
76 kulturnih delavcev prihodnji teden, ki so že poklicani na sestanke na 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo. To gradivo bodo obravnavali tudi 
pristojni odbori in pozneje, ko bo gradivo obdelano in dopolnjeno, se bo o njih 
izrekla tudi sama skupščina, oziroma oba pristojna zbora. Mislim, da bo takrat 
našla svoje mesto tudi vsa ta razprava, ki je danes načeta ob tem finančnem 
načrtu in pripombe, ki se iznašajo in ki so deloma tudi upravičene. Menim pa, 
spričo take situacije, ko smo sredi te razprave o načelih, o novem sistemu 
financiranja kulture, da bi bilo nesmiselno odlagati sklepanje o finančnem 
načrtu, ker bi to pomenilo spričo začetne situacije ne samo odlagati, ampak 
pravzaprav zavreti vse akcije, ki bi že morale biti v teku. Tovariši, mi smo 
junija meseca! Se nikoli nismo tako pozno sprejemali finančnega načrta tega 
sklada kot letos. Prav zaradi tega, ker je to objektivno pogojeno s poznejšim 
sprejemanjem republiškega proračuna, bi bilo težko krivdo valiti zgolj na 
upravni odbor sklada, ki je bil imenovan šele konec minulega leta. Zato 
osebno predlagam, z dovoljenjem tovarišice podpredsednice, da se ta finančni 
načrt, takšen kot je predložen, sprejme, da pa se hkrati naloži pristojnim orga- 
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nom in tudi nam, to je republiškemu seketariatu za prosveto in kulturo, kar 
je že dolžen po programu svojega dela, da povede razpravo o financiranju 
kulture in da se ob tej načelni razpravi razčistijo vprašanja, ki so bila danes 
sprožena v tej debati. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesar ič: Hvala. Besedo ma tovarišica Ela 
Ulrih. Prosim. 

Ela Ulrih: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši poslanci. 
Rada bi na nekaj stvari odgovorila, če je to preveč ambiciozno, mi ne zamerite. 
Ampak moram, ker se nekatere moje izjave ne interpretirajo tako, kakor sem 
jih podala. Hkrati pa bi hotela reči, da o zaupnici ali nezaupnici upravnemu 
odboru sklada v zvezi s tem ali je posloval pošteno ali nepošteno, z moje strani 
ni bilo govora in tudi nobenega drugega poslanca ali poslanke nisem slišala 
tako razpravljati. 

Gre pa za to, da se ne strinjamo s tem, da se je upravni odbor solidariziral 
s status quo. Zatečeno stanje ni nikakršen argument, ki bi opravičeval, da po- 
daljšujemo dosedanjo metodo razdeljevanja sredstev, ki so namenjena pospeše- 
vanju kulturnih dejavnosti v SR Sloveniji in so sredstva republiškega pro- 
računa. 

Dalje nismo se potegovali za drugačno razdelitev tistih sredstev, ki so 
namensko dodeljena za vzdrževanje kulturnih institucij, za katere mora 
upravni odbor sklada skrbeti po zakonu. Ost moje diskusije je bila naperjena 
na 311 milijonov S dinarjev, ki se ne razdeljujejo po objektiviziranih merilih, 
ki prav tako v večini ostajajo v Ljubljani. Ce meril ni, ponavljam, kar sem 
rekla prej, bi si morali zagotoviti javnost razdelitve teh sredstev. Javnost pa 
pojmujem jaz takole: Vse naše življenje in vse naše delovanje je predvidoma 
javno, tudi delo naše skupščine. Toda to nas ne opravičuje, da osnutkov za- 
konov vnaprej ne pošiljamo občinskim skupščinam in drugim družbeno-poli- 
tičnim organizacijam. V tem smislu je dolžan tudi upravni odbor sklada tako 
poslovati. Ne gre za to, da so a priori njihove seje odprte in predstavniki tiska 
lahko pridejo. Na to nisem mislila, ko sem kritizirala zaprtost poslovanja sklada. 
Kritizirala sem dejstvo, da se upravni odbor ni konzultiral, vsaj z glavnimi 
reflektanti na sredstva iz tega Sklada. To pia je metoda, ki je že obstajala 
v obdobju, ki smo ga deklarirali kot manj demokratično. Zakaj smo to metodo 
zdaj zavrgli. Meni ne gre za javnost v smislu neke splošne javnosti. Gre mi za 
enakopravno možno sodelovanje tistih sil, ki ta sredstva neposredno potrebu- 
jejo in z njimi gospodarijo. V tem smislu je načelo javnosti, ki jo zastopam, za 
katero se borim v bistvu demokratizacija metod dela. 

Niti z besedico v svoji diskusiji nisem omenila sestava upravnega odbora 
niti komisij. Prepričana sem in enkrat sem že tu na tem mestu govorila, da 
meni sestav, naj si bo socialni ali krajevni, ničesar ne garantira. Demokratično 
lahko mislijo ljudje, ki so v centru republike, centralistično pa lahko mislijo 
tudi ljudje z daljne periferije. Ne gre za to. Gre za metodo dela, ponovno 
poudarjam. Politike nasploh, neke deklaracije ne moremo zagotoviti, če je 
ne materializira konkretna finančna politika. Ne vem, zakaj se je treba zdaj 
sklicevati na neko politiko, ki je taka, razdelitev sredstev pa drugačna. Po 
mojem mnenju je politika taka, kakršna je razdelitev sredstev. V tem se odraža, 
kakšno politiko imamo. Ce pristajamo na staro delitev sredstev, potem se pravi, 
da imamo tudi temu ustrezno politiko, ali pa da je sploh nimamo. Najbrž naše 

s 
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zahteve niso v koliziji z zakonom. Vendar bi rekla, če skupščina nima pravice 
in možnosti vpliva na globalno delitev sredstev Sklada, s katero se materializira 
konkretna politika, potem nima smisla, da finančni načrt obravnavamo in 
potrjujemo. Potem, da bom dosledna, najbrž nima smisla, da imamo sklad. 
Potem raje imejmo sredstva na proračunu in jih direktno razdeljujemo. V tem 
smislu mislim tudi ni diskusije o pravičnosti delitve sredstev. Jaz, se tako,nizko 
nisem spuščala. Gre za, ponovno poudarjam, realizacijo neke politike, ki se 
manifestira v razdelitvi denarja. 

Končno mislim, da ne bomo povzročili nikakršnega zla delovanju kulturnih 
institucij, če danes tega finančnega načrta ne potrdimo. Kulturne institucije 
in kulturne organizacije delujejo in bodo prej ko slej bolj zadovoljne s tem, če 
bodo jutri videle, da so določenih objektivnih ali pa vsaj demokratičnih me- 
todah razdeljena sredstva, kakor pa, če še naprej vzdržujemo stanje, ki ga vsi 
kritiziramo, in celo predlagatelj sam. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Prosim, besedo ima inž. Miloš 
Polič. 

Inž. Miloš Polič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Naši republiški skladi imajo zelo zanimivo politiko svojega delovanja, 
oziromai razporejanja sredstev. Mene je spodbudila beseda drobnjakarstvo 
v zvezi z delitvijo sredstev za kulturo. Ko gledam ta program, vidim postavko 
za gledališko dejavnost, to je za slovensko narodno gledališče v Ljubljani, za 
slovensko narodno gledališče v Celju ali pa v Mariboru, so to tako velike za- 
deve, da to ni nobeno drobnjakarstvo. Opozoril bi vas samo, da smo pred 
nedavnim, na začetku leta, ko smo obravnavali cestni sklad, rekli, da bomo 
na primer od Svete Genovefe do Svete Trojice modernizirali 0,5 km ceste 
III. reda in tako dalje. Ali pa pri vodnem skladu smo rekli, da bomo naredili 
v Črnučah čistilno napravo. Takrat nismo gledali na drobnjakarstvo. Mislim, da 
je nujno, da ta naš kulturni sklad pove, za kaj bo v slovenskem merilu dal denar. 
Nadalje bi vas spomnil tudi na to, da smo pred nedavnim sprejeli poseben od- 
lok, da bomo prenovili fasado narodnega muzeja v Ljubljani. Ce to ni drob- 
njakarstvo, potem ne vem, kaj je drobnjakarstvo. Ni pa drobnjakarstvo, če bomo 
govorili o restavraciji ptujske cerkve, ljubljanskega gradu in drugih objektov 
pod spomeniškim varstvom. Mislim, da je nujno, da se končno enkrat oprede- 
limo, kakšen naj bo način dela naših skladov, da bomo lahko tudi tukaj pošteno 
odločali. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, želi še kdo besedo. 
(Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo. Obstajata dva formalna pred- 
loga. Eden, ki ga je predlagal tovariš Majerič, da odložimo sklepanje, drugi, 
ki pa je v tem, da gremo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog poslanca tovariša Majeriča. Kdor izmed po- 
slancev je za to, da se predlagani odlok o soglasju k finančnemu načrtu sklada 
SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti v letu 1968 odloži, naj pro- 
sim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (4 poslanci 
dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (11 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je predlog tovariša Majeriča sprejet in da glasovanje o 
odloku odpade. 

Besedo želi Ela Ulrih. 
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Ela TJlrih: Resnici na ljubo je treba reči, da je ta predlog prva formu- 
lirala tovarišica Pergerjeva in da bi se to moralo v zapisniku tudi ugotoviti, 
da je to predlog tovarišice Pergerjeve in tovariša Majeriča. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Ne vem, kaj je bilo tu narobe. 2e 
uvodoma sem povedala in v zapisniku piše, da se je tovarišica Pergerjeva iz- 
razila alternativno, ali da se odloži sklepanje, kolikor pa ne pride do tega, 
da bo glasovala proti, drugi, ki je pa to jasno predlagal, je tovariš Majerič. 
Prosim, če želite, se bo to zapisniško ugotovilo. 

Odrejam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 16.10 in se je nadaljevala ob 16.25.) v< 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši nadaljujemo sejo in prehajamo 
na zadnjo točko dnevnega reda, na volitve in imenovanja. 

Pred seboj imamo dva odloka. Prvič odlok o določitvi števila in izvolitvi 
predsednikov, podpredsednikov in članov stalnih odborov in mandatno-imu- 
nitetne komisije republiškega zbora Skupščine SR Slovenije in predlog odloka 
o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča v Novi Gorici. Prvi in drugi odlok 
je predložila komisija za volitve in imenovanja. Njen predstavnik je tovariš 
Janko Rudolf. Najprej bomo sklepali o odloku o določitvi števila in izvolitvi 
predsednikov, podpredsednikov in članov stalnih odborov in mandatno-imu- 
nitetne komisije republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. Tovariš Janko 
Rudolf, želiš dopolniti predlog komisije? (Ne želi.) Odpiram obravnavo o tem 
predlogu in vprašam, ali se želi kdo udeležiti obravnave? (Ne javi se nihče.) 
Če ne, potem lahko zaprem obravnavo in preidem na glasovanje. Ali mislite, 
da bi glasovali o vsakem odboru posebej,, ali glasujemo o celem dokumentu 
hkrati? (So za glasovanje o celem dokumentu hkrati.) Ce ni nobenega ugovora, 
prosim člane republiškega zbora, ki so za predlog naše komisije, da dvignejo 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel odlok o določitvi števila 
stalnih odborov in izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov stalnih 
odborov in mandatno-imunitetne komisije republiškega zbora Skupščine SR 
Slovenije. 

Prehajam na drugi odlok, to je na odlok o razrešitvi sodnika okrožnega 
sodišča v Novi Gorici. Zeli tovariš Janko Rudolf besedo? (Ne želi.) Odpiram 
obravnavo. Imam že prijavljenega udeleženca razprave. Tovarišica Marija 
Mesarič želi besedo. 

Marija Mesarič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne oglašam se za- 
radi tega, da bi kakorkoli hotela vplivati na izid glasovanja o odloku o raz- 
rešitvi sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici, zlasti ne zaradi tega, ker je 
iz materiala, ki nam je predložen, razvidno, da je za tako rešitev zaprosila 
prizadeta Iva Štucin. Vendar me obrazložitev, ki jo je podala komisija za volitve 
in imenovanja in pa razgovor s posamezniki pripravil do tega, da izrazim 
svoje mnenje. 

Ob premaleni poznavanju, moram povedati, da tovarišice Štucinove osebno 
sploh ne poznam, sem pa o njej ravno v tej časopisni gonji, če tako rečem, 

5* 
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toliko pozitivnega slišala, da sem prav nestrpna pričakovala odgovor, ki je bil 
sicer zahtevan že v dnevnem časopisju s strani komisije in sem zelo hvaležna 
za preudaren pristop komisije k reševanju tega in da odgovora ni dala in se 
s tem izpostavila še nadaljnjemu obrekovanju. Tako ocenjujem sama, vse tiste 
prispevke, ki so bili v tej zvezi zelo zelo potencirano objavljeni in s tem skušali 
ali pa tudi dosegli svoj namen, to je napačno informirati našo javnost o liku 
sodnice, še bolj pa o osebi tovarišice Štucinove. Slučaj je bil, da sem danes 
prisostvovala ob 11. uri v odmoru, ko nisem bila navzoča na seji, pri zaprisegi 
sodnikov. V pogovoru z njimi po izvršeni zaprisegi sem toliko bolj prišla do 
prepričanja, da so novice in pa informacija, ki je bila o tovarišici Stucinovi dana, 
pretirane. Po naši razpravi, če ne druga, je treba vsaj sedaj po razrešitvi, ki 
temelji predvsem na prošnji prizadete, obvestiti to isto javnost, ki ji je bila taka 
informacija posredovana. Tovarišica Iva Stucin ni v taki meri, kot je bilo 
prikazano zagrešila kaznivega dejanja, ali pa tako hude kršitve delovne dolž- 
nosti. Iz materiala samega, ki vam je bil predložen, vidite, da je javno tožilstvo 
na vprašanjfe, ki mu ga je postavila komisija, že točno navedlo na tretji strani 
svoja stališča. Iz teh pa izhaja, prav tako kot iz mnenj, ki sem jih dobila 
dopoldne v razgovoru s tovariši sodniki, da več govori v njen prid, kot pa 
v obsodbo, zlasti obsodbo tudi v našem zboru. 

Bilo mi je že nekoliko nerodno, zlasti ob dejstvu, ko običajno dobivamo 
te materiale za volitve in imenovanja kot sveženj, kjer gre za več imenovanj 
hkrati, da se morda človek osebno ne uspe pozanimati, ali je prav in umesten 
predlog komisije in dovolj z vseh strani pretehtan. Vesela sem tudi prvotnega 
predloga komisije, ko nam je predlagala izvolitev tovarišice Štucinove za 
okrožnega sodnika. Predlog je bil zelo v redu glede na njeno dosedanje delo, 
glede na vse njene pozitivne lastnosti, ki jih ima. 

Želela bi samo, da je moj prispevek povsem nevtralnega značaja in da se 
človek ne blati tudi ne prek javnih sredstev obveščanja, ker se tako prek 
časopisov ustvarja javno mnenje, če se pride do podatkov, ki niso preverjeni, 
če neka prizadeta stranka tako ali drugače nekaj izpove. Sama dejstva doka- 
zujejo, da je delikt sodnice kvečjemu majhen prestopek v želji hitrejšega po- 
slovanja ali pa ta, ki ga med vrsticami razberem, da sodnik odredi odpravo 
spisa in da je bila tajnica v tem primeru malo bolj ekspeditivna kot ne. 

Zal mi je, da dnevno časopisje teh podatkov do danes še ni posredovalo, 
ker sem prepričana, da so lahko tudi do teh podatkov prišli že prej, preden 
jih je naša komisija posredovala zboru, ker s tem pade zadeva nekoliko v slabo 
luč. Prosim, da se v taki obliki posreduje javnosti razplet tega primera v vseh 
tistih časopisih, kjer je bila omenjena sodnica napadena. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo govoriti o tem vprašanju? 
(Ne javi se nihče.) 

Verjetno se strinjamo s čustvi, katere je izrazila tovarišica Mesaričeva. 
Prepričan sem, da bo naše časopisje prineslo točno pojasnilo, kako je do tega 
prišlo. Obravnava je končana in prehajamo na glasovanje. 

Prosim člane republiškega zbora, ki so za ta odlok, da dvignejo roko. (Ve- 
čina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti temu odloku? (3 poslanci dvignejo 
roko.) Se je kdo vzdržal? (18 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet s tremi glasovi proti in 18 vzdržanimi. 
Ni mi čisto jasno1, zakaj ste nekateri poslanci ob tej obrazložitvi glasovali proti 
oziroma se glasovanja vzdržali. 
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Marija Mesaric: Ce dovolite, da pojasnim svoje stališče. Vzdržala 
sem se zaradi tega, ker osebno nisem prepričana, da je sodnica sama odstopila 
brez pritiska in da najbrž ne bi pri vseh kvalitetah, ki jih ima, odstopila, če 
se ne bi v javnosti ustvarili s pomočjo dnevnega časopisja tako mnenje o njej. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala za pojasnilo. S tem smo, tovariši 
in tovarišice, izčrpali dnevni red in zaključujem 60. sejo republiškega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 16.35.) 



RŠPttj&lŠ& z&on 

61. seja 

(28. junija 1968) 

Predsedoval: dr. Joža Vilfan, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši! Začenjamo 61. sejo 
republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da so svojo odsotnost opra- 
vičili naslednji poslanci: Jože Ingolič, Edo Brajnik, Ivan Ros, Slavko Zalokar, 
Milan Šepetavc, Janko Markič, Vladimir Zupančič, inž. Franc Razdevšek, 
Anton Petkovšek, Milan Vižintin, Slavka Šemrov, Rudi Grosar, Franc Gruden 
in Franjo Kordiš. 

Sklicujejo se na svoje obveznosti v zvezi, oziroma v svojih volilnih okrajih, 
kjer imajo v glavnem sestanke Zveze komunistov, deloma pa je vzrok bolezen. 
Se strinjate s tem, da opravičimo njihovo odsotnost? (Poslanci se strinjajo.) 
Ker ni prigovora, ugotavljam, da se vsi strinjate s tem, da njihovo odsotnost 
opravičimo. 

Pred prehodom na dnevni red vas v smislu 210. člena našega poslovnika 
obveščam, da nas je ustavno sodišče obvestilo, da je ustavilo postopek za oceno 
ustavnosti zakona o voznih olajšavah za skupinska potovanja mladine in. otrok, 
ki sta ga sprožila gospodarska zbornica SR Slovenije in podjetje Ljubljana- 
transport iz Ljubljane. 

Obrazložitev tega sklepa ustavnega sodišča je ta, da se je postopek začel 
še na osnovi prej veljavnega zakona o voznih olajšavah za skupinska potovanja, 
to se pravi na osnovi zakona, veljavnega za leto 1967, da pa je sedaj izšel nov 
zakon o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in mladine v letu 1968, 
ki predvideva take popuste za vse vrste javnega prometa. Glede na to je vzrok 
za spor odpadel in bi bil nadaljnji postopek brezpredmeten. 

Nadalje vas v smislu 313. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ob- 
veščam, da so bili sprejeti v enakem besedilu naslednji zakoni oziroma drugi 
akti: V republiškem in socialno-zdravstvenem zboru; predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Slo- 
veniji; v republiškem in prosvetno-kulturnem zboru pa predlog zakona o don 
polnitvi zakona o predstavnikih družbenih skupnosti v svetih nekaterih za-; 
vodov s področja kulture, katerih ustanovitelj je SR' Slovenija in pa predlog 
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odloka o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje kul- 
turnih dejavnosti v letu 1967. 

S tem so izčrpana moja predhodna obvestila in lahko preidemo na ugo- 
tavljanje dnevnega reda. Obveščam vas, kar ste ugotovili tudi že iz materiala, 
da smo prejeli od izvršnega sveta SR Slovenije njegovo pismo kolektivu rudnika 
Kočevje. Izvršni svet nas je ob tem prosil, da na osnovi 165. člena to pismo 
vključimo v naš dnevni red in da ga obravnavamo na skupni seji z gospodar- 
skim zbfarom. Ali se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Ugo- 
tavljam, da se strinjate s tem, da damo to točko na dnevni red in jo obravna- 
vamo na skupni seii z gospodarskim zborom. 

Hkrati še eno vprašanje. Ali se strinjate, da bi poslušali na skupni seji 
z gospodarskim zborom tudi ekspoze predstavnika izvršnega sveta, to se pravi 
njegovega člana Rina Simonetija h gibanju gospodarstva v letu 1968 z analizo 
poslovanja gospodarskih organizacij v letu 1967. (Poslanci se strinjajo.) Ni pri- 
govora? Potem bi bil dnevni red naslednji: 

1. odobritev zapisnika 60. seje republiškega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. obravnava pisma izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije kolektivu rud- 

nika Kočevje v zvezi s problematiko železniške proge Grosuplje—Kočevje; 
4. gibanje gospodarstva v letu 1968 z analizo poslovanja gospodarskih orga- 

nizacij v letu 1967; 
5. predlog za izdajo zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju 

—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—Razdrto—državna meja pri Novi Gorici; 
6. predlog za izdajo zakona o radijskem prometu in 
7. volitve in imenovanja. 

Se strinjate, tovarišice in tovariši, s takim dnevnim redom? (Poslanci se 
strinjajo.) Vidim, da se strinjate in potem lahko preidemo takoj na 1. točko 
dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 60. seje. Ta vam je bil 
poslan. Ali je kaka pripomba k zapisniku? Vidim, da ni, torej lahko štejem, 
da se strinjate s takim zapisnikom in ga odobravate. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to so poslanska vprašanja. 
Obvestil bi vas rad, da je tovariš Ivan Kreft naknadno prosil, da izvršni 

svet na njegova vprašanja odgovori pismeno. Tako imamo pred seboj vpra- 
šanje Ceneta Matičiča in bo na njegovo vprašanje odgovarjal republiški se- 
kretar za notranje zadeve tovariš Slavko Furlan. 

Slavko Furlan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš Cene Matičič, poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je 
postavil republiškemu sekretariatu za notranje zadeve več vprašanj v zadevi 
Vinka Levstika, bivšega domobranca, sedaj bivajočega v Rimu. Smatram, da je 
potrebno v odgovoru na postavljena vprašanja zadevo osvetliti nekoliko kom- 
pleksnejše. 

Slovenska politična emigracija je bila že v času nastajanja, prav tako pa 
tudi kasneje v odvisnosti od družbenoekonomskega političnega razvoja v Ju- 
goslaviji in mednarodnih razmer vseskozi podvržena procesom politične, mo- 
ralne in ekonomske diferenciacije. V skladu s tem se je spreminjal tudi odnos 
njenih' posameznih delov oziroma grupacij do socialističnega družbenega si- 
stema pri nas. Prvotna ekstremno sovražna usmerjenost proti Jugoslaviji je s 



72 Republiški zbor 

popuščanjem hladne vojne izgubljala pozicijo med večjim delom politične 
emigracije, ki je kmalu prerasla v ekonomsko kategorijo, v bistvu v izseljence. 
Preostali manjši del bivših politikantov in pa tistih, ki so med vojno zagrešili 
hudodelstva, tudi ni ostal homogen in se je, še zlasti po sprejetju zakona o 
amnestiji v letu 1962, vse bolj diferenciral. Večji del te slovenske politične emi- 
gracije priznava realnost družbeno-političnega sistema v Jugoslaviji, ker je 
spoznal njegovo trdnost in življenjsko moč, zato išče stičnih točk ter želi urediti 
svoj odnos do domovine. Drugi, manjši del pa je še vedno ostal na prvotno 
ekstremnih, sovražnih pozicijah. Politično neoportuno bi bilo, da imamo glede 
na tak položaj enak odnos do raznih grupacij politične emigracije. 

Uspehi, ki jih Jugoslavija dosega na notranjem in mednarodnem področju, 
pozitivno vplivajo na procese v smeri vse večjega razkrajanja ekstremističnih 
grupacij, realiste med politično emigracijo pa spodbuja med drugim tudi k ure- 
ditvi osebnega statusa in odnosa do Jugoslavije nasploh. Pri tem nastajajo 
določene težave pri obravnavanju posameznikov, pri katerih kazenska odgovor- 
nost za dejanja med vojno ni bila ugotovljena v sodnem postopku, a dokumen- 
tacija je nepopolna, možnost ponovnega dokazovanja krivde pa je zaradi 
časovne odmaknjenosti znatno otežkočena. 

Znano je, da republiški sekretariat za notranje zadeve v okviru svojih pri- 
stojnosti spremlja organizirano in tajno dejavnost ekstremne politične emigra- 
cije in njeno povezovanje z domovino, ki je usmerjeno na rušenje ustavnega 
reda ter v zvezi s tem podvzema različne ukrepe v smeri preprečevanja učinkov 
tega delovanja. 

Ce taka naša prizadevanja sežejo do znanih vojnih zločincev, nam to samo 
omogoča, da lahko1 storimo vse potrebne ukrepe, da tudi sedanjo njihovo sub- 
verzivno dejavnost v kali preprečimo. Pri takem svojem delovanju so bili organi 
za notranje zadeve vedno dosledni, seveda v okviru njihovih realnih možnosti. 
Naj v tej zvezi opozorimo na znani primer ukrepanja zoper Rozmana in druge, 
kakor tudi na razne primere pravočasnega odkrivanja emigrantskih terori- 
stičnih akcij in drugih oblik sovražnega delovanja, ki se odvija iz nekaterih 
inozemskih centrov. 

Vinko Levstik je po naših podatkih prišel v Jugoslavijo leta 1965 s tri- 
dnevno turistično propustnico in italijanskim potnim listom za tujce ter je ob 
tej priliki obiskal sestro v Ljubljani in starše v Hudem koncu. Vstop in izstop 
mu od organov za notranje zadeve nista bila preprečena iz naslednjih raz- 
logov: 

1. Organom za notranje zadeve v letu 1965 še niso bila znana vsa tista in- 
kriminirana dejanja Vinka Levstika, ki ga uvrščajo na listo vojnih zločincev. 
To pojasnjujemo s tem, da v dokumentaciji republiškega sekretariata niso 
obstajali ali bili znani vsi dokumenti, ki Vinka Levstika tako obremenjujejo. 

2. Organi za notranje zadeve so razpolagali z informacijami, da je zadrža- 
nje Vinka Levstika v letih pred njegovim prihodom tako, da spada v tisto 
kategorijo emigrantov, ki se s svojim obnašanjem oddaljujejo od ekstremne 
emigracije. 

Na podlagi naknadno zbranih podatkov in analiziranja razpoložljivih do- 
kumentov smo po letu 1965 ustrezno korigirali odnos do Vinka Levstika v smeri 
razkrinkavanja in diferenciranja politične emigracije. V tej zvezi so bili storjeni 
tudi nekateri operativni ukrepi. Pri tem je potrebno upoštevati, da obstojajo 
razlogi, zaradi katerih vseh ukrepov in akcij, ki jih v delu proti sovražni 
emigraciji izvajajo organi varnosti, ni mogoče javno obravnavati. 
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Ker torej javnost iz zgoraj navedenih razlogov ni bila obveščena o celotnem 
poteku obravnavanega primera, so se pojavile v javnosti tudi nekatere netočne 
govorice, kot na primer, da je Vinka Levstika spremljal minister (kar je 
navedeno tudi v poslanskem vprašanju), ki so še bolj spodbudile sicer ra- 
zumljivo ogorčenje naše javnosti. 

Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve niso znani ukrepi naše kon- 
zularne službe v Rimu v zvezi z Levstikovo prošnjo za odpust iz državljanstva. 
Povem pa lahko to, da je pri zveznem sekretariatu in republiškem sekretariatu 
za notranje zadeve v postopku Levstikova prošnja za odpust iz jugoslovanskega 
državljanstva. Naše stališče do te prošnje je negativno. Kolikor nam je poznano, 
pristojni pravosodni organi doslej niso sprožili postopka za izročitev Vinka 
Levstika kot vojnega zločinca. 

In na koncu, republiški sekretariat za notranje zadeve in republiško javno 
tožilstvo sta podvzela ukrepe, da se vprašanje vojnih zločincev v skladu z 
aktom o amnestiji in novelo zakonika o kazenskem postopku ponovno pregleda 
in izvršijo potrebne dopolnitve in popravki v dokumentaciji te kategorije 
delikventov. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Matičič, imaš kakšno 
dodatno vprašanje. (Ne.) Hvala lepa. 

Naslednje vprašanje je vprašanje Milana Klemenčiča. Nanj bo odgovoril 
tovariš Radko Polič, pomočnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. 
Tovariš Polič, prosim. 

Radko Polič: Tovariš predsednik, spoštovani zbor. Vzroki, da v zad- 
njih mesecih, to je od 1. aprila letos pa do danes, ni bilo zadostnih informacij 
o Pomurju v televizijskem dnevniku, so povsem tehnične narave. Honorarnemu 
sodelavcu televizije se je pokvarila snemalna kamera, okvara pa je tolikšna, da 
traja popravilo dalj časa. 

Zavod RTV Ljubljana ni imel na voljo nobene nadomestne kamere, zato 
se je dogovoril s svojim dopisnikom v Mariboru, da je v tem času posnel za 
televizijski dnevnik nekatere pomembnejše dogodke v Pomurju. V ilustracijo, 
da ne gre za bojkotiranje Pomurja, navaja uredništvo aktualno-političnega 
programa TV za prvo trimesečje tega leta, ko je dopisnik iz Pomurja redno 
deloval, tele podatke: v letu 1967 je televizija objavila s tega območja Slovenije 
106 vesti s skupno dolžino 3035 metrov filmskega traku, v prvih treh mesecih 
letošnjega leta pa 19 vesti s skupno dolžino 575 metrov filma. 

Televizijsko uredništvo zagotavlja, da se bo tako, kot doslej trudilo, da bi 
bili vsi predeli Slovenije primerno zastopani v informativnem programu. To 
dokazuje tudi z uvedbo oddaje »Po Sloveniji«, s katero dvakrat na teden 
obvešča gledalce o dogodkih, o katerih ni mogoče poročati v televizijskem 
dnevniku. Prav tako zagotavlja, da bo svojemu sodelavcu v Pomurju čimprej, 
ko bo le mogoče, vrnilo popravljeno kamero ali pa mu bo poslalo novo. Hvala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Klemenčič, želiš postaviti do- 
datno vprašanje? (Hvala, ne!) 

Tretje je vprašanje tovarišice Marije Ivkovič, na katero bo odgovoril to- 
variš Jože Novinšek, direktor zavoda za gospodarsko planiranje Slovenije. To- 
variš Novinšek ima besedo. 
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J ože Novinšek : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Predpostavljam, da se vprašanje tovarišice poslanke IVkovič nanaša na pro- 
bleme razvoja manj razvitih republik in območij. Obvezno sodelovanje fede- 
racije pri pospeševanju gospodarskega razvoja manj razvitih območij je do- 
ločeno z ustavo. Družbena skupnost je v preteklem obdobju vlagala velike 
napore, da se okrepi materialna osnova gospodarsko manj razvitih območij, 
njihov razvoj je pospeševala predvsem s prelivanjem finančnih sredstev na- 
menjenih gospodarskemu razvoju in financiranju splošne potrošnje, zlasti raz- 
voja družbenih služb. V zvezi z reševanjem problema razvoja manj razvitih 
območij je federacija sprejela v letu 1965 zakon o skladu federacije za kre- 
ditiranje gospodarskega razvoja v gospodarsko manj razvitih republikah in 
območjih, v katerem je določeno, da se teritorialni obseg manj razvitih ob- 
močij določa s posebnim zveznim zakonom. Na tej podlagi je federacija sprejela 
zakon o republikah in pokrajinah, katerih razvoj se bo kreditiral iz sklada 
federacije za kreditiranje gospodarsko manj razvitih območij. Ta zakon določa 
kot gospodarsko manj razvite socialistične republike: Bosno in Hercegovino, 
Crno goro, Makedonijo, terl avtonomsko pokrajino Kosovo in Metohijo. Določbe 
tega zakona veljajo do konca, 1970. leta. Iz tega jasno sledi, da se gospodarsko 
manj razvita območja v zveznem merilu določajo po širših družbeno-političnih 
skupnostih, ne pa po geografsko zaokroženih območjih, kot je bilo to do neke 
mere urejeno v prejšnjem obdobju. 

Pri opredeljevanju republik, oziroma avtonomne pokrajine, kot manj raz- 
vitih območij je bil upoštevan kot osnovni indikator narodni dohodek na pre- 
bivalca, kot pomožni pa razni kazalci o infrastrukturi, proizvodnem potencialu, 
o življenjskem standardu in podobno. Narodni dohodek na prebivalca v manj 
razvitih republikah in pokrajinah je bil ob sprejemanju zakona manjši za V3 
vrednosti narodnega dohodka na prebivalca v jugoslovanskem poprečju. Z usta- 
novitvijo sklada federacije za kreditiranje gospodarskega razvoja manj raz- 
vitih območij je bila zagotovljena osnova za financiranje razvoja teh območij 
v okviru družbenoekonomskega sistema. Obseg sredstev sklada se povezuje 
s potrebami in možnostmi jugoslovanskega gospodarstva in se v obdobju 1966— 
1970 oblikuje v višini 1,85 io/o družbenega proizvoda družbenega gospodarstva. 
Sredstva sklada imajo dopolnilni značaj in se odobravajo izključno kot krediti, 
vendar pod ugodnejšimi pogoji. Predstavljajo pa približno tretjino vseh sred- 
stev, ki jih bodo v manj razvitih območjih uporabili za gospodarske investicije 
v obdobju 1966—1970. Ostala sredstva predstavljajo sredstva, ki se akumulirajo 
na manj razvitih območij samih, ter sredstva, ki se prelivajo na ta območja 
v okviru rednega družbenega ekonomskega sistema, npr. sredstva zveznih bank, 
inozemski krediti, prelivanje sredstev iz drugih republik na podlagi ekonomske 
zainteresiranosti delovnih organizacij ipd. Direktnega obveznega prelivanja 
sredstev iz razvitih na manj razvita območja in bi bilo tudi v nasprotju z našim 
družbenoekonomskim sistemom. Direktno prelivanje sredstev se omejuje samo 
na prelivanje na podlagi ekonomske zainteresiranosti. Razen pri investicijah 
v gospodarstvu sodeluje federacija z dopolnilnimi sredstvi tudi pri financiranju 
splošne potrošnje oziroma družbenih služb. Te obveznosti federacije določa te- 
meljni zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti. Na podlagi tega 
zakona federacija dodeljuje iz svojega proračuna dopolnilna sredstva tistim 
republikam, ki z lastnimi sredstvi ne morejo financirati osnovnih družbenih 
potreb in nalog in je njihova proračunska potrošnja na prebivalca nižja od 
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proračunske potrošnje na prebivalca v republiki, ki je najbližja zveznemu 
poprečju. 

Sistem pospeševanja gospodarskega razvoja manj razvitih območij in po- 
stopnega zmanjšanja razlik v primerjavi z ostalimi območji v državi bo po- 
trebno postopno izpolnjevati predvsem v smeri nadaljnje krepitve prelivanja 
sredstev in na ekonomski podlagi in v skladu z razvojnimi interesi celotnega 
jugoslovanskega gospodarstva ne pa v smeri raznih administrativnih rešitev. S 
tega stališča je treba Ocenjevati tudi predloge in izpopolnitve nekaterih sistem- 
skih rešitev v korist manj razvitih območij. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišica Marija Ivkovič, imaš morda 
dodatno vprašanje? Prosim! 

Marija Ivkovič: Tovariš predsednik! Verjetno je bil nesporazum 
in zdi se mi, da ni odgovorjeno na vprašanje. S tem, kar je tovariš povedal, 
sem tudi jaz seznanjena, vendar posebno na tretje vprašanje, ali je v našem 
družbenem sistemu mogoče, da nerazviti prispevajo za razvoj nerazvitih, če 
je, v kakšni meri in na kakšen način se to lahko doseže, da bodo dolžnost pomoči 
nerazvitim nosili tudi nerazviti, na to vprašanje pa ni bilo odgovorjeno. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Novinšek, boste odgovorili pri- 
hodnjič. Hvala lepa. Prosim, besedo ima tovariš Boris Vadnjal. Odgovarjal bo 
na vprašanje tovariša Rada Pušenjaka. 

Boris Vadnjal: Poslanec Rado Pušenjak je postavil izvršnemu svetu 
naslednje vprašanje: Ali smatra izvršni svet, da je umestno dajati posojilo 
iz bivših stanovanjskih skladov in skladov skupne porabe za gradnjo počitniških 
hišic, in drugič, če smatrajo, da sedaj ni čas razvijati gradnje vikendov, kaj 
namerava ukreniti, da bi se uporabljala, družbena sredstva za bolj koristne 
namene. 

Izvršni svet trenutno ne razpolaga s preverjenimi podatki, da bi se sredstva 
iz bivših stanovanjskih skladov ali skladov skupne porabe uporabljala za kre- 
ditiranje počitniških hišic. S takimi podatki, po izjavi predstavnika službe 
družbenega knjigovodstva tudi ta ne razpolaga, ker tovrstne statistične evidence 
ne vodi in tudi ni dobila prijav, na podlagi katerih bi lahko izvršila kontrolo. 
Kredite za gradnjo počitniških hišic pa odobrava na podlagi svojega pravilnika 
kreditna banka Ljubljana in verjetno tudi druge banke v Sloveniji. Ti krediti 
se dodelujejo iz sredstev, zbranih po načelu samofinanciranja in se dobijo pod 
ostrejšimi pogoji kot za gradnjo in nakup stanovanj, in sicer z manjšo udeležbo 
kredita banke od predračunske vrednosti in na krajši rok vračanja. Kreditna 
banka in hranilnica Ljubljana je od 1. junija 1966 do danes dodelila vsega 
11 kreditov v "višini 19 milijonov S dinarjev. V ta namen pa je vložilo svoja 
sredstva pri banki 93 varčevalcev. Če so se komu in v kakšni višini dodeljevali 
krediti za gradnjo počitniških hišic v bivši splošni gospodarski banki Ljub- 
ljana. nam do danes še ni znano, ker služba družbenega knjigovodstva še 
ugotavlja pravilnost uporabe sredstev skupne porabe splošne gospodarske 
banke, kakor tudi sredstev republiškega stanovanjskega sklada. O posameznih 
ugotovitvah pa je obveščena tudi javnost v dnevnem tisku. Izvršni svet razpo- 
laga s podatki službe družbenega knjigovodstva le o porabi turističnih kreditov. 
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Pri pregledu namenske uporabe teh sredstev je služba družbenega knjigovod- 
stva ugotovila vrsto nepravilnosti. Predvsem je ugotovila, da se sredstva, ki 
so bila namenjena samo za kreditiranje zasebnikov, ki se bavijo s turističnimi 
storitvami, niso dodeljevale po vnaprej določenih kriterijih. Pogosti so bili 
primeri, da so posojilojemalci predložili poslovni banki potrdilo, da izpolnju- 
jejo pogoje za najem kredita, dejansko pa so se sredstva uporabila za graditev 
stanovanjskih hiš ter v nekaterih primerih tudi za graditev počitniških hišic. 

Celotno poročilo o pregledu koriščenja kreditov je objavljeno v posebni 
publikaciji službe družbenega knjigovodstva, »Problemi -in pojavi pri uporab- 
nikih družbenega premoženja iz oktobra 1966«. 

Ce pridem h konkretnemu odgovoru na vprašanje tovariša Pušenjaka, bi 
rekel naslednje. 

Izvršni svet smatra, da ni umestno, če je kje ta pojav, dajati posojila 
iz bivših občinskih kot tudi republiškega stanovanjskega sklada ter iz skladov 
skupne porabe delovnih kolektivov za gradnjo počitniških hišic. Svoje stališče 
utemeljuje s tem, da so sredstva bivših občinskih in republiškega stanovanj- 
skega sklada strogo namenska sredstva in služijo izključno samo za repro- 
dukcijo stanovanj in komunalnih naprav. Prispevek za stanovanjsko graditev, 
ki se odvaja v višini 4 % iz sklada skupne porabe, se prav tako lahko uporablja 
samo v ta namen. Z ostalim delom sklada skupne porabe razpolaga vsaka 
delovna organizacija samostojno, v skladu s svojim pravilnikom za koriščenje 
teh sredstev in sklepi samoupravnih organov delovnih skupnosti. Izvršni svet 
smatra, da to ne bi smelo povzročiti v delovnih organizacijah nesmotrno in 
današnjim razmeram neprimerno uporabo sredstev preostalega dela sklada 
skupne porabe. Primerno svoji gospodarski moči naj delovne organizacije ta 
del sredstev sklada skupne porabe namenijo pretežno ali v celoti kot dodatna 
sredstva k že izločenim 4°/» namenskih stanovanjskih sredstev in s tem 
prispevajo k povečanju obsega stanovanjske graditve. 

Izvršni svet bo v cilju pravilne uporabe družbenih sredstev opozoril službo 
družbenega knjigovodstva, poslovne banke, občinske skupščine in gospodarsko 
zbornico na podano stališče v zvezi s kreditiranjem počitniških hišic. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Pušenjak, je kako dodatno 
vprašanje? (Ne.) S tem smo izčrpali poslanska vprašanja. Je kako novo vpra- 
šanje? Tovariš inž. Miloš Polič, prosim. 

Inž. Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na zadnji seji sem izjavil, da se ne strinjam z odgovorom predstavnika repu- 
bliškega sekretariata za gospodarstvo, ki je odgovoril na moja vprašanja o 
tehnični ureditvi ceste Kočevje—Grosuplje glede ukinitve oziroma soglasnosti 
za ukinitev javnega prometa in kakšna bi bila potrebna učvrstitev ceste in 
koliko bi to stalo. Z odgovorom nisem bil zadovoljen iz naslednjih razlogov: 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Polič, oprosti, po poslovniku 
samem je treba biti pri vprašanjih kratek in ne izkoriščati to za diskusijo. 

Inž. Miloš Polič: Ne, to ni diskusija, to je samo obrazložitev, zakaj 
nisem bil zadovoljen z odgovorom. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, preidi direktno na vprašanje. 
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Inž. Miloš Polič: Podatki, ki so mi bili dani v odgovoru, niso točni, 
ker razpolagam s točnimi podatki o stanju vozišča na cesti Kočevje—Grosuplje 
iz raziskav, ki so bile opravljene po zahtevi cestnega sklada SR Slovenije v 
letu 1965 in postavljam zaradi tega naslednja dopolnilna vprašanja: 

1. Kakšne tehnične kriterije za oceno nosilnosti vozišč in za prometne 
obremenitve uporablja sekretariat za gospodarstvo SR Slovenije pri planiranju 
in programiranju izgradnje naših cest? 

2. Zakaj cestni sklad SR Slovenije ne spoštuje tehničnih normativov, ki 
jih imamo za dimenzioniranje vozišč in prepušča lomu draga vozišča, ki ustvar- 
jajo stalni prometno-tehnični in finančni problem? 

3. Zakaj se pri ocenah prometa ne upoštevajo bolj strokovni in resni 
podatki stanja tistih prometnih žil, konkretno v tem primeru cest, in se ne 
pripravi temeljita analiza finančnih posledic, ki bodo nastale, če se uniči sedanje 
ravnotežje, kot na primer cesta na Jesenice—Rateče. Hvala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: So vsa ta vprašanja naslovljena na 
sekretariat za gospodarstvo? 

Inž. Miloš Polič: Da, republiškemu sekretariatu za gospodarstvo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Je predstavnik sekretariata za gospo- 
darstvo slučajno navzoč? Hočete danes odgovoriti ali boste prihodnjič? (Na 
naslednji seji.) Prosim, tovariš Ivan Franko. 

Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Izvršnemu svetu SR Slovenije postavljam naslednje vprašanje: Ali bodo in do 
kdaj izdani ustrezni predpisi ter instrumenti, ki bodo omogočili občinskim 
skupščinam, da pravočasno pripravijo in izdelajo občinske proračune ter ostala 
opravila s tem v zvezi? 

Kratka obrazložitev: v lanskem oziroma v letošnjem letu so občinske 
skupščine sprejemale svoje proračune in svoje odloke o prispevkih in davkih 
občanov izredno pozno in v zelo kratkem času, tako da je to povzročilo velike 
težave. Zbora volivcev smo morali sklicevati v izredno kratkem času, zato lahko 
trdim, da je ves postopek izveden v precej nenormalnih okoliščinah in pogojih 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Lahko izvršni svet odgovori sedaj. 
Prosim, tovariš Jožko Štrukelj. 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Izvršni svet bo po sklepu republiškega in organizacijsko-političnega zbora 

predložil Skupščini SR Slovenije politično-ekonomska izhodišča za izdelavo 
proračuna SR Slovenije do prve polovice septembra tega leta. Izvršni svet bo 
razpravljal o teh izhodiščih v mesecu juliju. Ali bodo lahko občinske in repu- 
bliška skupščina razpravljale o proračunu že v letošnjem letu, je, kot veste, 
povsem odvisno od predpisov, ki jih bo federacija kot ponavadi sprejela šele 
proti koncu leta. Ne glede na to bo izvršni svet še v tem mesecu razpravljal 
o nekaterih ukrepih in predpisih, ki jih misli predložiti tej skupščini tako, da 
bi jih ta obravnavala najkasneje v mesecu septembru. Kar bo v moči izvršnega 
sveta, bo pripravil vse potrebno, da bodo lahko občinske skupščine sprejemale 
svoje proračune že do konca tega leta. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Franko, imaš kakšno dodatno 
vprašanje? Ali želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? Prosim, tovariš Jonak. 

Radoslav Jonak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Vljudno prosim, da mi na eni izmed prihodnjih sej republiški sekretar za kul- 
turo in prosveto odgovori na naslednje poslansko vprašanje: 

1. Koliko imamo na področju Socialistične republike Slovenije delavskih 
univerz in 

2. kaj namerava republiški sekretar oziroma republiški sekretariat za. 
kulturo in prosveto in zveza delavskih univerz ukreniti glede združevanja 
delavskih univerz, da bi se lahko izboljšala kvaliteta dela v le-teh in dosegli 
določeni prihranki, ki jih zdaj ob tej razdrobljenosti ni mogoče doseči? 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Še kakšno vprašanje prosim? 
(Ne.) Ce ni nobenega vprašanja več, potem smo izčrpali 2. točko dnevnega reda, 
in lahko preidemo na 3. točko dnevnega reda. Sklenili smo, da bomo 
to točko obravnavali na skupni seji z gospodarskim zborom. 

Obveščen sem, da je gospodarski zbor že, končal prvi dve točki dnevnega 
reda, tako da bomo lahko takoj nadaljevali. Prosim vas, da sedaj, ko pretrga- 
vam sejo našega republiškega zbora, ostanete na svojih mestih, ker bomo 
tovariše iz gospodarskega zbora takoj povabili v dvorano in pričeli s skupno 
sejo. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.50 in se je nadaljevala skupaj z gospodarskim 
zborom ob 9.55.) 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši, začenjamo skupno 
sejo republiškega in gospodarskega zbora, posvečeno obravnavi pisma izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije kolektivu rudnika Kočevje. 

V smislu dogovora s tovarišem Goslarjem vodim kot predsednik repu- 
bliškega zbora to skupno sejo jaz. 

Na to sejo smo na predlog našega izvršnega sveta povabili predstavnike 
Zveze sindikatov Slovenije, gospodarske zbornice Slovenije, združenega želez- 
niškega transportnega podjetja Ljubljana, predstavnike skupščin občine Gro- 
suplje, občine Ljubljana-Vič-Rudnik in občine Kočevje, občine Ribnica in 
predstavnike rudnika Kočevje. 

Za uvod v obravnavo bo dal obrazložitev tovariš Vinko Hafner. 

Vinko Hafner: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci. 
Izvršni svet je na svoji seji 24. junija odločil, da v smislu 165. člena skupščin- 
skega poslovnika predloži republiškemu in gospodarskemu zboru v razpravo 
primer postopanja rudnika Kočevje v zvezi z obravnavo položaja železniške 
proge Grosuplje—Kočevje. V naprej moram izjaviti, da s to razpravo izvršni 
svet ne želi postavljati na zatožno klop kolektiv rudnika Kočevja in tudi ne 
pokreniti širše razprave o gospodarskem položaju železnic, oziroma nerentabil- 
nih prog. Primer kočevskega rudnika in proge uporabljamo predvsem kot 
povod za odprto razpravo o vzrokih in posledicah nekaterih podobnih politič- 
nih dogodkov zadnjega časa, med katerimi je omenjeni primer vsekakor dovolj 
karakterističen. 
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Ker vam je bilo za današnjo sejo predloženo pismo izvršnega sveta rudniku 
Kočevje, ki je bilo tudi objavljeno, bom tukaj iznesel le nekatera najbolj 
pomembna dejstva. 

Kot vam je znano, da je zakon o organizaciji jugoslovanskih železnic dal 
možnost železniškim transportnim podjetjem, da ukinejo obratovanje posamez- 
nih nerentabilnih prog, če dobijo za to soglasje pristojnega republiškega organa, 
v našem primeru, republiškega izvršnega sveta. Ce ta ne da soglasja, je dolžan 
zagotoviti pokritje izgube pri obratovanju nerentabilne proge. Moram pouda- 
riti, da so se ob sprejetju zakona o železnicah za takšno rešitev zavzemali tudi 
predstavniki naše republike, videč v tem enega od važnih pogojev za dosled- 
nejšo razrešitev perečih ekonomskih problemov železnice. Takšna rešitev je 
že do sedaj dala zelo pozitivne rezultate. Hkrati pa je pokazala tudi nekatere 
resne slabosti. 

Republika oziroma izvršni svet je namreč v primeru odločanja o zahtevi 
za ukinitev neke nerentabilne proge postavljen pred povsem jasno in hkrati 
zelo kočljivo alternativo: ali dati soglasje na ukinitev proge in s tem nujno 
prizadeti nekatere pomembne interese določenih krajevnih območij, ali 
plačati izgubo. Za železniško podjetje pa je takšna rešitev ugodna, hkrati pa 
ekonomsko nespodbudna. Saj se s pridobitvijo soglasja za ukinitev proge 
iznebi nerentabilnega obrata, z zavrnitvijo soglasja pa avtomatično pridobi 
pravico do pokrivanja izgube iz republiškega proračuna, ne da bi bil pri tem 
stimuliran na zniževanje ali odpravo- izgube z racionalizacijo obratovanja proge 
ali z mobilizacijo rezerv znotraj celotnega podjetja. Hkrati pa ob takem reše- 
vanju, kjer je glavno materialno breme in odgovornost, da odločitev prevzame 
republika, tudi občine in gospodarske organizacije prizadetega območja niso 
dovolj spodbujene na maksimalne napore in lastne žrtve za povečanje rentabil- 
nosti take proge. Vse to kaže na to, da bo zakonski predpis treba primerno 
izpopolniti, za zdaj pa moramo računati s takšnim kot je in z njegovimi kon- 
kretnimi posledicami. Združeno železniško-transportno podjetje je predložilo 
izvršnemu svetu že nekoliko reducirano zahtevo za pokritje izgube v letu 1966 
v znesku 341 milijonov, v letu 1967 pa 760 milijonov S dinarjev. 

Izguba za leto 1968 še ni ocenjena. Kot se vidi iz tega, predstavlja pokri- 
vanje izgub za nerentabilne proge težko finančno breme republike, kar terja 
največjo odgovornost in prizadevnost vseh zainteresiranih organov pri reševa- 
nju tega vprašanja. V okviru svoje splošne akcije za ukinjanje nerentabilnih 
prog je združeno železniško transportno podjetje predložilo v oktobru 1. 1967 
zahtevo za ustavitev prevozov tudi na progi Grosuplje-Kočevje. Svojo zahtevo 
je utemeljevalo z ugotovitvijo, da so v letu 1966 dohodki od prevozov na tej 
progi pokrili le 60,8% izdatkov in da se izguba zaradi nadaljnjega upadanja 
prevozov še naprej povečujejo. Zahtevo je proučevala posebna skupna stro- 
kovna komisija pri republiškem sekretariatu za gospodarstvo. Ta je imela že 
v oktobru 1967 v Kočevju sestanek s prizadetimi občinami in gospodarskimi 
organizacijami tega območja. Ob tej priliki so bile obravnavane vse okolnosti 
nerentabilnega obratovanja proge, razne možnosti za spremembo statusa proge 
in racionalizacijo obratovanja, kot tudi posledice njene morebitne ukinitve. 
Ugotovljeno je bilo, da je proga potrebna, zlasti v času, dokler bo še obratoval 
rudnik premoga Kočevje, ki s 170 000 tonami premoga na leto obsega 53 %>, 
gozdarstvo pa 43 % vsega tovornega prometa v odvozu na tej progi. 

Po tem sestanku so bili opravljeni še drugi kontakti med prizadetimi dejav- 
niki, vendar niso bile najdene konkretne solucije za rešitev položaja proge. 
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Izvršni svet je na svoji seji 18. aprila letos med drugim razpravljal tudi 
o zahtevi za ukinitev prevozov na progi Grosuplje—Kočevje. Sprejet je bil 
predlog prej omenjene strokovne komisije v tem smislu, da se da soglasje za 
ustavitev prevozov potnikov in blaga na tej progi s 1. julijem letos, kolikor 
se do tega datuma s posebno pogodbo med združenim železniškim transportnim 
podjetjem Ljubljana in s skupščino občine Kočevje ne uredi vprašanje zni- 
žanja stroškov v obratovanju in povečanja prevozov na tej progi. 

V pogodbi bi se predvidevala tudi udeležba republike za 30°/o pokritje 
ugotovljene izgube. Iz tega sklepa se vidi, da izvršni svet ni bil za ukinitev 
proge, temveč nasprotno za njeno nadaljnje obratovanje, vendar v oblikah 
in pogojih, pri katerih bi se finančne obveznosti za katerokoli racionalno rešitev 
glede statusa proge, kar se da, pravično razdelile na vse prizadete dejavnike, 
vključno z republiko. Možnost ukinitve prevozov s 1. julijem je bila torej 
podana le za primer, če se drugi zainteresirani dejavniki tudi ob taki odrejeni 
udeležbi republike do tega datuma ne bi sporazumeli o najprikladnejši rešitvi 
glede statusa proge in še naprej odlašali z jasno opredelitvijo svojih obveznosti. 

V skladu z omenjenim sklepom izvršnega sveta sta republiški sekretariat 
za gospodarstvo in združeno železniško transportno podjetje organizirala po- 
novni sestanek s prizadetimi občinami in gospodarskimi organizacijami. Ob 
tej priliki je bilo dogovorjeno, da železniško podjetje do 5. julija letos dostavi 
prizadetim občinam gradivo s konkretnimi predlogi glede obratovanja in finan- 
ciranja proge. Imenovana je bila tudi komisija s strani občin in gospodarskih 
organizacij, ki naj prouči to gradivo in skupno z železniškim podjetjem predlaga 
občinskim skupščinam pogodbo o reguliranju statusa proge in zmanjšanju stro- 
škov obratovanja. Ker je delo komisije še v teku, izvršni svet še ni seznanjen 
z njenimi ugotovitvami in predlogi. Medtem ko je potekala omenjena aktivnost 
v iskanju najprimernejše rešitve za nadaljnje obratovanje proge, pa je 13. junija 
letos sprejela železniška postaja Kočevje brzojavko s podpisom generalnega 
direktorja skupnosti jugoslovanskih železnic, s katero ta obvešča vse železniške 
postaje v državi, da se proga Grosuplje—Kočevje z vključno 30. junijem zapre 
za javni promet in uvede direktni dostavni promet na način, ki bo naknadno 
obrazložen. Razume se, da je taka skopa brzojavka brez pravega pojasnila 
vnesla zmedo in še povečala negodovanje med prizadetimi. To zlasti velja za 
kolektiv rudnika Kočevje, ki je na obstoju proge iz razumljivih razlogov 
posebno zainteresiran in ki je bil že prej nezadovoljen in očitno tudi nezadostno 
poučen o stvarnem ekonomskem položaju! proge in možnostih njegovega smotr- 
nega reševanja. 18. junija letos je predsednik Skupščine SR Slovenije prejel 
iz Kočevja tole brzojavko, ki jo je potem posredoval predsedniku izvršnega 
sveta. Citiram: »Kolektiv rudnika Kočevje je na protestnem zboru 18. 6. 1968 
zahteval, da se sklep izvršnega sveta Slovenije o ukinitvi proge Grosuplje—Ko- 
čevje za javni promet prekliče ali kakorkoli drugače reši. Navedeni problem 
vodi podjetje v likvidacijo. Kolikor se v roku treh dni zadeva ne reši, sledi 
prekinitev dela. Kolektiv rudnika Kočevje.« 

Na to brzojavko je izvršni svet 21. junija letos poslal kolektivu rudnika 
Kočevje pismo, s katerim ga je opozoril na nesprejemljivost in odgovornost 
takega postopka. Istega dne sta se predstavnika izvršnega sveta udeležila 
sestanka prizadetih dejavnikov v občinski skupščini Kočevje, kjer so se ponovno 
obravnavale možnosti za rešitev problema. Kljub temu je kolektiv ob koncu 
dopoldanske izmene prekinil delo in nato krenil pred občinsko skupščino, kjer 
je zahteval takojšnja zagotovila glede obstoja proge. Predstavnik izvršnega 
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sveta je v atmosferi, ki je bila vse prej kot primerna za razumno obravnavanje, 
skušal obrazložiti stališče izvršnega sveta ter smisel njegovih sklepov glede 
položaja proge. Delavci so se potem vrnili na delo oziroma se razšli po svojih 
domovih. 

Tovariši in tovarišice poslanci. Vsa ta dejstva nisem navajal z namero, da 
vas usmerim v podrobnejšo razpravo samega primera kočevske proge in s 
tem povezanega postopanja rudnika Kočevje. To sem storil zato, da osvetlim 
in podčrtam nekatere nujne načelne ugotovitve in stališča, ki jih je mogoče 
povzeti iz tega primera. Iz navedenih dejstev je razvidno, da je bil položaj 
kočevske proge s strani odgovornih republiških organov obravnavan pravočasno 
in s potrebno prizadevnostjo in da v postopkih in sklepih izvršnega sveta ni 
bilo ničesar, kar bi rudnik Kočevje opravičevalo na takšno ravnanje in še 
posebej na njegovo ultimativno brzojavko. Seveda zato ne moremo dolžiti 
celotnega rudniškega kolektiva, ki v zelo težkih pogojih uspešno opravlja svoje 
delo in ki je res življenjsko zainteresiran na nadaljnjem obratovanju proge. 
Tem večja pa je odgovornost tistih samoupravnih, političnih in strokovnih 
dejavnikov v podjetju in izven njega, ki so bili dolžni delovni kolektiv objek- 
tivno informirati o stvarnem stanju in o možnostih smotrnega in za vse priza- 
dete sprejemljivega reševanja perečega problema, po poti samoupravnega spo- 
razumevanja in normalnega odločanja pristojnih družbenih organov. Očividno 
je namreč, da je bil kolektiv o stvari nezadostno ali povsem enostransko infor- 
miran, saj bi v nasprotnem primeru prav gotovo ne odobraval ali celo sodeloval 
v politični demonstraciji, ki nedvomno zasluži vso družbeno obsodbo in meče 
senco tudi na sam delovni kolektiv. 

S tem ne mislim reči, da lahko vsako ustavitev dela okvalificiramo kot 
politične demonstracije in sovražno dejanje proti socialistični ureditvi, saj nas 
je nekaj podobnih primerov iz bližnje preteklosti prepričalo, da je lahko celo 
takšna, za naše pojmovanje in družbene odnose zares težko sprejemljiva oblika 
nastopanja delovnih ljudi v posameznih izjemnih okoliščinah, vendarle upra- 
vičen tudi uspešen poskus rešitve nekaterih bolečih primerov socialnih naspro- 
tij in birokratskega obravnavanja delovnih organizacij ali posameznikov. Pre- 
pričani pa ste lahko, da postopanje rudnika Kočevje ne spada v to vrsto dejanj, 
temveč je to podobno kot pri večini sličnih dogodkov iz z&dnjega časa, očiten 
primer nezadostne ali neobjektivne obveščenosti delovnih ljudi in hkrati primer 
zatekanja k pritisku in grožnjam v cilju zadovoljitve določenih podjetniških 
interesov izven normalne samoupravne poti. 

Gotovo se vsi strinjamo s tem, da so se vsa naša družba in posamezni njeni 
organizmi dolžni odločno zoperstaviti takim poskusom, upreti se možnostim, 
da se izjeme spremene v pravilo ali primeri pritiska in groženj v običajni sistem 
reševanja in odločanja o številnih perečih ekonomskih in socialnih vprašanjih 
sedanjega časa. 

Zamislimo si, kaj bi se zgodilo z našo gospodarsko reformo, samoupravlja- 
njem ter s pravno in socialno varnostjo delovnih organizacij in državljanov, 
če bi vsaka delovna organizacija, ki bi zašla v kakršnekoli težave, poskušala 
reševati svoje probleme na tak način, kot je to storil rudnik Kočevje. To je 
s prekinitvijo dela in z javno demonstracijo. Saj je v pogojih nezadostne razvi- 
tosti proizvajalnih sil in skromnih materialni^ okvirih, v katerih gradimo 
socializem in samoupravno družbo, ob znatnih razlikah v pogojih poslovanja 
oziroma pridobivanja dohodka, izhajajočih iz objektivnih ekonomskih okolnosti, 
ali iz subjektivne družbene regulative, iz razmer na trgu in. iz same delitve po 
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rezultatih dela vedno mogoče najti dovolj povodov za nezadovoljstvo in priza- 
detost posameznih delovnih kolektivov. Eni so nezadovoljni na primer z uvozno- 
izvoznim režimom, drugi z režimom cen, tretji pritiskajo velike zaloge gotovega 
blaga in pomanjkanja kreditov za obratna sredstva, četrti so obremenjeni z 
visokimi anuitetami, večina pa ima zaradi tega tudi nižje osebne dohodke. Če 
bi vsi ti sedaj terjali rešitve zunaj sebe, od družbe in jih izsiljevali z ustavitvami 
dela in političnimi demonstracijami, bi to pomenilo popolno anarhijo in konec 
vsake gospodarske in politične stabilnosti. Hkrati pa bi bila to kapitulacija pred 
najbolj nazadnjaškimi, buržoazno kapitalističnimi in birokratsko-etatističnimi 
elementi, ki so še vedno prisotni v raznih družbenih strukturah in ki so edini 
resnično zainteresirani na poglabljanju družbenih konfliktov na kompromiti- 
ranju samoupravljanja in neuspehov reforme. 

Na srečo velika večina delovnih organizacij trezno razsoja svoj in celoten 
gospodarski položaj ter se skozi številne težave z lastnimi napori prebija k 
napredku. Zdaj nam je v resnici bolj kot kdajkoli prej potrebno okrepiti zaupa- 
nje v lastne sile, poglabljati učinkovitost samoupravnega gospodarjenja in 
odpirati neobhoden optimizem v uspeh reforme in nadaljnji družbenoekonom- 
ski napredek. Prav tako pa moramo uspešno in z vso tenkočutnostjo v okviru 
danih možnosti reševati mnoge pereče ekonomske in družbene probleme ter 
tako odstranjevati vzroke, ki res lahko dajejo upravičen povod za proteste 
delovnih ljudi in omajanje njihovega zaupanja v učinkovitost in doslednost 
delovanja odgovornih družbenih organov. Z učinkovitim odstranjevanjem takih 
vzrokov in zaostrevanjem osebne in kolektivne odgovornosti na vseh nivojih 
pa dobiva tudi popolno moralno opravičilo za najodločnejše nastopanje proti 
zavestnim podpihovalcem nezadovoljstva in organizatorjem takšnih političnih 
demonstracij in izsiljevanja, kakršnim smo v zadnjem času često priče. 

Na koncu želim poudariti, da se bo tudi izvršni svet v okviru svojih pri- 
stojnosti in dolžnosti, ki ste mu jih poverili, dosledno ravnal v skladu z izne- 
senimi stališči in se odločno uprl vsem pritiskom in podobnim ultimatom, kot 
je bil uporabljen v primeru kočevske proge. Pri tem sta mu potrebna tudi vaša 
polna podpora in zaupanje. 

Prosim vas, tovariši in tovarišice poslanci, da obravnavate to poročilo 
in zavzamete do iznesenih problemov tudi ustrezna stališča. Hvala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala. Odpiram obravnavo pisma na 
osnovi tega referata, ki smo ga sedaj slišali. Zeli kdo besedo? Tovariš Ahlin 
ima besedo. 

Ivan Ahlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ko 
sem prečital pismo izvršnega sveta kolektivu rudnika Kočevje, sem ga preči tal 
dvakrat. Posebno zadnji del glede na izraze oz. besede, ki so bile uporabljene. 
Podpis sem pogledal trikrat. Da bi bila moja razprava, ki sem jo že sprožil s 
poslanskim vprašanjem v tem zboru popolna, mi dovolite, da prečitam razpravo, 
ki sem si jo napisal doma. 

Ko sem zvedel prek časopisa o sklepih izvršnega sveta o tem, da se s 
1. julijem trajno ustavi prevoz potnikov in blaga na progi Grosuplje—Kočevje, 
kolikor ne pride do 1. julija 1968 do pogodbenega sporazuma med občino 
Kočevje in železniškim transportnim podjetjem Ljubljana, ki naj bi omogočil 
znižanje stroškov obratovanja te proge in povečal obseg prevozov, sem priča- 
koval kot predsednik občinske skupščine Grosuplje ustrezen predlog izvršnega 
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sveta ali železniško-transportnega podjetja Ljubljana, kaj nam je storiti in 
kakšni so novi pogoji. Ker tega nisem dobil, sem s skupino poslancev 13. 5. 1968 
zastavil izvršnemu svetu v tem zboru in ne v pismu bralcev naslednje vpra- 
šanje:. 

Kaj je vplivalo na tako hitro odločitev izvršnega sveta, da je izdal soglasje 
za ustavitev prevozov na progi Grosuplje—Kočevje že s 1. julijem 1968, ne glede 
na predhodne ugotovitve, da je prevoz blaga na tej progi še vedno izrednega 
pomena za gospodarstvo tega območja in da je obstoj te proge tesno povezan 
z obstojem kočevskega rudnika. Kolikšna je izguba na tej progi in kaj je bilo 
ukrenjeno zoper razmeroma zmanjšanje izgube in zakaj še do danes prizadete 
občinske skupščine Kočevje, Ribnica, Ljubljana-Vič-Rudnik in Grosuplje niso 
obveščene o vsebini sklepa, o soglasju izvršnega sveta z dne 18. 4. 1968 za 
ustavitev prevozov na navedeni progi? 

24. 5. 1968 je bil sestanek predstavnikov občinskih skupščin Kočevje, Rib- 
nica in Grosuplje, sekretariata za gospodarstvo in ŽTP Ljubljana ter delovnih 
organizacij v Kočevju. 

Na tem sestanku smo bili seznanjeni s točne j šo vsebino sklepa izvršnega 
sveta. Predstavnik Železniško-transportnega podjetja Ljubljana je bil prese- 
nečen nad sklepom izvršnega sveta. Predloga za nov način pogodbenih voženj 
na tej progi ni imel. Predstavniki delovnih organizacij pa so negodovali zaradi 
sklepa izvršnega sveta, predvsem zaradi tega, ker so bili prepričani, da držijo 
zaključki, ki so bili sprejeti v skoraj istem sestavu v Kočevju dne 23. 10. 1967. 

Citiram zaključke tega. sestanka: »Perspektivno se ne more predvideti 
ukinitev rudnika prej kot v petih letih. Do takrat bo njegova proizvodnja 
približno enaka. V ostalih gospodarskih organizacijah pa bo proizvodnja pred- 
vidoma še večja in zato bodo tudi prepeljale po železnici več tovora. Prav 
zaradi tega so gospodarske organizacije vseh občin ob tej progi zainteresirane, 
da proga obratuje še najmanj 5 let. Železnica naj sklepa vsako leto z gospo- 
darskimi organizacijami čvrste pogodbe o prevozih, ki bodo vezane na penale. 
Čimprej je treba, da železnica uvede na tej progi tudi hitrejši iri boljši potniški 
promet.« 

Citiram nadalje: »Iz vsega tega se da sklepati, da do ukinitve te proge 
sploh ne bo prišlo oziroma vsaj ne v kratkem času. Vsi si moramo prizadevati, 
da bo na tej progi večji tovorni in osebni promet, železnica pa mora podvzeti 
še svoje ukrepe, da bo promet čimboljši, hitrejši, kulturnejši, podvzeti pa mora 
tudi ostale ukrepe v zvezi z rentabilnostjo in ostalim.« Citat zaključen oziroma 
sklepi so zaključeni. 

Prav zaradi teh dejstev smo na tem sestanku, ki sem ga omenil, 24. 5. 1968 
sprejeli naslednje zaključke: 

ŽTP Ljubljana naj pripravi želene podatke do 5. junija 1968. Imenuje 
se komisija za reševanje problemov proge Grosuplje—Kočevje in predstavniki 
občinskih skupščin Kočevje, Ribnica in Grosuplje posredujejo pri direktorju 
ŽTP Ljubljana in predsedniku izvršnega sveta za podaljšanje roka na 1. 1. 1969. 

Ker sem bil na tem sestanku zadolžen za organizacijo sestanka, ker sem 
malo bliže Ljubljane, s predsednikom izvršnega sveta, sem se najavil pri tajnici 
predsednika izvršnega sveta za sprejem. Dejala mi je, da naj za sprejem zapro- 
simo pismeno. Po prepričevanju, da je zadeva nujna in je ni moč prepustiti 
pismonošem, je pristala, da bo skušala to urediti. Ker do 28. 5. nisem dobil 
obvestila, sem izkoristil odmor na našem zasedanju in 28. 5. vprašal tovariša 
predsednika izvršnega sveta, če je že določil dan, ko bi naj sprejel 3 predsednike 
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občinskih skupščin v zvezi z zadevnim sklepom izvršnega sveta o ukinitvi proge 
Grosupl j e^-Kočevj e. 

Dejal je, da tak sprejem in razgovor ni potreben ter da je sklep izvršnega 
sveta jasen in odločen in da naj se pogovorimo o tej problematiki s sekreta- 
riatom za gospodarstvo in železniško-transportnim podjetjem Ljubljana. Odgo- 
voril sem, da si ne upam takega sklepa sporočiti obema predsednikoma občin- 
skih skupščin in da ga ponovno prosim za sprejem. Odgovoril mi je, da lahko 
o tem obvestim oba predsednika. Po tem razgovoru sem prosil tovariša Vad- 
njala, člana izvršnega sveta, da bi se udeležil razgovora v Kočevju o tej 
problematiki. Tovariš Vadnjal je ta predlog sprejel in 4. 6. smo ga seznanili z 
našimi pripombami in predlogi. 

Kakšni so ti naši predlogi in pripombe? ZTP Ljubljana je dostavila izvrš- 
nemu svetu v oktobru 1966. leta elaborat pod naslovom »Material za izvedbo 
nadaljnjih ukrepov na nerentabilnih progah združenega železniškega transport- 
nega podjetja Ljubljana«. Med nerentabilnimi programi, ki jih obravnava ta 
material, je tudi proga Grosuplje—Kočevje. Na 3. strani spremnega dopisa, ki 
ga je podpisal inž. Mravlja, je zapisano dobesedo takole: »Proge, ki jih zaenkrat 
po našem mišljenju zaradi splošno družbenih interesov ne kaže ukiniti, je med 
drugimi navedena tudi proga Novo mesto—Metlika in proga Grosuplje—Ko- 
čevje.« V poglavju II. tega materiala pa je podrobno obdelan tudi finančni 
problem te proge. Na 2. in 3. strani piše dobesedno: »Z ukinitvijo prometa na 
tej progi bi prihranili 227 000 000 dinarjev. Zaradi izpada okrog 50;% dotoka 
prevoza od te proge na ostalo mrežo, bi na ostali mreži izpadlo 109 000 000 di- 
narjev tako imenovanega doprinosa.« Pri regresiranju obratovanja ugotavlja: 
»Ako se ne bi odločili za ukinitev proge, bi bilo potrebno obratovanje na tej 
progi regresirati. V tem primeru bi bilo treba kriti primanjkljaj, ki je nastal 
zaradi razlik med dohodki po konkurenčni tarifi in stroški v blagovnem pro- 
metu upoštevajoč tudi doprinos tega prometa. Iz tega sledi naslednje: stroški 
te proge 430 milijonov din, dohodki 317 milijonov, razlika 113 milijonov dinar- 
jev, doprinos drugih prog zaradi podaljšanja prevoza iz kočevske proge 86 mi- 
lijonov dinarjev in tako imenovani primanjkljaj 27 milijonov dinarjev. Izračun 
je izveden samo za tovorni promet, ker se je primanjkljaj v potniškem prometu 
do sedaj v celoti pokril iz tovornega, ker je znesku 27 000 000 S dinarjev za 
regresiranje prišteti še polovico zneska za pokrivanje stroškov v potniškem 
prometu 45 000 000 S din. Če bi se ukinil samo potniški promet, bi se pri- 
manjkljaj blagovnega prometa povečal. To so ugotovitve samih železničarjev. 
Če pa bi železnica prevzela na tej progi ves promet, danes ga ima 85 ®/o od 
vsega razpoložljivega na tem območju, ne bi bilo treba ukiniti proge, če ne 
upoštevamo stroškov anuitet in obveznosti za modernizacijo' te proge. To so 
ugotovitve tega materiala, ki je bil posredovan izvršnemu svetu. Po teh 
finančnih kazalcih in različnih variantah daje združeno železniško transportno 
podjetje Ljubljana sledeči predlog (citiram predlog na strani 6 tega materiala, 
ki sem ga omenil): 

1. »Za kritje razlik med sedanjimi dohodki in stroški naj se zagotovijo 
sredstva za regresiranje v znesku 72 000 000 S din letno. Železnica bi pri tem 
krila še stroške v potniškem prometu za 145 000 00 S din letno. Zaradi slabe 
perspektive rudnika Kočevje smatramo, da za obnove proge ni potrebno vlagati 
večjih sredstev. 

2. Če se izvršni svet Slovenije ne odloči za regresiranje, pride v poštev 
pogodbeni režim. Pri odločanju o tem je treba upoštevati težave, ki bi nastale 
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za rudnik Kočevja ob povečanju prevoznih stroškov, ob uporabi cenika po 
dejanskih stroških, ker že tedaj veljavne tarife bazirajo na konkurenčni po- 
prečni ceni 18 din in niso ugodne za rudnik. Ce se proga ne regresira ali uvede 
pogodbeni režim, predlagamo, da se proga ukine.« To je zaključek predloga, 
ki ga je dobil izvršni svet. 

Komisija, ki jo je imenovala občinska skupščina Kočevje, v kateri so sode- 
lovali tudi predstavniki občinske skupščine Ribnica, Grosuplje in Vič-Rudnik, 
ter delovne organizacije, imela je sestanke dne 12. 6., 18. 6. in 21. 6. in je prišla 
do naslednjih zaključkov: 

Za blagovni promet bi bilo potrebno plačati v letu 1968 146 000 000 S din 
regresa. Za potniški promet od Velikih Lašč do Grosuplja bi odpadlo na občin- 
sko skupščino Grosuplje in Vič-Rudnik 97 000 000 din letno regresa, od tega 
72 000 000 din na občino Grosuplje. Zaradi tega je komisija predlagala, da se 
potniški promet ukine, ali pa da se prizadeti občinski skupščini obvežeta porav- 
nati omenjeni znesek 97 000 000 S din. Ker komisija ni mogla vplivati na zni- 
žanje stroškov in tarif za blagovni promet, je potrebno, da železniško trans- 
portno podjetje Ljubljana, izvršni svet in prizadete občine najdejo ustrezno 
politično rešitev. To so sklepi te komisije. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan : Katerega leta je to bilo? 

Ivan Ahlin: 21. junija leta 1968. Menim, da v zvezi s to progo ni 
potrebno iskati politične rešitve, temveč predvsem ekonomsko. 

Stroški obratovanja te proge znašajo v 1966. letu 637 000 000 S din. Med 
stroške spadajo izdatki, ki jih povzemam iz že omenjene publikacije, in so 
navedeni na strani 10: čista akumulacija te proge znaša 55 000 000 S din; amor- 
tizacija, ki se ne uporablja na tej progi, ampak v okviru podjetja za odpla- 
čevanje anuitet celotnega železniškega transportnega podjetja za modernizacijo. 

Upravni stroški znašajo 11 850 000 S din, splošni stroški podjetja 35 000 000, 
stroški uprave podjetja 7 900 000 ali skupno 211 000 000 S din. Vsi ostali stroški 
kot na primer: za prometno in za ostalo osebje na tej progi so vračunani po 
posebni postavki. 

Kot sem že omenil, znašajo regresni zahtevki za leto 1966 72 000 000 S din. 
Ker ne razpolagam z uradnimi podatki za leto 1967 — te sem dobil od tovariša 
podpredsednika izvršnega sveta Hafnerja samo le za vse železniške proge na 
območju ZTP, ne samo za kočevsko in tudi za leto 1968 ne razpolagam s temi 
podatki. Predvidevam, da so se ti stroški v dveh letih podvojili zaradi večjih 
stroškov obratovanja, kljub temu pa ne dosegajo prej navedene vsote. Želez- 
nica pri tem ne bi imela takega dohodka, trdim pa, da ne bi delala z izgubo. 
Zato sta omenjena komisija in republiški sekretariat za gospodarstvo neod- 
govorno postopala, ker sta upoštevala regresni zahtevek ZTP Ljubljana kot 
dejstvo, ne da bi pregledala strukturo stroškov, ki jih železniško transportno 
podjetje v svoji dokumentaciji razčlenjuje. Ce pa sta za to vedela in sta o tem 
obvestila izvršni svet, pa to velja tudi za izvršni svet. 

Zakon o reorganizaciji jugoslovanskih železnic je dal železniškim tran- 
sportnim podjetjem možnost, da v primeru nerentabilnosti posameznih prog 
lahko odločijo o njihovi ukinitvi, če dobijo soglasje pristojnega republiškega 
organa. V naši republiki je ta pristojnost prenesena na izvršni svet. Ta pri- 
stojnost pa ni samo v tem, da se da soglasje oziroma zahtevani regres. Reševa- 
nje takih in podobnih problemov ni mogoče niti s štrajkom, niti z ultimatom, 
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kot so ga postavili rudarji v Kočevju, še manj pa z besedami, ki so navedene v 
zadnjem delu pisma izvršnega sveta kolektivu rudnika Kočevje. Zato so na 
razpolago druga pota, dogovori, sporazumi in nasprotni argumenti, ne pa 
grožnja, pritisk in štrajk, ki so bili uporabljeni v konkretnem primeru z obeh 
strani. 

Tovarišice in tovariši poslanci. Ob zadnji obravnavi v tem zboru so neka- 
teri poslanci dali kritične pripombe v zvezi s to problematiko. Po dveh dneh 
sem prečital v časopisu mnenje novinarjev, ki so dejali, da naj bi bili poslanci 
korajžni, stanovitni in vztrajni. Korajža mi je po tem pismu odpadla, vztrajal 
pa bom še. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši, želel bi povedati, 
kakšnega pravila se bom držal v nadaljnji obravnavi tega vprašanja. Tovarišu 
Ahlinu nisem vpadel v besedo, ker sem mislil, da je on zaradi svojih prejšnjih 
poslanskih vprašanj in kot predstavnik občinske skupščine ene od neposredno 
prizadetih občin do tega, da pojasni situacijo, upravičen, čeprav je šel po mojem 
razumevanju proceduralne situacije prek okvira tega, kar smo dali danes na 
obravnavo. Danes je v obravnavi pismo izvršnega sveta, ni pa v obravnavi 
vprašanje rentabilnosti ali nerentabilnosti te proge, smiselnosti ali nesmiselnosti 
odpravljanja ali kakšnega drugega aranžmaja. Če ste tovariši in tovarišice 
prepričani, da je o tem treba govoriti, potem vam takoj predlagam, da določimo 
za naslednjo sejo našega zbora posebno točko, na kateri bomo vprašanje gospo- 
darske upravičenosti ali neupravičenosti lahko temeljito obravnavali. Danes 
pa imamo pred seboj drugo vprašanje in sicer, zelo pereče politično vprašanje, 
do katerega moramo zavzeti stališče. Vprašanje je ali lahko kot družba dopu- 
stimo tak način reševanja nastalih problemov. V obravnavi imamo torej to 
vprašanje, ne pa vprašanja o smotrnosti ali nesmotrnosti odpravljanja kočevske 
proge. 

Prosim vas torej, tovariši, da se razumemo o tem proceduralnem vpraša- 
nju, ker bomo na ta način najlaže prišli do uspešnega sklepa. 

Ce lahko vaš molk štejem kot soglasje, da je to naš proceduralni dogovor, 
potem postavljam vprašanje, kdo želi nadaljevati obravnavo? Prosim. 

Besedo ima predstavnik rudnika Kočevje. 

Franc Korelc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ne bi želel, da prisostvujem kot obtoženec na tem zboru, sicer je naša delegacija 
pripravljena to sejo zapustiti. Želel bi, da v imenu kolektiva povem svoje 
stališče. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Ali vam lahko takoj vpadem v besedo. 
Predstavnik izvršnega sveta je začel svoj ekspoze s tem, da ne postavlja na 
zatožno klop kolektiva niti ne želi obravnavati problema železnic kot takega. 

FrancKorelc : Dne 21. junija je sprejel kolektiv rudnika pismo izvrš- 
nega sveta, kot odgovor na poslano brzojavko z dne 18. 6. 1968. Pisma ne 
mislimo komentirati, ker je preveč žaljivo in ker tepta elementarne pravice 
samoupravljavca delavca. Zato mislimo, da je vsebina namenjena predvsem 
avtorju tega pisma, ker smo prepričani, da ne izraža stališča izvršnega sveta, 
čeprav se poslužuje tega naslova. 
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To naše mnenje potrjuje dejstvo, da je predstavnik izvršnega sveta hotel 
preprečiti, da ne bi pismo bilo objavljeno, vendar je bilo že prepozno. Poleg 
tega želimo poudariti, da predstavnik izvršnega sveta drugega dela pisma na 
zborovanju v Kočevju ni prebral navzočim. Ne vemo zakaj. Toliko o tem. 

Dovolite, da sedaj pojasnim hudo reagiranje našega kolektiva in kakšna je 
druga stran problema. 

Dne 23. 10. 1967 je bil sklican v Kočevju širši sestanek v zvezi s progo 
Grosuplje—Kočevje. Sestanku so prisostvovali člani komisije izvršnega sveta, 
ki naj prouči nerentabilne proge, predstavniki železnice, občin Kočevje, Rib- 
nica in Grosuplje ter večjih podjetij tega področja. Predstavniki podjetij smo 
temeljito razložili položaj, ki bi nastal, če bi se status proge menjal ali proga 
celo ukinila. Takrat smo povedali povsem jasno, da je proga življenjskega 
pomena, da že sedaj plačujemo na tem področju za 36®/» višjo transportno 
tarifo, kot druga podjetja ob glavnih magistralnih progah. Predstavniki želez- 
nice so dejali, da je ta proga izkoriščena 35 «/o in če se promet malo poveča, 
da ni nobenega razloga za ukinitev proge. Po vsestranski in temeljiti obravnavi 
tega problema, so bili sprejeti naslednji zaključki: 

1. vsi naj delajo na tem, da se promet na progi poveča; 
2. železnica naj maksimalno racionalizira poslovanje na progi; 
3. proga naj deluje še nadaljnjih 5 let, ko bo rudnik še rentabilno po- 

sloval, in 
4. po preteku tega časa naj se problem proge ponovno prouči ali se jo 

ukine ali ne. 
Predstavnik komisije izvršnega sveta nam je zagotovil, da bo o tem 

stališču razpravljal tudi izvršni svet. Ves kolektiv pa tudi širša javnost je bila 
prepričana, da bo to stališče uresničeno. Moram poudariti, da smo bili infor- 
mirani nekaj dni pred sejo izvršnega sveta, da je komisija posredovala stališča 
izvršnemu svetu v poročilu in to taka, kot so bila sprejeta na sestanku v Ko- 
čevju. Hudo smo bili razočarani, ko smo dne 19. aprila letos brali v »Delu«, da 
se proga Grosuplje—Kočevje ukine za javni promet dne 1. 7. 1968, če med 
tem ne bodo sklenjene pogodbe med občino Kočevje, železnico in republiko. 
Tako je namreč sklenil izvršni svet dne 18. aprila. Nihče ni smatral za po- 
trebno, da bi vsak dal uradno mnenje o tem problemu, dokler niso 10. maja 
začeli to vprašanje postavljati poslanci s tega področja. No, šele 24. maja, to je 
več kot mesec dni po sklepu izvršnega sveta, je bil sestanek v Kočevju, kjer 
je predstavnik sekretariata za gospodarstvo pojasnil sklep. Na tem sestanku 
smo izredno in intenzivno razpravljali o tem problemu in sklenili, da železnica 
pripravi predlog določenega prevoza do 5. junija, da občine imenujejo komisijo, 
ki naj na podlagi tega predloga občinam da konkretno rešitev, in da predsed- 
niki občinskih skupščin dosežejo podaljšanje roka od 1. 7. na 1. 1. 1969, da bi 
lahko komisije temeljito in strokovno analizirale stroške in dale občinskim 
skupščinam predlog za konkretno rešitev tega problema. Toda nismo uspeli. 2e 
na tem sestanku je predstavnik dobesedno dejal, citiram: »Pričakovali smo, da 
se bomo na današnjem sestanku dogovorili za določeno akcijo za rešitev želez- 
nice. V imenu sekretariata moram izjaviti, da ta ni pripravljen dati drug 
predlog izvršnemu svetu in če bi prišlo do stvarne ukinitve, bo 2TP dobilo 
polno pooblastilo, da o tem odloča.« 

Dne 5. junija je bil ponoven sestanek v Kočevju, na katerem je bil navzoč 
tudi član izvršnega sveta. Na tem sestanku smo, podobno kot na prejšnjem, 
utemeljevali vsak svoja stališča. Ker je na sestanku bil podan predlog želez- 
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niče o bodoči organizaciji prometa na tej progi, ki predvideva povišanje tarif 
za prevoz premoga za 46'%>, za les 41% in tako dalje, smo ponovno pred- 
lagali, da se komisiji mora dati več časa, če hoče svoje delo temeljito opraviti. 
Toda brezuspešno. Mislim, da je jasno, kako naj medobčinska komisija reši 
to zahtevno nalogo v 14 dneh in doseže z železnico radikalno znižanje stroškov 
ter predlaga občinskim skupščinam rešitev, če te naloge ni mogla opraviti in 
rešiti republiška komisija, ki je delala skoraj leto dni. In dalje, tudi če bi 
komisija uspela pripraviti predlog, kdo bi podpisal pogodbe o prevzemanju 
novih obveznosti, če o tem ne bi do 1. 7. letos uspele sklepati občinske skup- 
ščine in delavski sveti. Ne vemo, kako si potem zamišljamo samoupravni meha- 
nizem. 

Komisija, ki so jo imenovale občinske skupščine, je začela delati 12. junija 
in je končala delo 21. junija. V svojem poročilu je ugotovila, da je uspela 
stroške na progi le neznatno znižati, ker se železnica čvrsto drži predlaganega 
okvira stroškov, ki ga je že predčasno osvojila tudi republiška komisija, ozi- 
roma nove tarife takšne, kot jih je predlagala železnica. Mi smo aktivno sode- 
lovali z občinsko komisijo in redno obveščali samoupravne organe in vodilne 
delavce rudnika o prizadevanjih za ohranitev proge. Med tem so nam 13. ju- 
nija posredovali telegram skupnosti jugoslovanskih železnic Beograd, ki nas 
obvešča, da se javni promet na progi Grosuplje—Kočevje 1. 7. ukine in če bo 
interes tega področja, se bo blago prevažalo po dostavnih tarifah, o čemer 
bodo postaje naknadno obveščene. 

Kolektiv je zahteval informacijo o rešitvi tega problema. Pojasnjevali smo 
mu, da zadeve še niso jasne, da razgovori še potekajo in da mu bomo dali 
pojasnilo, ko bodo razgovori končani. 

Kolektiv je na sestanku, ki je bil dne 18. junija ob 14. uri, zahteval po- 
jasnilo, kako je s progo, hkrati pa je zahteval, da sestanku prisostvujejo tudi 
predstavniki občine. Na sestanek sta prišla sekretar občinskega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije in sekretar SZDL občine Kočevje. Predstavniki podjetja 
in občinske skupščine so kolektivu pojasnili, kako potekajo razgovori in dali 
odkrito in resnično informacijo o problemu proge. 

Nihče ni mogel preprečiti, da ljudje ne bi povedali, kar mislijo. Kljub 
vsemu pojasnjevanju se je sestanek spremenil v protestno zborovanje, s kate- 
rega je sledila zahteva, kot je bila v telegramu. Ali je prav, da so naslednje 
dni za tem sledile same grožnje, namesto, da bi se iskala rešitev. Kolektiv 
rudnika ni naperil svoje akcije proti nikomur. Hotel je le vedeti, kakšna bo 
njegova usoda in da zve resnico. Avtor pisma izvršnega sveta meni, da rudarju, 
ki dela v jami, ni treba vedeti, kaj bo s progo; ne vem, kdo mu lahko vzame to 
pravico. V naslednjih treh dneh ni nihče smatral za potrebno, da se s kolek- 
tivom pogovori o njegovi usodi. Zaradi tega je 21. 6. bil ponovno sklican zbor 
kolektiva, ki je prekinil delo in šel demonstrativno na pohod po mestu do 
občinske skupščine. Kolektiv je tega dne demonstriral toliko časa, dokler ni 
dobil pismenega zagotovila, da proga ne bo ukinjena in da se prevozne tarife 
ne bodo menjale. Mi ne vztrajamo, da proga za vsako ceno ostane, niti ne, 
da obratuje rudnik še naprej, saj smo že v lanskem letu dali iniciativo o po- 
stopku za preusmeritev rudnika, toda odločno smo proti takemu enostranskemu 
in parcialnemu reševanju problema, ki povzroča revolt, jezo in upravičeno 
negodovanje. 

Obratovanje železnice je, tesno povezano z usodo rudnika, zato se morata 
oba faktorja obravnavati hkrati. To ve verjetno tudi izvršni svet. Koga je 
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treba potemtakem klicati na odgovornost, ali morda teh 377 delavcev z njiho- 
vimi družinami, ki so sedaj po načelu produktivnosti uvajali sodobno tehnolo- 
gijo in dosegli tudi druge rezultate. Zavedamo se novih pogojev gospodarjenja 
in osnovnih smotrov reforme, saj smo vtkani v neposredni boj za te smotre, 
zato še odločneje zavračamo očitke, ki jih meče na nas drugi del pisma 
izvršnega sveta. 

Na koncu želim poudariti, da v celoti podpiram prizadevanje organov naše 
republike v njihovih naporih za napredek, hkrati pa priporočam, da bi imeli 
nekoliko več posluha za človeka, kateremu naj bodo ti napori namenjeni. Hvala. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Radoslav Jonak. 

Radoslav Jonak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ob tej, dokaj mučni situaciji medsebojnih obtoževanj podpiram stališče in 
usmeritev tovariša predsednika, ki je rekel, da danes po tej točki dnevnega 
reda, tako, kot je bila zastavljena, ne razpravljamo o tehničnih in ekonomskih 
problemih ter vprašanjih železniške proge Grosuplje—Kočevje, temveč, da 
zavzamemo stališče in odgovorimo na principialno vprašanje, ki ga je postavil 
izvršni svet in sicer, ali se naj dileme in medsebojni spori rešujejo s silo, s 
pritiskom in z grožnjami, oziroma kaj menimo o takih pojavih. Mislim, da bi 
bilo treba razpravljati o tem že zaradi tega, ker to niso več osamljeni primeri. 
Moram povedati, da pojave že doživljamo tudi v tej skupščini. Včeraj smo bili 
priče takega poskusa na seji odbora, ko smo razpravljali in se maksimalno 
angažirali o nekem težkem problemu za to, da rešimo določena vprašanja, 
ki so že 20 let odprta, ki nam angažirajo velika materialna sredstva in po- 
vzročajo visoke obveznosti. Pri tem so nekateri postavljali maksimalne oziroma 
iluzorne zahteve. Ker tem zahtevam nismo mogli oziroma nismo hoteli ustreči, 
zavedajoč se, da zelo dobro rešujemo to vprašanje s predlogom zakona, ki 
smo ga obravnavali, so nekateri postavili vprašanje odgovornosti takole: če bo 
prišlo do demonstracij pred skupščino, bomo videli, kdo in pred kom bomo 
morali zato odgovarjati. 

Mislim, da tako ne moremo nadaljevati z delom in da moramo izvršnemu 
svetu po tem vprašanju nuditi vso podporo, zlasti zato, ker smo številne pri- 
stojnosti že decentralizirali, oziroma smo v fazi nadaljnje decentralizacije 
zadev, zlasti do občinskih skupščin, prevsem pa zato, ker smo v Sloveniji, morda 
bolj kot drugje, postavili naš skupščinski sistem v demokratične samoupravne 
odnose nasproti delovnim organizacijam, ki so glede na področje bolj ali manj 
razviti. Praktično ima vsaka delovna organizacija stalno možnost, da pri tem 
sodeluje s svojimi predlogi. Ti odnosi gredo celo tako daleč, da že posamezni 
referenti v občinskih skupščinah dajejo predloge in sami na svojo roko pod- 
pisujejo določene zadeve itd. Mislim, da smo našo demokracijo razvili tako 
daleč, mislim na včerajšnji primer, da bodo nekaj mesecev vsi organi inten- 
zivno delali za prizadete stranke in bomo enakovredno razpravljali o njihovih 
predlogih tako kot o predlogu izvršnega sveta. Kljub temu se porajajo razlogi 
za določen revolt in grožnje. Iluzije se ustvarjajo pri nekaterih ljudeh, ki, tako 
kot se navaja v poročilu, da ne izhajajo iz kolektiva rudnika, ampak le od 
nekaterih posameznikov, ki izkoriščajo delavski razred, s svojimi protipolitič- 
nimi ambicijami zato, da razbijajo našo enotnost, da blatijo ugled delavskega 
samoupravljanja, da zmanjšujejo moč, ki jo ima naše samoupravljanje in 
peljejo ljudi na tista pota, ki samoupravljanju največ škodujejo. Menim, da 
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moramo temu napraviti konec, da moramo konkretno ugotoviti osebe, ki v 
delovni organizaciji iščejo take izhode, čeprav obstajajo možnosti, da se zadeve 
drugače rešujejo. To, kar se je zgodilo v Kočevju, ni bila spontana prekinitev 
dela iz nezadovoljstva, ki izbruhne v hipu. To je bila vnaprej pripravljena 
akcija, planirana tri dni prej. 

To ni nezadovoljstvo, ki izbruhne nenadoma, in ki potegne ljudi za sabo, 
ki pomeni spontano silo za vsakogar. Temveč gre v tem primeru za vnaprej 
pripravljeno akcijo. Mislim, da ni opravičila za tako dejavnost — oziroma tak 
postopek ali je izvršni svet bil kriv ali ne. Zato je treba to razčistiti. Podpiram 
misel, da vprašanje te proge obravnavamo drugič. Menim, če je bil izvršni 
svet v svojem delu pomanjkljiv, če je imel premalo> posluha za , realno in 
objektivno reševanje, ni kriv za nastalo situacijo, da ga tudi javno ožigosamo. 
Vendar menim, da moramo izvršni svet ščititi pred pritiskom in silo, ki jo ne- 
kateri ljudje poskušajo zlorabljati. Zaradi tega dajem polno podporo izvršnemu 
svetu in mislim, da moramo, kolikor se bodo taki pojavi še porajali, poiskati 
tudi krivce, ki načrtno poskušajo uničevati to, kar smo z velikimi napori 
ustvarili in kar ustvarjamo. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Tovariš Benčina ima besedo? 

Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kot poslanec kočevske občine in bivši predsednik občine Kočevje se čutim 
dolžnega, da sodelujem v tej razpravi. 

Želel bi samo pojasniti nekatere stvari, ker ne bi želel ponavljati, in se bom 
skušal držati predloga tovariša predsednika. 

Moram reči, da sem zadovoljen in v celoti podpiram izvršni svet v tem 
smislu, da je dal to vprašanje na dnevni red današnje seje. Prav tako podpiram 
mnenje mojega predgovornika, da je res skrajni čas, da se pri nas preneha z 
raznimi pritiski, od kogarkoli in uperjene od katerekoli strani. Zato se popol- 
noma strinjam s takim načinom reševanja zadev, ker mislim, da bo to imelo 
velik odmev v naši javnosti in bo tudi preprečilo marsikatere škodljive pojave 
v bodočnosti. 

Ne morem pa si kaj, da ne bi pojasnil, kako so se te zadeve pravzaprav 
reševale v zvezi s kočevsko progo. 

Problem kočevske proge ni nov in traja že nekaj let. V preteklih letih 
smo ga skušali reševati v sodelovanju z železnico in z vsemi zainteresiranimi 
podjetji in s prizadetimi občinskimi skupščinami, vendar moram reči, da v 
vsem tem času od železnice nismo dobili jasnih odgovorov, kaj je potrebno 
storiti, da se bo izguba zmanjšala, oziroma katere napore naj vložijo delovne 
organizacije in občinske skupščine, da bo proga še naprej lahko poslovala. 

Železnica je stalno odgovarjala: na tej progi je premalo prometa. Vozite 
več, če boste več prevažali, bo proga še obstojala, če ne, jo bomo morali ukiniti. 

Glede te proge je obstajala Ves čas upravičena bojazen pri delovnih ljudeh 
oziroma v širši javnosti, ker ni šlo samo za interese rudnika Kočevje, kot se 
skuša dokazovati, ampak gre za vprašanje celotnega gospodarstva na tem ob- 
močju. Menim, da bi bilo predvsem železniško transportno podjetje dolžno 
dajati konkretne predloge, kako naj se problem rešuje. Morda sem v zmoti, 
menim pa, da ni bil izvršni svet pravilno informiran o dejanski situaciji na 
tej progi tako s strani železniškega transportnega podjetja in republiškega se- 
kretariata za gospodarstvo, kakor tudi omenjene komisije, ki je pripravljala 
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predloge. Ce bi bile zadeve izvršnemu svetu predložene in predočene tako, kot 
dejansko so in z vsemi posledicami, ki lahko nastanejo s tem, če bi železniška 
proga izgubila status javne proge, potem sem prepričan, da bi izvršni svet na 
te probleme popolnoma drugače reagiral. 

Predvsem pa sem bil ogorčen nad tem, ko sem slučajno zvedel, da je 
izvršni svet dne 18. aprila letos sprejel sklep, da se z 1. julijem tej progi vzame 
status javne proge, zlasti še, ker sem poznal zaključke, sprejete oktobra lan- 
skega leta. Zaradi tega je bila tudi javnost ogorčena, kako je mogoče tako na 
hitro sprejemati drugačne odločitve. Zato sem bil s skupino poslancev mnenja, da 
je treba postaviti izvršnemu svetu poslansko vprašanje in sicer iz dveh razlogov-: 

1. da ugotovimo, zakaj občinske skupščine niso bile informirane o sklepu 
izvršnega sveta, oziroma zakaj se izvršni svet, še preden je sprejel tak sklep, 
ni konzultiral s prizadetimi občinskimi skupščinami, in 2. s poslanskim vpra- 
šanjem smo hoteli opozoriti na pomembnost tega sklepa, na politične in druge 
posledice, ki lahko nastanejo, če se ta problem ne bo reševal. Smatrali smo, da 
bomo s poslanskim vprašanjem vzbudili večji interes -tako pri delovnih orga- 
nizacijah kot pri občinskih skupščinah, kakor tudi pri izvršnemu svetu in pri 
republiškem sekretariatu za gospodarstvo oziroma pri komisiji, ki je bila za to 
imenovana. 

Toda, šele po 10 dneh, ko smo postavili poslansko vprašanje, — prepričan 
sem, da je prav to spodbudilo republiški sekretariat in združeno železniško 
transportno podjetje — so ugotovili, da bi bilo potrebno v Kočevju vendarle 
sklicati sestanek. Menim, da je nedopustljivo, da se že prej prizadeti zato niso 
zmenili, in da je temu res, verjamem, ker so prišli na sestanek popolnoma 
nepripravljeni. 

Pomočnik republiškega sekretarja za-gospodarstvo, za katerega ne bi mogel 
trditi, da je bil povsem nepripravljen, je pojasnil stališča izvršnega sveta. Pri 
tem pa se je takoj ogradil, da ni član izvršnega sveta in da praktično ne more 
razpravljati, kako naj se reši problem. Zakaj torej ni prišel na sestanek po- 
oblaščen predstavnik izvršnega sveta, ki bi lahko konkretno reševal zadeve. 
Predstavnik železniškega transportnega podjetja pa je, kot ste že slišali, najprej 
izjavil, da je presenečen glede sklepa izvršnega sveta, in ko so mu predstavniki 
gospodarskih organizacij postavili vprašanje, kaj je storiti, da bo proga delo- 
vala še naprej, in kakšen tovor naj se na tej progi prevaža, na vsa ta vprašanja 
ni znal odgovoriti. 

Ponovno poudarjam, da na tem sestanku ni bilo rečeno, da se gospodarstvo 
ne strinja s sklepom izvršnega sveta, temveč je bilo ugotovljeno, da se zaradi 
kratkega časa v enem mesecu ne more zadovoljivo rešiti, oziroma spremeniti 
režim na tej progi. Zato je bilo predlagano, da naj se skuša izvršitev sklepa 
izvršnega sveta prolongirati, da bi se v tem času našle primerne rešitve. Gospo- 
darske organizacije in občine menda niso krive, če jih nihče ni prej obvestil, 
da se proga ukine. Sprejet je bil zaključek, da se skuša z direktnim posredo- 
vanjem predsednikov občinskih skupščin pri izvršnem svetu doseči odložitev 
izvršitve tega sklepa. Zakaj do tega sestanka ni prišlo, ste slišali že v sporočilu, 
ki ga je dal tovariš Ahlin. 

Mislim, da je vsekakor treba obsoditi tak način reševanja, obenem pa smo 
dolžni ugotoviti vzroke, ki so privedli do teh dogodkov s tem, da se v bodoče 
preprečijo in da se taki dogodki ne bi več ponavljali bodisi po krivdi gospo- 
darskih organizacij, bodisi po krivdi upravnih ali skupščinskih organov. 
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Boli me še nekaj. Iz pisma, ki ga je poslal izvršni svet delovni skupnosti 
rudnika Kočevje, se odraža neko nezaupanje do delovne skupnosti rudnika. 
Rečeno je namreč, da so verjetno posamezni demagogi vplivali na kolektiv, 
da se je ta odločil za tak korak. Menim, da bi bilo prav, če bi poiskali te dema- 
goge, samo imam občutek, da smo več ali manj vsi skupaj demagogi, zlasti 
takrat, ko veliko govorimo in obljubljamo pa malo storimo. Zato bo verjetno 
težko poiskati prave demagoge. Boli me tudi to, da se kolektivu, ki ga poznam, 
ki se je uži vel v našo stvarnost in ni od družbe nikdar zahteval niti dobil 
pomoč iz družbenih sredstev, kar so nekateri drugi rudniki večkrat zahtevali, 
ki ni bil deležen nobenih sredstev iz republiških rezervnih skladov, ampak si 
je s svojim delom služil svoj kruh, da se temu kolektivu sedaj ne zaupa in 
se mu skuša naprtiti to, da so ga posamezniki zrevoltirali. Mislim, da taka 
trditev ni točna, da je treba temu kolektivu dati priznanje, ker je dovolj zrel 
za razumno odločanje. Če pa kdo misli, da se da temu kolektivu z neko dema- 
gogijo nekaj vsiliti, pa naj to sam poskusi. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Kdo želi, prosim, še besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš inž. Andrej Marine. 

Inž. Andrej Marine: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Kot poslanec republiškega zbora moram izjaviti, da se globoko strinjam 
s predlogom izvršnega sveta, ki je dal na ta najvišji samoupravni in oblastveni 
organ v naši republiki v razpravo načelno vprašanje o dogodkih in metodah 
razpravljanja nekaterih zelo perečih družbenoekonomskih in političnih proble- 
mov, ki nastajajo v sedanjem obdobju izvajanja naše družbene in gospodarske 
reforme. Strinjam se, da najvišji organ razpravlja o teh problemih predvsem 
zato, ker se mi zdi, da večina naših delovnih ljudi v Sloveniji z ogorčenjem 
spremlja nekatere zadnje dogodke in obsoja nekatere metode razreševanja 
aktualnih in perečnih družbenih in ekonomskih problemov. 

Neredko dobiva metoda sile pri razreševanju družbenih in političnih vpra- 
šanj svojo domovinsko pravico. Mislim, da smo kot najvišji samoupravni in 
oblastveni organ zato dolžni zelo resno: spregovoriti o takih oblikah izsiljevanja 
in reševanja aktualnih problemov. Pri tem menim, da moramo stvarnosti po- 
gledati v oči in ugotoviti, kateri vzroki so pripeljali do takšne situacije. Mislim, 
da je mnogo objektivnih razlogov, ki govorijo včasih v prid razreševanju pro- 
blemov s takšnimi metodami. Vendar je po mojem mnenju poglavitni vzrok za 
širjenje take oblike razreševanja aktualnih problemov predvsem v tem, ker 
zaostajamo v izpopolnjevanju in v prilagajanju našega sistema novim nalogam, 
ki jih poraja družbena in gospodarska reforma, pa tudi dinamičen razvoj pri 
nas. V naši praksi moramo uveljaviti pozitivni radikalizem, ki je prisoten v 
naših kolektivih, med delovnimi ljudmi in tudi v študentskem gibanju. Menim, 
da je treba ta pozitivni radikalizem usmeriti na izpopolnjevanje našega sistema 
in v oblikovanje praktičnih predlogov za učinkovit razvoj in da na ta način 
odpravimo vžroke, ne pa da iščemo rešitve ob nastalih posledicah. Ce ne bomo 
vsi skupaj, na vseh nivojih, od delovne enote v delovnih organizacijah, v obči- 
nah, republiki in federaciji, pomagali izgrajevati ta samoupravni sistem in 
sistem socialistične demokracije, zlasti njegovo učinkovitost, potem se bomo 
morali vračati nazaj k metodam, ki so se v preteklosti pokazale kot preživele, 
in ki smo jih začeli odpravljati z VIII. kongresom ZKJ, gospodarsko reformo 
in IV. plenumom CK ZKJ. 



61. seja 93 

Poleg tega pa menim, da vendarle obstajajo poleg objektivnih tudi sub- 
jektivni vzroki, ki so prisotni povsod, kjer nastajajo zaostritve in družbeni kon- 
flikti. Želijo jih razreševati z metodami, ki niso v skladu z našim sistemom. 
Strinjam se s tistim delom ocene tovariša Hafnerja, da je pogosto pasiven 
odnos določenih struktur v delovnih organizacijah, ki bi morale skrbeti za 
večjo in objektivno informacijo v delovnih kolektivih, eden izmed resnih raz- 
logov za uveljavljanje takih metod in oblik razreševanja družbenih problemov. 
Ob današnji debati bi nam lahko koristno poslužila širša analiza prekinitev 
dela in podobnih oblik, ki z demonstracijami želijo razreševati probleme, ali 
opozarjati javnost na določeno stanje. Skoraj v vseh primerih ugotavljamo 
podobne vzroke, ki so privedli do takih pojavov. Poleg sistemskih slabosti in 
neizoblikovane prakse neposredne demokracije so slabosti tudi v tem/da imamo 
pomanjkljive sisteme nagrajevanja in nezadostno informiranje. 

Kjerkoli so politični in vodstveni dejavniki odprto nastopili v delovnih 
kolektivih in odkrito obravnavali še tako težke situacije, povsod tam se je 
vendarle našel skupni jezik za sporazumevanje. Kjer pa ni odprtega in javnega 
pristopa k obravnavanju problemov, tam se seveda razrešuje stvari z drugač- 
nimi metodami. Menim, da ne moremo obsojati samo organizatorje, ki posku- 
šajo s takimi oblikami razreševati sedanje aktualne probleme, ampak je treba 
obsoditi tiste dejavnike v delovnih organizacijah, ki pasivno spremljajo ta do- 
gajanja in ne opravljajo svojih temeljnih političnih in strokovnih funkcij, ki 
jim jih nalaga delovni in politični položaj. Menim, da pasivnost družbenih 
dejavnikov ob zaostrenih situacijah, ki se nam pojavljajo v zadnjem času, prav 
tako daje povod za to, da pride do takih oblik razreševanja zadev. 

In končno, če se zavedamo, da je družbena reforma začela šele učinkovati, 
ne vem kam bomo prišli, če bomo v nadaljnjem razvoju tako reagirali na 
nešteta vprašanja, ki jih prinaša s seboj reforma z nalogami, kot so: prestruk- 
turiranje proizvodnje, spremembe tehnoloških procesov, organizacijske spre- 
membe itd. 

Tovariši poslanci! Nahajamo se v času zelo zaostrene gospodarske in po- 
litične situacije. Gospodarsko reformo smo začeli z nekaterimi iluzijami. Pri tem 
nismo računali na zaostrene odnose in na recesijo, v kateri se nahaja Evropa. 
Ko govorimo o konkretnih problemih, moramo o teh razpravljati tudi v luči 
takšnega stanja. O teh vprašanjih moramo govoriti odkrito in javno. Ljudje 
vedo in čutijo, da so širši vzroki, zaradi katerih izvajamo našo reformo. 

Končno naj še omenim, da razpravo tovariša Benčine, ki je rekel, sodeč 
po vsebini pisma izvršnega sveta, da daje nezaupnico kolektivu rudnika Ko- 
čevje, jaz tega nisem tako razumel. Izvršni svet daje s tem pismom nezaupnico 
nekaterim ljudem v tej delovni organizaciji, ki so bili organizatorji, ali pa po- 
vzročitelji organizirane akcije in odnosov, o katerih pravkar razpravljamo. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Edi Komočar. 

Edi Komočar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dosedanja razprava me je spodbudila k temu, da tudi jaz izrazim svoje miš- 
ljenje na skupni seji obeh zborov. Ker se vse močneje poudarja, da morajo priti 
do veljave v borbi mnenj konstruktivna mišljenja za uveljavljanje naprednih 
načel, mi dovolite, da glede uvodnih besed in dosedanje razprave izražam svoje 
mnenje o tem vprašanju. 
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Ne trdim, da je bil način reagiranja kolektiva rudnika Kočevje najbolj 
primeren, če pa upoštevamo uvodne besede predstavnika izvršnega sveta in 
argumente, ki jih navajajo obe strani, potem nekoliko bolj razumem reagiranja 
kolektiva rudnika Kočevje. 

To me tudi navaja, da javno na tem mestu poyem, da se ne strinjam z 
vsebino pisma izvršnega sveta rudniku Kočevje. V uvodnih besedah smo slišali, 
da bi morale notranje politične sile preprečiti takšen nastop in delovanje kolek- 
tiva v rudniku Kočevje. Če je temu res tako in če bi bil do neke mere kolektiv 
rudnika Kočevje upravičen do takšnega reagiranja, potem se vprašujem, katere 
so tiste sile v neki delovni skupnosti, kadar ta skupnost kolektivno in argumen- 
tirano hoče izraziti svoje nezadovoljstvo, ki lahko preprečijo štrajk. Prosim, 
kdor misli, da temu ni tako, naj pride na teren in naj se .spozna z dejstvi, 
s kakršnimi se na terenu srečujemo. Znano nam je, da to ni prvi primer 
prekinitve dela. Pri tem lahko za primer navedem drug kolektiv, ki bo mogoče 
ravno tako reagiral. O tem bom govoril pozneje. 

Drugo vprašanje, o katerem je bilo govora, je samoupravljanje in njegova 
prevelika decentralizacija. Tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da ob taki 
dilemi bije plat zvona, in se moramo resno poglobiti v tako ugotovitev in se 
vprašati, ali ni pri nas prevelika demokracija, za katero nismo dovolj zreli, da 
ne znamo na probleme realno reagirati in jih pravilno reševati. Skratka, če 
nismo o naši stvarnosti in samoupravljanju dovolj poučeni, potem jasno in glas- 
no povejmo, da nismo' sposobni in ne znamp na take pojave razumno reagirati 
in je zato normalno, da gre v pravilno decentralizacijo na področju samouprav- 
ljanja. Samo tako si lahko osebno tolmačim mnenje od prejšnjih diskutantov. 

Omenil sem že, da bi mogoče lahko privedlo do podobnih problemov tudi 
drugod. Povedal bom primer iz moje volilne enote. To je premogovnik Senovo. 
O problematiki tega premogovnika sem že večkrat govoril na zasedanju gospo- 
darskega zbora in je o tem pisalo časopisje. Predstavniki izvršnega sveta, gospo- 
darske zbornice in nekateri drugi vidni politični delavci so bili pri nas na terenu, 
s katerimi že nekaj let razgovarjamo o tej problematiki. Toda kolektiv rudnika 
Senovo in termoelektrarna Brestanica po najnovejših podatkih še danes ne 
ve, kakšna bo njuna perspektiva. Odgovori nekaterih naših predstavnikov so 
zelo različni. Eni menijo, termoelektrarna ima samo še dve leti življenjske 
dobe, drugi jo ocenjujejo na 4 leta, tretji pripisujejo rudniku življenjsko dobo, 
dokler bo obratovala termoelektrarna in tako dalje. 

Vse to ustvarja psihozo negotovosti v tem kolektivu, zato ni čudno, 
če kolektiv reagira na svoj način. Rad bi poznal tistega, ki bi takšno reagiranje 
kolektiva lahko preprečil. Na ta primer želim samo navezati misel, da obstajajo 
takšni problemi in da jih moramo razumno in pravočasno tudi odklanjati. Prav 
zaradi tega podpiram odločitev, da obravnavata primer rudnika Kočevje oba 
zbora. Takšnih primerov je verjetno še več in jih moramo pravočasno in smo- 
trno obravnavati. Ce bomo te pojave pravilno in na pravem mestu reševali, 
menim, da takšnega obračunavanja, kot je danes na dnevnem redu, ne bo treba 
obravnavati. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Za besedo je prosil tovariš Jože Lesar. 

Jože Lesar: Glede na dosedanjo diskusijo, menim, da gre za dva osnov- 
na vprašanja. Prvo vprašanje se nanaša na vzroke, pogoje in oblike spora 
oziroma nesoglasja med kolektivi Kočevja in nekaterimi republiškimi organi, 
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drugo vprašanje, ki je prav tako če ne še bolj aktualno, pa je vprašanje poli- 
tične dileme v zvezi s pojavi, ki so v zadnjem času pri nas pogosti. 

Ne poznam konkretnih podatkov niti materialnih možnosti, kako bi se lahko 
problem rudnika Kočevje drugače razrešil ali ne. Menim, da danes nismo 
kvalificirani dajati oceno o akcijah posameznih organov bodisi izvršnega sveta, 
bodisi kolektiva rudnika Kočevje. Menim, da ni najvažnejše vprašanje neso- 
glasja obeh strani, ampak vprašanje konkretnih oblik nastopanja oziroma sile, 
ki se je poslužujejo nekateri kolektivi, o katerih je bilo danes že precej govora. 
Pri obravnavanju teh vprašanj smo politično prizadeti in odgovorni vsi in ne 
samo tisti, ki so pri tem materialno, socialno ali eksistenčno vključeni v ta 
konkretni primer. Prizadeti smo vsi, zlasti zaradi tega, ker se s takšnim izsi- 
ljevanjem in metodami reševanja pridružujemo vsem tistim, ki trdijo, da je 
naš samoupravni sistem deviacija. Zavedati se moramo, da so te sile zelo 
aktivne. Na te pojave bi morali usmeriti našo pozornost in iz tega izhodišča 
ocenjevati te zadeve in na njih tudi reagirati. 

Ne mislim danes polemizirati z nikomur, toda, kadar se pojavi štrajk, 
trdimo, da nismo proti vsem štrajkom. Po mojem mnenju pa se razrešujejo 
s štrajki problemi čez noč, četudi s pomočjo biroktratov in demagogov in to 
vse pod plaščem samoupravnega sistema. 

Zavedamo se, da se vsi problemi ne dajo reševati v okviru gospodarskih 
organizacij, oziroma, da imajo določeni pojavi in težave svoje vzroke tudi na 
drugih nivojih. Dejavniki izven gospodarskih organizacij so preveč občutljivi 
in prizadeti, da bi realno ocenjevali vzroke in značaj teh štrajkov, ki so včasih 
posledica vzrokov in okoliščin, ki izvirajo izven okvirov delovanja posameznih 
gospodarskih organizacij. 

V dogodke, ki so nastali v zadnjem času v delovnih organizacijah Tomos, 
Litostroj se nismo dovolj poglobili, niti smo analizirali probleme, ali so ti na- 
stopili iz subjektivnih ali iz objektivnih vzrokov, ampak smo enostavno prouče- 
vali njihove pravilnike in nekatere elemente delitve, oziroma ali so urejena 
določena socialna razmerja. Ob tem pa smo si zameglili dejanske vzroke pro- 
blemov in začasno zadušili njihova žarišča, ki nam pa v določeni perspektivi 
povzročijo še hujše revolte. Dostikrat se dajejo nasveti, češ da se da vse lepo 
in na lep način urediti v okviru samoupravnega sistema. Morda bi si lahko 
nekdo na republiškem nivoju ali pa na katerem drugem nivoju dovolil trditev, 
češ da ni vzrokov, da se ne bi lahko hitro, učinkovito in kvalitetno razreševali 
vsi problemi. Takšna trditev menim ni samo presmela, ampak je tudi neobjek- 
tivna, Pri tem moramo biti bolj realni in videti ter priznati aktivnost biro- 
kratizma ne samo v vodstvu podjetij, ampak tudi v drugih organizmih. Cas 
je že, kar je bilo že danes tukaj povedano, glede samovoljnih posegov, oblik, 
ki niso sprejemljive v našem družbenem sistemu ne s političnih in ne s samo- 
upravnih pozicij, da vnesemo v naše konkretno delo, v naša proučevanja 
mnogo več realizma in manj iluzij. Menim, da je v našem konkretnem življenju, 
vsaj kar se tiče širših družbenih problemov, preveč iluzij in premalo smisla za 
konkretno oziroma praktično življenje in pogoje, v katerih se bo naša reforma 
s takšnim ali pa drugačnim tempom razvijala. Včasih si nisem na jasnem, kaj 
vse razumemo pod samoupravljanjem. Za mene je samoupravljanje najboljša 
oblika in metoda obvladovanja družbenega življenja, ne pa naš osnovni smoter 
oziroma cilj, neka magična formula, ki bi nam pomagala razreševati tiste pro- 
bleme, ki jih sami nismo v stanju premagovati. Menim, da so te iluzije danes 
prisotne v oceni gospodarstva, zlasti glede tega, kaj lahko podjetje samo reši 
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na raznih nivojih in upam si trditi, da so te iluzije tudi v idejno-politični sferi 
našega družbenega življenja. 

Večkrat ugotavljamo, da nismo dovolj preudarni in realni, ko na hitro 
sprejemamo odločitve, sprejemamo napačne odločitve in stališča dostikrat za- 
radi tega, ker nismo dovolj informirani o konkretnem stanju v podjetju in 
narobe. Možnosti so sicer dane, toda vprašam se, ali sem informiran, na pri- 
mer, koliko natančno naša slovenska družba ustvarja, natančno koliko dohodka 
deli, kolikšni so proporcionalni odnosi našega materialnega sodelovanja v od- 
nosu na federacijo in o številnih drugih vprašanjih, o katerih bi kot poslanec 
moral vedeti, vendar o tem nimam pojma. Informacije, ki jih dobivamo, so 
splošne, načelne, verbalne itd. Ne da bi se nam prikazoval naš dejanski ma- 
terialni položaj, ki danes postaja osnovni motiv za revolt v takšni ali drugi 
obliki. Teh vprašanj ne postavljamo na dnevni red zaradi tega, ker tudi sami 
pričakujemo, da se bodo ta vprašanja razrešila, temveč smatram, da zavihamo 
rokave in da začnemo gospodariti s tistimi sredstvi in na način, ki nam ga 
sedanja stopnja razvoja in razpoložljiva družbena sredstva omogočajo. Mislim, 
da so to osnovna vprašanja današnje razprave. Zato zelo pozdravljam obrav- 
navo po tej točki dnevnega reda. Menim pa, da bi naj ta vprašanja, prav s 
teh gledišč, zelo intenzivno obravnavale tudi naše najodgovornejše politične 
organizacije. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovarišica inž. Zdenka 
Jurančič. 

Inž. Zdenka Jurančič: Oprostite, tovarišice in tovariši poslanci. 
Diskusija me je našla pravzaprav nepripravljeno, samo ne morem mimo tega, 
da v tej zvezi ne povem svojega mnenja. 

Ne dolgo tega sem dvakrat ali trikrat s tega mesta postavila vprašanje 
odgovornosti naših upravnih organov. Smatram, da do tega problema ne bi 
prišlo, če bi naši upravni organi in tudi posamezni člani izvršnega sveta, z vso 
odgovornostjo spremljali in proučili ta problem. 

Mislim, da je zelo preprosto in zelo hitro lahko ugotoviti, da vodstvo nekega 
podjetja ni dovolj politično pripravilo svojega kolektiva. Težje je to očitati viš- 
jim organom. Smatram, da smo poslanci odgovorni za to, da prenesemo pravo 
vsebino dela samoupravnega organa iz delovnih organizacij tudi v zbore naše 
skupščine. Delam v delovni organizaciji, kjer moje delo dnevno spremlja vsaj 
400 delavcev. V podjetju delam od prvih dni svoje zaposlitve kot strokovnjak. 
Mogoče mi je bilo marsikdaj neljubo, da nekdo kritizira moje delo, za katerega 
sem smatrala, da ni strokovnjak. Sama sem se zavedala, da niti kot človek, niti 
kot strokovnjak, ne morem koristiti ne sebi ne družbi, če bom trmasto vztrajala 
na svojih pozicijah, temveč mi mora biti edino vodilo dobrobit ožje in širše 
skupnosti. Zaradi tega moramo danes premisliti, kaj bomo obsodili, kako bomo 
usmerili našo diskusijo oziroma koga naj zadolžimo za reševanje tega in mno- 
gih podobnih problemov. 

Zadnjič, ko je bilo v tej zvezi postavljeno poslansko vprašanje, nisem bila 
zadovoljna z odgovorom. Nihče ni takrat odgovoril, kar je mogoče samo malen- 
kost, zakaj niso bile občinske skupščine obveščene o vseh vprašanjih v zvezi 
s to progo. Smatram, da je poslansko vprašanje ena od oblik, s katerimi skušamo 
poslanci vzbuditi interes med upravnimi organi, med člani izvršnega sveta v 
upanju, da se problem uredi. Bila sem globoko presenečena, ko sem prečitala 



61. seja 97 

v časopisu o tem tako imenovanem štrajku v Kočevju in sem še bolj presene- 
čena, ko sem preeitala pismo tovariša podpredsednika Hafnerja. 

Sedaj nimam konkretnega predloga. Pri naslednji točki dnevnega reda, na 
katero sem se pripravila, bom iznesla svoj predlog, ne vem, če imam po po- 
slovniku pravico predlagati, da bi naslednjo točko dnevnega reda obravnavali 
skupno z gospodarskim zborom. Oprostite mi na tem neznanju. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Tovarišica Ivkovičeva je postavila 
nekaj proceduralnih vprašanj. Glede nadaljnje skupne seje mislim naslednje: 
Še vedno imamo možnost predlagati skupno sejo za obravnavanje naše na- 
slednje točke, čeprav smo se zmenili pri ugotavljanju dnevnega reda, vsaj v 
republiškem zboru, da bomo skupaj z gospodarskim zborom poslušali samo 
ekspoze člana izvršnega sveta in da bomo šli potem na ločeno obravnavo. Ker 
bomo poslušali skupaj referat, je proceduralno odprta možnost, da to stališče 
spremenimo. 

O ukrepih, pri tej točki dnevnega reda, mislim, da je še prezgodaj govoriti, 
ker pričakujem, da bo predstavnik izvršnega sveta gotovo na ta razna mnenja, 
podpore in kritike, katere so do sedaj prišle, še enkrat odgovoril in da bomo 
šele potem imeli možnost videti, kaj naj napravimo. Gotovo pa je, da je pred 
nas postavljeno principialno vprašanje in sicer ali je tak pritisk pravilen ali ne. 
Kolikor sem mogel slediti debato, sem lahko ugotovil, da vsi obsojamo tak 
način reševanja vprašanj. Mislim, da bi bila torej dana možnost, da naša dva 
zbora dasta v celoti podporo politiki izvršnega sveta. 

Prosim, kdo še želi besedo? Tovariš Avgust Majerič ima besedo. 

Avgust Majerič: Tovarišice in tovariši poslanci! Strinjam se s stali- 
ščem izvršnega sveta, da tak način obravnavanja naših aktualnih družbeno- 
ekonomskih problemov ni umesten. Vendar se ne morem strinjati s tem, da 
obsojamo kolektiv, ki se je boril za svoje življenjske pravice. Mislim, da bo 
kolektiv s tem direktno izzvan, da se izjasni ali so na čelu podjetja demagogi 
ali ljudje, ki kolektiv pravilno vodijo in usmerjajo. Če bosta zbora obsodila 
kolektiv rudnika Kočevje, potem moramo obsoditi po mojem mnenju tudi ne 
dovolj pretehtano in ne dovolj argumentirano oziroma neodgovorno sprejeto 
pismo, ki ga je izvršni svet poslal rudniku Kočevje. Menim, da bo ta pereča 
problematika zelo pogosta na nekaterih prihodnjih sejah zborov ali sploh v 
slovenski javnosti in v gospodarstvu. Te probleme bomo morali zelo tanko- 
čutno reševati in ugotavljati, ali gre dejansko za neke lokalistične in nerealne 
tendence ali pa gre dejansko za interes širše slovenske skupnosti. Mene so 
zaenkrat prepričali argumenti predsednika skupščine občine Kočevje tovariša 
Ahlina. Tako dolgo, dokler ne bom dobil s strani izvršnega sveta na vsako 
izrečeno trditev, tudi za tisto o demagoškem stališču železnic, o kateri navaja 
izvršni svet, da pač ni imel na voljo dovolj argumentov itd., z njim ne morem 
soglašati. Pri vsem tem se sprašujem, kam pelje naše ukinjanje slovenskih 
železnic. V svetu je ta praksa že zastarela. Bojim se, da ne bomo nekoč polagali 
tračnic zopet tam, kjer smo jih včeraj snemali. Pripominjam, da prepričuje moč 
argumenta, ne pa argument moči. Ce bomo slednjega sprejeli, potem smo obso- 
dili kolektiv. Menim, da je krivda obojestranska, vse dotlej, dokler izvršni svet 
ne bo s podatki utemeljil svoje trditve in ovrgel to, kar je navedel tovariš 
Ahlin. Hvala lepa. 

7 
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Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Lamut. 

Franc Lamut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Nisem imel namena razpravljati, moram pa povedati, da me diskusija nekaterih 
poslancev nekoliko preseneča. Med posameznimi vprašanji je namreč treba 
povleči določeno ločnico. Eno so sistemska vprašanja razreševanja naših proble- 
mov, o katerih danes razpravljamo, ki nam jih povzročajo dnevni dogodki živ- 
ljenja v borbi za vsakdanji obstanek nekaterih delovnih organizacij, druga stvar 
pa so — metode, ki se jih pri teh razreševanjih poslužujemo. Menim, da je 
treba ta vprašanja zelo jasno ločiti. Popolnoma razumem težave in stališča 
rudnika Kočevje. Toda iz dosedanje razprave si nisem mogel ustvariti dejan- 
ske podobe, oziroma dobiti pregleda nad dejansko situacijo. Menim, da smo kot 
poslanci odgovorni slovenskemu narodu uresničevati naš ustavni red in na- 
daljnjo izgradnjo našega družbenega sistema. Zato bomo tudi danes jasno m 
glasno povedali, da se s takšnim reševanjem naše družbene problematike ne 
strinjamo. Drugo, kar mislim povedati, pa je to, da so v zvezi s problemom 
kočevske proge prizadete posamezne delovne organizacije, 3 občinske skupščine, 
izvršni svet, republiški sekretariat za gospodarstvo in skupnost železniških pod- 
jetij. Treba bi bilo raziskati vzroke, zakaj so se zadevna vprašanja razreševala 
mimo samoupravnega sistema. Mislim, da je nadaljnja diskusija na takšnih 
osnovah, da posamezni poslanci brez nekih argumentov danes lahko le izražajo 
svoje mnenje, da se s takim sistemom reševanja teh zadev ne strinjajo in obso- 
jajo silo na eni ali na drugi strani. Predlagam, da imenujeta oba zbora skupino 
poslancev, ki naj razišče razloge, ki so privedli do takšnega reševanja zadevnih 
vprašanj. Obe strani zagovarjata svoja stališča in menim, da je verjetno škoda 
časa, da poslušamo medsebojne obtožbe, ampak predlagam, da obravnavamo 
zadevno problematiko na naslednji seji zborov, ko bomo dobili jasno m uteme- 
ljeno situacijo s poročilom skupine poslancev. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Be*- 
sedo ima tovariš Pungerčar. 

Stane Pungerčar: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci. Jaz sem 
trdno prepričan, da gre tu za dosti širše vprašanje, kot je na videz postavljeno. 
Ne gre za vprašanje Kočevja, oziroma za vprašanje nerešenih problemov na tej 
progi, temveč gre za vprašanje oblik in metod razreševanja takih in podobnih 
problemov. Mislim, da je to tako široko politično vprašanje, da najbrž ne sodi 
samo v ta naša dva zbora, ampak da bo potrebno o tem širše spregovoriti, 
ker gre sigurno za simptome, ki kažejo določene odklone v naših koncepcijah 
reševanja ekonomskih, družbenih in političnih vprašanj. Sprašujem se tudi 
ali smo v zadostni meri ocenili materialne možnosti naše baze in ali nima tako 
nerealno ocenjevanje za posledico, da se pojavljajo taki procesi, ki ne samo 
da škodujejo ožjemu področju, naj si bo to področje občine, ali republike, tem- 
več škodujejo tudi celotnemu družbenemu ugledu navzven, našemu nadaljnje- 
mu družbenemu in gospodarskemu razvoju in našemu samoupravnemu sistemu, 
ki ga s tako zavzetostjo želimo razvijati in do kraja izpeljati v sistem, ki bo naše 
ekonomske koncepcije razvil do kraja, s čimer bodo proizvajalne sile in človek 
postavljeni v sredino naših gospodarskih in drugih dogajanj. Mislim, tovariši, 
da je velika škoda tudi v tem, ker posamezne procese rešujemo šele post festum, 
namesto da bi preventivno ukrepali. 
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Taki procesi se pojavljajo ali v posameznem podjetju ali celotnih vejah 
našega gospodarstva. Smatram, da tako reševanje teh procesov, kot smo mu bili 
priča v zadnjem času, nikakor ni na mestu in da uporaba sile, štrajkov in 
drugih oblik pritiska povzroča samo škodo, zato v tem pogledu podpiram 
izvršni svet. Seveda pa je še veliko odprtih vprašanj, predvsem kako pristopiti 
in razreševati probleme poprej, preden pride do takih ekscesov in procesov, 
ki potem niso zaželeni. Mislim, da bomo veliko več koristi napravili, ne samo 
našemu sistemu in ugledu, ampak tudi ekonomskemu razvoju, če bomo take 
ekscese pravočasno reševali, tako! da ne bo prišlo do nasilnega reševanja. Glede 
kočevskega bi hotel reči le to, da smatram, da je problem sam še odprt, da 
pa je bil način, s katerim so hoteli prizadeti problem rešiti, nepravilen. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Kdo, prosim, še želi besedo? 
Tovariš Česnik ima besedo. 

Janko Cesnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Govoril bi kot poslanec tega doma in povedal nekaj misli ter skušal s tem po 
svoje prispevati k razreševanju teh problemov. 

Mislim, da takih pojavov, kot se sedaj dogajajo v primerih stavk in raznih 
drugih ekscesov, najbrž ni mogoče omejiti, oziroma odpraviti v sistemu za- 
ostritve pogojev poslovanja, demokratizacije in sproščenega podajanja lastnih 
mnenj, ko v procesu družbenega in delavskega samoupravljanja skušamo naj- 
bolj upoštevati osnovne interese delovnega človeka. Nisem za to, da se naseda 
pojavom, ki hočejo s silo in grožnjami vsiljevati lastna mnenja in lastne rešitve, 
ker se v takih izjemnih pogojih na hitro ne da temeljito in proučeno reševati 
zadev, ker se tako na hitro ne dajo stvari tako korenito odpraviti, predvsem 
pa se ne more poiskati vzrokov, ki so pripeljali do takih situacij. 

Praksa iskanja posameznih krivcev, kot smo jo, včasih dobro poznali in 
je v preteklosti prišla na slab glas, tukaj ne bi bila uspešna. To spominja na 
staro prakso, ko smo bolj gledali na to, kdo je kaj rekel, ne pa, kaj je bilo 
rečeno. Obstajajo zelo različne možnosti pristopa do reševanja teh problemov. 
Od beograjskega razpravljanja na ulicah z demonstranti pa do pismene kore- 
spondence iz daljave. Tak nastop izvršnega sveta v drugem delu pisma po mo- 
jem mnenju ni najbolj primeren do kolektiva, ki se bori za svoj obstoj, pogre- 
šam pa take ostrine do drugih negativnih pojavov, do neutemeljene bogatitve, 
do drugih ekscesov, do katerih je brez dvoma treba ostro nastopiti in ki v teme- 
ljih mnogo bolj kot taki pojavi, ki so sedaj bili v Kočevju, rušijo naš družbeni 
in samoupravni sistem. Na koncu se mi postavlja še vprašanje, kaj je hotel 
izvršni svet s tem pridobiti, ko je s takim pismom skušal rešiti ta problem in 
ni našel poti medsebojnega pogovora, nato pa je sklenil, da bo prispeval del 
potrebnih sredstev in sprejel sanacijo. S tem pa je stvar tako rešil, kot bi se 
lahko rešila- že na začetku. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker ni nobenega, prosim predsednika izvršnega sveta Staneta Kavčiča, da 

vzame besedo. 

Stane Kavčič: Tovariši, mislim da izražam prepričanje poslancev, 
če rečem, da je današnja razprava nov prispevek k nadaljnji graditvi samo- 
upravnega sistema in k nadaljnji afirmaciji Skupščine, v kateri se bo resnično 

7» 
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razpravljalo o čedalje večjem številu problemov in glede njih tudi resnično 
odločalo. 

Name so napravili zelo globok vtis predvsem tisti diskutanti, ki niso bili 
pripravljeni, ki so jih vsebina trenutka, nivo demokratičnosti in iskanje izhoda, 
čeprav nepripravljene, pripeljali h govorniškemu odru in jim narekovali 
besede, ki prav gotovo pomenijo nadaljnje zaupanje v naš samoupravni sistem. 

V izvršnem svetu smo bili pred veliko dilemo, kaj storiti. Vsi smo bili 
enotni v tem, da se v zadnjem obdobju razvijajo stvari in dogajajo pojavi, 
ki jim nismo več kos in jih ne moremo več razreševati po izvršilno upravnih 
poteh. Čutili smo, da rasteta neka politična iluzija in prepričanje, da je možno 
predvsem s pritiski in izsiljevanji reševati obstoječe probleme. Vedeli smo in 
čutili zadnje čase, da se bomo morali nekje, s takim razvojem stvari, spoprijeti. 
Nismo pa vedeli, kje in kdaj naj se spoprimemo. 

In druga dilema. Ne moremo se spoprijemati načelno, teoretično, ker smo 
tu vsi enotni, ampak se moramo srečati konkretno, praktično. Čim pa gremo na 
praktično srečanje, na praktično konfrontacijo, nastane nevarnost, da bo poteza 
izvršnega sveta pri delu občanov in poslancev nepravilno razumljena. 

Potezo izvršnega sveta je možno razumeti na dva načina: ali kot poskus, 
da se v tem vidi neposredni duel med rudnikom Kočevje in izvršnim svetom 
ter da gre predvsem za to, kdo ima prav in da želi izvršni svet avtokratsko 
zdiktirati neko svoje nezmotljivo stališče. To je ena možnost tolmačenja poteze 
izvršnega sveta. 

Druga možnost, in ta je bila tista, ki je potisnila pero v roke izvršnemu 
svetu, je bila pokazati na mnogo širši problem, ki raste v naši družbi: opozoriti 
na politične nevarnosti razreševanja kritičnih vprašanj z metodami ultimatov, 
groženj in prisile. Osebno sem prepričan, da niso v temle trenutku niti v Slo- 
veniji, niti v Jugoslaviji osnovni problemi materialnega pomanjkanja. Ne glede 
na to, za kaj gre. 

Prepričan sem, da je osnovni problem v tem, da napravimo v nekem smi- 
slu nov politični izpit realnosti, demokratičnosti in resnične pripravljenosti na 
dialoge, s tem pa pokažemo vero tudi v naše lastne sile. 

Torej ne gre za duel med rudnikom in izvršnim svetom. Dobro smo vedeli, 
da je to dober delovni kolektiv, ki dela v izredno težkih pogojih in kateremu 
moramo najti perspektivo, še zlasti ker je na našem nerazvitem področju, tam 
kjer je imelo partizanstvo svoje zaledje. Z druge strani pa je ta ultimat tako 
jasno postavljen, da bi po svoji vsebini lahko služil za zgled vsem tistim, ki 
so v preteklosti, v sedanjosti ali bodo v prihodnje poskušali postavljati ultimate. 
Celo rok treh dni je bil postavljen. Odločili smo se, da kljub temu, da gre 
za tak kolektiv, damo to vprašanje na dnevni red in poskušamo skupaj pre- 
tresti dano situacijo. 

Pismo je sicer naslovljeno rudniku Kočevje, v bistvu pa je po vsebini 
namenjeno neki napačni in nevarni dilemi, ki se nam spontano, tu ali tam 
— pa tudi premišljeno in organizirano iz najširših področij — vsiljuje in na 
katero moramo najti popolnoma jasen odgovor. 

Ob tej priliki bi hotel poudariti dve stvari. V izvršnem svetu ne mislimo, 
da smo vse, kar sma storili, naredili prav. Ne mislimo, da je javna uprava naj- 
boljša, rečem pa samo to, da smatram, da je slabo plačana, da je maloštevilna, 
da rada beži drugam. Tudi to je realnost, s katero moramo računati. Ne želimo 
diktirati avtokratske politike in je tudi ne bomo. Slovenska politika se določa 
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v tej Skupščini; smo absolutno za to in bomo vedno sprejeli vse tiste Odlo- 
čitve, ki jih bo sprejela, če bomo prepričani, da jih lahko izvršujemo. 

V svojem ekspozeju na začetku letošnjega leta sem v proračunski debati 
jasno rekel, da bo izvršni svet vodil politiko likvidacije vseh deficitnih žarišč. 
Mi to politiko nadaljujemo, čeprav nam ni lahko. Laže bi nam bilo pustiti vsa 
deficitna žarišča pri miru, toda potem bomo potrebovali ob koncu leta nekaj 
milijard za pokrivanje deficita. Kdo jih bo plačal? Gospodarstvo! Ne želimo 
nikogar priganjati, ne izmišljamo si nekih novih ukrepov za nasilno racionali- 
zacijo, ampak mislim, da smo se prav tu dogovorili, da je treba deficitna 
žarišča likvidirati. Ce pa je že dolžnost republike, da deficite plačuje, naj se 
ji potem vsaj prizna enakopraven položaj, to se pravi, da lahko vpraša, zakaj 
jih plačuje, komu jih plačuje, kdaj in pod kakšnimi pogoji. Vedno smo priprav- 
ljeni sprejemati kritiko, sami smo marsikdaj nezadovoljni z določenimi stvarmi, 
toda dan ima 24 ur, mi vsi pa mnogokrat delamo 12 ali pa več ur. Hkrati ko 
sprejemamo sugestije, da je treba vse vnaprej predvideti, vse vnaprej izra- 
čunati, so pa tudi naše delovne možnosti omejene. 

Ce sem prav razumel nekatere tovariše poslance, mislijo, da smo aludirali 
tudi na nekatera poslanska vprašanja. To ni res. Tako misel odločno zavra- 
čamo! Narobe, menimo, da so poslanska vprašanja velik prispevek ne samo 
demokraciji, ampak tudi razreševanju problemov. Opozarjajo nas na mnogo 
stvari in na sejah izvršnega sveta zelo pazljivo razpravljamo o odgovorih na ta 
vprašanja. 

Ne moremo pa sprejemati ultimatov in hkrati uresničevati politiko, za 
katero smo se odločili. Vsak dan dobivamo številne pozive, pridite sem, pridite 
tja, želimo se pogovarjati to in to. Vendar v atmosferi ultimatov in izsiljevanja 
ne moremo delati in dvomim, tovariši, da bi lahko delali vi. Če bo danes pred 
ultimati kapituliral izvršni svet, potem boste to isto usodo doživljali jutri vi 
v vaših volilnih enotah. Včeraj mi je odgovoren funkcionar v Mariboru rekel 
naslednje: »Popolnoma vas podpiram, da ste to vprašanje dali na dnevni red. 
Pred nekaj dnevi je prišla delegacija iz- krajevne skupnosti. Rekli so nam, da 
bodo prišli demonstrirat pred občino, če jim takoj ne asfaltiramo ceste v 
njihovem področju.« 

Če bomo izgubili bitko na tem mestu in na tem vprašanju, potem jo boste 
jutri izgubili vi v vaših občinah, v vaših delovnih organizacijah. Dobro vemo, 
da ste ravno tako obloženi z vsemi problemi, kakor mi tukaj. Osnovna misel 
politične poteze izvršnega sveta je torej bila, opozoriti na ta problem, ki se širi, 
in mobilizirati subjektivne sile za to, da ga obvladamo s političnimi sredstvi 
in da konkretno odklonimo takšne ultimate. 

Izvršni svet je odprt do vseh možnih vprašanj. Če smo se o kakšni stvari 
zmenili in če se pokaže, da to ni bilo prav, prosim, predlagajte, argumentirajte 
pa bomo odločali, glasovali in spremenili. Toda ne moremo sprejemati ulti- 
matov! Mislim, da ni naša dolžnost, sprejemati take oblike izsiljevanja. Ne 
zaradi neke užaljenosti niti zaradi avtoritete izvršnega sveta ali pa dostojanstva 
tega ali onega člana izvršnega sveta, ampak zaradi tega, ker smo globoko pre- 
pričani, da to ne vodi nikamor naprej in da je naloga subjektivnih sil, da se 
temu upro, kolikor je le mogoče, ter da stvari politično in drugače postavijo. 
To je bila osnovna pobuda in politični smisel tega, da smo to vprašanje dali na 
dnevni red, ker bi bilo zelo nevarno, če bi se ohranjalo in rastlo prepričanje, 
da je možno s takimi oblikami reševati probleme. 
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Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Ali želi še kdo besedo? Če ne, potem 
prehajamo k sklepanju o tej točki. V smislu 79. člena poslovnika republiškega 
zbora in v smislu 47. člena skupščinskega poslovnika imamo možnost napraviti 
sklep, s katerim povemo naše stališče o tem vprašanju ali pa da preidemo 
brez vsakega sklepa na dnevni red. Ce dovolite, bi kot predsedujoči dal predlog, 
da ne uporabimo te zadnje možnosti, ampak, da zaključimo to našo obravnavo 
s sklepom. 

Moj prvi predlog je, da podpremo stališče izvršnega sveta SR Slovenije, 
da ni mogoče sprejeti in da je zavreči metodo grožnje, pritiska, ustavitve dela 
z ultimati, kakor je bilo to v zadnjem primeru narejeno, in da slovenska skup- 
ščina na tej skupni seji izreka zaupanje izvršnemu svetu, da bo pravilno vodil 
to politiko še nadalje. 

Moj drugi predlog pa je, da naj izvršni svet vse postopke v zvezi z ukinit- 
vijo proge pregleda in sprejme potrebne mere za preprečevanje eventualnih 
napak, ki so se pri tem zgodile. To sta moja predloga. Glede na to, da se deloma 
razlikujeta od predlogov poslanca Franca Lamuta, prosim poslanca, da se izjavi, 
ali se strinja z mojimi predlogi ali pa vztraja pri svojih predlogih? 

Franc Lamut: Glede na današnjo razpravo smatram, da bi bilo pra- 
vilno, da oba zbora! formirata komisijo, ki naj pregleda celotno situacijo. 
Mislim, da je moj predlog utemeljen, ker gre za nadaljnje koncepte v izgradnji 
našega samoupravnega sistema in je potrebno napake odpravljati na vseh 
mestih. Mislim, da s tem nič ne zaviram dejavnosti izvršnega sveta, saj bo 
komisija sestavljena iz ljudi, ki niso bili pri tem po domače rečeno »kreganju« 
vmešani. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Besedo ima Marija Mesarič. 

Marija Mesarič: Oprostite, da se oglašam kljub dolgi razpravi. Ne 
morem namreč razumeti izvajanj tovariša Lamuta. Kolikor izvolimo komisijo, 
bomo s tem namreč povsem negirali izvajanje predsednika Staneta Kavčiča. 
Mnenja sem, da moramo v celoti podpreti izvajanja izvršnega sveta ter izvrš- 
nemu svetu tudi zaupati, da bo eventualne nepravilnosti, ki so se pojavile, tudi 
odpravil. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Tovariš Česnik ima besedo. 

Janko Česnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dovolite mi, da dam k dvema še tretji predlog. Predlagam, da ne sprejemamo 
sklepov in da ne imenujemo komisije, ampak da iz tega, kar je bilo v razpravi 
povedano, izvršni svet potegne svoje zaključke. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Dovolite mi, da kot predsedujoči in kot 
predlagatelj prvega predloga povem, da je po mojem mnenju predlog tovariša 
Česnika identičen z odbijanjem zaupanja izvršnemu svetu in zaradi tega že 
vnaprej tolmačim svoje glasovanje. Glasoval bom proti predlogu tovariša Čes- 
nika. Prosim, tovarišica Jurančičeva ima besedo. 

Inž. Zdenka Jurančič: Smatram, da poslanci danes niti najmanj 
nismo razmišljali o zaupnici ali nezaupnici članom izvršnega sveta. Če je bila 
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moja diskusija razumljena tako, se opravičujem s tega mesta. Ponovno poudar- 
jam, da kritika posameznih dejanj še niti najmanj ne kaže na to, da bi bila ta 
kritika frontalna, ampak naj bi kritika pospešila samo popravljanje nekaterih 
napak. Predlagam, in se pridružujem mnenju tovariša Cesnika, da se formulira 
sklep, da se poslanci ne moremo zavzemati za reševanje problemov po poti 
prisile, ampak da vztrajamo, da se obojestransko poiščejo vzroki za taka neso- 
glasja - ponavljam obojestransko, ker nas bo le to privedlo do uspehov. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Tovariš Cesnik ima besedo. ' 

Janko Česnik: Oprostite mi, da se ponovno oglašam k besedi, k temu 
me ie spodbudila beseda tovariša predsednika. 

Če me že tolmači, bi prosil, da me ne tolmači napačno. Smatram pa, da ni 
dobro, da kdo koga tolmači, ker je bolje, da vsak sam svoje pove. Menim, da 
so besede tovariša Kavčiča, predsednika izvršnega sveta na tem mestu kot za- 
ključek današnje razprave bile ustrezna vsebinska usmeritev današnje razprave 
in dovoljno zagotovilo, da niso potrebni posebni zaključki. To sem mislil pove- 
dati in pri tem tudi vztrajam. Strinjam se v celoti s tovarišem predsednikom 
izvršnega sveta in smatram, da so njegove besede zaključek k današnji razpravi. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Tovariš Cesnik, jaz se upravičujem, 
ker nisem imel namena žaliti in smatram, da si s svojo interpretacijo močno 
olajšal situacijo. Glede na tvoj predlog smatram, da je najbolje, če ostale pred- 
loge umaknemo in sprejmemo izvajanja predsednika izvršnega sveta kot zaklju- 
ček te točke in jih s tem tudi v celoti podpremo. Ker ugotavljam, da se vsi pred- 
lagatelji dosedanjih predlogov s tem strinjajo in ker umikam tudi jaz svoj pred- 
log, lahko preidemo takoj na glasovanje. Prosim vas, da glasujemo o formulaciji, 
kakor je sedaj izpadla iz predloga tovariša Česnika. Tisti, kateri glasujejo za, 
naj, prosim, dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti takemu 
sklepu. (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da sta oba zbora sklep sprejela z enim vzdržanim glasom. S 
tem smo končali to točko dnevnega reda in bomo nadaljevali sejo ob tri- 
najsti uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.15 in se je nadaljevala ob 13. uri.) 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši. Nadaljujemo s 
skupno sejo. Preden pa preidemo na gibanje gospodarstva v letu 1968 z analizo 
poslovanja gospodarskih organizacij v letu 1967, mi dovolite, da v sporazumu s 
tovarišem Goslarjem dam nekatere informacije o programu dela, katerega 
imamo do začetka počitnio tega leta. 

Po poslovniku naše skupščine začno počitnice 15. julija. Republiški zbor 
ima do počitnic predvideni še dve seji, ki se v pretežni meri pokrivata s sejama 
gospodarskega zbora. Tako je predvidena za 8. julij seja republiškega zbora, 
na kateri bomo med drugim obravnavali razvoj in problematiko obrtništva, 
gospodarjenje s sredstvi skupnih rezerv gospodarskih organizacij in predlog 
zakona o dopolnitvah republiškega zakona o prispevku od sredstev skupne 
porabe, kar se, kot veste, nanaša na stanovanja borcev. Razen tega so začasno 
na dnevnem redu seje, najbrž ,pa bo treba preložiti na prihodnjo sejo osnutek 
zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev 
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vojne, vojnega materiala in njihovih družinskih članov, osnutek zakona o borcih 
za severno mejo in predlog zakona o sofinanciranju nakupa elektronskega 
računalnika. 

Za 15. julij, če bo izvršni svet mogel izpolniti obljubo, ki nam jo je dal 
in če bomo imeli pravočasno materiale v skupščini, bomo s skrajšanimi roki 
obravnavali naslednje stvari: materialni položaj vzgoje in izobraževanja, kar 
bo druga seja o tem vprašanju in bo to priložnost, da napravimo sklepe, potem 
stanje in razvoj kmetijstva, kar bo prva faza obravnave s tem, da bomo šli na 
obravnavo na občine in med vse zainteresirane in bomo dokončne zaključke 
sprejeli v začetku jeseni. Predlog in ugotovitev stališča s področja zaposlenosti 
in zaposlovanja bo že druga faza v obravnavi tega našega vprašanja, kar potem 
tudi velja za naslednjo točko, to je sistem zdravstvenega varstva in zdravstve- 
nega zavarovanja. V zvezi z izobraževalnim področjem bomo imeli rebalans 
republiškega proračuna in predlog zakona o spremembi zakona o prispevkih in 
davkih občanov, pri čemer vas opozarjam na to, da bo sedaj zvezna skupščina, 
kolikor smo lahko brali v časopisih, sprejela 12 sprememb zakonov, ki se nana- 
šajo na področje prispevkov in davkov občanov in ne moremo popolnoma 
izključiti tudi tega, da bomo imeli kako sejo tudi še po 15. juliju, morda okrog 
25. julija. 15. julija je predviden tudi predlog zakona o učencih v gospodarstvu, 
predlog zakona o pripravništvu in ekonomsko-politična izhodišča za proračun- 
sko potrošnjo in davčno politiko v letu 1969. 

Kolikor ste si mogli po poslušanju zapomniti vse te stvari, potem se gotovo 
strinjate z menoj v tem, da so predmeti, ki jih bomo imeli, bodisi v republi- 
škem zboru, bodisi skupaj z gospodarskim zborom ali pa s kakim drugim zbo- 
rom naše skupščine v obravnavi na naslednjih sejah, izredno pomembni in 
izredno aktualni. Naj vas samo še enkrat opozorim, da s področja zaposlovanja 
ni pred nami samo naloga, da formuliramo zaključke in stališča naše skupščine, 
ampak imamo, kot ste slišali, namen predlagati tudi tri zakone, to se pravi 
zakon o pripravnikih, zakon o učencih in pa zakon o vajencih pri obrtnikih. 
Poleg tega imamo tudi pred seboj davčno politiko. V okviru tega bo prišel do 
izraza problem bogatenja, ki bo na ta način pred nas postavljen ne samo kot 
političen problem, ampak kot problem neposredne akcije in neposrednega ukre- 
panja. Veliko mesta v zadnjem govoru predsednika republike so dobile tudi 
vikend hišice, kot eden od primerov, oziroma možnosti bogatenja. Mislim, da 
ni dvoma, da se bomo morali, ko bomo obdelavah probleme davčne politike, 
dotakniti tudi tega vprašanja. Obravnavanje obrtništva nas bo konfrontiralo s 
celo vrsto drugih takih primerov bogatenja in bo šlo za to, da najdemo pravo, 
hkrati učinkovito in odmirjeno politiko. 

Imeli bomo pred seboj tudi nalogo" da hitro rešujemo 20 let odprto vpra- 
šanje nekaterih kategorij žrtev vojne, poleg tega pa nas čaka tudi področje 
prosvete in kulture in področje zdravstva. 

Dosti je našteti vsa ta vprašanja, da vsak začuti, kako ta vprašanja niso 
samo pomembna in aktualna, ampak kako ta vprašanja sodijo v okvir smernic, 
katere sta izdala predsedništvo in izvršni komite Zveze komunistov Jugoslavije 
in kako sodijo v okvir politike, ki jo je pred vso Jugoslavijo podčrtal in napo- 
vedal ter se nanjo navezal predsednik republike. Mislim, da lahko govorim ne 
samo v imenu teh dveh zborov, ampak tudi v imenu vse naše slovenske skup- 
ščine, če pravim, da te smernice in politiko, kakor je bila izražena v dveh 
govorih tovariša predsednika, v celoti in z vsem srcem podpiramo. Nam je pri 
tem brez dvoma v zadovoljstvo, da kaže podrobna analiza smernic, vsaj kakor 
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je bila napravljena sedaj, da se program skupščine in programi zborov, v celoti 
skladajo s smernicami. 

V zvezi s sejo 15. julija bi hotel opozoriti še na točko »Izvrševanje pro- 
gramov naše skupščine in izvrševanje stališč Skupščine SR Slovenije«. Obrav- 
nava izvrševanja programa je zelo pomembna, ker nam bo pokazala, kje smo 
v zaostanku in kateri so vzroki, ki so tak zaostanek povzročili. 

Pokazalo se bo tudi, da bomo morali ustrezno smernicam in politiki, ki je 
bila izražena v govoru predsednika Tita, eventualno določene prioritete premak- 
niti in nekatere stvari potem še bolj uspešno reševati. V sodelovanju z izvršnim 
svetom pa moramo vsi skupaj stremeti za tem, da vsa aktualna vprašanja, neka- 
tera sem omenil že prej, rešimo pred začetkom naših počitnic. 

Tovarišice in tovariši. To sem dal kot informacijo in kot orientacijo za 
naše delo, pa tudi kot orientacijo za delo odborov, da smo pri obravnavi mate- 
rialov posebno pozorni na to, koliko in kako se naša politika ujema s politiko, 
začrtano v smernicah. 

Po tem uvodu, ki ni bil vključen posebej v dnevni red, prehajamo na 
4. točko dnevnega reda, in sicer gibanje gospodarstva v letu 1968 z 
analizo poslovanja gospodarskih organizacij v letu 1967 in prosim tovariša Si- 
monetija, da kot član in predstavnik izvršnega sveta da ekspoze. 

Rino Simoneti: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši 
poslanci. Gospodarska gibanja v letošnjem letu od januarja meseca do danes 
kažejo najprej nizko, v poslednjih dveh mesecih pa zadovoljujočo gospodarsko 
rast. Industrijska proizvodnja je bila v aprilu za 9,4 fl/o, v maju pa za 9,3 "/o 
večja kot v istih mesecih lani. Ce primerjamo obdobje prvih petih mesecev 
letošnjega leta z lanskim, ugotovimo, da imamo letos za 4,8"/» višjo industrijsko 
proizvodnjo. Predvidevanja anketiranih delovnih organizacij napovedujejo v 
juniju za 0,4'% nižjo proizvodnjo kot v maju, vendar za 5'°/o višjo kot v lan- 
skem juniju. Tako je mogoče predvideti v prvem polletju za 4,9 °/o večjo pro- 
izvodnjo, kot v prvem polletju leta 1967. V juniju bi proizvodnja porastla bolj, 
če bi podjetja kovinske in elektroindustrije lahko kupila reprodukcijski mate- 
rial, ki je ležal v carinskih skladiščih. To niso mogle, ker so jim primanjkovala 
ustrezajoča denarna sredstva. 

Cene industrijskih proizvodov so iz aprila na maj porastle za 0,9 %, od 
maja 1967 na 1968 pa za 1,4%, kar je umirjeno, če se spomnimo na preteklost. 
Bolj so porastle cene v gostinstvu in storitvah. Izvoz je nižji za 4 točke, pri 
čemer je upadel na področju kliringa«za 41%, porasel pa je na konvertibilnih 
področjih za 8,4 °/». Taka struktura izvoza pomeni dodatni napor za delovne 
organizacije in zahteva naše prizadeto sodelovanje za izravnavanje pogojev 
gospodarjenja. Promet v trgovini je porastel za 14 točk, investicije pa za 
17,7 točke. Domači turizem je porastel za l'%>, inozemski pa za 8 °/o. Resen je 
zastoj v kmetijstvu in še posebno v živinoreji. Izvoz živine in mesa je močno 
padel. Evropske ekonomske grupacije vedno bolj zapirajo tržišča in tudi naši 
tradicionalni kupci teh proizvodov z dejanji ne dokazujejo dobre volje za nor- 
malno trgovanje. Ta kritičen položaj bomo morali reševati v več smereh. Na 
eni strani moramo zbrati sredstva, da bomo obvladali položaj v kmetijstvu, po 
drugi strani pa si morajo delovne organizacije prizadevati, da razširijo krog 
svojih kupcev. Izvršni svet se bo zavzel, da se iz uvozno izvoznih taks in drugih 
sredstev oblikuje fond za olajšanje ekonomskega položaja v proizvodnji in 
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izvozu živinorejskih proizvodov. Nasproti letu 1967 se je namreč stanje goveje 
živine znižalo za 12 % in imamo neizkoriščene velike hlevske kapacitete. 

Podatki izkazujejo naraščanje zalog, ki so od decembra lani na april letos 
narasla za 1,7%. To povečuje nelikvidnosti gospodarskih organizacij. Sredstva 
gospodarskih organizacij na žiro računih so bila konec aprila za 10% nižja 
kot leta 1967. Po najnovejših podatkih narodne banke izkazujejo žiro računi 
gospodarskih organizacij danes indeks 92,7, ostali žiro računi, to so proračuni 
in skladi, pa indeks 116,9 nasproti decembru 1967. To je očitno nesorazmerje, 
ki hromi gospodarsko aktivnost. Pri tem je po stanju 31. 5. nasproti istemu 
obdobju lani bilo dano gospodarstvu 8% več kreditov. Likvidnost bank je, 
posebno če upoštevamo neizkoriščene reeskonte pri narodni banki, na nivoju 10, 
kar je visoko. Iz statističnih podatkov pa niso razvidni vsi kvalitetni premiki, 
ki v našem gospodarstvu brez dvoma nastajajo. 

Pozitivno ocenjujemo, da se povečuje proizvodnja v 13 panogah, ki obse- 
gajo kar 81 % celotne industrijske proizvodnje, medtem ko smo imeli pozitivne 

, trende v začetku leta v 11 panogah, ki pa so predstavljale le 35'%> industrijske 
proizvodnje. Iz obstoječih podatkov je mogoče sklepati, da se vrši intenzivno 
prestrukturiranje proizvodnje. Po podatkih zveznega zavoda za statistiko je 
leta 1967 od 3000 podjetij 29'% opustilo kak artikel, 20% pa je uvedlo nove. 
Nad 30% podjetij je vneslo izboljšave, kakovostne konstrukcijske narave. 
Od 200 000 artiklov je bilo 10 570 opuščenih, ali 5 %, 5700 pa je bilo uvedenih 
na novo. Večje ali manjše spremembe je doživelo 7 % proizvodov. Razumljivo 
je, da je to gibanje različno po panogah. Največje in najštevilnejše spremembe 
so v panogah in gi'upacijah z lažjimi tehnološkimi postopki, posebno v prede- 
lovalni industriji, vendar prednjači tudi kemija. Iz podatkov je razvidna ten- 
denca povečevanja tržne borbe. Po anketi zavoda za tržne raziskave gre opu- 
ščanje starih artiklov in uvajanje novih, v prvih treh mesecih letošnjega leta 
še s hitrejšim tempom. Za taka gibanja imajo posebne zasluge strokovnjaki, 
organizatorji proizvodnje, vodilne ekipe in direktorji delovnih organizacij. 

V mnogoštevilnih razgovorih, stikih, iz opazovanj in poročil ugotavljamo, 
da so nekatere delovne organizacije dosegle izredne uspehe po tem, ko so uspele 
postaviti sposobne strokovnjake na odgovorna delovna mesta. Tudi v nekaterih 
delovnih organizacij in grupacij, ki ne kažejo splošnega vzpona, so posamezni 
direktorji z vodilno ekipo in, ustreznim delovanjem samoupravnih organov 
uspeli doseči odlične rezultate. Mislim, da morajo taki kadri uživati popolno 
podporo, da je njihovo delo izredno težko in zapleteno in da jim je treba poleg 
materialnih dodeljevati tudi druga moralna in družbena priznanja. 

Ti kadri, oprti na lastne sile in ustvarjalnost našega delovnega človeka, ne 
razmišljajo o pomoči od zunaj, ampak vsak dan trdo delajo na svojih mestih. 

Še naprej bomo podpirali selekcijo med uspešnimi in neuspešnimi proizva- 
jalnimi organizacijami. Celotna konstalacija ekonomske moči in političnih 
vplivov še ne omogoča večje ekspanzije prodornih in notranje urejenih orga- 
nizmov. 

Še vedno je mnogo reševanja za vsako ceno. Iz primerjave števila podjetij, 
ki poslujejo z izgubo, in števila stečajev vidimo, da se na škodo slabih ohranja 
mnogo. Izredno odpornost proti stečaju kažejo tudi delovne organizacije, med 
katerimi so na primer tudi take, v katere je s tekočimi večletnimi izgubami 
investirano že trikrat več, kot je bilo predvideno v investicijski proračunski 
kalkulaciji. Taka delovna organizacija ne more uspevati, tudi če bi se lahko 
preusmerila na proizvodnjo blaga, ki dosega trenutno najvišjo stopnjo dobička 
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na trgu. Dolgove ne bo mogla plačati naša generacija. Z dodatnimi kreditnimi 
injekcijami se tekoče izgube prenašajo na vse delovne organizacije. Odgovor- 
nost za izgube ostaja nerešeno vprašanje. Tudi v bankah je v teh primerih 
precej oklevanja, čeprav bi bilo stvari bolje reševati prej, ker z zavlačevanjem 
škoda samo raste. 

Imeli smo primere, ko se skušajo banke umakniti iz dela rizika za slabe 
naložbe, kar zahteva še našo posebno pozornost. Ob tej priliki želim povedati, 
da je republika Slovenija podpisala v preteklosti za 255 milijard S dinarjev 
garancij delovnim organizacijam, od okrajev pa je prevzela dodatnih 20 mili- 
jard S dinarjev garancij. Jamčimo alternativno primarno ali sekundarno in je 
v primeru stečajev lahko prizadet proračun v tolikšni meri, da onemogoči to 
vse ostale dejavnosti. Ko govorimo o selekciji med delovnimi organizacijami, 
niti najmanj ne mislimo na visoko leteče ideje posameznikov iz preteklosti, ki 
so dopovedovali, da so nekatere panoge za Slovenijo industrija preteklosti. Tako 
so na primer govorili o tekstilu, čeprav je to očitno utopija ali pa domišljavost. 
V Sloveniji so dane možnosti za vse prodorne in učinkovite panoge, vendar 
morajo stremeti k vrhunskim rezultatom. Ko bodo pobliže spoznane in uteme- 
ljene naše posebne možnosti, bomo lahko odločali o pospešenem razvoju te ali 
one dejavnosti. Ob tej priliki želim poudariti tudi to, da je slovensko gospo- 
darstvo življenjsko vraščeno v jugoslovanski gospodarski prostor in od njega 
odvisno, ter lahko prvenstveno in le v tem okviru doseže vzpon in napredek. 
Šele na drugem mestu se odpira nasproti Evropi in svetu. To poudarjam zato, 
ker nam ob naših razmišljanjih o materialni podlagi republike Slovenije neka- 
teri skušajo podtakniti zaprtost, drugi pa gojijo iluzije, kaj bi vse dosegli, če bi 
se vsega lotevali sami, zaprti v republiške meje. 

Gibanje gospodarstva po prvih mesecih dopušča upanje, da bo do konca 
leta ustvarjena programirana rast družbenega proizvoda, prometa in investicij. 
Ob tem vidimo negotovost za kmetijsko letino, zaskrbljujoč je padec izvoza in 
nizko stanje v akumulacijskih bazenih hidroelektrarn. Ker je izpadlo v celoti 
pomladansko deževje, je mogoče pričakovati pomanjkanje energije v drugi polo- 
vici leta. Sekretariat za gospodarstvo je z izvršnim svetom ocenil položaj in 
skušal podvzeti mere za hitro dograditev termoelektrarne Trbovlje in za skle- 
panje ustreznih sporazumov o uporabi električne energije nekaterih velikih 
porabnikov, ki lahko prilagajajo proizvodnjo tekočim možnostim. Ker je danes 
predložena zboroma tudi analiza zaključnih računov gospodarskih organizacij 
za preteklo leto, je potrebno kratko oceniti položaj, ne zato, da začnemo splošno 
razpravo o visoki ali prenizki obremenjenosti in ne zato, da bomo jadikovali, 
ampak da se bomo razumno odločali vnaprej. Odklanjam abstraktno razpravo 
o preveliki ali premajhni obremenjenosti, tudi ne neskončno zveličaven cilj 
vzpostavitev odnosov v delitvi družbenega proizvoda, kot smo ga načrtovali s 
programom reforme, čeprav moramo k temu težiti. Naš cilj je modernizacija 
obstoječega gospodarstva in širjenje tiste proizvodnje, ki jo lahko prodamo 
doma in v tujini, ki nam povečuje zaposlenost in omogoča trajno rast. 

Dejstvo je, da je udeležba gospodarskih organizacij v neto produktu, ki je 
bila v ietu 1966 62,3 »/o, v letu 1967 padla na 60,1'%. Postavlja se vprašanje ali 
gospodarstvo uporablja amortizacijo in sklade za izvršitev rekonstrukcije in 
modernizacije. Iz podatkov je jasno razvidno, da ne uspeva, ampak da novo 
ustvarjeno vrednost in amortizacijo uporablja za tekoče poslovanje. Ob tem 
ostaja na dlani, da moramo postopno poskušati razbremeniti gospodarstvo. Pri 
tem pa moramo proučiti, ali je koristno vsa sredstva prepustiti razdrobljenim 
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posameznim proizvajalcem ali bomo del sredstev uporabili za posebne namene. 
Odprto je tudi vprašanje, ali bi se prispevki in davki zmanjševali diferencirano 
po panogah ali pa linearno in hkrati. Možno je postopno zniževanje prispevkov 
na poslovni fond po panogah prispevka na osebne dohodke npr. pri zaposlova- 
nju novih delavcev in podobno. Dokler je splošno stanje likvidnosti in akumu- 
lativnosti tako nizko, najbrž lahko pristanemo na linearno zniževanje nekaterih 
bremen. V tem sklopu podpiramo ukrep zveznih organov, ki je znižal eskontno 
in obrestno mero, ker smo ugotovili, da se vedno večji del akumulacije kon- 
centrira v bankah in posredništvu. Ta dejavnost čuti manjšo potrebo za ekspan- 
zijo in za ustvarjanje novih delovnih mest, zato je prenos dela akumulacije v 
proizvodnjo vsekakor na mestu. S tem nočem zanikati dejstva, da so banke 
pomemben in skoraj edini posrednik prelivanja sredstev, in da mora to imeti 
svojo vrednost in ceno, katere rezultat je družbena akumulacija. Ta se v obliki 
kreditnega sklada banke zopet preliva na ekonomsko najbolj ustrezna mesta. 

Če tako zastavljamo naša razmišljanja o razbremenitvi gospodarstva, to 
ne pomeni, da v družbeno reprodukcijo v celoti ne vključujemo tudi šolstva, • 
kulture, znanosti in raziskovanja. Zanemarjen položaj na teh področjih bo 
imel še veliko večje negativne posledice, če ne bomo pravočasno ustrezno ukre- 
pali. Izvršni svet je pri iskanju možnosti za ublažitev težkega položaja na teh 
področjih izhajal iz naslednjih osnov: 

1. v tekočem letu ne sme priti do nobenega dodatnega obremenjevanja go- 
spodarstva; 

2. zadolževanje za čiste proračunske potrebe je neprimerno in neracionalno, 
ker ni nobenih dokazov za to, da bodo drugo leto nekatera proračunska bre- 
mena odpadla; 

3. če bi dobili širša pooblastila, bi bilo mogoče razmišljati o dopolnilnih pro- 
metnih davkih v potrošnji, kar sredi leta sicer vznemiri tržišče, in bi bilo zaradi 
dolžine postopka morda neučinkovito; 

4. edino iskanje v okviru obstoječega proračuna je racionalen politični in 
ekonomski napor, ki naj takoj izboljša stanje v tem sektorju. Rezerve so v 
doslednem pobiranju davkov, znano je, da se del zavezancev izmika, mi pa ne 
ukrepamo. 

Ob tej priložnosti pa je izvršni svet z ustreznimi republiškimi organi tudi 
začel razmišljanja o programu za bodoče, ko na eni strani temelji na dosledni 
proračunski disciplini in varčevanju, na drugi strani pa išče nove možnosti za, 
zajemanje prispevkov in davkov od fizičnih in pravnih oseb iz vseh sektorjev 
gospodarstva. Mislimo, da je treba obdržati ravnovesje med vsemi vrstami za- 
jemanj, prispevkov in davkov. Tudi v bodoče bo del prispevkov moral prihajati 
iz osebnih dohodkov. Preprečiti pa bi morali zidanje kalkulacij s prispevki na 
osebne dohodke. Tudi je vprašljivo, če je v redu, da se družbene dajatve na- 
tekajo tam, kjer gospodarske organizacije že poslujejo z izgubo, pa nekako še 
izplačujejo osebne dohodke, nanje so pa vezani vsi prispevki. 

Prispevki iz osnovnih skladov delovnih organizacij bi se morali zmanjšati 
do tiste meje, kot se bo po letu 1970 zmanjšala potreba po gospodarskih inter- 
vencijah federacije. Če pa bi želeli enostransko ukiniti obresti na poslovni sklad, 
povečati pa za isti delež prometni davek, bo prišlo do velike preporazdelitve 
bremen. Mislimo, da moramo obdržati ravnovesje v obdavčitvi opredmetenega 
živega dela in potrošnje. V nemogoč položaj bi prišli, če bi vsa bremena nosilo 
živo delo in potrošnja, veliki objekti, v katere je vloženo ogromno družbeno bo- 
gastvo in poslujejo z malo zaposlenimi, pa bi ostali neobdavčeni. Pri tem raz- 
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mišljamo tudi o novih možnostih za zajemanje dela sredstev. Ce bi ustrezno 
uspeli uskladiti osebne dohodke, bi lahko manjši procent skladov gospodarstva 
uporabili za skupne namene. Skladi kot novoustvarjena vrednost so najbolj pre- 
pričljiv dokaz, da je mogoče brez nevarnosti za nadaljnji vzpon zajeti nekaj 
sredstev. Vsaka mera, posebno pa ta, je odvisna od uporabe. Ce jo bomo upo- 
rabili v principu proporcionalno in modro ter jo gibčno prilagojevali potrebam, 
bo trajna in učinkovita. Tak prispevek iz neto skladov bi moral biti v tesni 
odvisnosti od gibanja akumulativnosti gospodarstva in ne bi smel postati fiksna 
postavka proračunske potrošnje, ampak sredstvo gospodarske infrastrukture. V 
času vzponov je prispevek lahko večji, v času zastoja gospodarstva pa razumljivo 
nižji. 

Izvršni svet se bo zavzel, da dobi republika večje pristojnosti pri reguliranju 
dopolnilnega prometnega davka, taks in premoženjskih davkov. Pri tem si bomo 
prizadevali, da se dohodek iz različnih virov enako obdavči. Potrebna bo ra- 
zumna mera obdavčitve in predvsem ne dovoliti gašenja posledic, ampak aktivno 
— operativno davčno upravo evidentirati in sproti usklajevati dohodke vseh ka- 
tegorij. Prometni davek pa bi v prvi vrsti moral biti orodje ekonomskega usmer- 
janja. Predložili bomo analizo izpolnjevanja priporočil republiške skupščine o 
davčni politiki. Ugotavljamo, da je v majhni Sloveniji velika pestrost v ob- 
davčevanju. Tako je na primer davek na dohodek od premoženja in premoženj- 
skih pravic odmerjen od 10 °/o do 70'%> od davčne osnove 1 milijon S dinarjev, 
intelektualne storitve od 12,9 do 40'%, priložnostno delo od 10 do 33 °/o, 
davki od gozda od 5 do 50 °/o na iste davčne osnove. V razpravo bomo predložili 
predloge za poenotenje, ki so se zanje med drugim zavzeli tudi predsedniki ob- 
činskih skupščin na področnih posvetovanjih. 

Izvršni svet misli oblikovati davčno upravo pri sekretariatu za finance in 
tako s strokovno in odgovorno službo zavesti več reda in davčne discipline. Za- 
vedamo se, da hitra, neupravičena bogatenja ustvarjajo nezaupanje in povzro- 
čajo ogorčenje ljudi. Podobno kritiko slišimo tudi za davčne utaje. Razmišljamo, 
da bi lahko občinske skupščine objavile davkoplačevalce. Lahko bi tudi primer- 
jali izplačila iz rednega delovnega razmerja s prijavami, poleg tega pa še iz- 
plačila na žiro računih in izjave nekaterih prejemnikov v računovodstvih iz- 
plačevalcev. Ne bi nič škodilo naši demokratičnosti, če bi nekatere povprašali po 
izvorih premoženja in jih primerjali z davčnimi prijavami. Če hočemo na tem 
področju red, moramo dosledno postopati proti vsem. Mislimo, da je potrebno 
harmonično usklajevanje dohodkov in socialnejša porazdelitev bremen. Ce bomo 
dobili od zveznih organov pooblastila, bomo predložili predloge za davek iz 
osebnega dohodka državljanov, ki bo upošteval število družinskih članov in 
uvedel v najvišjih osebnih dohodkih ostrejšo progresijo. To seveda ne sme po- 
meniti potiskanja razponov dohodka v uravnilovko, ampak enakomernejšo po- 
razdelitev po načelu, naj več prispeva skupnosti tisti, ki več ima. 

Dalje, ne mislimo na sumničenje tistih, ki so svoje prihranke kamorkoli 
zakonito vložili, niti zmanjševati interesa za varčevanje. Tudi do zasebnega sek- 
torja se naš pozitivni odnos ne menja. Strožja finančna disciplina in dosledno 
vodenje knjig bo ustvarilo pogoje za korekture in izenačevanje davčne pro- 
gresije, kar bo okrepilo občutek davčne pravičnosti pri davkoplačevalcih in pri 
davčnih upravah. Odločni smo zatreti vse ekscese, ne pa zavirati iniciativo. 

Izvršni svet namerava naložiti nadzornim organom takojšen pregled ne- 
kontrolirane grafične dejavnosti, ki je po zakonu o tisku prepovedana. Poskušali 
bomo prek ustreznih inšpekcijskih organov ugotoviti, kateri prevozniki se brez 
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dovoljenja ukvarjajo s tem poklicem, predlagali bomo sprejem predpisa za kaz- 
novanje takega nezakonitega poslovanja, vse do odvzema sredstev, s katerimi 
se storitve opravljajo. 

Predlagamo, da poklicni organi proučijo vse nezakonitosti na področju kre- 
ditiranja najrazličnejših potreb. Predlagali smo zveznim organom, da prepustijo 
politiko osebnih dohodkov republikam. Mislimo, da. je to v naravi stvari same, 
ker se osebni dohodki primerjajo samo v kraju, kjer ljudje žive in delajo in jih 
je mogoče usklajevati samo na tolikšnem področju, na kolikšnem so zaposleni 
pripravljeni prehajati iz ene delovne organizacije v drugo. Ugotavljamo, da so 
razponi v večjih in dobro organiziranih delovnih organizacijah raje premajhni 
kot preveliki. Velike in pomembne gospodarske organizacije v Sloveniji vodijo 
generalni direktorji, ki imajo v celoti osebne dohodke od 240 do 300 000 dinar- 
jev. Pretiravanja nastajajo v monopolnih delovnih organizacijah tako v velikih 
sistemih, kot je elektrogospodarstvo, pa tudi v komunalnih delovnih organiza- 
cijah, stanovanjskih podjetjih in bankah. Celo v delovnih organizacijah, kot so 
kinematografi, vodovodi, trgovine, ki jih je lažje voditi, so posamezni uprav- 
niki in poslovodje nagrajeni bolje kot konstruktorji v industrijskih birojih kom- 
plicirane proizvodnje. Delovni ljudje priznavajo razliko po kvaliteti in količini 
dela, ne morejo pa razumeti, zakaj dopuščamo divjanje tistih, ki so v srečnem 
položaju, da izven svojih delovnih prispevkov to zmorejo. Izvršni svet se bo 
zavzel za družbene dogovore in kontrolo osebnih dohodkov in računa na vaše 
sodelovanje pri oblikovanju stališč. V zvezi s tem mislimo, da so potrebne nove 
iniciative za oblikovanje kriterijev dobrega gospodarja. Dejstvo, da upravljajo 
delovni kolektivi z družbenimi sredstvi, mora imeti za posledico, da mora 
družba ocenjevati gospodarjenje. Danes smo često zadovoljni s tem, da podjetje 
posluje in izplačuje primerne osebne dohodke. Zadovoljujemo se s socialnim 
mirom in ne postavljamo vprašanj, kaj bi podjetje lahko doseglo, če bi ga vodila 
ambiciozna in sposobna strokovna ekipa. Motiv gospodarjenja mora postajati 
poleg zadovoljevanja potreb tekoče reprodukcije tudi družbena akumulacija in 
z njo povezana gospodarska rast. Najbrž ne bi škodovali razumni ukrepi druž- 
bene skupnosti v posameznih delovnih organizacijah, še preden zaidejo v brez- 
upen položaj. 

Na področju kadrovske politike se zavzemamo za take predpise s področja 
delovnega prava in zaposlovanja, ki bodo delovnim organizacijam nalagali dolž- 
nost, da sistematizirajo vsa delovna mesta. Za vsa delovna mesta mora biti 
predpisana strokovna in šolska izobrazba. Ob enakih strokovnostih morajo imeti 
prednost delavci z višjo izobrazbo. Če bomo dobili podporo, bomo za nekatera 
delovna mesta predlagali obvezno strokovno izobrazbo, usposobljenost oz. šolsko 
kvalifikacijo. Mislimo, da bi morali takoj proučiti podeljevanje strokovnih kva- 
lifikacij v posameznih ustanovah in delovnih organizacijah. Take dodeljene 
strokovne kvalifikacije preprečujejo zaposlovanje mladih šolanih ljudi in so 
sredstva zapiranja delovnih kolektivov. Čeprav se je pripravništvo v Sloveniji 
dobro uvedlo, bo izvršni svet predložil zakon o pripravništvu, ki naj omogoči 
delovnim organizacijam zaposlovanje šolanih mladih ljudi. 

Mislimo, da je nekoliko zanemarjeno moralno nagrajevanje za uspehe pri 
organizaciji in vodenju delovnih organizacij, pa tudi pri samostojnem razum- 
skem ustvarjanju. Niso samo materialne nagrade v spodbudo za delovni polet, 
ampak so večkrat odločilna tudi druga sredstva. Zavzeti bi se morali za po- 
gumno kadrovanje mladih in izobraženih delavcev. Tukaj pa niso dovolj pri- 
poročila delovnim organizacijam, ampak je potreben zgled tudi za tista odlo- 
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čilna in vodilna strokovna mesta, na katere imenujejo delavce občinske skup- 
ščine, republiška skupščina in izvršni svet. 

Prekiniti moramo s prakso, da je vsakdo sposoben za vse, če le kaže neka 
nagnjenja, včasih pa samo neutemeljene ambicije. 

Za vsa vodilna mesta, ki so strokovnega značaja, in tista, katerih delo je 
zvezano z javnimi pooblastili, bi se morali razpisovati konkurzi, tako bi na naj- 
odgovornejša mesta dobili najboljše delavce. Sicer pa se nam dogaja, da dobimo 
na najodgovornejša mesta sicer dobronamerne, včasih pa manj sposobne in ne- 
izkušene posameznike, velike grupe šolanih kadrov pa so odrinjene in na ne- 
pomemembnih delovnih mestih. Posebno na področju gospodarstva in gospo- 
darjenja nam je potrebno tesno sodelovanje s strokovnjaki, faktulteto, ekonom- 
skim inštitutom in gospodarsko zbornico, ker so strokovno utemeljena ekonom- 
ska razmišljanja in predvidevanja brezpogojno potrebna. Treba je zavrniti vsako 
amaterstvo in prakticizem, ki ga pred nas vsak dan, včasih tudi nedemokratično, 
potiska ne vedno uspešna pretekla praksa. 

Izvršni svet je spremljal in sodeloval pri oblikovanju ukrepov organov fe- 
deracije, ki so bili že sprejeti, oz. se še sprejemajo s ciljem pospeševanja go- 
spodarske rasti. V tekoči ekonomski politiki smo izredno podprli vse ukrepe 
kreditne politike, ki omogoča izvoz na področju, katerih valute imajo poseben 
pomen za jugoslovansko plačilno bilanco. Predlagali smo razširitev kreditiranja 
blaga za izvoz, ne samo po konsignacijah, ampak tudi v lukah in tovarniških 
skladiščih. Mislimo, da bi morali biti krediti za izvoz neomejeno na razpolago, 
ker gre za proizvodnjo prodanega blaga. Sodeč po stanju neizkoriščenih re- 
eskontnih kreditov v centrali narodne banke za Slovenijo na tem področju ob 
primernem poslovanju poslovnih bank ne bi smelo biti večjih težav. Odobra- 
vamo povračilo carin za material, ki je bil uvožen in predelan ali vgraviran. So- 
glašali smo tudi z uvedbo taks pri uvozu, kmetijskih pridelkov in živilskih pro- 
izvodov. Pri taksah na uvoz blaga vseh vrst pa se ne strinjamo z ukrepi, ker 
vztrajamo na strokovni in klasični uporabljeni metodi, da je blago široke po- 
trošnje lahko pri uvozu bolj obremenjeno kot reprodukcijski material in strojna 
oprema. To nam narekujejo interesi jugoslovanske politike in polne zaposlitve. 
Vsa sredstva iz taks pri uvozu se morajo uporabljati za pospeševanje izvoza. So- 
glašali smo z znižanjem eskontne in obrestne mere in nasprotovali znižanju za- 
mudnih obresti. Predlagamo nadaljnjo razširitev uporabe potrošniških kreditov. 
Nasprotovali smo oblikovanju posebnega položaja katerega koli blaga in pre- 
voznim refakcijam. Ob uvedbi takih prevoznih olajšav odpade kraj proizvodnje 
kot postavka v strukturi stroška. Dogajalo bi se nam, da bi surovina, ki bi 
potovala prek države in bila uporabljena v domači proizvodnji, ne bi bila ude- 
ležena prevoznih olajšav, če pa bi šla prek meje, bi take olajšave dobila. Tako 
bi pospeševali izvoz, surovin. Ker smo seznanjeni z namerami, da se prometni 
davek bolj diferencira, bomo, če bomo dobili vašo podporo, nasprotovali uvedbi 
različnih stopenj prometnega davka na isto blago, ki se proizvaja v raznih kva- 
litetah in vrednostih. S tem bi se zavrla kvalitetna proizvodnja, ki se pra- 
viloma tudi izvaža. 

Ob razmišljanju za uvedbo progresivnega davka na osebni dohodćk na- 
meravamo vztrajati, da je vsaka obdavčitev gospodarna samo v republiških 
okvirih, kar sem obrazložil že prej. Vztrajno smo ponavljali zahtevo, da se uvede 
več reda na področju uvoza. Pred dnevi je bil objavljen sklep, s katerim je 
pomembna vrsta artiklov v uvozu vezana na odobrenje sekretariata za zunanjo 
trgovino. 
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Nismo imeli pomislekov tudi pri dodelitvi 100 milijard S din iz sektorja 
hranilnih vlog za povečanje stanovanjske izgradnje, kolikor to stane v okviru 
programirane kreditno-materialne politike, ker bomo z drugimi sredstvi težili 
k stabilnosti in se tako na področju hranilništva ne bo treba bati presenečenj. 
Kolikor je v naših močeh, smo svarili pred nepremišljenimi, hitrimi ukrepi in 
smo se ob spremembi zakona o delovnih razmerjih držali stališč republiške 
skupščine. Ugotavljamo pa, da v zveznih organih včasih premalo upoštevajo 
stališča republiške skupščine, izvršnega sveta in'gospodarske zbornice, npr. za- 
kon o delovnih razmerjih, uvozne takse, obvezni kliring, zakon o dohodku, pre- 
našanje pristojnosti na republiko in podobno. 

Menili smo, da je nekaj inštitutov res potrebnih spremembe po krajšem 
postopku, vse ostalo pa je potrebno nujno izboljševati. Ne vidim razlogov za 
nervozno reagiranje, če bomo vsak dan občutljivo delovali s polnim posluhom 
in odgovornostjo pred javnostjo. V tem smislu so bili ukrepi zveznih organov de- 
ležni naše podpore. Posebej pozdravljamo načrte, da se razbremenil gospodarstvo 
tudi prispevka za Skopje, ko bo ta natekel v programirani višini 600 milijard, in 
če bo tu sprejeta postopna pot, naj se najprej ukine prispevek iz investicij in 
nato iz osebnih dohodkov. Ker je devizni in blagovni režim že tolikokrat po- 
pravljen, izboljševan in spreminjan, ne mislimo vztrajati na takojšnji temeljni 
reviziji. 

Dokler igra retencijska kvota pomembno vlogo v spodbujanju izvoza in 
podlago modernizacije, bi pa bilo koristno diferencirano povečevati. V posamez- 
nih panogah imajo podjetja različne ključe za oskrbovanje z devizami. Globalna 
devizna kvota se deli v odnosu na pretekli izvoz. Kdor je izvažal malo, dobi 
za izvožen dolar več kot dolar, kdor veliko pa manj. Zahtevamo, da se v isti 
panogi ali grupaciji podjetja postavijo v enak položaj. 

Predlagamo, da se ponovno prouči ali je mogoče še izboljšati pogoje delov- 
nim organizacijam, ki izvažajo. Mislimo, da je to mogoče in nujno potrebno. 

Predlagali smo proučitev položaja premogovništva in črtanje obresti na 
poslovni sklad, najprej premogovnikom, ki so sklenili v določeni dobi prenehati 
s poslovanjem, kar je bilo sprejeto. 

. Izvršni svet misli, da je ob skrajnih naporih vseh faktorjev mogoče zadržati 
ugodno gospodarsko rast zadnjih mesecev, če bomo povečali možnosti za izvoz 
in za investicijsko potrošnjo doma. Ce bomo vztrajali pri začrtani proračunski 
politiki in delovali v smeri postopnega razbremenjevanja gospodarstva od tistih 
družbeno neproduktivnih stroškov in dragih ekonomsko-upravnih in finančno- 
tehničnih rešitev, ki bremenijo na samoupravni osnovi temelječe tržno go- 
spodarstvo. 

Po razpravi in v sodelovanju z vami smo pripravljeni izdelati zbir ukrepov 
in predlogov, katere bomo podvzeli doma in druge, s katerimi se bomo pojavili 
pred organi federacije. Hvala. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Preden bo zaključena skupna seja, bi 
rad predlagal v svojem imenu in v imenu tovariša Goslarja, da ustanovimo ko- 
misijo, ki bo izdelala ustrezne sklepe na podlagi opravljene razprave in ob- 
stoječih materialov. V komisijo predlagam iz republiškega zbora Mirka Jamarja, 
Milana Kristana, Francija Puharja in Avgusta Majeriča; iz gospodarskega zbora 
pa inž. Antona Koviča in Franca Lamuta; iz izvršnega sveta Rina Simonetija in 
inž. Ivana Zupana; iz republiške uprave pa Svetka Kobala, Rika Jermana in 
Jožeta Novinška. S tem zaključujem skupno sejo. 
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(Skupna seja je bila zaključena ob 13.50. Seja republiškega zbora pa se 
je nadaljevala ob 14.05.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši! Nadaljujemo s 
sejo. Za to točko dnevnega reda ste dobili analizo republiškega sekretariata 
za gospodarstvo o gibanju gospodarstva v obdobju januar—april 1968; analizo 
republiškega sekretariata za gospodarstvo in zavoda SR Slovenije za planiranje 
O rezultatih poslovanja gospodarskih organizacij v letu 1967, analizo gospodarske 
zbornice SR Slovenije — podjetniška akumulacija v letu 1967 in analizo službe 
družbenega knjigovodstva o izgubah gospodarskih organizacij po zaključnem 
računu v letu 1967 v SR Sloveniji. Vse navedeno gradivo je obravnaval odbor 
za družbeni plan in finance našega zbora in dal pismeno poročilo. Ali želi po- 
ročevalec še kaj dopolniti? (Ne želi.) Ker ne, potem lahko odprem obravnavo. 
Besedo ima tovariš Kreft. Prosim! 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz gradiva, ki ga danes 
obravnavamo, izhaja, da je položaj v industriji, kljub nekaterim težavam, ki 
jih ne bi smeli podcenjevati, ugodnejši kot v kmetijstvu. V industriji je bil 
dosežen največji napredek v Sloveniji, čeprav deloma tudi na račun zalog, ki 
so se povečale. V kmetijstvu pa je stanje slej ko prej težko. Nekatere težave 
v kmetijstvu je pripisati velikim fiskalnim obremenitvam, največje težave pa 
povzročajo zunanji faktorji, predvsem evropski skupni trg, ki vse bolj zapira 
tržišče našim kmetijskim proizvodom, domači trg pa vseh kmetijskih presežkov, 
mislim predvsem na mesne proizvode, ne more konsumirati, ker so za kupno 
moč velike večine prebivalcev predragi. Izvažati mesne izdelke z veliko izgubo 
na zaščiten evropski trg pa tudi ni nobena rešitev. Tako stanje traja že precej 
dolgo in je prizadejalo težak udarec naši živinoreji. Udarec, ki ga bomo čutili 
najbrž še v prihodnjih letih, saj vemo, da se napol prazni hlevi zaradi opustitve 
pitanja govedi ne morejo zopet hitro napolniti. Hitrejša rešitev je mogoča le 
v prašičereji, čeprav tudi ne čez noč. Ce bi začel naštevati še subjektivne na- 
pake, bi se morda zdelo, da zvračam preveč odgovornosti na tiste, ki so, tako 
spodaj kot zgoraj, odgovorni za našo kmetijsko politiko, predvsem v preteklosti, 
o kateri bo zbor v kratkem razpravljal v celoti in jo seveda tudi ocenil. 

Prehajam na drugo vprašanje. Gradivo z naslovom »Rezultati gospodar- 
skega poslovanja v letu 1967«, ki sta ga pripravila republiški sekretariat za go- 
spodarstvo in zavod SR Slovenije za planiranje, bom razčlenil in komentiral 
podatek na strani 7, kjer je ugotovljeno med drugim naslednje. »V barvni me- 
talurgiji je bila proizvodnja sicer za 3 % višja kot v letu 1966, vendar so se 
cene barvnih kovin na zunanjih trgih znižale, nastal pa je tudi zastoj pri prodaji 
aluminija in izdelkov, zaloge so se močno povečale.« Indeks je 224. 

Ko smo obravnavali vprašanje likvidacije EKK Velenje, smo ugotavljali, 
da je bilo smiselno umetno uplinjevati lignit kmalu po letu 1945, ne pa šele 
20 let pozneje, ko so se razmere temeljito spremenile. Menim, da nastaja sedaj 
podoben položaj glede aluminija, saj nastopa na svetovnem trgu vedno več 
proizvajalcev te kovine, konkurirajo pa mu tudi že razne plastične mase. 

Dovolite, da začnem z letom 1940, ko so, po podatkih »Dela«, pridobivali 
aluminij v 18 državah, med temi je nekaj malega že takrat proizvajala tudi 
Jugoslavija. Tem 18 državam se je pozneje pridružilo še 8 držav, med njimi 
tudi štirje novi močni proizvajalci aluminija. Z naštevanjem pa še nismo pri 

s 
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kraju, saj se z načrti za proizvodnjo aluminija ukvarja še 13 drugih držav. 
Trenutno je med proizvajalci aluminija naša država na 19. mestu z 0,6,0/o 
svetovne proizvodnje aluminija v lanskem letu. S proizvodnjo boksita, ki ga 
tudi veliko izvažamo, pa je na 6. mestu s 6,5 % svetovne proizvodnje. Samo 
proizvodnjo aluminija smo v preteklih desetih letih tudi povečali in bi jo 
povečali še bolj, če ne bi primanjkovalo električne energije. Konjukturno dobo 
za aluminij smo očitno zamudili. Čeprav imamo še vedno težave z električno 
energijo in čeprav zaloge dokazujejo, da je aluminij vse težje prodati, planiramo 
večkratno povečanje sedanje proizvodnje aluminija. Žal so nas drugi proizva- 
jalci zopet prehiteli. Naj najprej omenim Sovjetsko zvezo, ki je proizvedla 
lani 1 350 000 ton aluminija, mi pa smo proizvedli 45 000 ton, pa še te količine 
v celoti nismo uspeli prodati, kar dokazuje indeks povečanja zalog na 224. To 
pa je res zaskrbljujoče in se skupaj z »Delom« sprašujem, kako bomo v prihod- 
njih treh ali štirih letih uspeli prodati na svetovnem tržišču več kot 140 000 ton 
aluminija, kolikor nam ga bo ostalo za izvoz pri lastni porabi v višini 60 000 
ton. Pričakovati od sedanje Francije, da bo prav nam omogočila izvoziti za 
20 000 ton več aluminija, kot znaša francoski izvoz, pa ni upravičeno. Ali ne 
gre pri teh načrtih zopet za subjektivno precenjevanje naše konkurenčne spo- 
sobnosti in naših dobrih zvez na svetovnem trgu, po tolikih bridkih izkušnjah, 
ki jih že imamo. Se vedno smo optimisti in forsiramo investicije, ki so, milo 
rečeno, tvegane. Kako naj se spoprimemo z objektivnimi težavami, če nimamo 
poguma, da bi se uprli subjektivnim težavam. V zadnjem času so najvišji fo- 
rumi zopet poudarili, naj bomo previdni glede investicij, toda pri aluminiju te 
previdnosti še ni zaznati. 

Novi kombinat za aluminij v Titogradu se že dolgo pogaja o tehničnem 
sodelovanju in delni prodaji našega aluminija na svetovnem trgu s francosko 
družbo Pechiney. Pogajanja so toliko napredovala, da so nekateri sporazumi 
že doseženi. Toda vprašljivo je, če bo ta družba sposobna izvršiti svoje obvez- 
nosti tudi sedaj, ko se Francija bori z lastnimi političnimi in gospodarskimi 
težavami, ki pa jih tudi z eventualno ameriško pomočjo ne bo mogla hitro 
premagati. Ugledna družba Pechiney s katero se povezuje predvsem kombinat 
aluminija iz Titograda, razpolaga z 10 % sedanje svetovne proizvodnje in trgo- 
vine aluminja. Dokler je stala za to družbo politično in gospodarsko stabilna 
Francija, je pomenila na svetovnem trgu veliko več, kot pomeni danes. Kako 
pa bo čez tri ali več let, je težko reči. . 

Prav gotovo si bodo na račun francoskih težav utrdile položaj druge 
družbe. Ne v majhni meri gotovo kanadska družba Alcan, ki razpolaga že 
sedaj z enkrat večjo proizvodnjo, kot je francoska, to je z 11'% celotno svetovno 
proizvodnjo in trgom. Ce v ZDA ne bo večjih notranjih pretresljajev je pri- 
čakovati, da se bo krepil tudi položaj treh ameriških družb, ki obvladajo 
46,7 °/o sedanje svetovne proizvodnje aluminija. Prav gotovo pa bodo francoske 
gospodarske težave izkoristile tudi zase celo manjše družbe, kot je na primer 
švicarska Aluswisse, ki razpolaga s 6%> svetovne proizvodnje, je pa izredno 
podjetna, saj sodeluje s svojim kapitalom tudi na Norveškem, v Zvezni repu- 
bliki Nemčiji, Italiji, Avstriji, ZDA in na Nizozemskem. To je s trgom, s kate- 
rim je verjetno vsaj delno računala tudi družba Pechiney, ko je prevzemala 
obveznosti glede plasiranja jugoslovanskega aluminija. Ce še z družbo Pechiney 
ni sklenjena čvrsta pogodba, kar bi se dalo sklepati iz odgovora na poslansko 
vprašanje, bi kazalo ob zalogah v Kidričevem opustiti vsaj začasno razgovor 
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o razširitvi proizvodnje aluminija. Ob eventualnem izboljšanju perspektiv za 
aluminij pa bi bilo morda dobro stike razširiti tudi na druge partnerje, ne pa le 
na družbo Pechiney, ki je baje pripravljena prodati le 60'% proizvodnje kombi- 
natu aluminija v Titogradu. To pa je le 1/4 vseh bodočih presežkov, ki bodo na 
razpolago, če bodo realizirani projekti, za katere je dala poroštvo federacija. 
Kaj bo pa s 3/4 presežkov, ki jih bodo imeli za izvoz vsi trije novi razdrobljeni 
kombinati, kolikor sklep o njihovi gradnji ne bo spremenjen? 

Ce smo pravilno informirani — viri informacij pa so odgovori na poslan- 
ska vprašanja in časopisna poročila o razpravah v zvezni skupščini in komen- 
tarji v tisku — bo proizvajal Titograd 200 000 ton glinice in 50 000 ton aluminija, 
Obrovac bo proizvajal le glinico in to 200 000 ton; Šibenik bo proizvajal 50 000 
ton aluminija, Mostar pa 200 000 ton glinice in 50 000 ton aluminija. V Vjesniku 
z dne 23. junija 1968 pa so nekoliko drugačne številke. Ni pa velikih razlik. 

Doslej smo v Jugoslaviji proizvedli letno 2 milijona ton boksita, 100 000 
ton glinice, 45 ton primarnega aluminija in približno 55 000 aluminijevih poliz- 
delkov. Naš največji proizvajalec aluminija je še vedno Kidričevo; Loznica pa 
daleč zaostaja. V izvoz je šlo 80 do 90'%> boksita, 40 do 50'°/# aluminijevih pol- 
izdelkov in precej glinice. Ce se bo električna energija podražila za poprečno 
30 %, kot je predvideno, je sploh vprašanje, če bo naš aluminij še konkurenčen 
na svetovnem trgu. Sedanje zaloge v Kidričevem pa dokazujejo, da aluminij 
ni več tako konjukturen proizvod, da bi se splačalo nalagati toliko milijard 
sredstev v nove proizvodne kapacitete, temveč bi bilo vsekakor bolje, če bi bile 
te milijarde na razpolago za modernizacijo tište industrije, ki se uspešno uve- 
ljavlja na svetovnem trgu in ki bo zaposlila večje število delovne sile, kot jo 
lahko zaposli aluminijska industrija. 

Reforma namreč predvideva predvsem modenizacijo obstoječih kapacitet, 
ne pa izgradnje novih kapacitet, posebno ne takih, katerih rentabilnost je nego- 
tova. Pri tem ne merim le na aluminij, temveč na vse proizvode, za katere ni 
trga ne doma in ne v tujini. 

Še tretje vprašanje. V smislu reforme naj bi se povečal fiskalni delež 
gospodarstva občin in republik, na katere prenaša federacija vedno' več poslov 
in s tem izdatkov. Kako je s tem, kažejo naslednji podatki v gradivu »rezul- 
tati poslovanja gospodarskih organizacij v letu 1967«. Na strani 11 je zabele- 
ženo, da je neto produkt narastel v letu 1967 v primerjavi z letom 1966 na 
104, indeksi povečanja dohodkov federacije pa so se gibali takole: od obresti 
od kreditov znaša 118, pri obrestih od poslovnega sklada 127. Nadalje na strani 
12 je navedeno, da znaša pri zveznem prometnem davku indeks 125. Torej 
razlika glede na neto produkt je 11 poenov. Dočim znaša indeks povečanja 
dohodkov od republiškega in občinskega davka le 111. 

Ciljem reforme bi ustrezalo le procentualno manjše povečanje dohodkov 
federacije, kot pa je indeks povečanja neto produkta in višji indeks povečanja 
dohodkov od republiškega in občinskega davka kot pa zveznega. Rezultati pa 
so ravno nasprotni. Do tega lahko prihaja delno tudi zaradi tega, ker prevzema 
federacija poroštvo za nerentabilne oziroma dvomljive investicije, pa si mora 
zato zagotoviti večji delež neto produkta, da bi lahko krila prevzete obveznosti. 
V interesu reforme je, da tudi federacija spravi svoje potrebe v sklad z giba- 
njem gospodarstva, kot so to že storile občine in republike. Tisti, ki zase zahteva 
izjemen položaj, mora prevzeti tudi odgovornost za nastale motnje, ki ogro- 
žajo reformo. 

8* 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Leopold Krese. 

Leopold Krese: Tovarišice in tovariši. V svoji razpravi želim posre- 
dovati tudi nekatera stališča gospodarske zbornice SR Slovenije oziroma nje- 
nega upravnega odbora do problematike, tematiko, ki je zajeta v sejo in mi 
zaradi tega dovolite, da bodo moja izvajanja morda nekoliko daljša. 

Analiza, katero danes obravnavamo, temelji na podatkih gospodarskih gi- 
banj v prvih štirih mesecih letošnjega leta, trenutno pa so že na voljo podatki 
za 5-mesečno obdobje. Čeprav obdobje zadnjega meseca ne more stvari bistveno 
spremeniti, pa vseeno lahko trdimo, da doseženi rezultati le dovoljujejo malo 
bolj optimistično oceno, čeprav ob tem ne smemo zanemariti nekaterih latentnih 
slabosti, ki jih obravnavamo po reformi. 

Ugodno oceno lahko utemeljujemo predvsem z gibanjem industrijske pro- 
izvodnje. Presenetljivo visoka je prav majska proizvodnja, saj je za 10,7 °/o 
višja od lanskoletnega poprečja. Nadalje je zanimivo oživljanje investicijske 
aktivnosti, ki je v letošnjih prvih štirih mesecih za 17,7 %> višja kot v ustreznem 
obdobju lanskega leta. 

Po mnenju gospodarske zbornice pa moramo v gospodarskih gibanjih v 
prvih petih mesecih ugotoviti naslednje še vedno negativne pojave: 

V primerjavi z dinamiko proizvodnje občutno zaostaja izvoz, le-ta je v 
prvih petih mesecih letošnjega leta še vedno za 4,8 "/o nižji od izvoza v lanskih 
petih mesecih. Pojav je tembolj značilen, ker zaostajanje ni le posledica težav 
pri izvozu živine in mesa, ampak je nižji tudi izvoz industrijske proizvodnje 
in sicer za 4 l°/o. 

Problem likvidnosti ostaja še naprej odprt. Sredstva na žiro računih go- 
spodarskih organizacij so se po zadnjih podatkih celo znižala, tako da ne 
dosegajo niti lanske ravni ob tem času. 

Nekoliko so se spet zvišale zaloge končnih izdelkov, ki so prej kazale že 
močno tendenco upadanja. Tu je bilo stanje od januarja do aprila v primerjavi 
z lani še kar ugodno, v maju pa ugotavljamo ponoven porast za 1,3 %. To 
pomeni, da je pri oceni oživljanja treba upoštevati tudi ta faktor. Prepričani pa 
smo, da znatno število gospodarskih organizacij, ki poslujejo na robu renta- 
bilnosti, nerealno ocenjuje vrednost svojih zalog, oziroma so zaloge izkazane 
v višji vrednosti, kot jo je pripravljeno priznati tržišče. Tako nerealno izkazana 
vrednost aktiv se bo v prihodnje nujno pojavila kot vir izgub, če jih seveda 
gospodarske organizacije ne bodo odpisale v breme rezervnih in poslovnih skla- 
dov, kar dopuščajo najnovejši predpisi. 

Dalje ugotavljamo stagnacijo v zaposlovanju. V štirih mesecih letošnjega 
leta je še vedno za 0,1'% manj zaposlenih, kot v enakem obdobju lanskega 
leta, čeprav se je število zaposlenih v primerjavi z začetkom leta nekoliko zmanj- 
šalo. Hkrati pa ugotavljamo, da se na mnoge razpise za strokovnjake, za 
strokovne kadre le ti slabo prijavljajo, zlasti v nekaterih panogah in področjih. 

Zelo občuten problem postaja neurejen in gospodarsko nesmotrn uvoz, 
zlasti blaga za široko potrošnjo, ki je v očitnem nesorazmerju z uvozom surovin 
in repromateriala. Taka struktura uvoza povzroča tudi velike težave pri plas- 
maju domačega blaga na tržišču, npr. izdelkov črne metalurgije, tekstilnih in 
prehrambenih proizvodov. Tako široka, neusklajena liberalizacija uvoza, katere 
negativni učinki so še večji zaradi sistema ustvarjanja dohodka v trgovini, ki 
je naravnost stimulirana za vsakršen uvoz na škodo domače proizvodnje, je v 
mnogočem zgrešila svoj prvotni namen, da bi vplivala na racionalnejše gospo- 
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darjenje v naših proizvodnih organizacijah. V zadnjem času se sicer skušajo 
taki negativni učinki sproščenega uvoza odpraviti z odloki, ki urejajo uvoz 
posameznih vrst blaga na podlagi soglasij, vendar se tudi pri izdajanju takih 
odlokov ne upoštevajo objektivni kriteriji ter se s tem često povzroča dodatne 
motnje na domačem tržišču. 

Ko spričo pravkar omenjenih podatkov ocenjujemo gibanje gospodarstva 
v letošnjem letu, bi morali vsekakor poudariti, da sprejeti ukrepi na področju 
kreditne politike, izvozno-uvozne politike, regulacije povpraševanja in pospeše- 
vanja likvidnosti, katerih namen je bil dimenzionirati gospodarstvo in izvoz ter 
poživiti investicijsko aktivnost, še niso mogli v polni meri vplivati na proizvodne 
rezultate. Vendar je realno pričakovati poživitev gospodarske aktivnosti v 
prihodnjih mesecih ter niso upravičene ocene, ki potencirajo nekatere probleme 
in zahtevajo uporabo klasičnih instrumentov za oživitev gospodarske dejavnosti, 
kot je povečanje emisije itd. To bi nedvomno povzročilo že v razmeroma krat- 
kem času izrazito močno naraščanje cen, podobno gibanjem pred reformo, 
hkrati pa bi sprožilo prav tako katastrofo v plačilni bilanci. Zato je treba take 
poskuse in ukrepe odločno odklanjati. Gospodarstvo se s tako rešitvijo ne more 
strinjati. 

Zmanjšana akumulativnost gospodarstva ter s tem slabitev njegove spo- 
sobnosti za poslovno ekspanzijo je namreč predvsem posledica povečanja 
družbenih dajatev, kot je to dobro prikazala študija gospodarske zbornice 
o problematiki akumulacije v letu 1967. Mislim, da v sedanjem času niso več 
umestne analize dohodka, zamenjati jih moramo z analizami razmer v delitvi 
družbenega proizvoda in prilagoditi statistiko, kot na primer evidenco in sta- 
tistiko naročil, ki je v naši socialistični praksi sploh ni, in se dogaja, da en 
mesec hvalimo neko podjetje zaradi visoke proizvodnje, drug mesec pa gra- 
jamo, ker ta povzroča večje zaloge ipd. Analiza sekretariata za gospodarstvo 
prikazuje, da je delež osebnih dohodkov v dohodku za razdelitev zrastel v letu 
1967 na 74,8'%, medtem ko je v letu 1966 znašal ta delež le 70,8. Ce pa vzamemo 
podatke in zbornične analize, se pokaže, da je delež osebnih dohodkov v druž- 
benem proizvodu naraste! v letu 1967 nasproti preteklemu letu le za 0,4'%, 
od tega v industriji in rudarstvu za 1'%. Analiza zavoda za plan in sekretariata 
temelji metodološko na delitvi dohodka, zbornična pa na delitvi družbenega 
proizvoda. Pri tem obravnava zbornična analiza pod deležem družbe vse vrste 
družbenih dajatev, na primer obresti od kreditov in poslovnega sklada, zava- 
rovalne premije, vodne prispevke, prometne davke, prispevek za uporabo 
mestnega zemljišča, prispevke od osebnih dohodkov, prispevke v skupne re- 
zerve gospodarskih organizacij itd. Pod delež delovne skupnosti pa neto osebne 
dohodke, sklad za stanovanjsko izgradnjo, sklad skupne porabe in ostale stro- 
ške delovne skupnosti. 

Mislim, da se moramo končno zediniti za enotne in realne metodološke 
pristope pri raznih ocenah, če hočemo adekvatno ukrepati in preprečiti, da pri- 
hajamo z različnimi argumenti, z različnimi rezultati in z različnimi predlogi 
kot posledica različnih metod izračunavanja. Zato smo za to, da se začne 
gospodarske rezultate motriti predvsem s stališča doseženih razmerij v delitvi 
družbenega proizvoda tu med osebno in splošno potrošnjo na eni strani in 
akumulativnost j o na drugi strani. 

Kot kaže omenjena zbornična analiza, nikakor ni vzrok relativnega upa- 
danja podjetniške akumulacije v povečanem deležu delovne skupnosti, kot be- 
remo v analizi sekretariata za gospodarstvo, marveč je to v prvi vrsti posledica 
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naraščanja družbenih dajatev. Potemtakem moramo vsekakor pritrditi go- 
spodarstvu, ki odklanja škodljive injekcije in poživitev v obliki nove emisije. 

Takim zamislim očitno botrujejo predvsem izvengospodarski faktorji, ki so 
nosilci splošne družbene potrošnje. V gospodarskih organizacijah je slišati zelo 
močno in ostro kritiko, ker se celotno breme gospodarske reforme nalaga 
večidel samo gospodarstvu, medtem pa ostajajo proračunska potrošnja in druge 
oblike splošne potrošnje v glavnem nespremenjene. Mislim, da bi bilo nujno 
potrebno, da skladno z osnovno parolo reforme govorimo o družbeni in gospo- 
darski reformi, ter da tudi v tej družbeni iščem tiste najbolj racionalne rešitve, 
ki jih dana razmerja, predvsem na področju ustvarjanja nove vrednosti, omo- 
gočajo. Le na tak način bomo uspeli ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje 
večjega nacionalnega dohodka in s tem tudi pogoje za hitrejše reševanje vpra- 
šanj na tistih področjih družbene potrošnje, ki jih danes sicer upravičeno ugo- 
tavljamo, da so nezadostno razvita, vendar v teh pogojih ni mogoče zahtevati 
večjih sredstev. Seveda, da me ne bo kdo lovil za besedo, tu nikakor ne mislim 
na probleme, kot je socialno zavarovanje, šolstvo, pokojnine itd., ampak na druga 
vprašanja naše družbene režije od skupščinskega in zborničnega sistema do 
izdatkov diplomacije, armade itd. Če se po našem mnenju dosegajo v gospodar- 
stvu smotri reforme in to- ne zaradi indeksov porasta proizvodnje in drugih 
pokazateljev, temveč predvsem kert se ugodno spreminja struktura proizvodnje, 
ker se le-ta prilagaja tržnim potrebam, potem je upravičena zahtevati po 
prilagoditvi smotrov reforme in boljši organizaciji tudi na. področju splošne 
potrošnje. 

Gospodarska zbornica smatra, da bi bilo treba temeljito prerešetati dolgo- 
ročne obveznosti budžetov, zlasti zveznega budžeta, ter odpraviti razne cen- 
tralizirane sklade, v katerih se zajema pomemben del družbenega proizvoda. 
Hkrati z visokimi dejatvami, ki si jih tako odločno zagotavlja federacija, pa se 
pojavlja kot posledica tega verižna reakcija gospodarstva z dajatvami nižjih 
družbeno-političnih skupnosti. Podatki analize obremenitev slovenskega gospo- 
darstva z družbenimi in drugimi dajatvami, ki jo je izdelala gospodarska zbor- 
nica ob koncu lanskega leta, kažejo, da družbene obveznosti, ki pripadajo 
federaciji, naraščajo mnogo hitreje kot družbene obveznosti, ki so namenjene 
republikam in občinam. To nas opozarja, da ima federacija prevelike pristoj- 
nosti in seveda s tem tudi obveznosti pri določanju družbenih obveznosti. Letos 
so republike dobile sicer večje pristojnosti glede predpisovanja nekaterih druž- 
benih dajatev, vendar pa Sedanje stanje v gospodarstvu ne omogoča, da bi 
republike v okviru teh pristojnosti v celoti realizirale svoje potrebe na področju 
šolstva, zdravstva itd. 

Kljub velikim težavam, ki so bile očitne že vnaprej, je bila tedaj limitirana 
stopnja prispevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja na 27,5%. Znano 
je, s kakšnimi težavami se mora republika sedaj ubadati, da bi ostala v okviru 
tako določenega limita in vendar rešila nekatere svoje probleme prosvete. 
Hkrati je v začetku leta republika izdala priporočilo občinskim skupščinam, 
naj bi pri določanju prispevkov iz delovnega razmerja ravnali čimbolj enotno. 
Večina občinskih skupščin je omenjene smernice in že določene republiške pri- 
spevne stopnje upoštevala tako, da je določila 5i0/o stopnjo za zdravstveno zava- 
rovanje in skupno 4,75% stopnjo za prispevek iz delovnega razmerja za občin- 
ske proračune in za prispevek za izobraževanje za temeljno izobraževalne 
skupnosti. Od 60 slovenskih občin je predvideni maksimum, to je 27,5'%» skupno 
stopnjo prispevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prekoračilo 
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11 občin. Pri tem se razlike nanašajo na prispevek iz delovnega razmerja za 
občinski proračun in prispevek za izobraževanje za temeljno izobraževalno 
skupnost, ker so tudi te občine določile 5%> stopnjo za zdravstveno zavarovanje. 
Na podlagi tako določenih prispevnih stopenj je gospodarstvo v teh občinah 
za 2,26 °/o do 3,5 °/o na bruto osebne dohodke bolj obremenjena kot v ostalih 
občinah. Glede na to, da je to ponavadi v manj razvitih občinah, s slabše raz- 
vitim gospodarstvom, je ta obremenitev tega gospodarstva gotovo za njegovo 
poslovanje še bolj občutna. Postavlja se vprašanje, ali so omenjene razlike v 
obremenitvi gospodarstva v sedanjem času opravičene in kakšno politiko so 
vodile občine, ko so predpisovale tako visoko stopnjo v primerjavi z ostalimi 
občinami. 

Primeri omenjenih občin kažejo, da lahko pričakujemo v bodoče tudi porast 
družbenih dajatev občin, hkrati pa smo priča fiskalni politiki, ki je nesinhro- 
nizirana pri odvzemanju sredstev gospodarskim organizacijam. Pri tem so mero- 
dajni izključno kriteriji proračunskih potreb, zanemarjajo pa se vse tiste 
funkcije davčne politike, katera bi lahko teoretično imela večjo vlogo na 
področju usmerjanja in pospeševanja gospodarske aktivnosti. 

Gospodarska zbornica SR Slovenije se že dalj časa zaman zavzema za po- 
stopno uvajanje moderne kompenzacijske fiskalne politike to je politike, ki bi 
se prilagajala vsakokratni stopnji in stanju gospodarske ekspanzije. Tako bi se 
ta politika zaostrovala ob inflacijskih pritiskih, nasprotno pa občutno popuščala 
v obdobju gospodarske stagnacije. Pri tem, mislim, splošno gospodarsko stagna- 
cijo, ki je pogojena s splošno situacijo v deželi in tudi izven, in ne na primere 
posameznih podjetij. Taka politika bi seveda zahtevala opustitev nekaterih 
pavšalnih davčnih oblik, ki niso odvisne od gospodarskih gibanj, na drugi 
strani pa uvedbo nekaterih davkov, katerih višina je odvisna od stopnje go- 
spodarske aktivnosti. Na primer učinkovitejša progresivna obdavčitev skupnih 
dohodkov občanov in podobno. Gospodarska zbornica se hkrati zavzema tudi 
v zvezi s prejšnjo tezo za nujnost kompleksnega obravnavanja obremenitev 
gospodarstva. Zagotoviti bi bilo treba, da bi vsi družbeni organi, ki so pristojni 
za predpisovanje družbenih in drugih obveznosti, ki obremenjujejo gospodar- 
stvo, upoštevali akumulativno sposobnost gospodarstva ter najprej odredili 
osnovni proporc v delitvi družbenega proizvoda med podjetjem in družbo ter 
nato v okviru tako določenega proporca sprejeli dogovore o delitvi sredstev 
na posamezne nosilce splošne potrošnje. 

Dovolite mi, da se kritično nekoliko zadržim tudi še pri nekem drugem 
osnovnem vprašanju družbenega usmerjanja gospodarstva in to pri medseboj- 
nem primerjanju posameznih že sprejetih ukrepov z vidika njihove skladnosti 
ter smotrnosti pri reševanju odprtih gospodarskih problemov. Očitno je, da 
posamezni gospodarski ukrepi, ki smo jih sprejemali v zadnjem času, ne izhajajo 
iz enotnega sistemskega koncepta, ki bi vodil k ustreznim dolgoročnim rešitvam. 
Ti ukrepi so se že kar praviloma sprejemali po hitrem postopku na osnovi 
razprav, v kateri gospodarstvo bodi ni imelo priložnosti povedati svojega mne- 
nja, bodi da to mnenje ni bilo upoštevano. 

Tipičen tak primer je bila uvedba kliringa, ki po znanih rezultatih ni uspel 
in ki je povzročil škodo predvsem solidnim gospodarskim organizacijam. Na 
drugi strani pa predlogi gospodarstva za odpravo zadolženosti niso bili upo- 
števani. Gospodarska zbornica Slovenije se je na primer zavzemala namesto 
za kliring, za ureditev in utrditev plačilne in finančne discipline in za ostre 
sankcije zoper tista podjetja in dolžnike, ki s svojim poslovanjem ustvarjajo 
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žarišča zadolženosti. Zavzemala se je tudi za večjo poslovnost bank in njihovo 
odgovornost do komitentov. Ti ukrepi bi lahko ostreje zarezali v poslovno brez- 
brižnost na tem področju, vendar so ostali brez odziva. 

Ko je bil sprejet zakon o revalorizaciji osnovnih sredstev gospodarskih 
organizacij, je zbornica opozorila, da predlagana znižana stopnja obresti na 
poslovni sklad ne zagotavlja tega, da se ta družbena dejavnost ne bi zvišala. 
Kljub temu so bile sprejete predlagane stopnje obrestne mere in so se temu 
primerno občutno povečale obresti na poslovni sklad. 

Zbornica je bila vedno mišljenja, da je potrebno obračun prometnega 
davka poenostaviti. Z ukrepi gospodarske reforme se je obračun sicer res malce 
poenostavil, vendar pa je ostal, zlasti za trgovino, še vedno precej zamotan. 
Sedaj pa ga skušajo z raznimi dodatnimi predlogi celo ponovno zakomplicirati. 
Prav tako je še vedno preveč zamotan način obračunavanja prispevkov od 
osebnih dohodkov, čeprav je zbornica že večkrat zaman poskušala doseči nje- 
govo poenostavitev. 

Nikakor ne govorim o teh predlogih gospodarstva zaradi tega, da bi smatral, 
da bi ti predlogi in ti ukrepi, če bi bili sprejeti, rešili vse, ali pa da so abso- 
lutno taki, da bi ne zahtevali diskusije, ampak mislim, da vendarle zaslužijo 
obravnavo, ker bi na osnovi take konfrontacije in dialogov prišli vendarle 
dostikrat do boljših rešitev, kot so razni ukrepi sprejeti po hitrih postopkih. 
Vse to navajam zato, da bi opozoril na premajhno upoštevanje mnenj gospo- 
darstva, kadar se pripravljajo in sprejemajo ukrepi, od katerih so slej ko 
prej odvisna prihodnja gospodarska gibanja. 

V tej zvezi želim reči še to, da je vendarle treba odpraviti že tradicionalno 
nezaupanje do predlogov, ki prihajajo direktno iz gospodarstva, češ da so 
cehovski, enostranski in podobno. Ravno rezultati gospodarjenja v hudih po- 
gojih, če upoštevamo, s čim razpolaga slovensko gospodarstvo, kakšna je nje- 
gova oprema itd., pa vendarle kažejo na precejšnjo zrelost našega gospodarstva, 
kar govori, da bi veljalo predlog gospodarstva tudi bolj upoštevati pri kreiranju 
pogojev za njegovo nadaljnje življenje. 

Priča smo tudi, zlasti v zadnjem času, mnogih razprav in izrekov o 
samoorganiziranju gospodarstva, pa vendar ugotavljamo, da so to bile doslej 
bolj politične parole in da do danes še niso dale zaželenih sadov. Nemogoče si 
je namreč zamisliti, da bi se kakršnakoli samoorganizacija uspešno uveljav- 
ljala ali v pogledu izboljšanja gospodarskih gibanj ali pa v pogledu nadalj- 
njega razvijanja družbenih odnosov v smeri samoupravljanja, vse dokler ne 
dobi ustrezne družbene teže, ustreznih materialnih pogojev in pristojnosti. Vse 
do danes se namreč samoorganiziranemu gospodarstvu po eni strani odreka 
primerna pozornost, kadar skuša s svojimi predlogi na osnovi prakse kon- 
struktivno prispevati k čimprejšnjemu gospodarskemu sistemu, po drugi strani 
pa se mu z najbolj znanimi fiskalnimi pritiski jemlje materialna podlaga za 
tisto akcijo, ki mora biti spričo gospodarske reforme osnovna in nujna usme- 
ritev in ki bi jo rado gospodarstvo realiziralo na samoorganiziran način. 

V svoji dosedanji razpravi sem samo na kratko omenil nekatere vzroke, 
ki preprečujejo hitrejše uveljavljanje načel gospodarske reforme in s tem 
ugodnejša in bolj zdrava gibanja. Dovolite mi, da v nadaljevanju omenim samo 
še nekatera pereča vprašanja, ki jih moramo v republiki čimhitreje rešiti, da 
bi omogočili hitrejšo in bolj zdravo nadaljnjo rast. 

Vzemimo na primer vprašanje integracijskih procesov. Se vedno so nere- 
šena vprašanja, ki so povezana s skupnimi naložbami sredstev in stimulacijo 
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takih nalog. Se vedno nam splošna nestabilnost in nestalnost gospodarskega 
sistema ter posameznih ekonomskih instrumentov v bistvu povzroča, da ni 
mogoče zaznati dolgoročnih ekonomskih in poslovnih perspektiv, zaradi česar 
imamo po tem opraviti z pomanjkanjem dolgoročnih konceptov podjetij, gru- 
pacij in celotnega gospodarstva. Banke še vedno podpirajo želje po gradnji 
raznih istovrstnih proizvodnih obratov ali celo tovarn, niso pa sposobne oceniti 
problemov neke proizvodne grupacije v celoti. Tako imamo sedaj na primer 
hipertrofijo v izgradnji raznih majhnih podjetij plastične panoge, čeprav imamo 
že specializirano tovarno in še druge v državi, za katere ni dovolj domačih 
surovin: majhne tovarnice pa rastejo. Vsaka sama za sebe na prvi pogled ne 
pomeni mnogo, toda sto majhnih obratov, spričo* posebnega položaja, ki ga 
taki majhni obrati imajo, lahko uniči v našem obstoječem sistemu tudi eno 
veliko podjetje. 

Se vedno se lovimo okrog vprašanj, kje poteka smotrna meja med racio- 
nalno notranjo decentralizacijo v podjetjih ter med poslovno in finančno kon- 
centracijo, ki je v moderno organizirani industrijski proizvodnji vsekakor nujna 
na ravni podjetja kot celoti. K vsemu temu lahko prištejemo nerazumne loka- 
listične tendence posameznih občinskih organov, ki s svojimi vplivi večkrat 
onemogočajo razvoj ekonomsko upravičenih integracij, podpirajo pa integracijo 
dvomljive vrednosti na območju občine. Strinjamo se sicer, da je potrebno 
integracijske procese spodbujati tudi s strani zunanjih činiteljev in to predvsem 
tam, kjer zaradi subjektivnih vzrokov gospodarske organizacije ne morejo same 
doseči ekonomsko upravičene integracije. Vendar pa take akcije ne smejo slo- 
neti na lokalističnih računih ali pa na administrativnih ukrepih, kot je to letos 
spomladi skušal lansirati zvezni sekretariat za gospodarstvo v obliki svežnja 
nekakšnih posebnih nagradnih olajšav za integrirano podjetje. 

Poleg problemov, ki zavirajo zdrav ekonomski proces koncentracije v 
gospodarstvu je v praksi zelo problematično tudi vprašanje naložb v moderni- 
zacijo proizvodnje in tehnologije. Vsi, najbolj pa gospodarske organizacije same, 
se zavedamo, da je to vprašanje kategorični imperativ za konkurenčnost našega 
izvoza, pa tudi za boljšo zadovoljitev domače potrošnje. Spričo znane, naravnost 
kritične tehnološke zastarelosti nekaterih kapacitet v Sloveniji, pa se v mnogih 
primerih postavlja celo vprašanje nadaljnjega obstoja posameznih tovarn. 

Prizadevanja gospodarskih organizacij za modernizacijo pa žal mnogokrat 
nalete na nepremagljive okvire, na pomanjkanje lastnih investicijskih sredstev 
ter na prenapeto bančno politiko. Ce sem prej govoril o skrajno neugodni 
finančni strukturi našega gospodarstva zaradi visokih družbenih dajatev, bi 
sedaj le še rad poudaril, da so taka gibanja v izrazitem nasprotju z reformnimi 
zahtevami glede normalnega razvoja v smeri finančne krepitve podjetij ter v 
smeri nadaljnje gospodarske ekspanzije. Tudi politika bank, zlasti vezava kre- 
ditov z obveznostjo oročanja sredstev, predstavlja gospodarskim organizacijam 
često povsem nemogoče pogoje za modernizacijo. Zaradi različnih obrestnih 
mer na kredite na eni in depozite na drugi strani, znaša dejanska obrestna 
mera za neto kredite včasih celo nad 20!%». To je edinstven primer, ki je 
znan sedaj v tem finančnem poslovanju. 

Gospodarska zbornica je že predlagala vrsto ukrepov za odpravo takega 
nevzdržnega položaja, vendar doslej več ali manj brez uspeha. Tako je na pri- 
mer predlagano, da bi se konvertirala kratkoročna in dolgoročna sredstva pri 
poslovnih bankah. Se posebno pa bi bilo koristno vpeljati tehniko tekočega 
računa v poslovanju med komitenti in bankami, kar bi po eni strani odpravilo 
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nezdrav pritisk na oročanje sredstev pri najemanju kreditov, po drugi strani 
pa bi gospodarske organizacije plačevale obresti le od dejansko izkoriščenih 
sredstev, ne pa od v celoti odobrenega kredita kot doslej. 

Mislim, da je spričo pomena ureditve vprašanj v zvezi z investicijami v 
našem gospodarstvu nujno, da republiški zbor Skupščine SR Slovenije posveti 
eno naslednjih sej v celoti temu problemu. 

Tretji kompleks problemov, ki se jih moramo dotakniti, je delovanje 
deviznega režima in zunanjetrgovinskega sistema ter nujno nadaljnje izpo- 
polnjevanje. Do teh vprašanj je gospodarska zbornica SR Slovenije zavzela 
precizna stališča in izdelala predloge, ki so bili posredovani med drugimi tudi 
republiški skupščini in so o njih že razpravljali nekateri odbori, nekateri pa 
še bodo. 

Osnovna izhodišča, za katere smatram, da bi jih bilo treba enotno in ko- 
ordinirano uveljavili s strani vseh republiških forumov in pri zveznih organih, 
so naslednje: 

Popolna sprememba osnovnih konceptov obstoječega deviznega režima, ne- 
enotni tečaj, krepitev vloge domače valute itd., bi v. sedanji fazi poslabšalo 
stabilnost pogojev gospodarjenja. Kljub temu pa je treba, da sedanji devizni 
režim in zunanjetrgovinski sistem bistveno dopolnimo. Izvoznikom je treba 
priznati pravico na proizvodne stroške, ki jih priznava svetovni trg, zato je 
treba izvoz pospeševati z ustreznimi ukrepi na področju kreditnih, davčnih in 
carinskih/ blagovnih, deviznih in drugih olajšav; sedanje administrativne in- 
strumente za usmerjanje gospodarskih odnosov s tujino je treba nadomestiti 
z ekonomskimi regulativnimi ukrepi, ki bodo na principu dohodka zagotavljali 
skladnejša gibanja. Politiko liberalizacije uvoza, kot sestavni del gospodarske 
reforme, je treba vnaprej definirati, izhajajoč pri tem iz sedanjega stanja. Pred- 
nost pri liberalizaciji uvoza je treba dati surovinam in polproizvodom, uvoz 
pa omejevati predvsem na sektorju gotovih izdelkov. 

Pri tem mora liberalizacijo v dosti večji meri spremljati politika enotne 
ekonomsko upravičene zaščite domačega trga in proizvodnje, ki se mora po- 
služevati kvalitativnih ukrepov in omejitev in se v največji možni meri izogi- 
bati kvantitativnih restrikcij. 

Pri usklajevanju menjave s klirinškimi državami se je treba posluževati 
tako bilateralnih pogodbenih ukrepov kot notranjih ukrepov na področju po- 
speševanja uvoza in reguliranja izvoza, pri čemer je treba omogočiti prosto 
povezovanje nadaljnjih ekonomskih interesov izvoznikov in uvoznikov samih. 

Zadolževanje gospodarstva v tujini je po našem mnenju treba prenesti na 
gospodarske organizacije ter s tem v zvezi jačiti njihovo devizno in kreditno 
sposobnost ter tako zmanjševati zadolževanje federacije v te namene. 

Lanski ukrepi ob financiranju izobraževanja in vzgoje v naši republiki niso 
izpolnili pričakovanj gospodarstva. Predlagam, da se na podlagi vseh dosedanjih 
izkušenj in tudi na podlagi že doslej sprejetih načelnih stališč pravočasno 
sprejme ustrezne spremembe v zakonu o financiranju izobraževanja in vzgoje, 
da bi na ta način v naslednjem letu le dosegli nujna izboljšanja na tem 
področju. 

Če sem se omejil pri obravnavi perečih vprašanj le na problematiko inte- 
gracijskih gibanj, financiranje investicij in modernizacije, prizadevanja za do- 
polnitev zunanjetrgovinskega in deviznega režima ter na financiranje strokov- 
nega šolstva, pa se s tem seveda ne odrekam Vsem drugim pobudam, ki teže 
k temu, da bi skladno s smotri reforme v bodoče dosegli hitrejšo in bolj zdravo 
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oživitev gospodarskih gibanj kot pa jih kažejo rezultati prvih petih mesecev 
letošnjega leta. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Krese je govoril v imenu zbor- 
nice, ostali bodo govorili v svojem imenu in bodo najbrž mnogo krajši. Besedo 
ima tovariš Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši. Ko razpravljamo o gibanju 
gospodarstva, menim, da je prav, da damo ob tej priliki vso podporo smernicam 
predsedstva in izvršnega komiteja CK ZK Jugoslavije. Kritike v zvezi z anoma- 
lijami, ki so povzročale povečanje težav na gospodarskem in političnem pod- 
ročju smo iznašali v zadnjih letih tudi poslanci v tem zboru, toda žal večinoma 
brezuspešno. Ker hoče prebivalstvo predvsem dejanj in ne več samo besed, 
predlagam, da se predloži našemu zboru čimprej vse tiste osnutke aktov, ki 
bodo v duhu smernic in o katerih bo morala razpravljati naša skupščina. 

Material prikazuje da so se neto osebni dohodki povečali v letu 1967 
nasproti 1966. letu za 12,1 °/o in da so bili realni osebni dohodki na zaposlenega 
za 4% višji kot v prejšnjem letu. Ne morem se strinjati s prikazovanjem dviga 
življenjske ravni več v poprečjih. Na splošno menim, da so nam poprečja na 
vseh področjih, kjer se jih poslužujemo, napravila veliko politično in gospodar- 
sko škodo. Razponi v osebnih dohodkih so se močno povečali tudi lani. Vprašujem 
se, zakaj se dviganje življenjskega standarda ne prikazuje javnosti na preciznejši 
način, iz katerega bi se razvidelo, kakšnemu številu prebivalstva se življenjska 
raven močno dviga in kakšnemu številu prebivalstva tudi močno pada. Ne 
morem se strinjati nadalje, da se prikazujejo osebni dohodki le v poprečjih, 
ne pa tudi v razponih. Nadalje se ml ne zdi prav, da se ne analizirajo tudi do- 
hodki kmečkega prebivalstva. 

Nevzdržno postaja, da se delitvena razmerja med gospodarstvom in skup- 
nostjo stalno poslabšujejo v škodo gospodarstva, toda še bolj nevzdržno pa je 
to, da se povečujejo družbene obveznosti tudi tistim gospodarskim panogam, ki 
so v težavah glede na tržno situacijo* in katere bi bilo potrebno glede obdav- 
čevanja obravnavati izjemno. Trdim, da je vzrok sedanjih težav v raznih pano- 
gah gospodarstva v veliki meri tudi v politiki enakih obveznosti. 

Pohvaliti je gospodarsko zbornico SR Slovenije, ki nam je predložila 
analizo v zvezi s podjetniško akumulacijo v lanskem letu. Iz te je razvidno med 
drugim, da se je zvišal v lanskem letu zvezni prometni davek za 25 %, to je 
za 21 milijard dinarjev, kar je skoraj polovica republiškega proračuna. Menim, 
da bi bilo treba doseči vendarle znižanje prometnega davka vsaj na pogonsko 
gorivo in ta sredstva nameniti za modernizacijo cest. Glede na to, da Slovenija 
predstavlja vhodna vrata tujim turistom, imajo interes na modernizaciji cest 
Slovenije prav gotovo vse republike. S to namestitvijo sredstev od pogonskega 
goriva za ceste bi bil dan tudi poudarek načelu namembnosti davka. 

Izredno težka situacija nastaja v kmetijstvu in to v socialističnem in zaseb- 
nem sektorju. Socialistične kmetijske organizacije so vnesle v lanskem letu 
le 9 % od celotnega dohodka v poslovne sklade, a število podjetij, ki poslujejo 
z izgubo, je nastalo v lanskem letu kar za 13. Predvideva se, da bo stanje v 
letošnjem letu še slabše. Vrednost odkupa živine in kmetijskih pridelkov v 
Sloveniji je znašala v času od januarja do aprila leta 1967 še 259 milijonov no- 
vih dinarjev, v letošnjih štirih mesecih pa le 228 milijonov N dinarjev; zmanj- 
šanje dohodka v štirih mesecih znaša torej 301 milijon N dinarjev ali 12%. 
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V štirih pomurskih občinah pa se je vrednost odkupa v letošnjih prvih štirih 
mesecih zmanjšala za 20'%. Kupna moč in s tem življenjska raven kmečkega 
prebivalstva torej močno pada, kljub temu pa so obveznosti kmetijstva na 
splošno še večje kakor v lanskem letu. Kmetje in delavci v kmetijskih orga- 
nizacijah so zlasti ogorčeni, ker kljub temu, da je bilo v SR Sloveniji v prvih 
štirih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani izplačano za prodano ži- 
vino 25lo/o manj, ni opaziti pomembnejšega znižanja cen mesa, kar bi vsekakor 
vplivalo tudi na povečanje prodaje živine. Ker prihaja kmetijstvo v vse bolj 
resno situacijo, pozdravljam današnje sporočilo predsednika, da bo o problema- 
tiki kmetijstva razpravljal republiški zbor na seji 15. julija. Iskati bo treba 
rešitve, da se kmetijstvo čimbolj in čimprej razberem eni raznih obveznosti. 
Menim, da bo tudi 15. julija možno kreirati sodobnejšo kmetijsko politiko in 
v sklopu te tudi politiko vodnega gospodarstva. 

2e nekaj let ugotavljajo delovni ljudje, kako nekateri občani bogatijo iz 
leta v leto in to brez nekega večjega delovnega prizadevanja. Da so sedaj to 
obsodili najvišji politični forumi, je ljudstvo toplo pozdravilo. Menim pa, da ni 
dovolj preprečiti bogatenje le v bodoče, če se z ozirom na obstoječo zakonodajo 
količkaj da, je treba likvidirati tudi sedanje bogataštvo in obdavčiti neupravi- 
čene dohodke tudi za nazaj. Predlagam, da se odredi popis premoženja in 
naknadno predpiše davek, ki bi se naj plačal v nekaj letih, in to vsem tistim, 
ki so v zadnjih letih obogateli. Ker je mnogo govora, da velik del zaposlenih 
z osebnim dohodkom letno nad 2 milijona starih dinarjev ni vložilo davčne 
prijave, bi morale davčne uprave izvršiti revizijo tudi glede plačila tega davka. 
Mislim, da je prav na tem mestu protestirati proti vsem tistim, ki niso imeli 
toliko patriotske zavesti, da bi to prijavo vložili v zadnjih letih. Da bi imeli 
v SR Sloveniji čimprej primerno organizirano davčno službo, pa je prvi pogoj, 
da se o jači sekretariat za finance, ki pri sedanji šibki zasedbi ne more imeti 
niti najnujnejšega kontakta s terenom. 

Mariborsko gospodarsko področje vedno bolj zastaja nasproti razvoju v SR 
Sloveniji. To je potrdila tudi študija ekonomskega centra Maribor, ki je kot 
prvo takšno strokovno delo v Sloveniji skušala odgovoriti, kakšne so bodoče 
možnosti zaposlovanja v občinah Maribor, Ptuj, Ormož, Ljutomer, Lendava, 
Murska Sobota, Gornja Radgona, Lenart, Slov. Bistrica in Radlje. Udeležba 
zaposlenih v družbenem sektorju v skupnem številu prebivalstva je padla v 
območjih navedenih občin od 25,4 % v letu 1964 na 20,3% v letu 1966. V 
Sloveniji pa je znašala v letu 1966 29,7%, zelo močno pa je padla v Mariboru 
in to od 41,5% v letu 1964 na 36,6% v letu 1966. V primerjavi z letom 1961 
se je v letu 1966 povečal narodni dohodekv SR Sloveniji za 157 %, v območju 
prej navedenih občin severozahodnega dela pa le za 117 %, v ostalem delu 
Slovenije pa za 188%. To področje je ustvarjalo od celotnega narodnega do- 
hodka v Sloveniji še v letu 1961 22%, v letu 1966 pa le 18,6%. Narodni dohodek 
na prebivalca v Sloveniji je znašal v letu 1966 8026 N dinarjev, na obravnava- 
nem področju pa le 5666 N dinarjev. Fizična iztrošenost osnovnih sredstev je 
znašala v letu 1966 v merilu Slovenije 42,9%, na območju, ki smo ga prej 
obravnavali, pa kar 48%, največja izrabljenost pa je v občini Maribor in to 
51,8 % v celotnem gospodarstvu, v sami industriji pa 48,3%. Poprečna velikost 
zasebnega kmetijstva gospodarstva znaša, na območju navedenih občin le 4,9 ha, 
v Sloveniji pa 7,2 ha, najnižja poprečna površina pa je v občini Lendava in to 
3,1 ha. Presežena delovna sila bo znašala po izračunih ekonomskega centra Ma- 
ribor v letu 1967 v občinah Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska So- 
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bota, Maribor, Ormož, Ptuj, Radlje, Slovenska Bistrica skupaj okrog 25 000 do 
31 000 oseb. Zastarela industrija mariborskega področja zavira hitrejši razvoj tega 
dela Slovenije; nizek dohodek kmetijskega prebivalstva je močna ovira pri hit- 
rejšem vzponu vseh ostalih gospodarskih panog z industrijo vred. To navajam 
zaradi tega, da seznanim republiški zbor v grobih podatkih o dejanskem stanju 
in z željo, da pričnemo oblikovati kompleksnejšo gospodarsko politiko, pa tudi 
kompleksno politiko za odpravo brezposelnosti, ki bo omogočila, da bo mari- 
borsko gospodarsko področje, ki je dalo precej let po osvoboditvi družbi naj- 
večjo akumulacijo, korakalo v bodoče vsaj vštric z ostalimi področji in da ne 
bo to območje kmalu problem Slovenije. Hvala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tudi tvoje predloge, tovariš Pušenjak, 
bo obravnavala komisija za sklepe. Glede prvega predloga, ki si ga ti omenil, 
pa mislim, da je že izpolnjen, to se pravi, kakor sem že prej uvodoma rekel, 
bomo 15. julija imeli na obravnavi pregled izvrševanja programov in stališč 
Skupščine SR Slovenije. Besedo ima tovarišica Zdenka Jurančič. 

Inž. Zdenka Jurančič: Tovarišice in tovariši. Poslanci smo prejeli 
gradivo »Analiza gibanja gospodarstva v obdobju januar—april 1968« dvakrat. 
Prvič z datumom 15. maja, drugič z datumom 3. junija 1968. Obakrat je gradivo 
podpisal republiški sekretar za gospodarstvo, tovariš Svetko Kobal. Ze pri bežni 
primerjavi obeh analiz se kažejo nekateri zelo različni podatki za iste strukture 
in gibanja, kljub temu, da se nanašajo na isto obdobje. Nekaj primerov: 

Med »pomembnejšimi kazalci gospodarskih gibanj«, to je namreč naslov, 
je v obeh primerih na, 1. strani tega materiala navedeno, da znaša indeks zalog 
surovin v prvih štirih mesecih 1968. leta nasproti 1967. letu v prvem materialu 
91,9'%, v drugem materialu 90,9 %>; razlika je minus 1%. Za zaloge izgotov- 
Ijenih izdelkov znaša indeks v prvem primeru 101,1, v drugem 115; razlika plus 
14,9 %>. Primerjala sem samo podatke, ki so dokončni. Razlike med podatki, ki 
so navedeni kot prehodni, motijo le v toliko, da ta razlika v enem primeru 
znaša 2 °/o, v treh pa od 1 do 3 *Vo, oziroma od 1 do 2 %>. 

Med podatki o poslovnih rezultatih gradbeništva lahko najdemo tele grobe 
razlike: gradivo od 15. maja navaja, da se je vrednost opravljenih del v prvih 
štirih mesecih, kljub mrtvi sezoni, povečala za 14!0/o v primerjavi z enakim 
obdobjem lani, ob enakem številu izvršenih ur. Gradivo od 3. junija pa navaja, 
da je bila lani v istem obdobju vrednost gradbenih del za 12 '% večja ob 2 '°/o 
večjem številu izvršenih ur. Nadalje je v gradivu od 15. maja navedeno, da je 
vrednost sklenjenih pogodb za 4'°/o višja kot v enakem obdobju lani, dočim 
gradivo od 3. junija navaja, da je vrednost sklenjenih pogodb za 8'"/« nižja kot 
v istem obdobju lani. V obeh primerih pa še piše, in to takrat ko je višja in ko 
je nižja, da to daje osnovo za ugodno oceno rasti gradbene proizvodnje v 
naslednjih mesecih. 

Gradivo od 15. maja navaja na 15. strani podatke, da je bil fizični obseg 
storitev v gostinskih organizacijah v primerjavi z enakim obdobjem lani za 
1 '"/o višji, naslednje gradivo pa trdi, da je bil promet nekoliko nižji, brez točnih 
podatkov. 

V poglavju o kratkoročnem kreditiranju so navedeni podatki o deležu slo- 
venskih in drugih bank. Plasma drugih bank je v obeh primerih izkazan v do 
milijona enaki višini, verjetnost točnosti tega podatka je zelo majhna, kar daje 
seveda drugačno strukturo. Med podatki o hranilnih vlogah je v gradivu od 
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15. maja navedeno, da so hranilne vloge krajem marca znašale 78'% poprečnih 
mesečnih denarnih prejemkov v prvih treh mesecih, naslednje gradivo pa trdi, 
da so hranilne vloge krajem aprila znašale kar 192'% poprečnih mesečnih 
denarnih prejemkov v prvih štirih mesecih. Čeprav so se povečale le za 31 mili- 
jonov, kar je za okoli 2'°/» več kot v prejšnjem mesecu. 

To so nekatere izmed večjih razlik, dočim je manjših toliko, da jih ni 
mogoče vseh navesti. Postavlja se vprašanje, kateri podatki točno odražajo 
gibanje gospodarstva v Sloveniji. Tisti iz gradiva od 15. maja ali tisti iz gradiva 
od 3. junija. Ali so morda oboji pripravljeni malomarno, prikrojeno ali so celo 
samo polovične resnice. 

Tekstualni del obeh analiz je bled in slabokrven in enak ali vsaj približno 
enak tudi v primeru, ko gre za interpretacijo različnih podatkov. Na podlagi 
številčnih podatkov je podanih nekaj splošnih in pavšalnih ugotovitev podobnih 
tistim, ki jih že leta nazaj lahko zasledimo v dnevnem časopisju le takrat, ko 
to časopisje obravnava gospodarska vprašanja v splošnih informativnih člankih. 
Nivo ocen gibanj gospodarstva je znatno nižji od nivoja, ki ga zasledimo v 
dnevnem časopisju v strokovnih člankih in še celo nižji od nivoja, ki ga zasle- 
dimo v strokovnem časopisju, ki obravnava splošna družbena in ekonomska 
gibanja v našem gospodarstvu. Naj navedem nekaj primerov: 

V poglavju o proizvodnji in storitvah so zelo pavšalno in le v najširših 
obrisih opisane težave, ki jih imajo naša podjetja pri plasmaju blaga na 
domačem in tujem trgu. Brez zadostnih argumentov so navedene stereotipne 
trditve o majhnem domačem trgu, visokih proizvodnih stroških, nekonkurenč- 
nosti in slabi povezavi med proizvodnjo in trgovino. Avtorji se na koncu le 
dokopljejo do spoznanja, da so te slabosti le deloma posledica sistemskih po- 
manjkljivosti, administrativnega poseganja v prejšnjih letih, zaščite lokalnih 
interesov in drugih zunanjih vplivov, da pa je osnovne vzroke iskati v sferi 
kadrovske politike, ker vodilni kadri po svoji strokovnosti in poslovnosti ne 
ustrezajo zahtevam tržnih pogojev gospodarjenja itd. 

Glede zalog zadostuje avtorjem enostavna ugotovitev, da se zaloge še 
nadalje povečujejo in to najbolj v proizvodnji aluminija, ravnega stekla, bom- 
bažnih in lanenih tkanin, usnja ter pri nekaterih barvastih kovinah. 

Problematika privatne iniciative na področju prevozništva, gostinstva in 
obrti je obravnavana brez zadostnega poglabljanja v proces zasebne kapitali- 
zacije, ki postaja vse večji družbeni in tudi politični problem. Analiza se zado- 
volji z ugotovitvijo, da bo vse to tudi še vnaprej naraščalo. 

Hranilne vloge so obravnavane v izredno svetli luči kot dokaz o nepresta- 
nem povečevanju kupne moči prebivalstva. Kje so podatki o tem, kdo so 
imetniki največjih hranilnih vlog in vsaj podatek o tem, da znašajo obresti 
na hranilne vloge pri sedanji višini nad 100 milijonov N dinarjev letno, kar 
pomeni namreč več kot petino osebnih dohodkov prebivalstva v enem mesecu 
v Sloveniji. Ne vemo, v čigav žep se pretakajo ta neobdavčena sredstva. Vemo 
edino to, da to plača gospodarstvo v obliki visokih obresti na kratkoročne 
kredite. 

Podobnih primerov pavšaliziranja v gradivu kar mrgoli na domala vsaki 
izmed 34 strani analize gibanja gospodarstva. Na podlagi tako anemičnih ugo- 
tovitev seveda ne more biti utemeljenih in z argumenti podprtih predlogov, 
kdo naj dejstvuje za izboljšanje gospodarskega stanja in kaj mora ta posa- 
meznik, organ ali organizacija storiti, da se situacija izboljša. Edini predlog, ki 
ga gradivo v tem smislu navaja, je podan na četrti strani gradiva, kjer avtorji 
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pravijo: »Več zanimanja, zlasti za slaboidoča podjetja bi morali pokazati tudi 
pristojni občinski sveti, služba družbenega knjigovodstva in kreditni odbori 
poslovnih bank, ki bi morali v sodelovanju s pristojnimi sveti gospodarske 
zbornice že preventivno opozarjati in ukrepati.« Mirno lahko trdim, da bo 
razvoj gospodarstva, če naj bo prepuščeno ukrepanju navedenih organov, še 
bolj neskladen in kaotičen, ker noben izmed naštetih, z izjemo gospodarske 
zbornice, ne more načrtovati in pospeševati ekonomike v nacionalnem smislu. 
Kje so predlogi, kako izboljšati strukturo in usposobljenost vodilnih kadrov v 
podjetjih? Kje so predlogi, kako povečati produktivnost in zaposlenost? Kako 
povečati kreditno sposobnost in na kakšen način izboljšati pogoje poslovanja in 
povečati izvoz. 

Osebni dohodki, ki predstavljajo važen stimulans za doseganje večjih po- 
slovnih uspehov v gibanju gospodarstva, sploh niso omenjeni, kljub temu, da 
imamo v Sloveniji vse večje število prekinitev dela, ki nastanejo največ v 
primerih prav zaradi nizkih osebnih dohodkov, ki delavcem ne zadoščajo za 
pokrivanje življenjskih stroškov človeka dostojnega življenja. Vsega tega v. 
gradivu ni. 

Republiška skupščina je nedvomno dovolj avtoritativen organ, ki ima pra- 
vico in dolžnost vplivati na povečevanje družbene proizvodnje. Z močjo svojih 
zakonov in smernic pa tudi s postavljanjem zahtev do vseh drugih organov in 
organizacij si mora prizadevati, da je razvoj gospodarstva na področju SR 
Slovenije čim hitrejši in čimbolj skladen. Za takšne odločitve in postavljanje 
takšnih zahtev pa potrebuje študije in analize, ki stvarno obravnavajo razvoj 
in gibanja v gospodarstvu in predloge ukrepov, ki jih je za izboljšanje stanja 
potrebno sprejeti. Tem kriterijem pa predložena analiza gibanja gospodarstva 
v obdobju januar—april 1968, ne v prvi, ne v drugi verziji, ne ustreza. Skup- 
ščina ne more pr,av nič ukrepati, čeprav ugotavljamo ali celo slutimo pomanklji- 
vosti, ki bi jih bilo mogoče odpraviti. 

Sekretar za gospodarstvo tov. Sveto Kobal, ki je obe analizi podpisal, v 
tem primeru ni opravil svoje naloge. Smatram, da delo, ki ga opravlja, zahteva 
drugačen pristop in predvsem več resnosti in odgovornosti do slovenskega 
gospodarstva in tudi do republiške skupščine. Zato mu predlagam, da v skladu 
z določbami 195. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije poda predsedniku 
skupščine ostavko na svoj položaj. Ce pa sam ne bo zmogel takega dejanja, 
pa prosim, da se mi priključi še devet poslancev tega zbora, da bomo skupaj 
postavili vprašanje zaupnice republiškemu sekretarju za gospodarstvo po čle- 
nu 196. poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, šel bi po vrsti po listi govor- 
nikov. Prosim tovariša Ceneta Matičiča, da vzame besedo. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Kmalu, čez 18 dni bomo praznovali prvo obletnico, ko smo v tej hiši in pred 
istim sklicem poslancev republiškega in gospodarskega zbora sprejeli akte o 
likvidaciji nekdanjega EKK Velenje. Ob tej priliki se je na tem istem odru 
zvrstila vrsta govornikov. Vsi do zadnjega so odobravali politiko izvršnega 
sveta, ki je z odprtimi kartami razkril delovanje EKK Velenje in predlagal 
njegovo likvidacijo. 

Padlo je sicer tudi mnogo besed o osebni odgovornosti in o klobukih, ki 
bi se morali marsikje zamajati, vendar o vsem tem v dosedanjem obdobju ni 
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bilo kaj prida storjenega. Dobro se spomnimo, da je inž. Mejak kot predstavnik 
izvršnega sveta opisoval tri variante reševanja problema EKK Velenje in nam 
kot optimalno predlagal tisto, ki smo jo tudi sprejeli. Ta je v tem, da se uporabi 
čimveč opreme, ter da se pri tem dosežejo najbolj poslovni angažmaji z doba- 
vitelji. To je pomenilo, da kaže iz opreme, nabavljene za angleško posojilo, 
izločiti tisti del opreme, ki je bil namenjen proizvodnji amoniaka in sečnine ter 
kisika in za tako opremo najti koristnike v Sloveniji. Nadalje smo izvedeli, da 
je bila za to največji interesent Cinkarna Celje, ki je razen tega že imela 
odobren kredit pri Jugoslovanski investicijski banki in da tega, namreč kredita, 
še ni pričela koristiti. 

S strani izvršnega sveta nam je bilo nedvomno prezentirano, da ima Cin- 
karna Celje zelo ugoden strokovni položaj, zadostno število kadrov s področja 
kemije, dolgoletno tradicijo in da je čvrsto, v Evropi in v svetu zelo poznano 
podjetje. Na račun tega je bilo izrečenih tudi precej drugih laskavih besed. 
Inž. Mejak je kot predstavnik izvršnega sveta recimo trdil tudi naslednje: 

»Cinkarna Celje je pokazala svoj interes in se je vključila v to kombinacijo. 
V preteklosti smo bili preveč nervozni, ker smo imeli v glavnem opraviti z 
nerealnimi ponudbami, kot na primer: da ne bo škandala, nam dajte celo 
opremo, ali pa: podarite nam opremo, ali pa: dajte nam jo na dolgoročni kredit 
in podobno. 

Od vseh ponudb je bila ponudba Cinkarne Celje, ki jo je obravnaval 
Izvršni svet, še najbolj ugodna. Zato je izvršni svet kot materialno zainteresiran 
partner, kot garant, povsem pravilno odločil. Pa ne samo za to, tudi zaradi 
nekaterih drugih faktorjev kot zaradi poslovnega ugleda, ki ga ima Cinkarna 
Celje širom Evrope in tudi zaradi njene ugodne bilance izvoza in zaradi že 
odobrenega posojila, se je odločil izvršni svet za ponudbo Cinkarne Celje in jo 
vključil. . .« in tako naprej. 

Ini. Drago Ceh pa je kot direktor in predstavnik celjske Cinkarne izjavljal 
naslednje: 

»Cim smo izvedeli, da je oprema za EKK Velenje za proizvodnjo amoniaka 
in uree v Angliji že 80 %> izdelana, smo si kot gospodarstveniki in seveda tudi 
kot Slovenci zadali nalogo, da poskušamo na kakršenkoli način uporabiti 
naprave za amoniak in ureo namenjeno za EKK« In naprej. »Zavedamo se, da 
je likvidacija EKK težka stvar. Zato menim,« to so besede inž. Ceha, »da mora 
vse naše gospodarstvo pa tudi Cinkarna Celje doprinesti svoj delež, da bo ta 
izguba manj boleča. Zaradi tega je delavski svet Cinkarne Celje sprejel sklep, 
da prevzame opremo za proizvodnjo amoniaka in uree z vsemi pogodbenimi 
obveznostmi glede cene, odplačila, oziroma vračanja kreditov vse do končne 
izgradnje. Za postavitev teh objektov, ki so že naročeni v Angliji do tako 
imenovane prve faze, je potrebno še 8,9 milijarde S dinarjev.« In končno, tudi 
njegove besede: »Kolektiv Cinkarne bo vložil maksimalne finančne napore in 
strokovna ter vsa druga izkustva, da bomo ta del opreme koristno uporabili, 
da bomo objekt hitro zgradili in da bomo lahko začeli tudi odplačevati tisti 
del obveznosti, ki odpadejo na te objekte.« 

In nazadnje še. »Želimo le pomagati pri reševanju stanja, ki bremeni 
celotno gospodarstvo Slovenije, in skušamo pri teh likvidacijah doprinesti svoj 
maksimalni delež.« Zaključujem njegova izvajanja. 

Ob upoštevanju te variante, ki je bila kljub tehtnim pomislekom nekaterih 
poslancev, omenjam tovariša Avgusta Majeriča, ki je med ostalim zahteval, 
kolektivno, individualno in celo poimensko odgovornost za rešitve, ki jih je pred- 
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lagal Izvršni svet. Omenjam nadalje Vladimira Vrečka, ki je izražal tehtne 
in dokumentirane pomisleke o optimalnosti predložene variante in predlagal 
tudi ustrezne amandmaje. Omenjam še inž. Jožeta Prevolnika, ki je izražal 
argumentirane podatke, da s to rešitvijo ne bomo rešili integralnega vprašanja 
proizvodnje umetnih gnojil v Sloveniji kot tudi dileme določene proizvodnje, 
ki je že programirana pri podjetjih kemične industrije v naši republiki. Ome- 
njam nazadnje še mnenje samega sveta za kemijo pri Gospodarski zbornici SR 
Slovenije, ki ni mogel izraziti enotnega pogleda o optimalnosti programa, ki 
ga je predlagala Cinkarna Celje. Kljub temu je bila omenjena tretja varianta 
izvršnega sveta sprejeta in potrjena. 

S tem smo se mi zavestno odločili, da nam bo bivši EKK Velenje prinesel, 
takrat rečeno, 12 milijard čiste izgube, ki jo mora prenesti Slovenija v celoti 
in da bo treba za realizacijo tega programa, prvega dela, prve faze, nabaviti 
še 8,9 milijarde investicijskega posojila celjski Cinkarni. 

Cisto vino, ki je bilo s tem pred našim najvišjim slovenskim forumom 
natočeno, je kljub tej zelo grenki piluli rodilo nedeljeno priznanje izvršnemu 
svetu za njegovo odločnost in pogum v reševanju tega do tedaj skrivnostnega 
problema. Tudi mene je prepričalo, da je s tem stvar nedvoumno in čisto ure- 
jena. Zato sem se seveda nemalo začudil, ko sem pred dobrim mesecem prebiral 
časopisne vesti o delu opreme EKK Velenje, ki naj jo prevzame celjska Cin- 
karna. Dobil sem zapisnik 10. seje sveta za kemijo gospodarske zbornice SR 
Slovenije, ki je nedvomno eden najmeritornejših organov s tega področja in 
ugotovil, da je inž. Drago Ceh kot direktor in kot predstavnik celjske Cinkarne 
izjavljal naslednje: »Menim, da bi bila za Cinkarno bistveno drugačna situacija 
v pogledu rentabilnosti novega objekta, če bi se Cinkarna lahko pojavila kot 
kupec opreme bivšega EKK Velenje po polovični ali tretjinski vrednosti, in 
bi bili pogoji kreditiranja ugodnejši.« Nadalje: »Pri tem objektu smo upošte- 
vali nekatere probleme ter sprejeli odločitve, s katerimi bi republiki pomagali, 
da bi se za republiko zadeva ublažila.« 

In nadalje: »Popolnoma je pravilno stališče predsednika izvršnega sveta 
do opreme, ki jo je prevzela Cinkarna, ki pravi, da je koristneje, da to opremo 
prevzame Cinkarna eventualno tudi zastonj in iz nje zgradi neko proizvodnjo, 
kot pa da se oprema pretopi v staro železo.« In še nadalje: »Tudi Cinkarni je 
jasno, da je ekonomski izračun proizvodnje gnojil popolnoma drugačen, če dobi 
Cinkarna opremo po polovični ali tretjinski vrednosti z daljšim rokom odplačila. 
Pogodba med Cinkarno in likvidacijskim odborom še ni podpisana, zato lahko 
vsa priporočila, ki jih da svet, Cinkarni le koristijo.« 

Naj omenim še mnenje drugih udeležencev, pomembnih kemikov naše 
industrije, ki pravijo naslednje: Inž. Rozin: »Prepričan sem, da noben od nas 
take opreme danes na svetovnem trgu ne bi kupil pod takimi pogoji prevzema 
opreme, kot so bili doslej postavljeni, ker je defekt investicije že naprej evi- 
denten.« In pa: »Reševanje tega problema je nastalo iz situacije političnega 
vidika. Ce pa se gospodarske investicije rešujejo s političnega in neekonom- 
skega stališča, potem tako reševanje lahko ekonomsko situacijo le poslabša.« 

Omenjeni svet je razen tega sprejel sklepe oziroma zaključke, ki so v bistvu 
izraženi že v besedah, ki sem jih tu direktno interpretiral. 

Iz vsega omenjenega, se pravi iz dvojne slike, ki nam je sedaj prezenti- 
rana, iz slike, ki jo nudita na eni strani naše zasedanje pred slabim letom dni 
in zelo resni pokazatelji in elementi, ki jih navaja sedaj sklop odgovornih 
kemičnih strokovnjakov na drugi strani, izhaja, da izgube republike potem- 
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takem verjetno ne bodo znašale samo navedenih 12, pač pa dokaj več mili- 
jard S dinarjev. Poleg tega bo kreditu 8,9 milijarde S dinarjev, po mnenju 
inž. Ceha, dodati še dodatni kredit 15 milijard S din, če želimo s tem rešiti kom- 
pleten program. 

Kot poslancu se mi zato postavlja jasno vprašanje: Kako je možno in kje 
so vzroki, da isti odgovorni predstavniki kot ponudniki nakupa opreme EKK 
Velenje v teku nepolnega leta dni diametralno spreminjajo tista stališča, ki so 
jih javno, popolnoma odgovorno, samozavestno in z dokajšnjo mero rešiteljstva 
sprejeli tu pred našim parlamentom. 

Drugič, mnenja sem, da moramo glede na vse to in glede na druge težave, 
poleg kolektivne odgovornosti vpeljati institut individualne odgovornosti, da 
se izrazim z besedami tovariša Majeriča, institut poimenske odgovornosti. Tega 
pa je treba vezati na pojem ostavke. Sprašujem se, če tudi to ni neke vrste 
začetni pritisk na kasnejši zahtevek spremembe aktov, ki smo jih v zvezi z 
odprodajo EKK Cinkarni Celje komaj dobro sprejeli. In sprašujem se nadalje, 
če so intencije, ki sem jih tu navajal, znane izvršnemu svetu in kakšno je s 
tem njegovo stališče. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Odrejam polurni odmor. Sejo bomo 
nadaljevali ob 16. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.30 in se je nadaljevala ob 16.05.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši. Nadaljujemo z 
obravnavo. Imam še 4 prijavljene govornike. Vidim, da tovarišice Ulrihove ni, 
besedo ima tovariš Franc Puhar. 

Franc Puhar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Če- 
prav je gibanje našega gospodarstva v prvih petih mesecih v nekem pogledu 
pravzaprav ugodno, pa podrobna ocena ne daje tega vtisa. Analiza nas pravza- 
prav ne more, ne po sistemu, ne po kvaliteti zadovoljiti, saj iz prikazanih fizičnih 
gibanj in poprečij ni možno priti v globino problemov. Ce to ni možno, je tudi 
vprašljivo, kako oblikovati do teh vprašanj stališča in izvajati ukrepe zlasti še, 
če smo se odločili, da bomo spremenili tok dogajanj na področjih, kjer stvari 
ne teko tako, kot je zaželeno in začrtano v naših predvidevanjih. 

Čeprav analiza ni prilagojena novim razmeram gospodarjenja, pa so ven- 
dar znani najbolj boleči problemi, ki se trenutno porajajo v slovenskem gospo- 
darstvu. Take probleme bi morala sama analiza upoštevati, jih dati pod lupo in 
preiskati vzroke in vsaj nakazati neke možne rešitve. Običajno v vseh analizah 
gibanja gospodarstva, kot tudi v vseh drugih aktih vedno govorimo z velikim 
poudarkom, ne da bi upoštevali, kako težko se da to ustvariti, kaj vse niso 
storile delovne organizacije; da se niso obrnile k sebi, da se niso orientirale na 
zunanjem trgu, da niso izboljšale kadrovske strukture, da se niso borile za 
zmanjšanje zalog itd. 

Strinjam se, da prav na delovnih organizacijah leži večji delež bremena za 
boljše ali slabše gospodarjenje, ker so prav delovne organizacije tiste ekonom- 
sko finančne in tudi pravne tvorbe, kjer se odvija boj za ekonomsko reforino, 
kjer se odvija gospodarski proces in tudi razvoj družbenih odnosov. Upoštevati 
pa je namreč treba tudi to, da nemalokrat napori tisočev delavcev v nekem 
podjetju ali celi panogi postanejo na mah paralizirani, če jih prizadene nepra- 
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vilen ukrep administracije ali kakršnihkoli drugih sil izven proizvodnje. Da je 
takih primerov dosti, vemo vsi. Zato pa bi bilo tudi prav, da ob podrobnem 
pregledu in naštevanju napak delovnih organizacij tudi tako natančno ugoto- 
vimo napake in krivde, ki na škodo v gospodarstvu nastajajo izven njega in 
da jih seveda skušamo tudi na primeren način odpravljati. Dokler bodo pri- 
stojnosti družbe še vedno tako velike, da lahko sile izven proizvodnje tako 
bistveno vplivajo na procese v gospodarstvu, mora te vplive tudi družba oce- 
njevati in do njih zavzemati zelo kritična stališča. 

Iz obravnave analize gibanja gospodarstva je jasno razviden zelo težaven 
položaj tekstilne industrije v Sloveniji, ki zaposluje okrog 36 000 delavcev. Ta 
panoga je v strukturi slovenskega gospodarstva, že po tradiciji dokaj močno 
zastopana. Njen položaj pa je trenutno tak, da lahko računamo v bodoče z 
zelo neprijetnimi posledicami, ki jih ne bomo lahko tako hitro odpravili. Tek- 
stilna industrija se z velikimi težavami za ceno lastnega dohodka prebija v 
izvoz, doma pa so stisnjeni med silo monopola veletrgovine in nesistemsko, 
celo diskriminacij sko politiko v pogledu preskrbe s surovinami, hkrati pa so v 
popolni odsotnosti lastnih sredstev tudi prizadeti zaradi politike bank, ki obi- 
čajno za to panogo ne kažejo velikega posluha. Lanskoletni uvoz tekstilnega 
blaga je slovensko tekstilno industrijo, z redkimi izjemami malih podjetij, 
potisnil povsem ob tla. Tak uvoz blaga, ki je običajno tudi slabe kvalitete, se 
še nadaljuje in blago prihaja iz Poljske, Madžarske, Romunije, Češke itd. Ob 
nizkih cenah nekvalitetnega uvoženega blaga pa grabi trgovina velike profite, 
saj mu dodaja 100 in več odstotne pribitke. Za ceno profita, ne glede na potroš- 
nika in na domačo proizvodnjo, pa ista trgovina noče jemati blaga iz domačih 
tovarn, ker prodaja uvoženo blago slabe kvalitete, pri katerih pa mastno zasluži. 
Tako slabo založene trgovine, zlasti z nekaterimi tekstilnimi artikli, pri nas že 
dolgo ni bilo. Modernih, v modi ažurnih in kvalitetnih proizvodov naše domače 
industrije v trgovinah sploh ni več videti, a skladišča v naših industrijskih 
podjetjih so več kot polna. 

Tak položaj tekstilne panoge se je poslabšal letos tudi zaradi podražitve 
bombaža, kemikalij in drugih stvari, ki so zlasti vezane na uvoz in so se 
poslovni in pisti materialni stroški to leto nad vse močno dvignili. Tako so 
največje tovarne, kot je MTT Maribor poslovanje leta 1967 že zaključila z 
izgubo. Kranjski Tekstilindus pa je pri skoraj 18 milijardah S din bruto pro- 
izvodnje vložil v sklade pičlih 100 milijonov S din; v letu 1968 pa verjetno ne 
bo dosegel niti tega. Danes je pretežni del tekstilne industrije v položaju, da se 
bori prvič, za očuvanje nivoja zaposlenosti, drugič, da z velikimi napori ohranja 
na istem nivoju že itak nizke osebne dohodke, in tretjič, da z velikimi napori 
borno vzdržuje svoje obrate. Ob tem pa na modernizacijo že itak skrajno iztro- 
šenih osnovnih sredstev sploh več ne računajo. 

Tekstilna tehnologija se v svetu tako hitro razvija in napreduje, da je ta 
proces težko zasledovati. To pa pomeni, da lahko nekajletna stagnacija moder- 
nizacije tekstilne industrije v Sloveniji pomeni polom, ki ga bomo enkrat 
drago plačevali, če bomo hoteli in če bomo sploh še imeli interes postaviti to 
proizvodnjo na noge. Res je tudi to, da bi specializacija zlasti MTT Maribor, 
Prebolda in Tekstilindusa iz Kranja nekaj pomenila, in je treba, da se tudi z 
intervencijo od zunaj pomaga, da bi se izvedlo to sodelovanje in specializacija 
med tekstilci. Glede na pogoje, v kakršnih danes delajo pa tudi taki ukrepi ne 
bi bistveno izboljšali položaj. Zavedati pa se je treba, da je med tekstilnimi 
delavci iz dneva v dan več nezadovoljstva in nestrpnosti. Zlasti še, ker pre- 
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vladuje mnenje iz preteklega obdobja, da tekstilna industrija v strukturi slo- 
venskega gospodarstva perspektivno ni več ne vem kako interesantna. Mislim, 
da je skrajni čas, da na to vprašanje damo tudi adekvaten odgovor. Čeprav je 
osnovni problem tekstilne industrije v rokah organov federacije, pa je dolžna 
prav gotovo tudi ta skupščina, da nekaj stori in pomaga odpraviti napake pri 
obravnavanju tekstilne industrije. 

Navedel sem samo primer tekstilne industrije. Mislim pa, da je smisel 
vsake točne analize v tem, da pokaže na najbolj boleče točke v gibanju nacional- 
nega gospodarstva in da omeni možne ali vsaj sugerira ustrezne pravočasne 
rešitve. Želim, da bi bila analiza o gibanju gospodarstva v jeseni izdelana v 
tem smislu. Take pripombe so dajali tudi poslanci na sejah odborov v razpravi 
s predloženim gradivom in mislim, da jih morata avtor in predlagatelj tudi 
upoštevati: 

To dodajam v zvezi z razpravo tovarišice Jurančičeve še kot poslanec svoje 
povsem osebno mnenje, ki je vezano na vprašanje sekretarja za gospodarstvo 
tovariša Kobala. Menim, da je tovariš Kobal v 20-letnih naporih na vseh delov- 
nih položajih pokazal dosti izkušenj, dosti prizadevnosti in dosti znanja. Zato 
je verjetno tak očitek njemu osebno in vprašanje zaupnice postavljeno verjetno 
prezgodaj in ne dosti premišljeno. Bolj se postavlja tudi vprašanje, ali je 
organizacija naše uprave v posameznih sekretariatih takšna, da so lahko kos 
tako odgovornim in številnim nalogam, kakršne pred njih postavlja čas, naše 
razmere, mi, gospodarstvo, skupščina itd. Mislim, da je problem predvsem v 
tem, ker vem, da posamezni ljudje v teh sekretariatih delajo od jutra do 
noči in še celo več. 

Nadalje bi želel izraziti še določene misli okrog davčne politike. Ze od 
lanske jeseni dalje je bilo v republiški skupščini kot tudi v občinskih skupšči- 
nah dosti razprav o oblikovanju ustrezne davčne politike v Sloveniji in o for- 
miranju uspešne davčne službe in njenih inšpekcijah. Na račun dosedanje 
davčne politike je bilo izraženo že dosti kritike, ki se zadnje čase močno stop- 
njuje. Povsem upravičena kritika na račun nerazumljivo velikega stremljenja 
po bogatenju in nasproti temu nesposobnost davčne službe je prav gotovo 
upravičena. Ze za leto 1968 smo uvedli v davčno politiko v republiki nekaj 
novitet, predvsem na področju zaostritev obdavčevanja zasebnega sektorja. 

Ob analizi republiškega sekretariata za finance o izvajanju naših priporočil 
za vodenje davčne politike je ugotovljen določen napredek, ki pa še zdaleka 
ni tak, kot smo ga pričakovali. Še vedno je velika neskladnost v davčnih ukre- 
pih med posameznimi občinami. Res je, da se v nekaterih primerih, kot je na 
primer kmetijstvo, popolna skladnost verjetno ne bo mogla nikoli doseči zaradi 
zelo specifičnih pogojev. V tem sektorju se prvo leto uskladitev tudi ni mogla 
izvesti v večji meri zaradi tega, ker so bile razlike v preteklosti ponekod 
tako velike, da jih občinske skupščine lahko izravnavajo le v daljšem obdobju. 
Zaradi premajhnega usklajevanja med občinami in nespoštovanja dogovorov 
pa so se razlike pojavile tudi tam, kjer nimajo svojega opravičila, kot so npr. 
takse na prevozna sredstva, potne liste, vizume in drugod, kar je navajal tudi 
tovariš Rino Simonetti. Iz tega izhaja, da bo treba ponovno proučiti posa- 
mezno področje obdavčevanja in zelo jasno in zavestno presoditi, kje so razlike 
utemeljene, kje pa nimajo svojega opravičila in bi morala republika za leto 1969 
uvesti bolj enotna merila. 

V dosedanjem oblikovanju lastne za slovenske razmere skladne politike 
določanja prispevkov, davkov in taks smo često naleteli na ovire, ki izhajajo 
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iz toge zvezne davčne zakonodaje, zlasti določil zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti. Kot je znano, bo zveza še pred počitnicami v to zakonodajo 
vnesla vrsto sprememb in da bo pretežni del sprememb takih, kot smo jih v 
Sloveniji že dosedaj zagovarjali. Najpomembnejše pa je to, da se pristojnost 
za urejanje tega področja prenaša na republike, katerim bo s tem dana možnost, 
da samostojno oblikujejo svojim razmeram ustrezno davčno politiko. To za 
nas pomeni poleg želene večje samostojnosti tudi polno odgovornost za boljše 
ali slabše reševanje teh vprašanj, ki pa običajno niso tako enostavno rešljiva. 
Važno je, da bomo oblikovali predvsem elastično in uspešno sodobno davčno 
politiko in davčno službo ter pri tem zasledovati ne samo fiskalne, temveč tudi 
ekonomske cilje, o čemer je govoril tovariš Krese. 

Mislim, da lahko že v teh zaključkih, ki naj se oblikujejo po današnji 
razpravi o gibanju gospodarstva, vnesemo določena konkretna stališča in obvez- 
nosti. Med te verjetno sodi odločitev za uvedbo določene progresivne obdavčitve 
osebnih dohodkov. Kakšna naj bi bila ta progresija, je še prezgodaj govoriti. 
Vsekakor pa bomo določeno progresijo morali uveljavljati, ki bo do neke višine 
lahko zmerna, od določene višine: osebnih dohodkov, ki že presegajo neke 
sprejemljive meje, pa naj bi bila močna. S prenosom dela pristojnosti s pod- 
ročja davčne politike bodo obstajale tudi širše in bolj prožne možnosti obdav- 
čitve premoženja, kot so nepremičnine, zemljišča, hiše, weekendi, in proizvodnih 
naprav, kamionov itd. Prav na weekende so nekatere občine že uvedle takse. 
Tak primer je znan za vse gorenjske občine, ki pa so svojo že uveljavljeno 
obdavčitev morale v preteklem mesecu opustiti, ker je tako odločilo ustavno 
sodišče. 

Možnost zajemanja dohodka od oddajanja weekendov v najem je sicer že 
obstajala, vendar se v pretežni meri občine tega niso posluževale. Pri weekendih 
gre v bistvu za dvoje oblik dajatev, ki jih je družba povsem upravična pred- 
pisati in sicer prvič, za davek na sam objekt in drugič, za davek na dohodek od 
objekta. Vsak objekt, pa naj stoji kjerkoli in kakršenkoli že je, prej ali slej 
povzroča občini, zlasti pa za krajevno skupnost, določeno skrb in tudi stroške 
ter je obdavčitev weekendov s tega razloga opravičljiva. Ce pa posamezni last- 
niki iz te posesti ustvarjajo še dohodek, ki izvira iz oddajanja prostora turistom, 
pa je taka obdavčitev več kot nujna. Upoštevati je treba, da so dohodki iz tega 
naslova običajno zelo visoki, zlasti v primerih, ko se weekendi oddajajo tujcem 
skozi celo sezono. Poleg teh dveh oblik davčnega zajemanja je odprto tudi vpra- 
šanje uvedbe določene diferenciacije v to obdavčitev v določenih primerih pa 
mogoče celo nekaterih omejitev, zlasti preprodajanja večjega števila weekendov 
po enem graditelju. 

O tem je tekla razprava že na začetku leta, ko smo sprejemali določene 
predpise in proračun za leto. V duhu smernic CK ZK Jugoslavije pa smo dolžni, 
da na področju obdavčevanja čimprej uredimo prav primere, kot je ta. Mislim, 
da ni posebnih ovir, da se poseben zakon o obdavčitvi weekendov ne predloži 
po skrajšanem postopku ali po hitrem postopku tej skupščini še pred nasto- 
pom poletnih počitnic in da ne čakamo jeseni. S tem naj računa tudi izvršni 
svet oziroma republiški sekretariat za finance. 

Želim omeniti še to, da je odbor za plan in finance obravnaval izva- 
janje naših priporočil o vodenju davčne politike v letu 1968. Menil je, da 
moramo na tako zastavljeni politiki vztrajati in da vsako popuščanje na razne 
pritiske ali negodovanja lahko pomeni kapitulacijo na samem začetku. S tem 
pa bi ponovno odprli vrata za anarhijo, nespoštovanje in izigravanje pred- 
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pisov, kar pa ima v večini primerov za posledico bogatenje, ki ne izvira iz dela, 
pač pa se vrši na škodo družbe. To' pa ne pomeni, da ne bi v tako davčno 
politiko, kakršna je bila začrtana spomladi, vnesli določene korekture. 

O celotnem davčnem mehanizmu, pa naj bo to v pogledu prispevkov, dav- 
kov in taks kot tudi v pogledu izhodišč za sestavo proračuna, bodo skupščini 
predložena izhodišča za davčno politiko v prihodnjem letu. Vendar računam, da 
bodo že lahko sprejeti v juliju na osnovi razprave v odborih in v skupščini 
določene sugestije in smernice, na osnovi katerih bi do jeseni že lahko obliko- 
vali konkretne predpise. Ne vem, mogoče je nesporazum, če sem pravilno razu- 
mel predstavnika izvršnega sveta tovariša Jožka Štruklja, ki je dejal, da bi 
taka izhodišča obravnaval v juliju izvršni svet, skupščina pa šele v jeseni. 
Smatram, ker mi je znano, da je gradivo malo manj kot gotovo, da ni nobenih 
razlogov, da bi ta razprava ne potekala hkrati tudi v skupščinskih telesih. 

Prav gotovo pa je, da ne glede na večjo samostojnost republike na tem 
področju, ne smemo in ne moremo pričakovati ne vem kakšnih hitrih učinkov 
vse dotlej, dokler naša davčna služba z inšpekcijami ne bo kvalitetno, kadrov- 
sko izpopolnjena in tako organizirana, da bo kos svojim nalogam. Prav v tem 
pogledu pa se letos niti v občinah, še manj pa v republiki stvari niso dosti pre- 
maknile na boljše in bi bilo primerno na to vprašanje dobiti tudi ustrezen 
odgovor. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Omenil bi samo, da sem jaz to tako 
razumel, da bomo obravnavali na seji 15. julija tudi izhodišča davčne politike 
in da je tako med nami dogovorjeno. Prosim, tovarišica Ela Ulrih ima besedo. 

Ela Ulrih-Atena: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izobraževanje in vzgoja, pravimo, je del gospodarstva. S takim uvodom zače- 
njam svoje razpravljanje ne zato, da bi koga podučila, ker je prav gotovo vsem 
že dolgo znano to dejstvo, namreč zato, da bi opravičila svoj nastop v današnji 
razpravi. 

Ko se obravnava še zmeraj težak položaj gospodarstva, prav gotovo ne mo- 
remo mimo dejstva, da je zaskrbljujoče tudi stanje v izobraževanju in vzgoji 
in da ta, sfera v tem trenutku pravzaprav zahteva kategorične rešitve. Pojavna 
oblika boja za dvig materialne osnove šolstva, izobraževanja in vzgoje je v tem 
trenutku tudi v tej sferi boj za osebni dohodek, kar prav gotovo ni najbolj po- 
pularna oblika boja. Vendar želim opozoriti na to, da so se vprašanja material- 
nega značaja v prosveti že tako zaostrila, da so deformirala pričakovane odnose 
in da moramo danes hote ali nehote priznati tudi to nepopularno zahtevo pro- 
svetnih delavcev za korekturo osebnega dohodka. 

Seveda ne smemo ostati pri tem, da bi na področju izobraževanja in vzgoje 
reševali samo vprašanje osebnega dohodka delavcev, ne da bi hkrati reševali 
materialne osnove za razvoj šolstva. Očitki ekstenzivnosti v šolstvu, s katerimi 
se dostikrat poskuša opravičiti relativno majhna sredstva, ki so bila izobraže- 
vanju dana, so prej ko slej neupravičeni, ker si ekstenzivnosti pravzaprav 
šolstvo ni samo izmišljevalo in ker te ekstenzivnosti tudi ni izvajalo z adekvat- 
nimi povečanji sredstev, s katerimi bi obremenjevalo gospodarstvo. Tak sklep 
potrjujejo tudi podil tki V gradivu, kalerega smo prejeli. Po teh podatkih se je 
namreč del nacionalnega dohodka, ki je bil dan za izobraževanje in vzgojo, v 
zadnjih nekaj letih pravzaprav zmanjšal ne pa povečal, kar bi bilo pričakovati. 
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(2e se šolska izobrazba in strokovnost delavstva ne bosta adekvatno povečala, ne 
bomo dosegli zaželenih rezultatov na gospodarskem področju. 

2elim se samo za trenutek ustaviti pri vprašanju štrajkov, ker so bili 
danes obsojeni kot oblika izsiljevanja, ker se prav ti pogosto javljajo in kot 
grožnja visijo v zraku tudi na področju izobraževanja in vzgoje. Čeprav se v 
načelu strinjam, da se ne bi smele na tak način izsiljevati odločitve, še posebej 
ne v naši samoupravni družbi, pa vendarle ne morem mimo dejstva, da je to 
skrajnje sredstvo, katerega so delavci, bodisi prosvetni, bodisi fizični oziroma 
produktivni delavci ponekod uporabili zato, ker z drugačnimi sredstvi niso 
uspeli opozoriti nase in ker drugače niso uspeli rešiti nakopičenih problemov, 
ki smo jih vrsto let zanemarjali morda zaradi premajhnega poznavanja materije, 
morda zaradi podcenjujočega odnosa, morda pa tudi zaradi neustreznih delovnih 
metod. 

Tudi v prosveti nastope prosvetnih delavcev pogosto kvalificiramo kot de- 
magoške nastope. Ne morem zanikati, da je to v posameznih primerih morda 
res, vendar se mi zdi, da demagog ostane demagog, če nima realne osnove za to, 
da se postavi na čelo nekih zahtev. Kadar pa so te zahteve toliko utemeljene, 
da jih podpre tudi množica, takrat demagog najbrž ni več samo demagog. Prav 
gotovo se kaže lotiti radikalnega odpravljanja vzrokov, ki povzročajo včasih 
take, s samoupravljanjem nezdružljiVe, oblike boja. 

S tem v zveži naj se obrnem na prizadevanja izvršnega sveta, ki poskuša 
resnično radikalno rešiti nekatera materialna vprašanja na področju izobraže- 
vanja in vzgoje. Ukrepi, ki jih predlaga, so prav gotovo v popolnem skladju 
7. načeli gospodarske in družbene reforme, pri čemer mislim predvsem na to, da 
ti ukrepi ne predvidevajo niti dodatnih obremenitev gospodarstva niti zadolžitev 
za kasnejši čas. Nasprotno ukrepi izvršnega sveta predstavljajo čvrsto orien- 
tacijo v notranje rezerve splošne potrošnje. Sredstva, ki so potrebna republiški 
skupnosti za izobraževanje, bodo po ponovnih zagotovilih izvršnega sveta tudi 
v celoti zagotovljena. 

V zvezi s tem pa se želim dotakniti vprašanja sredstev, ki naj bi jih zbrale 
občinske skupščine za pokrivanje potreb temeljnih izobraževalnih skupnosti. 
Kaže da je občinske skupščine pripravljenost izvršnega sveta, da začne ta vpra- 
šanja kategorično reševati, v nekem smislu demobilizirala in da so občinske 
skupščine precej usmerile svoj pogled v republiko, ne da bi vsaj toliko radi- 
kalno, kakor je to storil izvršni svet, pogledale v svoje proračune. Ne morem 
še dati zaključnega končnega mnenja o tem z argumenti, ki bi potrdili to sodbo, 
vendar bomo verjetno še ta mesec, vsekakor pa pred prihodnjo sejo, to že lahko 
povedali oziroma dokazali. 

Za kaj gre? Ob pregledu nekaterih občinskih proračunov se pokaže, da je 
veliko število občin, ki dajejo pravzaprav minimalna proračunska sredstva za 
izobraževanje, čeprav je skrb za šolstvo ena od ustavnih in temeljnih dolžnosti 
občinskih skupščin. Pa vendarle obstajajo skupščine, ki dajejo manj kot lfl/o 
svojih proračunov za potrebe šolstva, 26 občin pa je takih, ki dajejo v ta namen 
manj kot 40 %> svojih proračunov. Anuitete, ki jih morajo zagotavljati občinski 
proračuni, najbrž niso opravičilo za to stanje, temveč je to samo posledica dolo- 
čene politike v preteklosti. To pa občinskih skupščin, po mojem trdnem pre- 
pričanju, ne opravičuje, da se še nadalje izogibajo obveznostim do šolstva. 
Trend zmanjševanja upravnih uslužbencev v posameznih občinah je sicer viden, 
vendar minimalen. Ce pogledamo še kvalifikacijsko strukturo uprave, lahko 
sklepamo, da so že kar v sredstvih, ki so namenjena za občinske uprave, pre- 
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cejšnje rezerve. Ce pa že niso te rezerve toliko materialnega značaja, predstav^ 
ljajo vsaj velik politični kapital, s katerim bi lahko občinske skupščine nastopile 
proti zahtevam in gibanjem v prosvetnih vrstah. 

S tem v zvezi želim opozoriti na nekatere študije, analize in tudi na mnoge 
diskusije, ki so že bile v tem domu, o tem, ali je naša družbeno-politična raz- 
delitev najbolj racionalna ali ne. O tem že dolgo razpravljamo, vendar še vedno 
nimamo tehtnejših podatkov, na podlagi katerih bi se lahko o tem vprašanju 
opredelili. Danes želim samo spodbuditi hitrejše reševanje tega vprašanja. Ce 
res neka občina ne more storiti nič drugega, kakor da zbere iz svojih davkov 
toliko, da ohrani eksistenco svoje uprave, nima smisla, da še obstaja, če ne more 
opravljati osnovnih zahtev in nalog, ki jih dajejo občinskim skupščinam zakoni. 

Nadalje želim opozoriti na v določenem smislu konfliktno razmerje med 
občinskimi skupščinami in samoupravnimi skupnostmi na področju izobraže- 
vanja in vzgoje. Zgodilo se je, da so se skupnosti izobraževanja in vzgoje resno 
zavzele za racionalizacijo in za nekatere prihranke, čeprav racionalizacija sama 
po sebi absolutno ne predstavlja večjih prihrankov, vendar so skupščine iz- 
obraževalnih skupnosti največkrat naletele na upor in odpor v občinskih skup- 
ščinah in njihovih službah. Ker smo tudi v našem zboru sprejeli ukrepe za 
racionalizacijo na področju izobraževanja in vzgoje, menim, da moramo zato 
tudi podpreti tiste, ki poskušajo te ukrepe izvajati. 

Hkrati s tem se mi nadalje vsiljuje misel, da moramo izobraževalnim skup- 
nostim dati vendarle večje pristojnosti in možnosti vplivanja pri formiranju 
sredstev za financiranje izobraževanja in vzgoje. Če teh možnosti izobraževalne 
skupnosti ne bodo imele in jih nimajo, te prav gotovo niso več samoupravni 
organi v pravem pomenu besede. Potem so to, ne bom ravno rekla le za »pesek 
v oči«, vendar ne dosti manj, ker upravljanja brez ustrezne materialne osnove 
tu ne bomo mogli afirmirati, najmanj pa v tako zaostrenem položaju, kot je 
danes. 

Glede na vse navedeno v načelu ni moč oporekati zahtevam prosvetnih 
delavcev. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišica Ulrihova, jaz imam občutek, 
da je tvoja diskusija vendarle zunaj točke dnevnega reda. V uvodu si rekla, 
da je prosveta tudi del gospodarstva. S tem se strinjam. Kot veš, visoko cenim 
tvoj prispevek k reševanju problemov na tem področju, vendar mislim, da bi 
naša današnja točka vendarle zahtevala bolj direktno povezavo prosvetnega 
področja z gospodarstvom. To sem rekel samo kot pripombo, in dajem tebi v 
oceno, ali se ne bi bilo bolj držati neposredne zveze med gospodarstvom in 
prosveto. 

Ela Ulrih: Mislim, da ta obstaja, tovariš predsednik! Zveza obstaja 
v dveh točkah. Prvič v točki, kjer sem rekla, da izobraževalne skupnosti nimajo 
smisla, če nimajo vpliva na formiranje sredstev za financiranje izobraževanja 
in vzgoje; in drugič je dana zveza z gospodarstvom tudi toliko, kolikor je v 
zvezi z gospodarstvom celotna družbena potrošnja, katero je treba v celoti 
racionalizirati, in sicer tako v izobraževanju in vzgoji kakor v vseh drugih 
službah. Prav gotovo pa je oportuno v tem trenutku poudariti potrebo po spre- 
membah v upravi, ki je, kot slišimo, tudi precej neučinkovita. S tem ne mislim, 
da bomo absolutno prištedili pri denarju, vendar bomo napravili upravo tako, 
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da bo upravičeno trosila sredstva, ki jih dobiva, in zato tudi ustrezno opravljala 
svojo nalogo. 

V tem smislu in samo tako daleč sem tudi hotela povezati izobraževanje z 
današnjo razpravo, čeprav se zavedam, da izgleda moja razprava na videz zelo 
neumestna. Hvala! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Upam, da si razumela značaj moje in- 
tervencije in mojo prošnjo. Besedo ima tovariš Ivo Ščavničar. 

Ivo Ščavničar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V razpravi o gibanju gospodarstva v letu 1968 z analizo poslovanja v gospodar- 
skih organizacijah v letu 1967 bom govoril o nekaterih problemih črne metalur- 
gije, ki je v poročilih in analizah, predloženih za to točko dnevnega reda, 
večkrat pa vendar skromno omenjena, čeprav zaposluje nad 12 000 delavcev 
in ustvarja nad milijardo novih dinarjev bruto produkta. 

Lansko leto je ta panoga v gospodarski dejavnosti zaključila svoje poslo- 
vanje nezadovoljivo predvsem glede na pomembnost svojega razvoja. Poraba 
jekla iz domačih podjetij je stagnirala, kar je povzročilo le 80% izkoriščanje 
zmogljivosti in še te za izdelavo jekla nižjih kvalitet in z nižjo akumulacijo, 
medtem ko je uvoz močno narasel. Naslednje številke nazorno kažejo, kakšno 
je bilo stanje konec leta 1967 v primerjavi z letom 1966. Indeks celotnega do- 
hodka v posameznih železarnah v letu 1967 v primerjavi z letom 1966 je bil 
takle: železarna Jesenice 96, železarna Ravne 92, Store 82; jugoslovansko po- 
prečje 91. Neto dohodek nasproti letu 1966: železarna Jesenice 86, čeprav je bil 
že v letu 1966 zelo nizek, Ravne 58, Store 69; jugoslovansko poprečje 68. Pri 
dohodku beležimo še večji padec nasproti letu 1966: železarna Jesenice 77, Ravne 
53, Štore 60; jugoslovansko poprečje 59. Železarna Ravne in železarna Store 
sta zaključili poslovno leto 1967 s pozitivno bilanco in z minimalnimi skladi, 
medtem ko je železarna Jesenice imela 16 milijonov novih dinarjev nepokritih 
osebnih dohodkov ali, z drugo besedo, izgube. 

Vse to dokazuje močno zmanjšanje akumulacije. Vzrokov za takšno stanje 
je več. Vsekakor so v prvi vrsti tudi notranji problemi teh gospodarskih orga- 
nizacij, vendar o njih ne mislim tukaj govoriti, ker je to vprašanje vsake po- 
samezne organizacije zase. So pa tudi drugi problemi. Na primer prelivanje 
akumulacije iz te gospodarske panoge v druge, oziroma v negospodarstvo. Naj 
navedem samo nekaj številk. Z reformskimi ukrepi so se cene izdelkov črne me- 
talurgije povečale za 37% in so na tem nivoju tudi ostale, medtem ko so se 
cene surovinam v istem obdobju povečale za 50 do 60%, transportne usluge pa 
celo za 80% in imajo še tendenco naraščanja. Drugi vzrok je neizkoriščanje 
zmogljivosti, kar je povzročilo več činiteljev, na primer: stagnacija slovenske 
kovinske predelovalne industrije, restrikcija kreditov v tej industriji, visoke 
zaloge in nekontroliran uvoz izdelkov črne metalurgije. Evidentirano je, da je 
bilo preveč uvoženih okoli 250 000 ton! Tako stanje povzroča prepočasno moder- 
nizacijo črne metalurgije ter onemogoča nadaljnji razvoj v predvidenem času. 
Predvsem zasluži grajo nekontroliran uvoz, ki ima pri slabih rezultatih največji 
delež. Pri tem moram poudariti, da prizadevanja metalurških podjetij za ure- 
ditev uvoza in izvoza proizvodov črne metalurgije niso imela namena ustvariti 
nekakšen monopolen položaj te gospodarske dejavnosti, temveč doseči normalne 
ukrepe za zaščito industrije jekla, kot jih imajo tudi v razvitih deželah, kakor 
tudi liberalizacijo pogojev za gospodarjenje. 
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Kot sem že navedel, je osnovi vzrok padca dohodkov in izgube slabo ko- 
riščenje zmogljivosti, kakršno je v največji meri povzročil uvoz. Ta nekontroli- 
rani uvoz jekla je porazno deloval ne samo na podjetja črne metalurgije, temveč 
tudi na celotno gospodarstvo in nacionalni dohodek. Skušal bom to dokazati 
s številkami. 

Uporabniki uvoženega jekla so prihranili okoli 70 milijonov novih dinarjev 
pri razliki med ceno uvoženega in domačega jekla, vsa podjetja črne metalurgije 
v Jugoslaviji pa so imela 220 milijonov novih dinarjev manj narodnega dohodka 
in prav tako manj sredstev v skladih. Za to preveč uvoženo jeklo je bilo plačanih 
38 milijonov, v glavnem konvertibilnih dolarjev. Navedene številke se nanašajo 
samo na izdelke črne metalurgije, ki bi jih lahko izdelovali doma. Tem izgubam 
pa bi morali dodati izgube rudarstva, nepregornega materiala, industrije fero- 
ligur, transporta, uslužnostnih dejavnosti in ostalih, ki sodelujejo v proizvodnji 
jekla. Le tako bi lahko dobili popolno sliko materialne škode, ki jo je povzročil 
nekontroliran uvoz. S temi številkami sem želel prikazati, kaj pomeni nekori- 
ščenje lastne bazične industrije in surovinske baze ob istočasnem zaposlovanju 
tuje bazične industrije in tujih nezaposlenih zmogljivosti in delavcev. 

Navedeni in podobni argumenti so pripravili zvezni izvršni svet in zvezno 
skupščino do tega, da je sprejela konkretne ukrepe za zaščito domače metalur- 
gije, žal precej pozno in smo zaradi tega morali plačati precejšnji davek na 
račun počasnega reševanja pomembnih gospodarskih vprašanj. 

Naštete nepravilnosti obsojam še toliko bolj, ker so predstavniki črne me- 
talurgije že v letu 1966, ko so ukrepi, ki so privedli do tega stanja, bili še v 
razpravi, opozarjali na posledice, vendar niso naleteli na razumevanje pri se- 
stavi j alcih takratnih predpisov. 

Tretji problem .te gospodarske panoge pa je zaostajanje v investicijah ozi- 
roma v izgradnji po planu do leta 1970, s čimer je ogrožena predvidena proiz- 
vodnja 3,2 milijona ton v okviru Jugoslavije. V Jugoslaviji močno zaostajamo 
pri uporabi jekla na prebivalca in smo celo za Bolgarijo, da ne govorim o 
ostalih socialističnih državah. Menim, da je to posledica naše prevelike orienta- 
cije in navezanosti našega gospodarstva na uvoz jekla. Takšna orientacija ima 
močne zagovornike tudi v naši republiki. Menim, da je taka orientacija kratko- 
vidna, gospodarsko škodljiva, v kolektivih črne metalurgije pa povzroča zmedo 
in nezadovoljstvo. V študiji, ki so jo izdelali gospodarstveniki Velike Britanije, 
se ugotavlja, da črna metalurgija sama po sebi ni dovolj rentabilna, da bi pri- 
vlačevala kapital; vendar ista študija nadalje ugotavlja, da črna metalurgija 
predstavlja eno od osnov gospodarskega razvoja vsake dežele oziroma da je 
potrebna za normalen razvoj predelovalne industrije. Pri tem ne mislim preti- 
ravati glede pomena črne metalurgije, vendar pa moramo priznati, da železarski 
izdelki predstavljajo osnovno strukturo gospodarstva. Kljub vsem tem dejstvom 
ugotavljamo, da se ta panoga industrije že leta bori za svoj obstanek in ne 
uživa niti prioritete niti ustrezne podpore pristojnih organov tako v Jugoslaviji 
kakor tudi v Sloveniji. Bojim se, da je temu vzrok kratkovidna politika v go- 
spodarstvu in trenutna superprodukcija jekla v svetu. 

Četrti problem je nelikvidnost, ki spremlja to panogo gospodarstva že nekaj 
let. Visoka stopnja nelikvidnosti negativno vpliva na racionalno gospodarstvo 
in na rast produktivnosti. Ti problemi se še posebej močno odražajo v letošnjem 
letu, ko je dovolj naročil, pa vendar marsikdaj zaradi pomanjkanja obratnih 
sredstev ne moremo normalno in racionalno poslovati; ker ne moremo pravočas- 
no zagotoviti ustreznega materiala. Pojav nelikvidnosti in pretirano visoke ob- 
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resti imajo tudi določene posledice načelnega značaja z družbeno-političnim pri- 
zvokom, saj ugotavljamo pomembno prelivanje sredstev iz proizvodnje v bančni 
kapital z vsemi negativnimi posledicami v gospodarstvu. Svoje trditve dokazu- 
jem z dejstvom, da nekatere železarne poslujejo s 40 ali več odstotki kratkoroč- 
nih kreditov za obratna sredstva, za katere plačujejo od 8 do 18-odstotne obresti. 
Železarna Jesenice je izračunala, da bi samo s sedanjimi obrestmi na kratkoroč- 
ne kredite lahko odplačevala anuitete in obresti za isto vsoto dolgoročnih 
kreditov za obratna sredstva. 

To so zelo strogi in nesprejemljivi pogoji gospodarjenja za to panogo in jih 
rentabilnost te panoge ne prenese. Srednjeevropske železarne poslujejo poprečno 
z 20% obratnih sredstev v obliki kratkoročnih kreditov. Temu bi dodal še 
kredite za investicijsko graditev. Tudi ti krediti so dani železarnam pod raz- 
ličnimi in včasih zelo neugodnimi pogoji. Odplačilni roki se gibljejo od 5 do 15 
let, obrestna mera pa od 6 do 7 '%>. Ce k temu dodamo še nepravočasno dogra- 
ditev investicijskih objektov, včasih zaradi neizpolnjevanja obveznosti dobavi- 
teljev opreme, večkrat pa tudi zaradi nepravočasnega dodeljevanja bančnih 
tranš, nastajajo pogoji, ki za železarne niso sprejemljivi. Najbolj zgovorno po- 
trjuje to trditev primer železarne Jesenice, ki ima 510 milijonov dinarjev in- 
vesticijskega kredita in bodo interkalarne obresti v letu 1968 narasle že na 100 
milijonov novih dinarjev. Preden bo ta kredit odplačan, bo narasel na čez 
700 milijonov novih dinarjev. Ugotavljamo pa, na primer, da Francija investira 
to panogo pod mnogo ugodnejšimi pogoji, in sicer s krediti na 25 let in s 3 °/o 
obrestno mero. Metalurška podjetja pri nas tega sicer ne zahtevajo, ker vedo, 
da naše gospodarstvo kot celota tega ne prenese, pričakujejo pa, da se obstoječe 
stanje korigira do maksimalne možne meje v njihovo korist. Ta zahteva je po- 
polnoma upravičena spričo finančnega položaja te panoge v prvih mesecih le- 
tošnjega leta, ko se kljub zadostnim naročilom in izkoriščanju proizvodnih 
zmogljivosti finančni položaj te panoge ne popravlja, temveč se celo poslabšuje. 
Tako je jeseniška železarna prvo četrtletje zaključila z 20 milijoni izgube, ostali 
dve železarni pa brez skladov. Sicer je zadnjia dva meseca stanje nekoliko boljše. 
Menim, da je to dovolj zgovoren dokaz, da pod obstoječimi pogoji gospodarjenja 
ta panoga ne more delovati. Zato menim, da moramo tudi s tega mesta zahtevati, 
naj ta panoga v okviru Slovenije čimprej izdela sanacijski program za izhod 
iz obstoječega finančnega položaja, naj pospeši začetek integracijskih priza- 
devanj predvsem z namenom, da se pripravi enoten proizvodni program, ki bo 
pripomogel k racionalizaciji proizvodnje in znižanju proizvodnih stroškov. Prav 
tako je nujno enotno prodajno omrežje z vsemi potrebnimi službami za razi- 
skave tržišča. Predvsem se je treba odločno usmeriti na preskrbo slovenske 
predelovalne industrije na podlagi zanesljivih dolgoročnih obveznosti do kupcev 
in obratno ter z enotno raziskovalno znanstveno dejavnostjo razvijati in izpo- 
polnjevati kvaliteten program. Nadalje je treba izdelati enoten investicijski 
program za nadaljnji razvoj in modernizacijo te panoge. 

Železarne ob podpori izvršnega sveta SR Slovenije sicer delajo v tej smeri, 
vendar ne dovolj intenzivnoj pri reševanju vprašanj integracije pa ne smemo 
biti preveč nestrpni, ker menim, da integracija pomeni predvsem racionalizacijo 
proizvodnje, ki zahteva določen čas. Metalurški delavci pa pričakujejo od skup- 
ščine in izvršnega sveta, da v dolgoročnem programu razvoja slovenskega go- 
spodarstva podamo jasno perspektivo črne metalurgije v Sloveniji. Kot sem 
že prej omenil, dela v železarnah nad 12 000 delavcev, s svojimi proizvodi pa 
oskrbljujejo kovinsko predelovalno industrijo Slovenije in Jugoslavije, ta pa 
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samo v Sloveniji zaposluje nad 65 000 delavcev. Zato menim, da mora biti 
položaj te panoge jasno določen, pa čeprav bi prišlo do najslabšega, namreč če 
bi prevladalo stališče, da je bolje jeklo uvažati, kot pa ga izdelovati doma. 

Dalje menim, da moramo z gospodarsko politiko določiti okvirne ekonom- 
ske pogoje, v katerih se bo morala razvijati črna metalurgija in s katerimi bo 
morala kot z danimi dejstvi računati. Vsekakor pa bomo morali obstoječe po- 
goje korigirati, ker je nemogoče pričakovati, da se bo pod danimi pogoji ta 
panoga sama razvijala. 

Svoje predloge dajem kot priporočila skupščinskim organom s prošnjo, da 
jih upoštevajo pri nadaljnji obravnavi gospodarskih problemov, predvsem pa 
problemov črne metalurgije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Sveto Kobal. 

Sveto Kobal: Želim dati nekaj pojasnil h gradivu in razlikam, ki so 
bile omenjene, ker je prav gotovo le ta skupščina pristojna, da v celoti ocenjuje 
moje delo. 

Točno je, da so med prvim poročilom z dne 15. 5. in poročilom z dne 3. 6. 
nekatere razlike. Kdor spremlja naše kanale zbiranja vseh mogočih statističnih 
podatkov, lahko razume, da v takem obdobju nastopajo določene razlike. Raz- 
like in napake, da tako rečem, v poročilu izvirajo iz naslednjih vzrokov: 

prvič, v prvem poročilu smo v nekaterih primerih uporabljali predhodne 
statistične podatke, v poročilu od 3. junija pa definitivne podatke; 

drugič, v tem obdobju smo dobili nekatere popravke zavoda za statistiko, 
kar je običajno ob spremljanju podatkov, ko se izvršijo definitivna preraču- 
navanja; 

tretjič, nekateri podatki se nanašajo na trimesečno obdobje, nekateri po- 
datki na štirimesečno obdobje, ocene pa celo na petmesečno obdobje. 

Treba je seveda tudi povedati, da se je v nekaterih, mislim, da v dveh 
primerih, vrinil tiskarski škrat in da smo te napake na podlagi opozoril v dru- 
gem poročilu že popravili, glede na razprave v skupščinskih odborih in odboru 
za gospodarstvo. Nekatere pripombe odborov smo tudi vnesli v tekst. Treba je 
seveda reči, da posamezne številke z mesečnimi podatki ne morejo' bistveno 
vplivati na vsebinske ugotovitve v poročilu, ker posamezne trditve ne izhajajo 
iz primerjav med meseci, ampak iz trendov, katere spremljamo tekom leta in 
iz preteklih let. Za nekatere stvari podatkov seveda nimamo, na primer za hra- 
nilne vloge, kjer je zajamčena popolna tajnost; zato tudi ni na razpolago 
ustrezne strukture hranilcev. 

Namen poročila je bil zelo omejen, namreč podati kratko sliko stanja, na ta 
način pa omogočiti, da pridejo v razpravi na vseh nivojih v poštev najrazličnejši 
predlogi, se pravi široka pobuda vseh, ki razpravljajo o tem gradivu. Prav tako 
nismo želeli ponoviti stvari, ki so bile podane v analizi poslovanja gospodarskih 
organizacij za leto 1967 in pa akumulativnosti gospodarstva ob gradivu, ki ga je 
izdelala republiška gospodarska zbornica. To seveda ne pomeni, da sekretariat 
za gospodarstvo ob vsem tem gradivu ni imel številnih predlogov, ki jih tekoče 
pripravljamo in ki smo jih posredovali izvršnemu svetu. Moram reči, da so tudi 
prišli v celoti do izraza v ekspozeju tovariša Simonetija kot stališča izvršnega 
sveta. Prav tako smo dali občasen prispevek v razpravah z zveznimi organi pri 
pripravljanju raznih predpisov. To bi seveda bila široka lista vprašanj, ki pa se 
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tekoče menjajo, ambicije, da jih obdelamo in prikažemo v celoti, v tem trenutku 
seveda nismo imeli. 

To sem želel pojasniti k poročilom z lastnim prepričanjem, da seveda naša 
poročila niso nobeno »remek delo«, ampak jih spremlja seveda tudi vrsta težav 
in muk, če ne iz drugih razlogov že iz tega, da je sektor v našem sekretariatu, 
ki se s tem ukvarja, od leta 1966 do danes padel od 8 ljudi na 3 ljudi in še te 
komaj držimo, z največjo muko, v sekretariatu. 

Moram reči, da že nekaj časa iščemo namestnika sekretarja, pravkar je od- 
šel pomočnik za industrijo tovariš Lešnik, nekaj drugih dobrih sodelavcev pa je 
prav tako odpovedalo. 

Tega seveda ne naštevam zaradi tega, ker bi ta strokovni kader v sekre- 
tariatu želel kakorkoli opravičevati. Saj tudi mi želimo, da bi lahko skupščino 
preskrbovali z neprimerno boljšim gradivom, kakor pa to lahko storimo sedaj. 
Hvala! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Moja lista prijavljenih kandidatov je 
izčrpana. Zeli še kdo besedo? Tovariš predsednik skupščine Sergej Kraigher ima 
besedo. 

Sergej Kraigher: Tovarišice in tovariši! Razpravljati nameravam 
v glavnem o treh vprašanjih, ki po mojem mnenju predvsem zaslužijo pozornost 
v zvezi z gradivom, ki nam je bilo predloženo, z referatom tovariša Simonitija 
in z razpravo na podlagi teh gradiv. 

Prvo je vprašanje naših instrumentov in sistema, s katerim urejujemo naše 
odnose z inozemstvom. Drugo je, na kratko nekaj misli in zapažanj v zvezi s 
problemom zalog in sistemom obratnih sredstev pri nas, in tretje — če mi bo 
tovariš Vilfan dovolil — nekaj vprašanj v zvezi z negospodarsko sfero. 

Najprej glede prvega vprašanja! Želim spomniti vse tovariše, ki so sprem- 
ljali razvoj gospodarske reforme pri nas, posebno pa še razprave v zvezi z 
uveljavljanjem prvih instrumentov, s katerimi smo začeli gospodarsko reformo, 
da je bila najdaljša in najtežja razprava prav glede postavitve ustreznega si- 
stema, ki naj bi uveljavil gospodarsko reformo v urejanju odnosov z mednarod- 
nim gospodarstvom in adekvatnim vključevanjem našega gospodarstva v med- 
narodno delitev dela. 2e takrat je bilo popolnoma jasno, da je carinska tarifa 
kot eden glavnih instrumentov, ki so mu dali prav z uvajanjem gospodarske 
reforme polno veljavo pri urejanju odnosov med gospodarstvom Jugoslavije in 
mednarodnim gospodarstvom, imela vrsto zelo vprašljivih postavk, ki so bile že 
takrat napadene z različnih pozicij, za katerimi so se skrivali in izražali različni 
interesi. V sedanjem razdobju, ko izvajamo korekture instrumentov zunanje 
trgovine in v deviznem režimu na eni strani, na drugi strani pa ugotavljamo, da 
gospodarstvo oživlja in imamo v zadnjih mesecih splošen porast proizvodnje, ne 
toliko na podlagi delovanja že podvzetih ukrepov od strani državnih organov, 
izvršnega sveta in zvezne skupščine, temveč predvsem kot rezultat ukrepov, ki 
jih je gospodarstvo samo podvzelo v teh dveh letih, mislim, da je prav v tem 
času potrebno, da sprejmemo določene sklepe, ki nam bi morali služiti kot 
orientacija v naših bodočih ocenah delovanja posameznih instrumentov zunanje- 
trgovinskega režima, posebno še carinske tarife, pa tudi za predloge, ki jih 
bomo dajali oziroma jih dajemo pristojnim organom. Carinska tarifa je bila 
izdelana s tendenco, da se zagotovi čimbolj svoboden uvoz reprodukcijskega 
materiala in surovin, ki naj predstavljajo pritisk na našo domačo proizvodnjo 
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surovin in reprodukcijskega materiala, ki naj bi po zvišanju cen obdržala nivo 
cen ob uvedbi gospodarske reforme. Na tem nivoju cen reprodukcijskega ma- 
teriala in na teh odnosih cen med reprodukcijskim materialom in finalnimi 
proizvodi naj bi se zagotovila pod pritiskom uyoza surovin iz inozemstva racio- 
nalnejša in produktivnejša proizvodnja, ki bi morala voditi do tega, da se po- 
časi iztisne ali pa zagotovi preusmeritev manj produktivne proizvodnje na druge 
asortimente. Na drugi strani pa naj bi se močno zaščitila domača finalna pro- 
izvodnja. 

Če vzamemo ti dve postavki kot nek osnovni kurz naše splošne gospodarske 
politike, jim ni.veliko prigovarjati. Kakor hitro pa se ti dve osnovi kot orien- 
tacija uporabijo v izdelavi konkretne carinske tarife, ki obstoji iz okrog 3000 ali 
nekoliko več postavk za konkretne proizvode, pa nas lahko slepo in dosledno 
izvajanje oziroma uveljavljanje takih načel pripelje do velikih težav. Dejansko, 
je tako prišlo do težav v vrsti konkretne proizvodnje, ki jo v Jugoslaviji imamo* 
in pride lahko v neposreden konflikt z razvojnimi pogoji in z razvojnimi cilji 
konkretnih proizvodnih grupacij. Posebno še, če se na podlagi take carinske 
tarife upoštevajo konkretni ukrepi kvantitativnega omejevanja ali usmerjanja 
uvoza in izvoza. Da bom konkreten! Carina se zmeraj določa za posamezen 
proizvod in mislim, da je popolnoma jasno, da ob tem ni več bistveno ali je 
ta proizvod pri odrejanju višine carine in zaščite s tem v zvezi reprodukcijski 
material ali je to finalna proizvodnja. Za vodenje politike, za odločanje glede 
odnosa do nadaljnjega razvoja teh proizvodov pa je pomembno vprašanje, ali 
ima ta proizvod vse pogoje za racionalno proizvodnjo glede surovinske osnove, 
glede poslovnih zvez, glede kadrov, glede organizacije; na tej osnovi se je treba 
tudi konkretno odločati o carinski tarifi in o drugih zaščitnih ukrepih, ki ne- 
posredno vplivajo na razvojne pogoje posameznih panog. Pri tem seveda pride 
do tega, da se v konkretnih primerih odstopa od osnovnega principa in se 
poskuša zagotoviti povsem svoboden oziroma čim lažji uvoz reprodukcijskega 
materiala in še večja zaščita finalnih proizvodov. V carinski tarifi, ki je bila 
postavljena v 1965. letu, opravljamo korekture prav s tega gledišča. Praksa 
razvoja v teh dveh letih jasno kaže, da ni nobenega razloga, da uničujemo ali 
onemogočamo razvoj posamezne proizvodnje reprodukcijskega materiala, ki ima 
sicer vse pogoje, da se razvije, le zato, ker so nekje drugje v svetu, bodisi na 
vzhodu, bodisi v zahodnih državah, v nekaterih tehnoloških ali pa komercialnih 
pogojih prišli nekoliko naprej, medtem ko se naša proizvodnja šele začenja in se 
bo morala rekonstruirati ter vpeljati moderno tehnologijo in vse principe teh- 
nične revolucije; oziroma zato, ker imajo drugod tak gospodarski sistem cen, 
ki jim omogoča določeno politiko cen v izvozu njihovih proizvodov. 

Ista stvar je tudi pri finalnih proizvodih. Nekatere finalne proizvode mo- 
ramo zaščititi in je prav, da jih ščitimo in tako zagotavljamo domačo proiz- 
vodnjo, prav tako moramo zagotoviti čim večji izvoz teh finalnih proizvodov, 
s čimer se dosega tudi največja akumulacija; seveda pod pogojem, da dejansko 
gre za produktivno in racionalno proizvodnjo, ki ima tudi vse pogoje, da se v 
tej smeri razvija. Kjer pa analiza pokaže, da teh pogojev ni, je popolnoma 
nesmiselno vztrajati pri izdelavi konkretne carinske tarife, ki bi temeljila na 
takem splošnem gospodarskem načelu. 

Mislim, da je pomembno imeti vse to pred očmi prav v tem času, ko vi- 
dimo, da gospodarstvo že iz svoje lastne moči ob dosedanjih preusmeritvah in 
spremembah v strukturi svoje proizvodnje in prilagojevanju zahtevam doma- 
čega in inozemskega trga, dobiva sile za pospešeni razvoj. 



143 

Vsi ukrepi, ki jih podvzemamo po zelo hitrem, postopku, v katerem imamo 
zelo malo časa za ugotavljanje končnih konsekvent ali trajnejšega delovanja teh 
ukrepov, bodo verjetno ves ta razvoj v prihodnjih mesecih še pospešili; ukrepi 
so preračunani za naprej, in kolikor so meni znana mnenja nekaterih ekono- 
mistov, tudi ti računajo s takim delovanjem teh ukrepov. 

Pri tem je zelo pomembno, da ob ocenjevanju delovanja teh instrumentov 
ne izgubimo izpred oči osnovnih razlogov, zaradi katerih smo začeli reformo; 
namreč da zagotovimo prestrukturiranje našegai gospodarstva na novih, moder- 
nih, sodobnih osnovah v skladu z zahtevami tehnične revolucije, da na tej osnovi 
prilagodimo proizvodnjo dejanskim potrebam domačega in inozemskega trga, 
da v tej luči tudi ocenjujemo delovanje vseh instrumentov in na tej osnovi tudi 
pripravljamo predloge za njihovo dopolnjevanje oziroma za njihovo ustreznejše 
prilagajanje konkretnim zahtevam našega družbenega razvoja. 

Po mojem mnenju bo carinska tarifa tudi v bodočem deviznem režimu, ka- 
kršenkoli pač bo, vendarle ostala eden od osnovnih elementov v urejanju od- 
nosov med mednarodnim trgom in domačim gospodarstvom ter v vključevanju 
našega gospodarstva v mednarodno gospodarstvo drugih držav z različnimi obli- 
kami kooperacije. 

Stojimo pred precejšnjimi spremebami v ureditvi našega skupščinskega in 
družbeno-političnega sistema. Naj temeljite j ša sprememba je v tem, da bo zbor 
narodov, ki bo sestavljen iz delegatov občanov iz vseh republik, prevzel funkcijo 
splošnega političnega zbora. V tem smislu je dosežena na vseh političnih nivojih 
že precejšnja soglasnost tako, da bo po mojem mnenju zvezna skupščina kot 
tudi naša skupščina to smer v razvoju našega družbeno-političnega sistema 
sprejela. To pomeni, da bo vsaka republika od sedaj naprej, od takrat ko bo 
njena delegacija z ostalimi delegacijami drugih narodov in narodnosti Jugo- 
slavije predstavljala osnovni politični zbor, v enakopravnem odnosu z gospo- 
darskim zborom, na primer, odrejala instrumente gospodarske politike in go- 
spodarskega sistema in neposredno nosila odgovornost. Tako bo lahko tudi 
prevzela dosti neposrednejšo odgovornost za celoten razvoj gospodarskega si- 
stema kakor doslej, ko je administracija sprejemala in pripravljala te predloge 
prek izvršnega sveta ali pa neposredno z zveznim zborom, ki je zelo posredno 
glede odgovornosti volivcem potem imel možnost, da izjavi ali sprejema ali ne 
sprejema predloge oziroma da . tako vpliva na razvoj gospodarskega in tudi. 
zunanjetrgovinskega sistema. 

V tem času moramo tudi našo administracijo usposobiti, da bo lahko oprav- 
ljala svojo funkcijo, pri čemer naj bi predvsem izvrševala sklepe skupščine. Pri 
kreiranju politike in vseh predlogov v zvezi s spremembami v sistemu pa bi 
imela manjšo vlogo. Na drugi strani pa moramo tudi našo skupščino usposobiti, 
da bo v sodelovanju, predvsem z gospodarsko zbornico, če gre za gospodarski 
sistem, s sindikati in z zainteresiranimi grupacijami gospodarskih organizacij, 
lahko sama izdelovala ocene predloženih instrumentov in dajala predloge. Tako 
se bo lahko tudi mnogo učinkoviteje in neposredneje borila za te svoje predloge, 
kakor pa ob možnostih v sedanjem družbeno-političnem sistemu. 

Zaradi večje razvitosti se v Sloveniji hitreje pojavljajo razna nasprotja in 
konflikti, pa tudi posledice takšnih ali drugačnih odločitev v gospodarskem 
sistemu. Glede na to moramo na eni strani temu ustrezno zagotoviti potrebne 
kadre in sredstva za učinkovito upravo, na drugi strani pa se moramo sami 
usposobiti, da bodo skupščina in skupščinski odbori oziroma skupščinska telesa, 
v sodelovanju z inštituti, s sekcijami zbornice, z raznimi poslovnimi združenji 
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in drugimi sposobna kreativno vplivati na nadaljnjo graditev sistema in tudi 
z vso odgovornostjo soodločati in odločati pri sprejemanju ustrezne politike. 

Nisem prepričan, da bomo sredstva, ki jih bo izgradnja takega mehanizma 
v skupščini in ob skupščini zahtevala, lahko pridobili z večjo racionalizacijo dela 
v sedanji upravi. Dosedanje obravnave stanja v upravnih organih, po poročilih 
skupščinskih odborov, ne ugotavljajo pomembnejših rezerv na tem področju. 

Druga stvar, o kateri sem hotel govoriti, je vprašanje našega bančnega kre- 
ditnega sistema. Pri tem bom samo na kratko opozoril na analizo o akumula- 
tivnosti gospodarstva, ki jo je pripravila gospodarska zbornica, in sicer na tisti 
njen del, v katerem jasno> kaže na razmerja med sredstvi, s katerimi razpolaga 
gospodarstvo, in družbenim proizvodom, enkrat z zalogami in drugič brez zalog. 
V tej analizi so tudi primerjave s temi odnosi v drugih državah, ki so na enaki 
ali višji stopnji razvoja. Vsi podatki kažejo, da je akumulativnost in v tej zvezi 
tudi likvidnost in učinkovitost gospodarstva pri nas sedaj dosti manjša kakor 
pa je drugod. 

V tej zvezi samo dve misli. Predvsem menim, da je tu težišče reševanja 
problemov v nadaljnjem razvoju našega gospodarstva, uveljavljanje gospodarske 
reforme pa rešuje prav ta problem. Nadalje je pomembno vprašanje zalog in 
reduciranje vlaganj v zalogi na družbeno potrebno mero. Kaj pa je družbeno 
potrebna mera? To racionalno mero lahko ugotavlja samo vsaka gospodarska 
grupacija za sebe in šei posebej vsaka gospodarska organizacija za sebe. Menim, 
da se tudi pri tem postavlja naloga, da organiziramo in ustvarimo dobro ana- 
litsko službo bodisi v inštitutu ali pri zbornici in tudi pri naši upravi. Ta služba 
bo morala biti sposobna, da ta gibanja tekoče spremlja in analizira vse tiste 
raznovrstne elemente, ki vplivajo na tako ali drugačno gibanje zalog in s tem 
v zvezi tudi akumulativnosti gospodarstva. Analiza akumulativnosti gospodar- 
stva jasno kaže, da so glavne rezerve za povečanje te akumulativnosti prav v 
večjih ali manjših obremenitvah, s katerimi se financira druga družbena struk- 
tura. V primerjavi z rezervami na tem področju so druge rezerve vendarle 
zelo majhne, s čimer pa nočem podcenjevati naporov za to, da se poiščejo tudi 
druge rezerve. Nočem reči, da je glavna odgovornost in glavni razlog za ko- 
pičenje zalog oziroma za njihovo počasnejše zmanjševanje v zadnjem času samo 
v gospodarskih organizacijah. Gibanje zalog je prav gotovo rezultanta in zunanji 
izraz celotnega spleta ukrepov splošne gospodarske politike in delovanja sistema 
odnosov na zunanjem trgu, v precejšnji meri oziroma v veliki meri pa tudi 
konkretne orientacije in politike vsake gospodarske organizacije. Da je temu 
tako, govori dejstvo, da ob1 istih instrumentih, ob isti situaciji na mednarodnem 
trgu in ob istih pogojih prodaje na domačem trgu različna podjetja v istih pro- 
izvodnih grupacijah dosegajo zelo različne rezultate. Mislim, da bi morali po- 
staviti tudi službo, ki nas bi obveščala o notranji diferenciaciji, ki se vrši v 
delovanju in poslovanju naših gospodarskih organizacij in nam dala jasnejšo 
oporo za oceno in tudi za ukrepanje. Pri tem zopet ugotavljamo, da nimamo 
nobene institucije, ki bi opravljala to nalogo; slišali pa ste od tovariša Kobala, 
da so na sekretariatu za gospodarstvo vsega skupaj trije ljudje za gospodarske 
analize. Treba je proučiti, če bi nam lahko zavod za planiranje dajal take 
ustrezne analize. 

Na pobudo tovariša Goslarja sem imel pred kratkim razgovor z nekaterimi 
člani in predsedniki vseh odborov gospodarskega zbora, na katerem so vsi ti 
najbolj zaostrili vprašanje organizacije ustrezne analitske institucije, ki bo pred- 
stavljala zadostno garancijo za ukrepe in za orientacijo dogajanj v gospodarstvu. 
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To je ena stvar, druga, ki je s tem problemom neposredno povezana, pa je 
po mojem mnenju ta, da bi morali dosti bolj solidno izdelati naša stališča 
glede formiranja lastnih obratnih sredstev. Dejstvo je, da večino obratnih sred- 
stev za svoje tekoče poslovanje podjetja še zmeraj dobivajo od banke. Prav to 
je v analizi gospodarske zbornice zelo dobro prikazano in se popolnoma strinjam 
z mnenjem, da je ta odvisnost poslovanja gospodarskih organizacij od odločb 
bančnega aparata in od kreditnih odborov velika ovira za celotno samouprav- 
ljanje v gospodarskih organizacijah. Tak odnos spravlja gospodarske organiza- 
cije, hote ali nehote v odvisnost od bančnega aparata. Člani izvršilnih odborov 
in upravnih odborov v bankah, kakor tudi ustrezne skupščine so pri določanju 
politike in zavzemanju stališč hote ali nehote vezani na organe delovne skup- 
nosti v bankah. 

Storjeni so bili znatni napori oziroma še tečejo prizadevanja, da se pri 
tekoči delitvi dohodka ustvarijo možnosti za razširitev materialne osnove gospo- 
darskih organizacij. To izraža tudi znana zahteva, da naj gospodarstvo razpolaga 
z najmanj 70 % svojega dohodka, s 30 °/o pa družbeno-politične skupnosti. Jaz 
mislim, da moramo v tem bilansu gospodarstva in kreditnem bilansu postaviti 
prav tako zadosti utemeljene razloge, s katerimi bi morali doseči tudi določene 
spremembe razmerja med potencialom, s katerim razpolaga danes narodna 
banka in na osnovi tega potenciala tudi druge poslovne banke, in potencialov 
kratkoročnih obratnih sredstev, s katerimi razpolagajo gospodarske organizacije. 
Mislim, da je tudi to ena od potrebnih faz, ki jih je treba narediti v deetatizaciji 
kapitala in v borbi za podružbljenje kapitala oziroma v borbi proti državnemu 
kapitalu, ki se ne kaže samo v sredstvih družbene produkcije in kapitalu, ki j.e 
vložen v osnovnih sredstvih, ampak se kaže prav tako kot problem v sredstvih, 
ki so vložena v obratnih sredstvih. To je druga stvar, o kateri sem hotel go- 
voriti. 

Tretja stvar pa je vprašanje odnosov med gospodarstvom in negospo- 
darstvom. 2e od začetka reforme, pa tudi potem skozi vse dokumente, ki anali- 
zirajo uspehe in rezultate v zvezi z izvajanjem reforme, se dejansko razdvajata 
ti dve sferi, ki sta v našem družbenem sistemu, posebno v sistemu samouprav- 
ljanja, neposredno organsko povezani. Če neprestano ločujemo gospodarstvo od 
negospodarstva, če neprestano postavljamo, da vsak razvoj negospodarstva po- 
meni breme za gospodarstvo, s tem dalje vzdržujemo konflikt, ga še celo 
poostrujemo in ničesar ne prispevamo k razreševanju tega konflikta. Ta kon- 
flikt pa je podedovan od starega državno-kapitalističnega oziroma administra- 
tivnega sistema. V sistemu, ki mu je osnova delovni človek z njegovim inte- 
resom, je v interesu tega delovnega človeka avtomatsko postavljena sinteza teh 
dveh komponent vsakega družbenega razvoja. Na eni strani razvoj materialne 
osnove, osnove družbenega življenja in na drugi strani element razvoja delov- 
nega človeka in njegovih sposobnosti kot nosilca celotnega družbenega razvoja, 
ki se uveljavlja prav z delovanjem različnih sfer teh izvengospodarskih druž- 
benih dejavnosti. Ko smo v ustavi v načelu izenačili delovnega človeka v go- 
spodarstvu po njegovem družbenem položaju z delovnim človekom v drugi 
družbeni dejavnosti in ko smo celoten družbeno-politični sistem zgradili na 
podlagi delavskih svetov oziroma zborov delovnih skupnosti posameznih pod- 
ročij družbenega dela, smo to storili prav zato, da je v vsaki odločitvi glede 
razvoja katerekoli družbene dejavnosti prisoten interes vseh teh družbenih de- 
javnosti in delovnih ljudi iz vseh družbenih dejavnosti, tako gospodarske kot 
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kulturno-prosvetne ali zdravstvene in da vsi ti soodločajo tudi o političnih 
ukrepih. 

Po mojem mnenju izhajata iz tega dve konsekvenci. Ena je ta, da moramo 
vzpostavljeni mehanizem nadalje razvijati in izpopolnjevati. To velja tudi za 
skupščino in njene zbore delovnih skupnosti. Prav tako moramo razvijati in 
izpopolnjevati vse tiste zametke neposrednega združenja neposredno zainteresi- 
ranih faktorjev v raznih sferah družbene dejavnosti, ki smo jih že ustanovili. 

Naj omenim primer izobraževalne skupnosti, ki smo jih ustanovili kot 
trajnejšo obliko. Te so obremenjene z vso dediščino starega sistema izobraže- 
vanja, ki še ni usklajen in je v vsakem elementu v zaostanku za potrebami 
družbenega razvoja in za napredkom, ki smo ga naredili od takrat, ko smo ta si- 
stem sprejeli. Če bi primerjali rezultate in delo izobraževalnih skupnosti, 
bodisi temeljnih izobraževalnih skupnosti bodisi republiške izobraževalne 
skupnosti, s tem, kar se od njih pričakuje, bi bili seveda razočarani, češ saj 
to ne pride nikamor naprej, in tako kritiko že slišimo. Vendar je treba upošte- 
vati, da je ta samoupravni mehanizem obremenjen s podedovanimi admini- 
strativnimi ostanki in da niso bili ustvarjeni pogoji za uspešno delo. 

Je pa vendarle dejstvo, da v skupščinah izobraževalnih skupnosti, posebno 
v temeljnih izobraževalnih skupnostih nismo v zadostni meri zagotovili nepo- 
srednega predstavništva posameznih družbenih služb in gospodarskih grupa- 
c-ij v delu in v sestavi izobraževalnih skupnosti. Pred enakim problemom sto- 
jimo tudi na področju zdravstva, ko iščemo odgovor na vprašanje, kako zago- 
toviti usklajevanje interesov med gospodarstvom in zdravstvenimi delavci, ko 
hkrati vemo, da gre pri tem za delovnega človeka, katerega fizične sposobnosti 
so pomembne tudi za produktivnost dela in reševanje konkretnih gospodarskih 
problemov. 

Mislim, da je vse to v zelo tesni povezanosti s problematiko gospodarskega 
razvoja, in če teh dveh vprašanj ne bomo znali integrirati v celoto, bomo zmeraj 
stali pred alternativo, da to rešuje nekdo drug, se pravi administracija s svojo 
logiko, o kateri vemo, da je zelo počasna in ne dovolj efikasna, niti zadosti 
vsestranska, ali pa se bo stalno pojavljala problematika delitve med gospo- 
darstvom in negospodarstvom, se pravi, da se bo stalno izgubljal izpred oči 
delovni človek in njegov interes, ki je v vsaki dani sredini tudi osnovno merilo 
za urejanje delitvenih odnosov v razdelitvi dohodka. 

Vsa ta problematika je neposredno povezana s celotnim sistemom planira- 
nja in sporazumevanja. Tako kot je za gospodarsko sfero, posebno pa za od- 
nose z inozemstvom nujno potrebno, da pride do sporazumevanja, se pravi do 
planiranja, pri čemer si delovni ljudje in zainteresirani činitelji na daljši rok 
postavljajo skupne naloge in tudi določajo ukrepe za njihovo izvršitev, se je 
prav tako za področje vsake družbene dejavnosti, izhajajoč iz interesa delov- 
nega človeka, treba sporazumeti in se dogovoriti za daljšo dobo ter ustvariti 
trajne odnose za sodelovanje med tistimi, ki so jim potrebne usluge teh druž- 
benih služb in dejavniki v teh družbenih službah. 

Ob tem, ko razpravljamo o dosedanjih rezultatih reforme in hočemo zago- 
toviti njen uspeh, si moramo postaviti kot nalogo, da prispevamo svoj delež 
v naporih za izdelavo ustreznega gospodarskega sistema; to pa je sicer napisano 
tudi v programskih osnovah skupščine ter v programu tega zbora. Potrebno je. 
da to delo organizirano začnemo in pošljemo, po predhodnih razpravah v naši 
skupščini, tudi ustrezne predloge zvezni skupščini. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Simoneti ima besedo. 

Rino Simoneti: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Govoril bom zelo na kratko, predvsem zaradi tega, ker je po tako široki, plodni 
in poglobljeni razpravi težko povzemati besedo. Zato to ne bo povzetek, temveč 
samo razmišljanje ob razpravi. 

Izvršni svet je že od vsega začetka smatral, da mora šele parlamentarna 
debata v obeh zborih v končni fazi oblikovati politiko in sestaviti smernice in 
ukrepe za naše bodoče delo. Ker sem bil v uvodnih razmišljanjih glede polo- 
žaja gospodarstva morda premalo razumljiv, želim poudariti, da sem v razpravi 
o tem, ali so bremena prevelika ali so premajhna, polemiziral s tistimi, ki 
se izčrpavajo v akademskih razpravah. Za mene je nevzdržno, da se na eni 
strani zahteva brezpogojno in takojšnjo razbremenitev, prav tako pa so mi na 
drugi strani tuje tudi zahteve, po katerih naj ima vsaka sfera svoj določen 
delež v nacionalnem dohodku po možnosti tak, kakršen je v drugih državah. 
Kako naj napreduje gospodarstvo, kakšna je njegova likvidnost, možnost za 
modernizacijo, kakšna je ekspanzija, kako rešujemo probleme nezaposlenosti, 
kakšna je njegova akumulacija, to so za mene kriteriji, ki opredeljujejo položaj 
gospodarstva. Mislim, da je zelo točna ocena gospodarske zbornice Slovenije, 
da sta glavni žarišči in glavna agregata, ki stojita slabo in ki sta slab poka- 
zatelj: izvoz in pa likvidnost. Tudi mislim, da je pravilno poudarjena, predvsem 
s strani tovariša predsednika Kraigherja, problematika zalog, vendar se ta 
problematika rešuje le v tem smislu, da so bili sprejeti predpisi o možnostih 
razmejitve in, v zadnjem času, možnosti razbremenjevanja iz tekočega dohodka. 

Glede položaja bank mislim, da je predvsem ocena predsednika Kraigherja 
točna, podprta pa je tudi z gradivom zbornice. Dokler bo gospodarstvo v 60 
do 70 °/o obratnih sredstev odvisno od bank, ne more biti enakopravnega sode- 
lovanja. Normalno bi bilo, da se gospodarstvo obrača na banko zaradi dodatnih 
sredstev za investicijsko ali poslovno ekspanzijo, ne pa da se praktično obrača 
nanjo zaradi sredstev za tekoče poslovanje. Tudi mislim, da ni mogoče braniti 
vseh potez bank glede oročanja sredstev in depozitov. Nekaj je bilo sicer 
storjenega s sprejetjem predpisov, da se nekateri depoziti fondov, ki so v ban- 
kah, po zakonu obrestujejo, v načrtu pa so tudi predpisi, po katerih naj bi 
postopno prišli do kontokorenta oziroma do obračunavanja tistih sredstev, ki 
jih imajo delovne organizacije v bankah. Položaj je resnično tak, da na eni 
strani pritekajo v banko sredstva na tekoče račune delovnih organizacij, na 
drugi strani pa ista banka svoja kvazisredstva posoja po visokih obrestnih 
merah, tekoča sredstva pa zadržuje brezobrestno v svoji uporabi. O tem bomo 
še imeli možnost razpravljati in podvzemati ukrepe. 

Mislim, da je na mestu prizadetost, ki jo je pokazal tovariš Puhar glede 
položaja tekstila; tudi mi smo na to panogo ves čas gledali z zaskrbljenostjo 
in dali vrsto predlogov. Želeli smo se odprto konfrontirati s pristojnimi organi 
v federaciji, ne samo zaradi položaja panoge, ampak zaradi neustreznega 
instrumentarija. 

Položaj je bil še pred nedavnim tak, da je bil dobršen del uvoza prost 
s prostimi cenami in maržami, na drugi strani pa smo imeli zabetonirane cene 
za domače blago. Tudi na tem področju smo, mislim, nekoliko napredovali. 
Napredovali smo v tem smislu, da imamo danes praviloma sproščene cene in da 
se uvoz postopoma podreja kontroli. Vendar je resnično, da se pereča vprašanja 
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rešujejo počasi ter se sprejemajo ukrepi šele takrat, ko postane položaj dra- 
matičen. 

V svoji skromni uvodni razpravi sem poskušal prikazati naloge družbeno- 
političnih skupnosti in vseh drugih činiteljev pri reševanju ekonomskih proble- 
mov; pri čemer nikakor ne drži ocena, da želi izvršni svet bremena takšnega 
ali drugačnega stanja prevaliti izključno na gospodarstvo. 

Izvršni svet je dolžan skupščini dati končno poročilo o likvidaciji EKK 
Velenje. Končnega poročila ni bilo mogoče pripraviti, ker nismo še rešili 
vprašanja 1 900 000 000 dinarjev, ki naj bi jih namenili za Velenje iz sredstev 
za modernizacijo premogovnikov, vendar smo ta predlog umaknili. Pri tem ni 
bilo storjenega ničesar takega, kar bi projekcije izvršnega sveta spreminjalo, 
vendar je bilo treba v tem času zbrati investicijska sredstva in obratna sred- 
stva za poslovanje novega objekta. Ker smo prepričani, da je nivo naših garan- 
cij, o katerih sem govoril v uvodnih razmišljanjih, tako visok, da republika 
ne more s proračunom prevzemati novih garancij, smo razmišljali o tem, da bi 
celotni problem prenesli na poslovno področje ob približno enakih stroških za 
proračun, kot je bilo to v projekciji. Več o tem vprašanju boste v zelo kratkem 
času obveščeni s posebnim poročilom. 

Končno želim omeniti še problem v zvezi s poročili in številkami, ki ga 
je postavila tovarišica poslanka. Mislim, da je bilo spričo dvojnih številk in 
napak, ki so bile očitne na prvi pogled, njeno ogorčenje upravičeno, vendar je 
stvar zdaj pojasnjena. Resnično je sistem tak, da dobimo najprej statistično 
predhodno oceno, nato oceno in popravke, torej tri faze. Pri tem se lahko 
marsikaj zgodi; poleg tistih dveh očitnih napak, ki sta se vrinili pri tiskanju. 
Mislim, na sekretariat za tako kratko obdobje, in tudi sicer, ni dolžan več kot 
da nam daje kritični in analitični pregled stanja po vseh ekonomskih agregatih. 
Oblikovanje ekonomske politike je stvar tega visokega doma ob sodelovanju 
sekretariatov in izvršnega sveta. Zato poročilo sekretariata ne more imeti 
pretenzij za reševanje vseh problemov. V tem smislu je šlo moje uvodno raz- 
mišljanje. Mislim, da sem bil zdaj konkretnejši; moram pa pri tem poudariti, 
da analiza ni plod dela določenega aparata, ki ga izvršni svet nima, temveč 
je plod sodelovanja med sekretariatom za gospodarstvo, zavodom za plan, 
sekretariatom za finance in drugimi pristojnimi gospodarskimi organizacijami 
oziroma organi. 

Naloge, ki jih dajemo upravi, so vsak dan večje. Pred seboj imam razmiš- 
ljanje tovariša Sekretarja za prosveto in kulturo na zadnji seji izvršnega sveta, 
ko smo obravnavali položaj uprave v Sloveniji. Zelo zanimiv je njegov podatek, 
da je v republiki, v skupščini, izvršnem svetu, samoupravnih skupnostih, druž- 
beno-političnih organizacij in drugod kakih 40 točk, od koder se lahko 
nalagajo naloge sekretariatu za prosveto in kulturo; naj mi sekretar oprosti, 
da zlorabljam ta njegov podatek; pri čemer pa ves sekretariat nima toliko 
uslužbencev, kolikor je točk, s katerih prihajajo naloge. 

Ugotavljam, da se sicer vsepovsod krepijo strokovne službe, razen v tistih 
centrih, kot je državna uprava, ki nas praktično vse zalagajo s podatki in anali- 
zami. Ne bi rad ponavljal, da je tovariš sekretar Kobal izgubil namestnika in 
da mu je odšel pomočnik. V dobrem letu dni, kolikor z njim sodelujem, sta, 
kot se spominjam, na sekretariatu za finance odšla dva pomočnika in en 
pomočnik na zavodu za plan, zaradi česar se izvrševanje nalog teh organov 
hudo zatika. Ce mi je mogoče, po tem kratkem času dati oceno sodelovanja 
s sekretariatom za gospodarstvo, moram reči, da pri tovarišu sekretarju Kobalu 
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prav gotovo gre za tako strokovno in intelektualno razgledanost, kakršno bi si 
želel tudi pri vseh drugih sekretarjih in činitelj ih v gospodarstvu: pri njem 
gre za zgledno socialno in politično prizadetost ter prizadevnost in tudi njegove 
delovne navade so take, da prav gotovo služijo za zgled. Jaz mislim, da lahko 
vsak človek pogreši in da bi morali nastopiti tam, kjer se greši kontinuirano, 
kjer se greši večkrat in kjer je to navada. Zmotiti se, bi bilo človeško, vendar 
v tem primeru niti ne gre za zmoto, ampak gre za okvir nalog in za način 
prezentiranja podatkov. 

Moj odnos do odgovornosti je nesporen; mene osebno žali vsaka neodgo- 
vornost ter me socialno in politično prizadeva; vendar pa mislim, da je sode- 
lovanje med sekretariatom in izvršnim svetom ter odbori bilo do sedaj uspešno. 
Ce bi sedaj zelo na hitro v času nervoze in prizadetosti sprejeli preuranjene 
sklepe, bi morda neutemeljeno iz našega kompliciranega in pomembnega stroja 
izključili človeka, ki to nikakor ne zasluži. Zato izražam v imenu izvršnega 
sveta tovarišu Kobalu popolno podporo. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Še kdo, ki bi želel govoriti? Prosim, 
tovarišica Jurančičeva. 

Inž. Zdenka Jurančič: Tovarišice in tovariši. Res sem danes s tega 
mesta operirala s podatki zadnje analize, sem pa poslanka že tri leta v tem 
zboru in če bi si mogla vzeti toliko časa, da bi v skupščini prebrala vse za- 
pisnike odborov in tega zbora, bi lahko postregla s konkretnimi podatki o tem, 
kolikokrat je bilo s tega mesta opozorjeno na nepravilnosti pri analizah. 

Namen mojega današnjega predloga je ta in edino ta, da odide s svojega 
mesta tovariš, za katerega se je član izvršnega sveta zavzel, ker dobro dela. 
Verjamem, da dela tudi več kot 8, 12 ur in še več ur, vendar učinek njihovega 
dela ni tak, kakršnega od človeka na takem položaju terjamo. Slišala sem, da 
namesto osmih delajo trije ljudje. Zakaj šele danes to slišimo? Ce sem kot 
poslanka odgovorna za delo zbora, pri tem pa soodgovorna tudi za delo uprave, 
menim, da imam pravico zvedeti za vse težave in po svojih močeh pomagati 
pri reševanju takih vprašanj. Zdi se mi, da smo pred dvemi, tremi leti veliko 
govorili o reorganizaciji uprave, o racionalizaciji poslovanja in podobno, vendar 
še danes slišimo, da se na 40 točkah zbirajo podatki, na razpolago pa imamo 
trojne podatke, iz gospodarske zbornice, zavoda za planiranje in sekretariata. 
Res ne vem, zakaj je potrebno na tolikih mestih zbirati iste podatke. Čeprav 
nisem strokovnjak za ta vprašanja, menim, da bi bilo racionalno, če bi se 
podatki zbirali na enem mestu in tam tudi preverjali in obdelovali. 

V svojem izvajanju sem poudarila, da se ne omejujem samo na različne 
številčne podatke. Pri tem lahko pride do pomot, vendar je navada, da se v 
takem primeru na koncu poročila da posebna pripomba o popravkih. Kritizirala 
sem, če se točno spomnim, tisti stavek, ki govori o gradbeništvu. Po prvem 
poročilu se je povečal obseg proizvodnje oziroma vrednost del, po drugem 
zmanjšal, v obeh primerih, poudarjam, pa je ostal stavek v nadaljevanju enak, 
namreč, da to kaže na boljšanje položaja gradbeništva! Take malomarnosti pa 
res ni mogoče z ničemer opravičiti. 

V zvezi s problematiko tekstilne industrije naj povem, da sem približno 
pred dvemi leti s tega mesta apelirala na sekretariat za gospodarstvo, da 
pomaga urediti probleme v tekstilni industriji. Takrat mi je bilo odgovorjeno 
v tem smislu, da se mora tekstilna industrija predvsem sama znotraj konsoli- 
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dirati, da mora urediti vprašanja v zvezi s trgovino in tako dalje. Vendar smo 
tedaj stali pred problemom, da del tekstilne industrije ustavi delo zaradi 
pomanjkanja surovin prav sredi največje izvozne sezone. Ob tem sem res 
imela občutek, pa verjetno ne sama,, da se sekretariatu za gospodarstvo, prosim, 
mogoče gre pri tem za sistemsko vprašanje, ni bilo treba vmešavati v probleme 
gospodarstva in se takrat za nas ni zavzel. 

Nimam namena in nobenih ambicij, da bi kot poslanka hotela vreči funk- 
cionarja. Verjemite mi, da ne. To je danes preveč delikatna naloga, zlasti če 
bi to hotela iz osebnih ambicij. Moje resnične ambicije pa so, da se reševanje 
teh vprašanj že enkrat premakne naprej, da se resno, racionalno in do konca 
dogovorimo o tem, kdo naj kaj naredi in kdo naj koga podpre. Danes sem 
slišala tudi tovariša Kreseta, da je zbornica že pripravila in dala mnogo pred- 
logov. Nisem ga vprašala, če so bili ti predlogi dani samo zvezni upravi ali pa 
tudi zvezni skupščini, vendar predlagam, da odbor za proizvodnjo in promet 
na tej podlagi pregleda, kaj bi bilo lahko storjeno in kaj ni storjeno v zvezi s 
predlogi, ki jih je dala zbornica za ureditev problemov v gospodarstvu. 

Ko sem pred leti opozarjala na razmere v tekstilni industriji, mi je bilo 
rečeno, da se morajo problemi urediti po samoupravni poti, pri tem pa mi je 
bilo tudi povedano, da ne razumem dovolj samoupravljanja v gospodarstvu. 
Zato sem nekaj časa menila, da naši predstavniki v zbornici zadostno zastopajo 
stališča gospodarstva in upala, da bo zbornica kot samoupravni organ gospo- 
darstva uspela urediti to problematiko. Od svojega današnjega predloga priča- 
kujem samo eno: konkretno in ustrezno rešitev vprašanja racionalizacije po- 
slovanja uprave, pa naj se to odrazi v odstopu ali pa vztrajanju na istem mestu. 
Želim samo, da bi današnja razprava ne izzvenela v prazno in da bi bili kaj 
kmalu vidni uspehi. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Simoneti ima besedo. 

Rino Simoneti: Tovariš predsednik. Ne zbirajo se podatki na štiri- 
desetih mestih! Po podatkih sekretarja za prosveto in kulturo je štirideset točk 
oziroma institucij, ki od tega upravnega organa lahko zahtevajo podatke, ana- 
lize in referate. Podatki se pač zbirajo tam, kjer je uradno določeno, namreč na 
statističnih uradih, le tistih, ki si vsak dan lahko izmislijo analizo, prikaz iz 
svojega zornega kota in podobno pa je toliko. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tudi jaz mislim tako, in na to sem 
mislil opozoriti. Se še kdo javlja k besedi? Besedo ima tovariš Ivan Brumen. 

Ivan Brumen: Dovolite mi, da izrazim svoje mnenje glede pismene 
zahteve, ki jo je podpisalo devet poslancev in s tem podprlo predlog tovarišice 
Jurančičeve. Analizo o gibanju gospodarstva, ki smo jo danes obravnavali, 
smatram za dokument, s katerim naj bi sekretariat za gospodarstvo in ostali 
organi, ki so z njim sodelovali, pokazali na najbolj enostaven in najbolj kratek 
način, kako so na gospodarska dogajanja vplivali ekonomski instrumenti, ki jih 
je sprejela zvezna skupščina ali pa ta zbor skupaj z gospodarskim zborom glede 
pogojev gospodarjenja v letošnjem letu. Ta analiza ni imela namena, da 
prikaže podrobno vse vzroke, ki so v preteklosti in danes vplivali na stanje 
gospodarstva. Ne spuščam se v računske razlike, ki v njej obstajajo. Prve 
analize, ki je bila s posebnim dopisom umaknjena, sploh ne obravnavamo, ker 
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smo bili kot poslanci obveščeni, da je umaknjena, po novejših podatkih pa je 
izdelana nova analiza. Mislim, da ni korektno, če kdo dve analizi, od katerih 
je bila ena umaknjena, izkorišča, da ob njuni primerjavi lovi napake. 

V zvezi z zahtevo za odstop po lastni volji ali razrešitvi po glasovanju, se 
sprašujem, ali je kreator politike v republiki Sloveniji sekretariat za gospodar- 
stvo ali pa sta to parlament in izvršni svet. Naj opozorim, da smo prav v tem 
zboru zavrnili mnoge predloge sekretariata za gospodarstvo in tudi izvršnega 
sveta. Nadalje smo sami v razpravi o pogojih gospodarjenja za leto 1968 ugo- 
tavljali, da niti v tem parlamentu niti v občinskih skupščinah ne moremo 
v večjem obsegu krojiti usode gospodarstva in pogojev gospodarjenja, ker so 
pretežno določeni z instrumenti, ki jih sprejema zvezna skupščina. 

Tovariš Simoneti je v imenu izvršnega sveta povedal, kakšne predloge je 
dal izvršni svet zvezni skupščini. Mi smo bili o tem obveščeni tudi takrat, ko 
smo sprejemali instrumente oziroma bili seznanjeni s pogoji gospodarjenja za 
letošnje leto. Predloge izvršnega sveta Slovenije je podprl tudi ta zbor, tovariš 
Simoneti pa je povedal, kateri od teh predlogov so bili v zveznem parlamentu 
sprejeti. Dvomim, če je sedaj lahko sekretariat za gospodarstvo odgovoren za 
to, če je slovensko gospodarstvo v težjih pogojih, ker nekatera stališča repu- 
blike Slovenije v zveznih organih niso bila sprejeta. Mislim pa, da nam mora 
biti jasno, da se nekatere naše panoge nahajajo v težkem gospodarskem polo- 
žaju, ker se izenačujemo ob določenih jugoslovanskih poprečjih. 

Mislim, da bi se lahko vprašanje zaupnice ali nezaupnice sekretariatu za 
gospodarstvo postavilo samo v primeru, če bi iz analize ali pa iz kakršnega koli 
poročila, pa tudi iz razprave, lahko ugotovili, da on kot predstojnik upravnega 
organa ni izvršil naloge, naložene od te skupščine ali izvršnega sveta ali pa je 
v svojih pooblastilih, ki mu jih daje zakon o organizaciji uprave, zanemaril 
nalogo, ki jo je moral izvršiti, ne da bi mu jo kdo posebej naložil. Menim, da 
bi republiški sekretar samo v tem primeru lahko odstopil oziroma bi samo 
v takem primeru lahko sklepali o zaupnici. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Je še kdo, ki želi besedo? Tovariš Peli- 
kan. 

Inž. Zvone Pelikan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Osebno čutim dolžnost in. potrebo, da pojasnim, zakaj sem se podpisal na 
to listino kot eden izmed devetih podpisnikov. Za to sem se odločil iz določenega 
revolta, ker se vprašanja s področja kmetijstva, na katerem delam, v naši 
republiki zelo počasi rešujejo, oziroma se rešujejo na čuden način. Tega sedaj 
ne morem pripisati sekretarju za gospodarstvo; morda gre za kompleks vprašanj 
ali celo za sistemsko vprašanje, zaradi česar se ta vprašanja v republiških 
organih ne rešujejo učinkovito. Predvsem se postavlja vprašanje sodelovanja 
med tremi osnovnimi organi, to je sekretariatom, izvršnim svetom in zbornico. 
Delo teh organov teče večtirno in, kot sem že uvodoma rekel, prepočasi. Tudi 
glede našega slovenskega kmetijstva se pri zveznih organih premalo ostro 
postavljajo zahteve za ureditev posameznih vprašanj. To bi lahko označil kot 
odsotnost družbe pri reševanju problemov in pri formiranju agrarne politike 
v naši republiki. Lahko trdim, da je po tisti kampanji pred petimi, šestimi leti, 
ko se je povsod govorilo samo o kmetijstvu, nastala praznina in že tri leta 
o kmetijstvu nihče pravzaprav noče ničesar več slišati. To pomeni, še enkrat 
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ponavljam, odsotnost družbe pri formiranju agrarne politike in pri reševanju 
problemov kmetijstva. 

Nadaljnja okoliščina, ki me pri tem moti, je negiranje neke ekonomske 
nuje, ekonomske zakonitosti, po kateri ima kmetijstvo v vsakem narodnem 
gospodarstvu svoj specifični položaj, v Sloveniji pa smo trdili, da je kmetijstvo 
v gospodarskem sistemu lahko izenačeno z industrijo in ostalimi panogami. 
Takega primera nimamo nikjer v svetu. Tako načelno stališče do kmetijstva 
me moti in zato sem pod tem vtisom tudi podpisal zahtevo za odstop republi- 
škega sekretarja za gospodarstvo. 

Ta odsotnost družbe, neizdelana agrarna politika in sploh zbledeli pojmi 
in cilji, katere hočemo v tej panogi doseči, so privedli tako daleč, da je prišlo 
celo do razprav o tem, ali je družbeni sektor sploh še potreben, ali ne bi bilo 
umestno, da ga likvidiramo, in do glorifikacije privatnega sektorja, hkrati pa 
do ekstremnih teženj v korist družbenega sektorja. Glede razvoja kmetijstva 
torej ni koncepta in se opaža celo določena alergičnost na družbena posestva, 
ki so v neurejenih ekonomskih pogojih vedno prihajala na republiški rezervni 
sklad kot berači po pomoč. Sistemsko reševanje vprašanj kmetijstva pa se je 
vedno odlagalo. 

S tega mesta sem že večkrat opozarjal na te probleme. Tudi ob spreje- 
manju zakona o blagovnem prometu je stalo v obrazložitvi, da je treba razbiti 
monopol zadružnih kombinatov. To je ponovno dokazovalo, da koncepta agrarne 
politike v republiki nimamo. 

V' svojem imenu in v imenu več kolegov, ki delajo v kmetijstvu, lahko 
trdim, da smo bili zadnja leta izredno osamljeni in nezadovoljni z ukrepi 
republiških organov. Ne mislim valiti krivde za to le na sekretariat ali celo 
osebno samo na tovariša sekretarja Kobala, vendar menim, da se mora v 
funkciji sekretarja za gospodarstvo odražati tudi skrb za kmetijstvo. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Prosim, tovariš Franko. 

Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci. O 
predloženem gradivu sekretariata za gospodarstvo imam prav tako svoje kri- 
tične pripombe. Kot tovarišico Jurančičevo tudi mene moti, ker v gradivu ni 
dovolj predlogov in, kako bi dejal, raznih razmišljanj glede akcije za odpravo 
določenih anomalij in izboljšanje položaja. Prav tako je očitno, da je prišlo do 
nekaterih napak v podatkih, ki so prikazani v tem gradivu. Vendar se spra- 
šujem, ali je to zadosten razlog za takšen radikalen ukrep, kot je odstop ali 
sklepanje o zaupnici republiškemu sekretarju. Mislim, da za to ni dovolj raz- 
logov. 

Ce hočemo zrelo, trezno in racionalno presojati, tega ne moremo storiti 
le na podlagi enega samega poročila ali samo nekoliko podatkov, temveč mo- 
ramo upoštevati celotno delo, vse uspehe in neuspehe, sposobnost in nespo- 
sobnost določenega funkcionarja. Take ocene in take kritike celotnega dela 
republiškega sekretarja za gospodarstvo pa doslej v tej skupščini ni bilo, niti 
je ni danes. Zaradi tega mislim, da je zahteva poslanke Jurančičeve zares ne- 
koliko prenagljena in neumestna. 

Bojim se, da bo postalo nekako moderno, da se iščejo rešitve raznih 
konkretnih problemov in težav v ostavki ali v zahtevi za ostavko. To je včasih 
zelo popularno, vendar je vprašljivo, če vedno rešuje problem. Zamenjava, po- 
sebno če je neumestna in neupravičena, lahko povzroči več škode kot pa 



61. seja 153 

koristi. Mislim, da je nevarnost posegati po takih ekstremnih in radikalnih 
ukrepih. 

Naj mi tovariši ne zamerijo, vendar se ne strinjam z dopolnilnim izvaja- 
njem tovarišice Jurančičeve in z obrazložitvijo tovariša Pelikana, poleg tega 
pa ju tudi povsem ne razumem. Tovarišica Jurančičeva ni dosledna, kajti ona 
hkrati zahteva odstop in ne vztraja pri tej zahtevi. Ona hoče doseči, da se 
zaradi te zahteve izboljša delo uprave, vprašanje odstopa republiškega sekre- 
tarja pa končno niti ni bistveno. 

Glede na čas, katerega je poslanka v svoji razpravi posvetila vprašanju 
tekstilne industrije, sem se skoraj vprašal, ali je za navedeno zahtevo bistven 
večletni spor glede tekstilne industrije ali pa danes obravnavamo poročilo. Prav 
tako se ne morem strinjati z obrazložitvijo tovariša Pelikana, ko govori, da je 
podpisal zahtevo zaradi revolta, ker je kmetijstvo bilo in je zapostavljeno, v 
isti sapi pa dodaja, da tega ne gre pripisati sekretarju za gospodarstvo. Tako so 
te obrazložitve zares nekako nedosledne in nerazumljive. 

Na koncu si dovoljujem še pripombo, da moramo ob tem, ko terjamo od- 
govornost na vseh ravneh, tudi sami čutiti odgovornost v kritiki in v mnenjih 
ter predlogih, ki jih dajemo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Zeli še kdo besedo? Prosim, besedo ima 
inž. Ferdo Papič. 

Inž. Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Tudi jaz želim povedati nekaj besed v zvezi s tovarišem sekretarjem za gospo- 
darstvo. Menim, da so se tovarišica Jurančičeva in ostalih devet poslancev s 
svojo zahtevo nekoliko prenaglili. Pri tem moramo biti zelo objektivni! 

Delam v odboru za proizvodnjo in promet, kjer imamo dejansko precej 
stikov s sekretariatom za gospodarstvo. Moram priznati, da je sekretariat za 
gospodarstvo predlagal niz revolucionarnih idej, od katerih marsikatere nismo 
sprejeli. Prav tako je treba priznati, da je dostikrat prišlo tudi do sporov; tako 
sem v tem zboru nasprotoval sprejemu zakona o gozdovih in še danes trdim, 
da smo se pravzaprav lovili za besede, kajti v odloku izvršnega sveta je bilo 
naše stališče v celoti sprejeto. 

Današnji primer naj bo v pouk slehernemu vodilnemu uslužbencu v upravi, 
v izvršnem svetu ali drugod. Zdi se mi, da sem pred enim letom v tem zboru 
postavil vprašanje odgovornosti v zvezi s problemom EKK Velenje, vendar 
nisem dobil nobenega odgovora. Takrat sem jasno zahteval, naj se poleg analiz 
sestavi tudi spisek ljudi, ki so sodelovali pri tem načrtu. Bil sem prepričan, 
da je bil še do nedavnega marsikdo mnenja, da je graditev EKK Velenje po- 
polnoma upravičena, tako iz ekonomskih kot tudi iz drugih razlogov. Morali 
bi še enkrat ugotoviti, kaj je odgovornost, katero bo moral vsakdo tudi čutiti; 
seveda bi ta odgovornost veljala tudi za točnost podatkov. Spomnimo se samo 
nekaj mesecev nazaj, ko smo tukaj sedeli skoraj do pol enajstih in razpravljali 
o izobraževanju. Zatrjevali smo, da ni zagotovljenih dovolj sredstev in da je 
to vprašanje treba urediti. Tudi tedaj nekateri podatki niso bili povsem točni; 
marsikatera gospodarska organizacija je izobraževanje uredila v skladu z uve- 
ljavljenimi načeli oziroma po podatkih in predvidevanjih, kasneje pa je bila še 
dodatno obremenjena s prispevkom. Prav tako je znano, da so marsikje od- 
pravili limite, na žalost pa je marsikatera gospodarska organizacija danes obre- 
menjena ne le z 21,5%, temveč z 29 % ali celo 30%. Ne mislim govoriti o teh 
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zadevah, ker ne spadajo sem, temveč želim samo opozoriti, da nam ne bi smeli 
dajati nepopolnih ali celo netočnih podatkov; vedno je treba naliti čistega vina, 
ne pa pomešanega z vodo. • 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo želi tovarišica Zdenka Jurančič. 

Inž. Zdenka Jurančič: Menim, da imam pravico predlagati tajno 
glasovanje in zato v imenu desetih poslancev prosim predsednika, da ga tudi 
izvede. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Gorenc. 

Franc Gorenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Želim čisto na kratko povedati svoje mnenje. Predvsem moram poudariti, da 
naj bo predlog in izvajanje tovarišice Jurančičeve vsem nam v opomin. Jaz ji 
dam po svoje prav, zlasti za njeno odločnost in vztrajnost, vendar menim, da 
je ona sicer dobronamerno morda udarila po napačni glavi. 

Prepričan sem, da mora naše gospodarstvo najti samo sebe. Ce je to od- 
visno od tovariša Kobala, sem jaz prav tako za to, da odstopi, vendar menim, 
da temu ni tako. Nasprotno, tovariš Kobal, kakor ga jaz poznam, je z vso 
energijo in z vso svojo prizadevnostjo skušal v tem našem gospodarskem kaosu 
reševati, kar se pač rešiti da. Če bi mu danes dali nezaupnico, bi bilo to neob- 
jektivno in krivično; s tem bi napravili veliko krivico dobremu, prizadevnemu 
in poštenemu delavcu. 

Odgovornost smo mi večkrat poudarjali, tako v odboru za proizvodnjo in 
promet kot tudi na tem mestu. V takih primerih smo vedno glasovali javno. 
Prav tako smo javno glasovali tudi v drugih pomembnih odločitvah in zato 
menim, da ni razlogov za tajno glasovanje. Seveda bi bilo drugače, če bi tajno 
glasovanje tudi sicer uveljavili kot pravilo. Danes tajno glasovanje ne bi imelo 
smisla, prepričan pa sem, da bosta izvršni svet in sekretariat vzela današnjo 
razpravo zelo resno in da od njiju lahko pričakujemo samo boljše delo. Odgo- 
vornost je treba zaostriti; to velja za vsakega poslanca in za vse delavce v naši 
družbeni skupnosti! Hvala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, tovariš Kristan. 

Milan Kristan : Tovariši, vidim da gre za resno vprašanje,, katerega 
je treba temu primerno resno reševati. 

Ce bi hoteli ocenjevati delo republiškega sekretarja ali sekretariata, bi 
morali oceniti celotno delo, ne pa samo posamezno zadevo ali poročilo. V zvezi 
s tem je tovariš sekretar sam zelo jasno povedal, v kakšnih težavah se nahaja 
oziroma kako imamo potrebne službe organizirane. Postavlja pa se tudi vpra- 
šanje, koliko možnosti ima republika v notranjem sistemu, da vpliva na gospo- 
darska gibanja oziroma, da samostojno rešuje določena vprašanja na gospodar- 
skem področju. Prizadevanja sekretarja in republiškega sekretariata za gospo- 
darstvo v zvezi z bodočim ekonomskim sistemom ter za večjo ekonomsko vzgojo 
republike pa lahko ocenimo zelo pozitivno. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala, tovariš Kristan. Mislim, da je 
še dosti poslancev, ki bi se hoteli zvrstiti na tej tribuni in ki bi hoteli izkazati 
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svoje zaupanje tovarišu Kobalu in povedati, kako visoko ga cenijo, vendar 
prosim poslance, da ne vztrajajo še dalje, da ne bi preveč zavlačevali zasedanja. 
Sedaj bi rad rešil predvsem proceduralno vprašanje. Tukaj imamo dva predloga, 
in sicer predlog, da ustanovimo komisijo, ki bo obdelala predloge, ki so bili v 
velikem številu dani v teku današnje razprave in pripravila sklepe, ter jih 
predložila zboroma. Drugi predlog pa je predlog tovarišice Jurančičeve, da vabi 
kakor pravi, tovariša Kobala na demisijo oziroma, da naj se mu izglasuje ne- 
zaupnica. Ta predlog je proceduralno v redu, ker je tukaj 10 podpisov, ni pa 
v redu predlog za tajno glasovanje, ker ga ne podpira 10 poslancev. Hotel bi 
rešiti predvsem prvo vprašanje, to se pravi ustanovitev skupne komisije. 
Osnutek odloka oziroma našega sklepa bi bil takle: 

Ustanovi se skupna komisija republiškega in gospodarskega zbora za pri- 
pravo predloga priporočil, stališč in ukrepov za nadaljnji razvoj gospodarstva 
v letu 1968. 

Komisijo sestavlja 11 članov, predsednika komisije izvoli komisija poslan- 
cev na svoji prvi seji. 

Komisija mora pripraviti predlog priporočil, stališč in ukrepov za nadalj- 
nji razvoj gospodarstva v letu 1968 najkasneje do 10. julija 1968 in ga pred- 
ložiti Skupščini SR Slovenije. 

V komisijo se izvolijo a) člani republiškega zbora: Mirko Jamar, Milan 
Kristan, Franci Puhar in Avgust Majerič; b) člana gospodarskega zbora: 
inž. Anton Kovič in Franc Lamut; c) člana izvršnega sveta: Rino Simoneti in 
inž. Ivan Zupan; č) funkcionarji republiške uprave: Sveto Kobal, Riko Jerman 
in Jože Novinšek. 

Ali lahko glasujemo o tem predlogu v celoti, ali želite, da glasujemo po 
paragrafih. Predlagal bi, da glasujemo v celoti. Vabim člane republiškega 
zbora, ki šo za tak predlog, ki sem ga sedaj prebral, da dvignejo roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti temu predlogu? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 

Prehajam na predlog tovarišice Jurančičeve. 
Za tajno glasovanje je potrebno v smislu 353. člena poslovnika naše skup- 

ščine, da ima poslanec, ki to predlaga, podporo še 10 poslancev. Prosim tiste, ki 
hočejo podpreti predlog tovarišice Jurančičeve, da dvignejo roko. (Nihče ne 
dvigne roko.) Jaz ne vidim nobene podpore. Iz tega sklepam, da te podpore 
ni in lahko ugotovim, da predlog tovarišice Jurančičeve ni sprejet. Prehajamo 
na glasovanje o zaupnici Svetku Kobalu. Predlog se glasi: 

Na podlagi 196. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije predlagam repu- 
bliškemu sekretarju za gospodarstvo, da odstopi. V primeru, da tega sam ne 
stori, predlagam vprašanje zaupnice. Predlog so podpisali naslednji poslanci: 
Avgust Majerič, Slavko Jakofčič, Andi Goršek, Rado Zabric, inž. Zvone Pelikan, 
Ivan Uršič, Viktor Seitl, Hubert Mravljak, inž. Miloš Polič in inž. Zdenka Ju- 
rančič. 

Sedaj prosim člane republiškega zbora, ki so za ta predlog, naj dvignejo 
roko. (11 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti temu predlogu? (54 poslancev 
dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev.) 

Za predlog je glasovalo 11 poslancev, proti pa je bilo 54 poslancev, 9 po- 
slancev pa se je glasovanja vzdržalo. Ugotavljam, da je republiški zbor predlog 
tovarišice Jurančičeve zavrnil. 
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S tem smo izčrpali 4. točko našega dnevnega reda. Odrejam 15 minut 
odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 18.30 in se je nadaljevala ob 18.50.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice. Nadaljujemo 
z obravnavo. Pred nami je sedaj 5. točka dnevnega reda, to je pred- 
log za izdajo zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Maribor— 
Celje—Ljubljana—Postojna—Razdrto—državna meja pri Novi Gorici. 

Predlagatelj predloga za izdajo zakona je izvršni svet. Njegova predstavnika 
sta tovariš Boris Vadnjal in tovariš Svetko Kobal. Predlog sta obravnavala 
odbor za proizvodnjo in promet in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in 
komisija sta dala pismeni poročili. Ali želi tovariš Vadnjal dopolniti predlog? 
(Da.) Prosim. 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Nimam namena dopolnjevati predloga. Kljub pozni uri pa smatram za potrebno, 
da dam kratko obrazložitev. 

Izvršni svet se je temeljito zavedel velike odgovornosti ob predlogu tega 
zakona ne samo zaradi doslej naše največje investicije v našo nacionalno infra- 
strukturo, temveč posebno zaradi ekonomske funkcije, ki naj bi jo imel ta ob- 
jekt. Prav to dejstvo je spodbudilo prejšnji izvršni svet, zlasti pa še sedanjega 
k razmeroma energični akciji, ki je končno pripeljala do predloga za izdajo 
predloženega zakona. Poudariti pa moramo, da izdajo zakona ne predlaga le 
izvršni svet, temveč je za tem predlogom širok krog institucij in posameznikov, 
ki so se v preteklih nekaj letih angažirali na tem problemu. Dokumenti, ki jih 
je pripravil cestni sklad s svojimi sodelavci, so vzbudili na mnogih formalnih 
in neformalnih posvetovanjih tolikšen interes, da sta se za problem zainteresi- 
rala celotno slovensko gospodarstvo in javnost. 

Ker želim čimbolj kratko in zgoščeno obrazložiti razloge, zakaj se je izvršni 
svet odločil predlagati izdajo tega zakona, bi na kratko opozoril na nekatera 
osrednja dejstva in se ne bi zadrževal na kompleksni problematiki, ki so jo 
izčrpale številne razprave, članki in konference. Izvršni svet se je odločil, da 
sprejme naslednja dejstva: 

a) spričo silovitega naraščanja domače in turistične motorizacije so obsto- 
ječe hitre ceste v Sloveniji nasičene. Pomenijo ozko grlo slovenskim transport- 
nim tokovom, zlasti pa še celotnemu jugoslovanskemu turističnemu prometu; 

b) trasa Šentilj—Gorica je ena od poglavitnih mednarodnih smeri v med- 
narodnem prometu, ki tečejo prek Slovenije in 

c) hkrati — to je po mnenju izvršnega sveta bistvenega pomena — je 
obravnavana relacija dominantna slovenska gospodarska magistrala. Nanjo 
gravitira v ožjem smislu 40'°/o slovenskega prebivalstva in 48% družbenega 
bruto produkta. 

To je troje izhodišč, ki se nanje oslanjamo, ko predlagamo to odločitev. 
V dosedanjih razpravah smo slišali pripombo, zakaj se s predlaganim 

zakonom omejujemo le na traso Šentilj-Gorica, in da bi bilo zelo koristno 
z zakonom izraziti tako družbeno odločitev, ki bi upoštevala vse slovenske hitre 
ceste ali vsaj slovenski cestni križ. S to pripombo se je izvršni svet v celoti 
strinjal in ne izključuje možnosti, da v primernem času predloži tudi tak 
zakon. Toda že sama razprava in nekatere študije o tej trasi so terjale več kot 
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dveletno delo. Menim, da celotnega kompleksa cestno-transportnega problema 
danes ne moremo še prikazati in se zato zavestno omejujemo na tisto prometno 
potezo, ki vzbuja najmanj dvoma in povzroča najmanjši riziko. 

Ob tem želim opozoriti še na dvoje dejstev. Smo v izredni časovni stiski 
glede na prometne tokove, ki so do sedaj prehiteli vsa naša predvidevanja, 
poleg tega pa bi bili v izredni časovni, stiski tudi glede na možnosti kreditiranja 
po mednarodni banki. Nadalje so nas dosedanja spoznanja pripeljala do sklepa, 
da ne moremo obravnavati cestnega problema ločeno od drugih transportnih 
oblik. Naš specifični položaj terja, da v najkrajšem realnem času izdelamo 
predlog kompleksnega transportnega sistema v Sloveniji, ki mora zajeti ne 
samo cestni promet, temveč tudi železniški,, zračni in vodni z vsemi manipu- 
lacij skimi centri in prometnimi vozlišči. 

Izvršni svet se je tega problema delno že lotil v okviru koncepta dolgo- 
ročnega ekonomsko-političnega razvoja in regionalnega prostorskega plana 
Slovenije. Večina udeležencev razprave v odborih skupščine se je strinjala s 
konceptom zakona. Zakon naj bi ne urejal podrobnosti, temveč le bistvena 
načela. Podrobne rešitve v zvezi s posameznimi odseki, tehničnimi elementi, 
profilom ceste in konstrukcijo financiranja naj bi bile določene z odloki, teme- 
lječimi na predlaganem zakonu. Takšno odločitev posebej podpira dejstvo, da 
je to razmeroma dolgotrajno investiranje z relativno zahtevnimi finančnimi, 
tehničnimi in organizacijskimi postavkami. Pri tem moramo vsekakor biti ela- 
stični, kar nam pravna oblika odlokov tudi omogoča. 

Prepričani smo, da se vsa slovenska javnost zaveda pomembnosti odločitve, 
ki jo sprejema skupščina v obliki predloženega predloga za izdajo zakona in 
da pomeni gradnja te magistrale eno od naših največjih nacionalnih obveznosti. 
Prav s tega vidika je odgovornost vseh izvajalcev, tako planerjev in projektan- 
tov kakor tudi samih neposrednih izvajalcev zelo velika. 

2e dosedanja razmišljanja navajajo na idejo interesne skupnosti izvajalcev 
del, to je cestnega sklada, gospodarstva, bank in drugih subjektov, ki se morajo 
lotiti naloge s kar največjo stopnjo moderne organizacije dela in modernizacijo 
sodobne tehnike. Pri vsem tem pa ne gre le za reševanje enega najbolj perečih 
narodno gospodarskih problemov, pač pa velja opozoriti na velik ekonomski 
impulz, ki ga bo vsekakor sprožila graditev tega objekta v mnogih sektorjih 
našega gospodarstva, v gradbeništvu, cementni industriji, proizvodnji železa 
in opreme, in kar je v sedanjem obdobju pomembno, pospešila bo tudi zapo- 
slovanje. 

Glede možnosti investiranja pa je prav, da že sedaj rečemo nekaj besed. 
Naši dosedanji računi kažejo, da je investicija z vidika financiranja dokaj 
realna. 2e danes dostopni finančni viri so: 9 in pol milijarde starih dinarjev do 
leta 1970 z 1,5 odstotnega dopolnilnega prometnega davka, nadalje 5 do 6 mili- 
jard letno od podražitve bencina za 20 dinarjev, dohodki cestnine; resno raču- 
namo, da bomo po letu 1970 lahko namenili sredstva iz republiškega proračuna 
v višini 20 ,(>/o zveznega prometnega davka od goriv, ki je prepuščen repu- 
blikam. Upoštevajoč možnosti, ki se nam odpirajo v zvezi z lastnimi sredstvi, 
tujimi krediti in eventualno tudi z notranjim posojilom, financiranje tega 
objekta ni nikakršna iluzija. Posebej pa opozarjam, da se s tem projektom 
Slovenija prvič vključuje kot večji interesent za posojilo pri mednarodni banki 
za obnovo in razvoj in nam bo zakon o modernizaciji te ceste služil kot objek- 
tivni dokument pri trkanju na vrata, ki so nam bila do sedaj zaprta. Kljub 
temu pa ne zahtevamo od federacije nobenih sredstev, celo kredit mednarodne 
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banke, če ga bomo dobili, bi ga lahko sami vračali; seveda pod pogojem, da 
lahko slovenske banke in gospodarstvo samo razpolaga z devizami, ki bi jih 
dobili s kreditom v ta namen. 

Tovarišice in tovariši poslanci. Zavedamo se, da bi bil zakon, kolikor sprej- 
mete predlog za njegovo izdajo, resnično samo načelne narave. Toda tudi s 
takim, kot ga predlagamo, urejamo osnovna vprašanja kot so investitorski posli, 
viri financiranja, uvedba cestnine in način oddaje del. Predvsem pa z njim 
izražamo zavestno odločitev, da tudi v Sloveniji čimprej začnemo graditi mo- 
derne cestno-prometne objekte. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Odpiram obravnavo. Prosim, kdo želi 
besedo? Besedo ima tovariš Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši. Uvodoma poudarjam, da sem 
vsekakor za izgradnjo hitre ceste Šentilj—Ljubljana—Gorica; glede na. ogromne 
investicije, ki bodo v tej zvezi potrebne, pa vendarle menim, da bi v prvi fazi 
gradili le eno vozišče, če bi bilo to tehnično možno in če taka gradnja ne bi 
bistveno povečala investicijskih stroškov. Glede financiranja pa menim, da je 
treba poiskati takšen način, ki bo omogočil maksimalno obremenitev tistih, 
ki bodo imeli od bodoče ceste največjo korist in imajo tudi večje dohodke. 
Ker koristniki cest že tako plačujejo velike davščine, bi bilo prav, da se ta 
sredstva uporabljajo pretežno za ceste, kar pomeni, da je treba doseči drugačno 
delitev prometnega davka na pogonsko gorivo v korist cestnega omrežja. 
Nikakor pa se ne bi mogel strinjati s tem, da bi zaradi izgradnje hitre ceste 
zastala modernizacija ostalih cest v Sloveniji. 

Ker računajo predlagatelji zakona o modernizaciji ceste Šentilj—Nova Go- 
rica s sredstvi iz prometnega davka kot pomembnim virom, izjavljam, da sem 
odločno proti takemu načinu financiranja in to iz tehle razlogov: 

1. plačevanje davka na maloprodajni promet prizadene predvsem malega 
človeka oziroma občana z majhnim dohodkom, ki bi pri vsakem nakupu indu- 
strijskega blaga prispevali še pomeben del za graditev ceste; 

2. v Sloveniji imamo v gospodarstvu zaposlenih nad 30,6 fl/o delavcev 
z osebnim dohodkom pod 700 dinarjev. V to skupino prebivalstva spada tudi 
večina zasebnih kmetovalcev in upokojencev. Vsekakor je to velika večina 
prebivalstva. To prebivalstvo ima tudi največ otrok. Kupci industrijskega 
blaga iz te skupine prebivalstva občutijo pri svojem življenjskem standardu 
že vsako za polovico odstotka višjo ali nižjo ceno blaga; 

3. kupcem, ki imajo višje ali visoke dohodke, pa prav gotovo pri nakupu 
industrijskega blaga eden ali tudi več odstotkov ne pomeni prav nobene obre- 
menitve življenjske ravni; 

4. že sedaj ugotavljamo, da je eden od vzrokov gospodarske stagnacije 
nizka kupna moč večine prebivalstva. Konkretneje: kupci z nizkim dohodkom 
morajo plačevati ob nakupih prevelik davek, kar kupno moč bistveno slabi. 
Se konkretneje: davek ob nakupu moške obleke odvzame občanu z nizkim 
dohodkom okrog 10 %» osebnega dohodka, občanu z visokim dohodkom pa le 
i ali 2 %> mesečnega osebnega dohodka. Sedanja gospodarska in politična 
situacija bo zahtevala znižanje davka na maloprodajni promet, če se razmere 
na področju delitve dohodka res bistveno ne spremenijo, česar pa v kratkem 
še ni pričakovati; 
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5. dohodki kmečkega prebivalstva so se letos ponekod znižali tudi za 20 %> 
nasproti lanskemu letu. Zagotovila, da se bo stanje v kmetijstvu v kratkem 
kaj izboljšalo, pa verjetno ne more dati nihče. Ce upoštevamo že dosedanji 
davek na katastrski dohodek in sedanje znižanje dohodka, bomo morali kmečko 
prebivalstvo razbremeniti; 

6. dodatni maloprodajni davek po stopnji 1,5% je nadomestilo za prejšnji 
2% davek za odpravo škode po poplavah. Vse druge republike so pretežni 
del dohodka iz tega davka namenile za vodno gospodarstvo v skladu z namenom 
davka in s tem za kmetijstvo, Slovenija pa v ta namen ni dala ničesar; 

7. poprečje letne škode zaradi poplav so cenjene na 49 milijonov dinarjev, 
samo v letu 1965 pa so povzročile poplave v Sloveniji za 340 milijonov dinarjev 
škode. Pri tem ni upoštevana škoda zaradi suše. Republiški sekretariat za 
urbanizem se bori, da bi se sredstva vodnega sklada SR Slovenije zvišala od 
sedanjih 31 milijonov dinarjev na 56 700 000 dinarjev letno, s čimer bi se vsaj 
v obdobju naslednjih 30 let približali urejenemu stanju vodotokov v Sloveniji. 
Oas je že, da spremenimo politiko nasproti kmetijstvu in številnemu vaškemu 
prebivalstvu zaradi njega samega, pa tudi zavoljo tega, da zmanjšamo pritisk 
delovne sile iz vasi na prosta delovna mesta v gospodarstvu in zmanjšamo 
število iskalcev kruha v inozemstvu. In če že ni drugih virov, naj se za kme- 
tijstvo dajejo sredstva iz maloprodajnega davka, ki ga plačuje kmetijsko prebi- 
valstvo. Taka je tudi politika v drugih republikah; 

8. če pomeni tako financiranje hitre ceste odložitev reševanja najnujnejših 
zahtev kmetijstva in kmečkega prebivalstva ter pretežno tudi kmetijske pro- 
izvodnje — in to celo za dolgo dobo — je treba takšen predlog financiranja 
odločno odkloniti; 

9. ne izbirajmo najbolj enostavnih virov za financiranje hitre ceste, sicer 
nam bo to povzročilo na drugi strani večjo gospodarsko in politično škodo. Me- 
nim, da je treba iskati tako rešitev, po kateri bi bistveno več prispevali tisti, 
ki imajo tudi večje dohodke in neposrednejšo korist; 

10. ker se je že od lanskega leta do letos mnogo spremenilo, na primer, 
na področju kmetijstva, apeliram na tovariše poslance, da se zavzamejo za moje 
stališče, na člane izvršnega sveta pa apeliram, da ponovno proučijo način 
financiranja. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš inž. Janko Kosovel. 

Inž. Janko Kosovel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Na osnovi informacije o investicijskem programu avtoceste Šentilj—Ljub- 
ljana—Gorica, ki jo je 5. aprila 1968 izdelal cestni sklad SR Slovenije in je 
bila za današnjo razpravo o predlogu za izdajo zakona o avtocesti Gorica—Ljub- 
ljana—Maribor poslana tudi poslancem, je razvidno, da predlog za izdajo zakona 
o modernizaciji avtoceste izhaja iz ugotovitev in osnovnih postavk investicij- 
skega programa. 

Investicijski program za graditev avtoceste Gorica—Ljubljana—Maribor 
predvideva etapno graditev štiripasovne avtoceste, ki bi se raztegnila najmanj 
na obdobje 10 let, s tem, da bi se najprej zgradili odseki Hoče—Leveč in Vrhni- 
ka—Postojna, do leta 1974, ostali odseki ceste pa do leta 1978. Bistvena po- 
stavka, ki jo predlog za izdajo zakona o modernizaciji ceste od italijanske meje 
pri Gorici do avstrijske meje pri Šentilju povzema in prišteva v izhodiščna 
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načela, je ta, da sprejema etapno graditev in prepušča odločanje o projekti- 
ranju in graditvi posameznih etap naši skupščini. 

Zaradi pomebnosti te investicije za celo Slovenijo, ne le zaradi samih 
prometnih rešitev, temveč predvsem zaradi odločujočega pomena, ki ga bo 
imela za nadaljnji razvoj cele Slovenije, mi dovolite, tovariši poslanci, da dam 
v imenu poslancev inž. Anamarije Turk, Milana Vižintina, inž. Ferda Papiča, 
Franca Rutarja, inž. Franja Kordiša, inž. Janka Zigona in sebe nekatere pomi- 
sleke in dodatne predloge k programu in predlogu za izdajo zakona o moder- 
nizaciji ceste Nova Gorica—Ljubljana—Maribor—Šentilj. 

Zaradi ogromnih finančnih sredstev, ki jih zahteva zgraditev ceste tako 
visokega ranga in zaradi naših trenutnih možnosti resnično ne morem misliti 
na graditev celotne avtoceste, temveč le na postopno graditev, vendar ne na 
etapno graditev po dolžini, to je graditev štiripasovne avtoceste na posamez- 
nih odsekih, temveč na etapno graditev po širini tako, da bi najprej zgradili 
dvopasovno cesto v vsej dolžini. Prepričan sem, da je tak način etapne graditve 
kvalitetno drugačen, saj bi tako v dosti krajšem času bolje rešili večino največ- 
jih problemov cestne povezave v Sloveniji. 

Naš predlog temelji na stališču, da mora nova avtocesta čimprej zadostiti 
vsem zahtevam, ki jih postavlja naše gospodarstvo in prometna vloga Slove- 
nije. V nacionalnem pogledu želim opozoriti predvsem na dve vprašanji, in 
sicer na vlogo, ki jo mora nova cesta odigrati pri nadaljnjem regionalnem 
razvoju Slovenije in reševanju trenutne prometne zagate. S predlaganim nači- 
nom graditve bi se ta zavlekla na deset in morda še več let. V vsem tem 
relativno dolgem obdobju pa bi onemogočili generativno delovanje komunika- 
cije na gospodarski prostor, po katerem bo tekla. Na drugi strani pa bi več 
kot deset let reševali problem zmogljivosti cest, saj bi z rešitvijo sedanjih ozkih 
grl nastala nova tam, kjer bi promet potekal po stari cesti. 

Pri navezovanju slovenskega cestnega omrežja na mednarodno smo že 
sedaj v veliki zamudi. Z etapno graditvijo ceste po dolžini pa bi zavestno 
dopustili, da bi se proces prometne izolacije Slovenije nemoteno nadaljeval, 
saj bi šele po desetih letih povezali ceste z italijansko in avstrijsko mejo. 
Strokovnjaki so mnenja, da se bo boj za prometne tokove v vzhodnem delu 
Alp končal že prej. Uresničitev cestnih projektov v Avstriji je sicer še daleč, 
vendar je Padska magistrala samo 18 kilometrov od naše meje in bo v dobrem 
letu na sami meji pri Gorici. Pri tem ne smemo pozabiti, da se je italijanska 
vlada odločila graditi avtocesto po kanalski dolini do avstrijske meje, ki lahko 
močno oslabi prometno vlogo Slovenije. 

Iz teh razlogov predlagamo, da se začne graditev avtoceste Šentilj—Gorica 
na ta način, da se zgradi najprej dvopasovna cesta od italijanske do avstrij- 
ske meje, to je v etapni graditvi po širini. 

Pri tem je treba upoštevati, da je tak način graditve dražji, v končni fazi 
verjetno za 20%, vendar če upoštevamo koristi, ki bi jih lahko imeli od dvo- 
pasovne ceste, verjetno že pet let prej z nekoliko višjimi stroški, je očitno, da 
to ni zadosten razlog, ki bi govoril proti dvopasovni cesti v prvi fazi. Očitne 
so širše koristi za ves prostor, po katerem bi tekla dvopasovna avtocesta. Pri 
upoštevanju direktnih ekonomskih koristi pa je kljub višjim gradbenim stro- 
škom način etapne graditve po širini še bolj ugoden, saj bi lahko pet let prej 
pobirali cestnino. Pri tem je potrebno izhajati iz osnovne ugotovitve, da imamo 
v mislih avtocesto, na kateri se bo pobirala cestnina in se tako ta investicija 
obravnava kot ostale naložbe v gospodarstvu. Cesta se mora na ta način odpla- 



61. seja 161 

čati sama, vsaj v veliki meri. Izhajajoč iz tega dejstva, je samo po sebi razum- 
ljivo, da mora cesta čimprej poseči v boj za prometne tokove, potniške in bla- 
govne, ker le-ti prinašajo direktne koristi in so edina možnost, da ob sistemu 
cestnine vračajo naloženi denar. 

Zaradi tega je navezava na ustrezno cestno omrežje na italijanski in avstrij- 
ski meji ne samo koristna ampak neobhodna. Predvsem pa je potrebno misliti 
na daljše relacije, kot je na primer Gorica—Ljubljana, ker je smisel in zaokro- 
ženost takega odseka v tem, da povezuje državno mejo z ljubljanskim promet- 
nim križem ali pa obratno s slovenske strani. S tem so odprta vrata za medna- 
rodni promet in zgrajeni primerno dolgi odseki, na katerih je mogoče racionalno 
organizirati pobiranje cestnine. Pri tem je treba upoštevati, da so od cestnega 
sklada predlagani odseki za pobiranje cestnine izredno kratki in je pobiranje 
cestnine na njih problematično še posebej zato, ker ne bodo privlačevali novih 
prometnih tokov. 

Pri ocenjevanju same naložbe se nam zdi vsota 1 075 700 000 dinarjev pre- 
visoka za rešitev dveh kritičnih odsekov, ki bosta polno izkoriščena šele čez 
deset let. Za skoraj isti denar bi namreč zgradili 160 km dvopasovne ceste ali 
pa 3/o celotne trase od italijanske do avstrijske meje. 

Taka cesta bi pomenila tudi drugačno osnovo za pobiranje cestnine. Pred- 
log cestnega sklada SR Slovenije je nerealen, če pričakuje, da bosta omenjena 
odseka dajala toliko denarja, da bosta krila režijo, vzdrževanje, odplačila anuitet 
in sredstva za razširjeno reprodukcijo, to je za nadaljnjo graditev ceste. Na ta 
način ne bi dogradili celotne trase niti v 30 letih! 

V potrditev navedenih predlogov navajam tudi hekatere izkušnje Italija- 
nov, ki so do leta, 1956 gradili najprej dvopasovne ceste in sicer Milano—Brescia, 
Mestre—Padova, Firence—Mare in Milano—Genova. Na vseh teh dvopasovnih 
cestah so pobirali cestnino. Štiripasovne ceste pa so pričeli graditi šele po vojni 
leta 1956, ko je izšel zakon, zaradi katerega se je tudi graditev avtoceste Trst— 
Benetke zavlekla za šest let. Podobni primeri so tudi v drugih državah, ki 
so pred nami prehodile to pot. 

Ob koncu bi radi opozorili še na dejstvo, da bo mednarodna banka graditev 
ceste v kratkih odsekih, kot jih predlaga cestni sklad, obravnavala kot interno 
slovensko vprašanje in bo težko prikazati to kot mednarodni cestni problem, 
ki je vreden podpore mednarodne finančne ustanove. Poleg tega je vprašanje 
odplačevanja tujih kreditov, ob predlogu cestnega sklada SR Slovenije, še 
posebej problematično, saj je na odseku Vrhnika—Postojna, ki je najbolj obre- 
menjen in kjer je največ tujih vozil, predvideno komaj 32 km v prvi fazi. Očitno 
je, da so bila izhodišča pri sestavljanju tega predloga napačna, saj so upoštevala 
le nekatere nacionalne zahteve, očitno pa je tudi, da je možno poiskati rešitev, 
ki bi ustrezala tako notranjim kot mednarodnim potrebam v neprimerno kraj- 
šem času. 

Iz teh razlogov predlagamo republiškemu zboru, da predlagana načela 
predloga za izdajo zakona o graditvi avtoceste spremeni in vnese nova, in sicer 
konkretno na 4. strani predloga za izdajo zakona naj se 2. točka v celoti črta 
in nadomesti z novo, ki se glasi: »Istočasno se dela tehnična dokumentacija za 
celotno štiripasovno avtocesto od Šentilja do Nove Gorice. V prvi etapi se 
zgradi dvopasovna cesta v vsej dolžini, to je od Šentilja do Nove Gorice, kot 
polovična avtocesta, ki se v naslednjih etapah dopolnjuje še z ostalima dvema 
pasovoma.« 

li 
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Na 4. strani naj 5. točka v celoti odpade, ker bo potrebno v nadaljnjih 
razpravah pred dokončnim sprejetjem zakona še dokončno proučiti vprašanje 
neposrednega nosilca investicije. 

Zaradi pomembnosti obravnavanega vprašanja zahtevamo, da zbor o tem 
danes razpravlja in o vsaki točki našega predloga posebej glasuje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kosovel, kdo so prosim še po- 
slanci, ki to predlagajo? 

Inž. Janko Kosovel: Inž. Anamarija Turk, Milan Vižintin, Ferdo 
Papič, Franc Rutar, Franjo Kordiš in Janko Žigon. 

Predsednik dr. Joža V i 1 f an : Kdo še želi besedo? Tovariš inž. Miloš 
Polič. Prosim. 

Inž. Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
V načelu menim, da je predlog zakona za graditev avtoceste v Sloveniji nujen 
in potreben. Pri tem pa moram poudariti, da nisem zadovoljen, ker v informa- 
ciji o investicijskem programu prometne potrebe niso prikazane celovito, nam- 
reč potrebe cestnega in železniškega prometa. Smatram, da je to velika po- 
manjkljivost tega predloga, ki je verjetno nastala zaradi večjega poudarka 
pomena avtoceste. 

V mednarodnih merilih, ki jih ves čas poudarjamo, gre dejansko za dve 
cesti. V programu je mednarodna cesta Pariz—Milano^-Ljubijana—Zagreb—Be- 
ograd in dalje proti New Delhiju. Naša cesta od Nove Gorice bi postala 
sestavni del tega programa, medtem ko spada cesta Šentilj—Ljubljana v pro- 
gram cestne povezave Varšava-Praga—Dunaj in se v Ljubljani priključuje na 
že navedeno mednarodno transverzalo. Tako v Sloveniji govorimo o eni cesti, 
v mednarodnem merilu pa gre za dve cesti. 

Strinjam se in podpiram ugotovitve, ki jih je odbor za proizvodnjo in pro- 
met navedel v svojem poročilu. Vendar bom dodal še nekaj. Najprej me moti 
to, da predlog utemeljujemo s trditvijo, da je sedanje stanje cestišča tako 
kritično, da moramo graditi novo cesto. O stanju cest sem govoril že decembra 
in februarja, vendar smo takrat ugotavljali, da smo veliko cest modernizirali 
in da imamo krasne ceste. Tako torej prihajamo v protislovja in dejstva oce- 
njujemo enkrat tako in drugič drugače, kot nam je pač potrebno. Menim, da 
to ni pravilno. Današnja ugotovitev je točna, prejšnja pa ni bila. O krivdi za 
tako stanje naših cest smo že govorili, mislim pa, da je treba s tem povezati 
tudi vprašanje investitorja nove ceste. Pogovoriti se moramo o tem ali cestni 
sklad, takšen kakršen je, lahko sprejme vlogo investitorja za gradnjo avto- 
ceste oziroma dveh odsekov avtocest. Osnovne naloge cestnega sklada poznamo: 
vzdrževanje, ojačitve, rekonstrukcije, modernizacije in tako dalje. V tem pri- 
meru pa gre za graditev avtoceste, katere vsak kilometer velja 14 000 000 dinar- 
jev. Ce smo za graditev Trga revolucije in za graditev ljubljanske klinične 
bolnice in smo ustanovili posebna zavoda za investicijsko graditev teh objektov, 
menim, da bi tudi za graditev avtoceste, ki bo obsežna in dolgotrajna investicija, 
morali ustanoviti takšno posebno investicijsko skupino. Morda bi tako investi- 
cijsko skupino lahko ustanovili tudi pri cestnem skladu ali pa povsem neodvisno 
od cestnega sklada, ki ima drugačno funkcijo in glede katerega smo že ugotovili, 
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da ob sedanji personalni in strokovni zasedbi ne zmore intenzivne nadzorne 
službe niti pri sedanji graditvi cest. 

V drugih državah imajo posebne investitorje: sosednja Avstrija ima na pri- 
mer direkcijo za graditev avtocest na Dunaju, celo v našem Beogradu imamo 
direkcijo za izgradnjo avtoputa; in ne vem zakaj ne bi tudi pri nas ustanovili 
podobno telo z vlogo stvarnega investitorja, nadzorne službe in likvidatorja s 
tem, da cestni sklad kasneje sprejme to cesto v upravljanje in vzdrževanje. 

Nadalje me moti 3. točka predloga, po kateri naj bi bila vir financiranja 
tudi redna sredstva cestnega sklada SR Slovenije. Menim, da to nikakor ne 
smemo dopustiti, ker imamo že sedaj teh sredstev premalo za pravilno vzdrže- 
vanje sedanjih cest, da bi opravili vse, o čemer smo danes govorili v 1. točki 
dnevnega reda. Mislim, da bi naredili veliko napako, če ne bi našli drugega na- 
čina financiranja za graditev avtoceste. Z rednimi sredstvi cestnega sklada si pri 
tem ne bi veliko pomagali, na drugi strani pa bi nastala velika škoda. 

V decembru sem predlagal, da se pri cestnem skladu ustanovi strokovni 
kolegij iz predstavnikov fakultete, zavoda za raziskavo, združenja cestnih pod- 
jetij, avtoprevoznikov in ostalih interesentov, ki bi vprašanja graditve avto- 
ceste podrobneje proučil. To je potrebno iz več razlogov. 

Eno izmed takih vprašanj je dimenzioniranje avtoceste. Nekaterim tovari- 
šem poslancem sem že pokazal vrsto načrtov oziroma konstrukcij avtocest, 
kakršne gradijo v Evropi. Ob dimenzijah, ki so predložene v tem predlogu, se 
izkaže, da naj bi gradili na meji med slabim in srednjim prometom. To pomeni, 
da gradimo slabšo konstrukcijo kot je za naš današnji promet. Menim, da ne 
smemo graditi nečesa, za kar bomo že čez tri leta rekli in napisali, da je kon- 
struktivno nesposobno za ta promet. Vendar je predlog konstrukcije v tem 
predlogu prav takšen. Na žalost moram ugotoviti, da manjka tak strokovni 
kolegij, kakršnega sem nekoč že predložil, da bi pomagal cestnemu skladu do 
realnejših meril pri dimenzioniranju bodoče ceste. 

V tej zvezi pojasnjujem, kaj razumemo pod pojmom »slab promet«. To 
je promet do tisoč vozil na dan; srednji promet pa je do tri tisoč vozil dnevno. 
Mi pa ugotavljamo, da imamo že sedaj promet 12 000 vozil dnevno. Pri sred- 
njem prometu pride 300 vozil nad 5 ton. Predložena konstrukcija ustreza torej 
le za srednji promet. Če pa bomo gradili avtocesto za tak promet, je bolje, da 
ne damo niti dinarja v ta namen. 

Drugo vprašanje je cena objekta. Sodelujem z direkcijo za graditev avto- 
ceste na Dunaju, kamor me od časa do časa pokličejo, in tako vem, koliko tam 
velja kilometer ceste. Kilometer ceste Dunaj—Salzburg je veljal 32 milijonov 
šilingov. Kilometer ceste z Dunaja proti češki meji pa bo veljal 26 milijonov 
šilingov. Če to pretvorimo v naše nove dinarje, lahko ugotovimo, da nas bo 
veljala naša cesta prav toliko, čeprav je po konstrukciji polovico slabša. Pri 
tem torej nekaj ni v redu; ali gradimo predrago, ali pa razmetavamo z denar- 
jem. Menim, da bi moral tudi ta kolegij, ki naj bi bil popolnoma neodvisen, 
preveriti, ali so te cene in te ogromne številke sploh točne, kajti vse temelji na 
tej skupni vsoti denarja, katerega bi si morali od nekoga sposoditi ali pa nam 
ga bo nekdo moral dati. 

Poleg tega ugotavljam, da uporabljajo v Zahodni Nemčiji, Franciji, Angliji, 
Holandiji in drugod cementno stabilizacijo in zmanjšujejo tampone. Naš pred- 
log predvideva 50 cm tampona, torej največ kar ga kakšna evropska cesta danes 
ima. Če bi prevzeli tehnologijo cementne stabilizacije, bi po mojih računih pri 
naši cesti prihranili skupno 63 milijonov novih dinarjev, s čimer lahko zgra- 
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dimo 4 in pol kilometra avtoceste. Mislim, da bi bilo koristno razmišljati tudi 
o tehnoloških postopkih in o možnostih prihrankov, kajti 63 milijonov novih 
dinarjev ne gre zavreči. 

Predlog, katerega danes obravnavamo, se je pripravljal v ozkem krogu in 
v naglici. Če ne bomo pametno in premišljeno pripravili vse potrebno za 
končno odločitev in pravočasno rešili vsa bistvena vprašanja, se lahko zgodi, 
da bomo, morda še v času mojega poslanskega mandata, govorili o avtocesti 
tako, kot smo govorili o energokemičnem kombinatu Velenje, o Trgu revolucije 
ali hidrocentrali Drava. Pri tem opozarjam, da se je, na primer, cena kilometra 
avtoceste Dunaj-Salzburg podražila od 32 milijonov na 51 milijonov šilingov 
zaradi nepravilnih raziskav terena, nepravilnih raziskav plazišč in podobno, 
kar predstavlja podražitev za 90 %. Zaradi tega sta bila v Avstriji že dva pro- 
cesa. Zakaj se mi ne bi naučili in učili od teh ljudi, ki so vse to doživljali? 

Mislim, da bi naš zakon moral postaviti samo osnove, določiti, da se zgradi 
ta cesta; kakšna in na kakšni relaciji, kdo naj bo investitor in ostalo pa bi 
moral prepuščati posameznim odlokom, ki bi sledili rešitvi vsakega posamez- 
nega elementa. 

Nujno moramo torej pristopiti k formiranju organizacije, ki bo sposobna 
to izvesti tehnično, finančno, strokovno in tudi, če hočete, politično; ki bo 
poznala vse sodobne koncepte graditve avtocest; ter določiti vse tehnične ele- 
mente in sistem financiranja. Ne bi bilo potrebno — naj ponovno poudarim — 
da se nam iz tega ustvarijo novi EKK in Trgi revolucije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Franc Gorenc. 

Franc Gorenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Kot poročevalec odbora prej nisem govoril, želim pa sedaj dati nekaj pripomb 
oziroma mnenj. 

Odbor za proizvodnjo in promet in odbor za družbeni plan in finance sta 
temeljito preštudirala in obravnavala predloženi predlog in dala tudi svoje 
mnenje. Sugestij in mnenj odborov v izvajanju tovariša predstavnika izvršnega 
sveta nisem zasledil, vsaj v nekaterih glavnih točkah ne. Če prečitate poročilo 
odborov, lahko ugotovite, da vsebuje vse, o čemer so dosedanji govorniki raz- 
pravljali. Če torej sprejmemo poročilo odborov, zajamemo vse potrebne 
zaključke. 

Mislim, da je zelo pomemben predlog, po katerem naj bi zajeli v program 
graditve naš celotni cestni križ. Menim, da ne bi storili napak, če bi to napra- 
vili, ker gre za dolgoletno graditev in ne vemo, če bomo v prvi etapi objek- 
tivno in pravilno ocenili prometno situacijo v bodočnosti. Nadalje je pomembno 
stališče, da se investicija izvaja po etapah, o katerih odloča skupščina. Tretje 
stališče je, da je treba spričo tako velike investicije in odgovornega dela dolo- 
čiti investitorja, ga posebej formirati in organizirati. Ta naj nato plasira svoje 
predloge, analize in vse ostalo, kar je v zvezi s pripravami, skupščini oziroma 
izvršnemu svetu. Mislim, da so ti trije glavni elementi, ki so jih tudi predgo- 
vorniki navajali. Zato prosim predsednika, da da ta predlog v razpravo ozi- 
roma na glasovanje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Glede na• ta predlog, tovariš Gorenc, 
mislim, da bi bilo dobro, da proučimo proceduralni položaj. 
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256. člen našega poslovnika pravi: »S sklepom, s katerim sprejmeta predlog 
za izdajo zakona, določita pristojna zbora skupščine tudi načela, na katerih naj 
zakon temelji in njegovo vsebino z različnimi možnimi rešitvami. Lahko pa 
tudi določita organe in organizacije, ki naj bodo vprašani za mnenje pri pri- 
pravljanju osnutka zakona, potrebo po posebnih posvetovanjih in druge oblike 
sodelovanja, ki lahko pripomorejo, da se osnutek bolje pripravi.« 

Glede na tako interpretacijo mislim, da je dovolj, če sprejmemo sklep o 
sprejemu predloga za izdajo zakona, s čimer bomo zajeli vse predloge. V osnutku 
zakona pa bo moral predlagatelj upoštevati vse predloge in po potrebi izdelati 
tudi variantne predloge. Ali ima še kdo kakšen predlog? Prosim, tovariš 
Kosovel. 

Inž. Janko Kosovel: Tovariš predsednik, jaz vas sedaj nisem popol- 
noma razumel. V imenu skupine poslancev sem predlagal določeno spremembo 
zakona pod 2. točko in prosim, da se ta sprememba vključi v 2. točko. Ce 
je tako, se strinjam, da se glasuje o tem predlogu v sklopu stališč odborov. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Opravičujem se, da nisem tega izrecno 
preciziral. Predlog vaše skupine je bil, da; se zamenja tekst predloga. Na osnovi 
256. člena pa predlagam drugo kombinacijo, da se vključi ta predlog, kakor 
tudi drugi predlogi odbora za proizvodnjo in promet in zakonodajno-pravne 
komisije ter predlogi tovariša Poliča v načela. To se pravi, da bo moral izvršni 
svet pri izdelavi osnutka upoštevati vse te predloge in napraviti različne 
variante. 

Tovariš Jakofčič ima besedo. 

Inž. Slavko Jakofčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Želim samo obrazložiti, zakaj bom glasoval proti sprejemu tega 
predloga za izdajo zakona. 

Današnja razprava me navaja na sklep, da stvari niso dovolj preštudirane. 
Doslej sem menil, da so poslanci iz Gorice bili pobudniki graditve avtoceste, 
danes pa vidim, da skušajo uvajati nove elemente. Sedaj se javljajo nova vpra- 
šanja. Ne vem, če je možno uvesti kilometrino na dvopasovni cesti; ne vem, če 
je kje sploh uvedena. Poleg tega imamo izredno težko gospodarsko situacijo. S 
sprejemom zakona o graditvi avtoceste bi odprli račun z naknadno določenimi 
elementi, račun za 400 milijard starih dinarjev, če ne še več s podražitvami; 
ko bomo začeli graditi, najbrž ne bomo smeli nehati, in ne bi bil rad, da bi se 
ponovila razprava, kot je bilo danes tukaj že rečeno, o Velenju. Res je, da 
bo cesta nekaj drugega, odsek zgrajene ceste služi svojemu namenu, vendar če 
ni dovolj ekonomsko povezan navzven, ni dovolj upravičen. 

Zaradi vsega tega bom glasoval proti sprejetju zakona. Menim, da je treba 
zamisel še bolj proučiti, preden sprejmemo obveznosti. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali želi še kdo besedo? Prosim, besedo 
ima tovariš Drago Benčina. 

Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Moram reči, da se z izvajanji tovariša Jakofčiča v celoti strinjam. Mislim, da 
smo v težkem položaju ne samo na gospodarskem področju, temveč imamo 
velike obveznosti tudi na negospodarskem področju, predvsem pa obveznosti 
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glede zaposlovanja naše mladine, glede pokojnin borcem in ostalim kategorijam, 
glede izobraževanja in podobno. Mislim, da še nismo razčistili vseh naših obvez- 
nosti in dokler jih ne razčistimo, se tudi sam ne bi mogel odločiti za kakršnekoli 
nadaljnje zadolžitve. Če sprejmemo načela predlaganega zakona, to že pomeni, 
da bomo sprejeli zakon in da bomo sprejeli nove zadolžitve. Zato mislim, da 
je naša prvenstvena dolžnost, da napravimo bilanco naših sredstev in da se 
šele pozneje odločimo. 

Ne zanikam izrednega pomena te ceste za nas, to niti najmanj, vendar 
mislim, da mora predlog tudi v javno razpravo, da moramo slišati mnenje naših 
občanov, delovnih organizacij in vseh tistih, ki bodo morali prispevati za gra- 
ditev te ceste. Ce se bo večina ljudi izrekla za predlog, bom brez nadaljnjega 
tudi sam zanj glasoval, vendar pozneje. Poleg tega mi argumenti oziroma 
dokumentacija ne zadoščajo in mislim, da bi bilo treba pred tem razčistiti tudi 
vprašanje soudeležbe zveze. 

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

Janez Hribar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Popolnoma se strinjam s predlogom, ki ga je dal tovariš predsednik, da se 
predlog za izdajo zakona lahko sprejme, ker imamo izkušnje že dolgo let. 
Namreč, kadar vlak odpelje, ga je težko dobiti nazaj. 

Popolnoma se strinjam z izvajanji tovariša Poliča, ki je dal po mojem 
mnenju zelo lep predlog, namreč, da je treba v bodoče več analiz in več doku- 
mentov, da bi se prihranila znatna denarna sredstva oziroma lahko zgradil 
kakšen kilometer ceste več. Vendar hkrati predlagam, da se cesta začne graditi 
obenem z obeh koncev. Prav tako se ne sme pozabiti na priključke. Če bo 
cesta narejena brez priključkov, bo prizadet ves turizem na Primorskem, pa 
tudi ostali kraji ob levi in desni strani avtoceste, ker bo avtomobilist v dveh 
urah in pol že lahko prišel iz Šentilja v Novo Gorico ali pa v Trst. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovarišica Marija Mesarič. 

Marija Mesarič: Bom zelo kratka, ker je del mojih misli izrazil že 
tovariš Hribar. Želim samo spodbuditi svoje tovarišice in tovariše, da v tem 
primeru ne bi bili preveliki pesimisti. Ne želim, da bi bil opravičen očitek 
predlagateljev, da nastopajo poslanci zaviralno. Povsem se strinjam z obrazlo- 
žitvijo tovariša predsednika Vilfana, pa tudi tovariš Benčina ima povsem prav, 
da je to prvi korak, vendar če narediš prvi korak in vidiš prepad, ti ni treba 
narediti še drugega. Zato pustimo, da predlagatelj izdela variante, na podlagi 
katerih lahko konstruktivno razpravljamo, da dobimo še ostalo gradivo in ne 
bodimo pri tem delu zaviralni moment, da nam kasneje ne bi bilo žal. če bomo 
pri obravnavanju financiranja ugotovili, da ni dovolj sredstev, bomo še vedno 
imeli dovolj moči in dovolj močan glas, da zavremo, ko je za to še čas. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Ferdo 
Papič. 

Inž. Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Zdi se mi, da je potrebnih še nekaj besed v zvezi s predlogom za izdajo zakona. 
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Ne vem, če bi bilo prav, da bi se ob vsem tem že dokončno odločili, ali se naj 
cesta gradi ali ne. Gradivo v tej zvezi ni zadostno in tudi konstrukcija financi- 
ranja ni popolnoma jasna. Ko bo prišlo do konkretnega zakona, pa bomo morali 
imeti vsa vprašanja povsem razjasnjena. Podpiram tudi izvajanje tovariša Po- 
liča in menim, da te ceste ne bomo nikdar zgradili, če bo financer cestni sklad 
ali neposredno skupščina. 

Menim, da je treba jasno določiti koncepte. Ko pa bomo prišli do končnega 
predloga zakona, bomo imeli jasno tudi konstrukcijo financiranja. Ne smemo 
pri tem zanemariti dejstva, da se, na primer, v Italiji, če doseže promet 7000 
do 10 000 vozil, avtocesta že sama odplačuje, ter sama daje sredstva za odplačilo 
anuitet in za vzdrževanje. Če bi današnji predlog zavrnili, bi morda naredili 
veliko napako, kajti energokemični kombinat Velenje in avtocesto resnično ne 
moremo primerjati. 

Ne strinjam pa se z namero,-da bi najprej zgradili posamezne odseke, ki 
bi potem stali neizkoriščeni zaradi tega, ker jih ne bi mogli uporabiti za pove- 
zavo. Zato se ponovno pridružujem izvajanju inž. Kosovela in bom za tak 
predlog glasoval, zavedajoč se pri tem polne odgovornosti za to. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Avgust Majerič. 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Zdi se mi, da resnično ni mogoča primerjava med EKK in cesto. Pozabljamo, 
da je cesta pravzaprav gospodarstvo. Prej smo šolstvo vključili v gospodarstvo. 
Mislim pa, da je cesta prav gotovo sestavni del gospodarstva. Ne morem si 
zamišljati slovenskega gospodarskega prostora, ki ne bi bil povezan z močnim 
ožiljem hitrih cest, torej takšnih cest, na katerih bi odpor daljave čimbolje 
premagovali. Zato se mi zdi, da smo prav po slovensko majhni, ko odločamo o 
veliki stvari. Kar zona nas je oblila ob misli, da nameravamo graditi hitro 
cesto, ko pa še marsikatera pešpot oziroma kakšna cestica ni asfaltirana. Mislim, 
da smo verjetno tudi o EKK že 1945. leta nekaj govorili, pa smo se tresli tako 
dolgo, da je bilo res že prepozno. 

Danes imamo vse mogoče variante. Hitra cesta je po mojem mnenju naj- 
manj štiripasovna. Dvopasovna cesta po mojem sploh ni hitra cesta in ji mo- 
ramo menjati tudi naslov. Tovariš Kosovel je govoril o italijanskih etapah. 
Verjetno so po vojni Italijani tudi začeli graditi eno ali dvopasovne ceste. 
Povem pa drugačen primer, od Dunaja proti Gradcu gre šestpasovna cesta, 
dolga 70 km, potem pa se cestica vijuga in tudi ni nič boljša kot je mariborska 
cesta. To sem navedel v primerjavo samo zato, da bi nekako ublažil vtis ita- 
lijanskega primera. Hočem reči, da je mogoče tako in drugače. Ne prepričuje 
me razlaga, da bi na dvopasovni cesti hitro zbrali sredstva še za ostala dva 
pasova. Ne vem, če sploh kje v svetu pobirajo cestnino na dvopasovni cesti. 
To je torej vprašljivo. 

Med drugim je bila izražena tudi bojazen, da bosta dva nova odseka ceste 
ležala mrtva. Iz projekta se lepo vidi, da gresta ta dva odseka pravzaprav iz 
starega cestišča spet v staro cestišče in ne verjamem, da bi se ljudje potem 
še vozili prek serpentin po stari cesti čez Planino. Strinjam se tudi s tem, kar 
je dejal tovariš predsednik, da morda danes izražamo preveč bojazni, ko prav- 
zaprav še nimamo predloga zakona. Strinjam se s tem, da se postavijo variante. 
Prav! Cim več variant tem treznejše, tem boljše bomo lahko izbrali. Ce pa se 
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danes šele ob ideji o avtocesti bojimo odločitve, menim, da nismo na pravi poti. 
Naš strah je tokrat resnično neupravičen. Ne morem si zamišljati sodobne, raz- 
vite dežele, ki bi bila povezana s tako slabimi cestami in zvezami kot je Slo- 
venija. In mi želimo postati napredna skupnost! Ne verjamem, da nam bo to 
uspelo ob takšni politiki majhnosti, kot jo tukaj pravzaprav izražamo! Opažamo, 
da nas že sosedje v naši domovini krepko prehitevajo. Ne bo dolgo, ko se bomo 
znašli popolnoma obdani in obkroženi. Takrat bo seveda verjetno res, da smo 
se prepozno spomnili in prepozno zbudili, kajti takrat bomo gospodarsko ver- 
jetno še šibkejši. 

Tudi s tovarišem Pušenjakom se ne strinjam, kajti če hočemo prej rešiti 
vsaj polovico problemov, katere je on navedel, potem v nadaljnjih sto letih 
s to cesto prav gotovo ne bo nič. 

Ob takih, nekoliko bolj daljnosežnih rešitvah, bi se lahko vedno izgovarjali, 
na primer, da nimamo rešenega šolstva, nimamo rešenega otroškega varstva, da 
nimamo urejene družbene prehrane, pa kmetijstva in tako dalje. S takšnimi sta- 
lišči, tovariši, ne bomo nikamor prišli! 

To je moje mnenje in zdi se mi, da lahko pokažemo malo več poguma in 
sprejmemo ta predlog za izdajo zakona, kasneje pa se trezno pomenimo o tem, 
katera varianta bo najboljša, katera nam bo zagotavljala tudi najnižje stroške 
in najboljšo kvaliteto cestišča. Glede tega pa se seveda popolnoma strinjam s 
tovarišem Poličem. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Želi še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Pravzaprav se nisem do- 
sedaj eksponiral za nobeno investicijo. Se danes sem odločno nastopil proti trem 
investicijam, ker se mi zdijo problematične. Ze nekajkrat pa ste lahko po mojih 
poslanskih vprašanjih sklepali, da smatram, da je investicija, o kateri danes 
govorimo, slovensko nacionalno vprašanje in da se te investicije ne morem od- 
reči, četudi je največja. 

Zakaj tako govorim? Ker imamo že izkušnje! Obkrožajo nas nove železniške 
proge, obkrožajo nas nove ceste in sedanja cesta, ki je slaba — posebno tovariš 
inž. Polič ji daje najslabše spričevalo — je le prinesla lansko leto 35% vseh 
deviz, ki jih prinesejo turisti v Jugoslavijo. Zakaj? Zato, ker 90 do 95®/» vseh 
tujih turistov prihaja posredno ali neposredno po tej cesti v Jugoslavijo. Mislim, 
da je tudi v teh devizah, ki niso več tako majhne oziroma so vsako leto večje, 
neka osnova za odplačevanje obveznosti, ki jih bomo sprejeli za cesto. 

Zaupal vam bom še eno stvar, ki je precej stara. Predstavniki mednarodne 
banke so že pred petimi ali šestimi leti nekaterim tovarišem v Beogradu pred- 
lagali, da bi se odrekli nekaterih investicij za železnico Beograd—Bar in da bi 
posojilo rajši najeli za cesto, o kateri danes govorimo. 

Tovariši, bila je naša velika slabost, da takrat nismo bili sposobni izbojevati 
si take možnosti in dam prav vsem tistim, ki trdijo, da je sedaj zadnji čas, 
če hočemo še ujeti vlak. Moramo se odločiti za to investicijo kljub temu, da 
smo obremenjeni na vseh straneh; zato bom glasoval za predlog za izdajo tega 
zakona. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kolar ima besedo. 
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Franci Kolar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na 
kratko bom še z nekega drugega aspekta povedal svoje mnenje o predvideni 
graditvi te velike ceste. 

Rad bi povedal, da sem ponosen, da sedim v tem domu v času, ko odločamo 
o zgodovinsko-ekonomsko, politično in geopolitično tako pomembni naložbi, 
kakor že dolgo, dolgo nismo odločali, ne mi, ne naši predniki. Zaradi tega v naj- 
popolnejšem prepričanju, iz vseh ekonomskih, družbeno-političnih in zgodovin- 
skih razlogov podpiram predlog za izdajo zakona o graditvi ceste jugoslovansko- 
avstrijska meja pri Šentilju—jugoslovansko-italijanska meja pri Novi Gorici. 
Morda bi bilo resnično boljše sprejeti oziroma pripraviti predlog zakona o 
tako imenovanem slovenskem cestnem križu. Vendar je tudi predlagani zakon, 
ki bo pripravljen, če danes tako sklenemo, po mojem mnenju izredno nujen in 
ga tudi časovno ni več mogoče odlagati. 

Želim opozoriti samo še na nekaj, o čemer smo že dolgo govorili. Smo 
ali nismo integralni del Evrope? Moramo ali ne moramo ostati integralni del 
Evrope? Mislim, da hočemo in moramo! Ta cesta oziroma te ceste so eden od 
bistvenih pogojev izpolnitve tega našega hotenja. 

Čemu dati absolutno, popolno karakteristiko nekemu detetu, ki še ni spo- 
četo? Cemu se danes prerekati ali naj gradimo po širini ali po dolžini? Mar 
imamo na svojih klopeh, v svojih torbah ali v svojih glavah vse ekonomske, 
tehnične, finančne in celo vrsto drugih podatkov, ki nas bodo prepričali, katera 
varianta je boljša? Nimamo! Danes se je treba odločiti o predlogu za izdajo 
zakona, pohiteti kar se da, nato pa se na podlagi kar najtemeljitejših, vsestran- 
skih in medsebojno usklajenih študij odločiti za varianto glede na take ali 
drugačne prednosti. 

Zelo se strinjam s previdnostjo, ko ocenjujemo možnosti financiranja. Naj 
mi tovariš Rado ne zameri, tudi sam sem pogosto zaskrbljen zaradi razvoja 
kmetijstva, tudi sam sem za to, da rešimo problem voda, hudournikov in ostale 
probleme. Vendar če oporekamo oportunosti in primernosti izkoriščanja enega 
od predvidenih virov finančnih sredstev, ki jih mislimo naložiti v bodočo cesto, 
je prav, da mi, poslanci, povemo, kje naiti drugi vir. 

Danes pravzaprav niti ne razpravljamo o tem ali je graditev ceste potrebna 
ali ne. Mislim, da predvsem odločamo o nečem, kar je že dolgo nujno, če ho- 
čemo v tem prostoru ostati in se še hitreje razvijati. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Se kdo želi besedo? (Ne.) Če ne, preha- 
jamo na glasovanje. Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

. 1. Predlog za izdajo zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju 
—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—Razdrto—državna meja pri Novi Gorici se 
sprejme. 

2. Osnutek zakona naj temelji na načelih, ki jih navaja predlagatelj v pred- 
logu za izdajo zakona z dopolnitvami, ki sta1 jih v svojih poročilih predlagala 
odbor za proizvodnjo in promet in zakonodajno-pravna komisija in ki so bile 
dane v razpravi na seji zbora s tem, da predlagatelj izdela ustrezne variante. 

3. Osnutek zakona pripravi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Prosim člane republiškega zbora, ki so za ta predlog, da dvignejo roko. 

(Večina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Trije.) 
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Ugotavljam, da je sklep kakor sem ga prebral v republiškem zboru sprejet 
s tremi vzdržanimi glasovi. 

S tem smo, tovariši, tudi to točko izčrpali. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je predlog za izdajo za- 
kona o radijskem prometu. 

Predlagatelj predloga za izdajo zakona je republiški sekretariat za gospo- 
darstvo in njegov predstavnik je Svetko Kobal. Predlog za izdajo zakona sta 
obravnavala odbor za proizvodnjo in promet in zakonodajno-pravna komisija 
in sta poročili odbora in komisije priloženi materialu. 

Gradivo je bilo poslano izvršnemu svetu na podlago 165. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije, izvršni svet ni posebej naznačil svojega predstavnika, 
pač pa je dal pismeno mnenje, iz katerega izhaja, da se s predlogom za izdajo 
zakona strinja. 

Ali želi predlagatelj še ustno utemeljiti svoj predlog? (Sekretar — Svetko 
Kobal se sklicuje na pismeno obrazložitev.) Hvala lepa. Želi kdo od odbora ali 
komisije dati dodatno obrazložitev? (Ne.) Potem odpiram obravnavo. Zeli kdo 
besedo? (Nihče.) Ker nihče ne želi besede, zapiram obravnavo in prehajam na 
glasovanje. 

Prosim člane republiškega zbora, ki so za predlog za izdajo zakona, da dvig- 
nejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Je kdo proti temu pred- 
logu? (Nihče.) Se je kdo vz.držal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je ta predlog v republiškem zboru soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Imamo tri predloge. 
Prvo je odlok o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega 

sodišča v Kopru. 
Odpiram obravnavo. Nihče ne želi besede? Ce ne, zapiram obravnavo in 

prehajam na glasovanje. Prosim člane republiškega zbora, ki so za sprejem tega 
odloka, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok v republiškem zboru soglasno sprejet. 
Sedaj bomo sklepali o odloku o izvolitvi člana zakonodajno-pravne komisije 

Skupščine SR Slovenije iz vrst poslancev republiškega zbora. 
Predlog je, da se v zakonodajno-pravno komisijo Skupščine SR Slovenije 

voli iz vrst poslancev republiškega zbora Skupščine SR Slovenije Slavka Perger. 
Ali ima kdo kakšno dopolnitev? Nihče? Odpiram obravnavo. 2eli kdo besedo? 
(Nihče.) Zapiram obravnavo in prosim člane republiškega zbora, ki so za ta pred- 
log, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti 
temu predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta predlog soglasno sprejet. 
Naslednji predlog je odlok o imenovanju predstavnikov SR Slovenije v 

skupščino izobraževalne skupnosti SR Slovenije. 
Ker ni nobenega dodatnega pojasnila, odpiram obravnavo. (Ne javi se 

nihče.) Ker nihče ne želi besede, zapiram obravnavo in prehajam na glasovanje. 
Prosim člane republiškega zbora, ki so za tak odlok, da dvignejo roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je tudi ta odlok soglasno sprejet. 
Slednjič prehajamo na odlok o imenovanju predstavnikov SR Slovenije 

v republiško skupnost otroškega varstva. 
Imamo predlog od 17. junija in dodatni predlog od 26. 6. v dodatnem pred- 

logu se za predstavnika SR Slovenije namesto Zore Tomič, člana izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, predlaga Valentina Tomlje, direktor centralnega 
zavoda za napredek gospodinjstva v Ljubljani. Ker komisija ne želi še ustno 
obrazlagati predloga, odpiram razpravo. (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi 
razpravljati, razpravo zapiram in prosim člane republiškega zbora, ki so za ta 
odlok, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. 
S tem smo izčrpali vse predloge volilne komisije kakor tudi dnevni red in 

zato zaključujem sejo zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 20.15.) 
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52. seja 

(28. junij 1968) 

Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Vsem lep 
pozdrav. Začenjam 52. sejo gospodarskega zbora. 

Precej poslancev je z današnje seje odsotnih. Opravičili so se: Marko Kav- 
tičnik, inž. Janez Barborič, inž. Vladimir Klavs, inž. Pavel Grandovec, inž. Jo- 
žica Farčnik-Mrvar, Anica Trofenik, Ivan Lampič, Mihael Savinek, Sergij Thor- 
ževskij, Jože Slavič, Anton Polajnar in Mirko Košmrlj — sicer pa ugotavljam, da 
je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam dnevni red, ki je nekoliko spremenjen v pri- 
merjavi s tistim, ki ste ga dobili z vabilom za sejo. Z naknadnim dopisom sem 
vam namreč sporočil, da bom predlagal razširitev dnevnega reda, ker je izvršni 
svet predlagal, da bi republiški in gospodarski zbor obravnavala pismo kolek- 
tiva rudnika Kočevje v zvezi s problematiko železniške proge Grosuplje— 
Kočevje. 

Iz tehničnih razlogov mislim, da je prav, da damo to točko takoj za po- 
slanskimi vprašanji, da bi lahko nemoteno skupaj razpravljali, ker bi sicer 
časovno težko uskladili skupno sejo z republiškim zborom. Takoj po tej točki 
bi namreč imeli še skupno poslušanje ekspozeja h gibanju gospodarstva, potem 
pa ločeno razpravo in ločenot sejo tudi o vseh nadaljnjih točkah dnevnega reda. 
To pomeni, da bi torej vrstni red predlaganega dnevnega reda bil naslednji: 

1. odobritev zapisnika 51. seje gospodarskega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. obravnava pisma izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije kolektivu rud- 

nika Kočevje v zvezi s problematiko železniške proge Grosuplje—Kočevje (sku- 
paj z republiškim zborom); 

4. gibanje gospodarstva v letu 1968 in poslovanje gospodarskih organizacij 
v letu 1967; 

5. problematika zavarovalstva; 
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6. predlog za izdajo zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju 
—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—Razdrto—državna meja pri Novi Gorici; 

7. mnenje gospodarskega zbora k osnutku zakona o visokem šolstvu; 
8. predlog za izdajo zakona o varstvu narave in 
9. predlog za izdajo zakona o radijskem prometu. 
Ali se s takšnim dnevnim redom strinjate? (Poslanci se strinjajo.) Ugotav- 

ljam, da je dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 51. seje. Zapisnik ste prejeli z gradivi. Ima kdo kake pripombe? (Ne javi 
se nihče.) Ker ne vidim, da bi kdo ugovarjal, smatram, da je zapisnik s tem 
potrjen. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. Na zadnji seji gospodarskega zbora in v času med obema sejama so po- 
slanska vprašanja postavili naslednji poslanci: Anton Kovič, Anton Ladava,, Ka- 
rel Koren in Stane Pungerčar. 

Na poslansko vprašanje tovariša Koviča bo odgovoril Jože Novinšek, na po- 
slansko vprašanje Antona Ladave bo odgovoril Boris Vadnjal, na vprašanje 
Karla Korena — Svetko Kobal in na vprašanje Staneta Pungerčarja prav tako 
Svetko Kobal. 

Prosim tovariša Jožeta Novinška, da odgovori na poslansko vprašanje to- 
variša Koviča. 

Jože Novinšek: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Na vprašanje 
tovariša poslanca, kako poteka likvidacija EKK Velenje, bom poskušal v od- 
govoru prikazati nekoliko podrobneje potek likvidacije. Po dnevu, ko je ta zbor 
obravnaval informacijo o tem vprašanju in sprejel tudi konkretne zadolžitve 
republike, je izvršni svet SR Slovenije glede na stališča, ki jih je zastopal v letu 
1967 ob sprejemanju sporazuma o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij 
v zvezi z likvidacijo EKK Velenje, predložil v mesecu februarju skupščini in- 
formacijo o obveznostih republike s predlogi o načinu zagotovitve sredstev za 
izvajanje likvidacije. V informaciji o prikazanem prilivu sredstev se je med 
drugim računalo, da bo cinkarna Celje kot glavni prevzemnik opreme že v letih 
1969 in 1970 odplačala 28 milijonov dinarjev. Medtem pa je cinkarna Celje v 
kreditnem zahtevku, ki ga je vložila pri SGB za realizacijo predvidene investi- 
cije, postavila zahtevo, 'da se z odplačevanjem kredita prične šele v letu 1971, 
oziroma ko bo začela s proizvodnjo. SGB je glede na tako stališče sporočila cin- 
karni Celje, da bo podpis pogodbe o kreditiranju nabave opreme iz Anglije 
možen šele, ko bo cinkarna Celje predložila pismeno izjavo, da ima sredstva 
za predvidene investicije v celoti zagotovljena. V iskanju možnosti angažiranja 
še drugih sredstev je cinkarna Celje vložila kreditni zahtevek tudi pri repu- 
bliških skupnih rezervah gospodarskih organizacij. Upravni odbor je v marcu 
letos razpravljal o vlogi cinkarne in sprejel sklep, da se cinkarni Celje odobri 
kredit v znesku 124 milijonov dinarjev. Kredit je bil odobren za dobo 18 let 
po obrestni meri 4,25 % in s pogojem, da cinkarna Celje pred črpanjem kredita 
predloži upravnemu odboru republiških skupnih rezerv gospodarskih organiza- 
cij podpisan finančni sporazum med Jugoslovansko investicijsko banko in angle- 
ško banko ter da do 31. 12. 1968 predloži pismena dokazila, da so ostala manjka- 
joča sredstva v višini 182 milijonov zagotovljena, ter da bo dinamika prilivanja 
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teh sredstev usklajena z dinamiko priliva sredstev skupnih rezerv, to je z dina- 
miko uporabe sredstev za financiranje izgradnje objektov. Hkrati pa bi morala 
lepublika poleg 111 milijonov, ki jih je že namenila za pokrivanje obveznosti 
v zvezi z likvidacijo, zagotoviti v letih 1969—1971 še dodatnih 28 milijonov za 
plačila dela starih in novih naročil v Angliji, ker cinkarna Celje v navedenih 
letih teh sredstev sama še ne bi imela. 

Poleg navedenih sredstev naj bi republika po zahtevi komunalne banke 
Ljubljana sprejela tudi še dodatno garancijo za vračanje kredita, ki bi ga cin- 
karna Celje najela pri poslovnem združenju EKK Velenje v likvidaciji v višini 
82 milijonov dinarjev oziroma za znesek, ki je bil skupno z ostalimi stroški anga- 
žiran v Angliji. 

Razumljivo je, da izvršni svet Slovenije ni mogel prevzeti take dopolnilne 
obveznosti in zahtevati od skupščine razširitev garancij za investicije v cinkarni 
Celje. Prav tako pa republika brez sodelovanja komunalne banke Ljubljana in 
drugih bank ne bi mogla sama iz lastnih sredstev financirati izgradnje teh ob- 
jektov. Komunalna banka Ljubljana je kot pravni naslednik SGB zaradi ne- 
razčiščenih vprašanj financiranja kot tudi glede na stališča, ki so jih do inve- 
sticij za proizvodnjo sečnine in amoniaka v cinkarni Celje zavzela ostala pod- 
jetja kemične industrije in strokovnjaki univerze ter sveta kemične industrije 
pri gospodarski zbornici, odklonila vsako sodelovanje pri teh investicijah. Ra- 
zen tega je komunalna banka Ljubljana svoja odklonilna stališča utemeljevala 
tudi s tem, da se z realizacijo programa cinkarne Celje prevzamejo povečane in 
nepreklicne obveznosti v Angliji, hkrati pa nima nobenih garancij za pravočasno 
in redno vračanje dinarskih sredstev od cinkarne Celje. 

Zaradi navedenih razlogov kreditna banka Ljubljana ni podpisala kreditne 
pogodbe z jugoslovansko investicijsko banko, kar je predpogoj za ureditev ko- 
mercialnih in finančnih sporazumov z angleškimi partnerji. Tak način urejanja 
likvidacije s strani komunalne banke Ljubljana je povzročil, da je v celotnem 
postopku nastal trenuten zastoj, ki je pri angleških dobaviteljih povzročil do- 
ločeno nervoznost in zaskrbljenost. 

Zavedajoč se, da bi vsako nadaljnje odlaganje ureditve odnosov v Angliji 
pomenilo naraščanje stroškov, izvršni svet skupno s komunalno banko Ljubljana 
in upravnim odborom republiških skupnih rezerv obravnava možnost hitrejšega 
in uspešnejšega reševanja postopkov likvidacije. Po tem načrtu naj bi bil v celoti 
dokončan v prihodnjih dneh načrt, po katerem republika ne prevzame nobenih 
dodatnih obveznosti. Rešeno pa bi bilo tudi vprašanje še nepokritih 19 milijonov 
dinarjev, ki jih mora po prvotni konstrukciji zagotoviti republika. Stroškov 
likvidacije še ni mogoče podati niti oceniti, dokler ne bodo doseženi dokončni 
sporazumi o poravnavi obveznosti med bankami, likvidacijskim odborom, do- 
bavitelji in finančnimi partnerji v Angliji. Rešitve, ki se iščejo, so vse v okviru 
obveznosti, ki jih je za republiko že sprejel ta zbor, odvisne pa so od obsega 
prodaje opreme neposredno v Angliji ali doma in od zaključka razgovorov z 
nekaterimi interesenti v inozemstvu ter od možnosti preprodaje v sami Angliji, 
oziroma v Jugoslaviji. O rezultatih načrta oziroma o doseženih sporazumih bo 
obvestil izvršni svet SR Slovenije skupščino s posebnim zaključnim poročilom 
o likvidaciji EKK Velenje. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Kovič, želiš morda še kaj do- 
datno vprašati? 
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Anton Kovič: Ker je bilo vprašanje naslovljeno na izvršni svet in po 
poslovniku našega zbora oziroma skupščine — poslanec lahko zahteva po 29. 
členu odgovor člana izvršnega sveta, smatram, da bi bilo pravilno, če bi na to 
vprašanje odgovoril izvršni svet in jasno postavil svoje stališče. Ker pa je tovariš 
Novinšek izjavil, da namerava izvršni svet tako ali tako dati dokončno poročilo 
o likvidaciji EKK, pričakujem, da se bodo dotlej dokončno razčistila vsa ta 
vprašanja, ki so bila navedena tudi v mojem vprašanju. Sodim, da je treba, 
da se popolnoma jasno razčisti vprašanje dodatnih obveznosti republike. Vpra- 
šujem, ali nastajajo s tem, ko se likvidira EKK, dodatne obveznosti za republiko, 
ali pa bo te obveznosti v celoti prevzela banka. Na to vprašanje bi želel še 
odgovor. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa! Tovariš Novinšek, ali boš na 
to odgovoril sedaj ali kasneje? 

Jože Novinšek: Mislim, da bi počakali na omenjeno zaključno po- 
ročilo. 

Predsednik Miran Goslar: Kdaj pa to zaključno poročilo lahko pri- 
čakujemo? 

Jože Novinšek: Prihodnji teden je seja upravnega odbora skupnih 
rezerv, nakar bo poročilo pripravljeno verjetno v najkrajšem času. 

Predsednik Miran Goslar: Naslednje vprašanje je zastavil tovariš 
Ladava, odgovoril pa bo član izvršnega sveta Boris Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Tovariš poslanec Anton Ladava je v vprašanju, na ka- 
terega je odgovarjal pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo Ivo Ber- 
nard na seji gospodarskega zbora dne 28. maja 1968, naslovil na izvršni svet še 
dve dodatni vprašanji: 

1. ali lahko po obstoječih predpisih vodi prek mednarodnega bloka prve 
kategorije cesta IV. reda in 

2. kdaj bo izvršni svet razpravljal o prekategorizaciji posameznih cest, med 
katere sodi tudi cesta IV. reda Zaga—Učeja. 

Poleg tega pa se poslanec Ladava tudi ni zadovoljil z odgovorom na vpra- 
šanje, kaj je bilo doslej narejenega, da se cesta Zaga—Učeja prekategorizira. 

Na prvo vprašanje dajem naslednjo obrazložitev: 
Obstoječi predpisi ne določajo, kako morajo biti kategorizirane ceste, ki vo- 

dijo prek mednarodnih mejnih prehodov. Zmotno je mnenje, da so ceste, ki 
vodijo prek mednarodnih prehodov katerekoli kategorije, že mednarodne ceste. 
Te so določene s posebnimi dogovori, Pri tem moram pripomniti še to, da te- 
meljni zakon o javnih cestah daje samo splošna načela. Kaj vpliva na določanje 
kategorij posameznih cest, ne zavezuje nobenega pristojnega organa, kdaj in 
kako naj kategorizira posamezne ceste. Morda bi kazalo to določilo vnesti v naš 
republiški zakon o javnih cestah. 

Glede kategorizacije javnih cest je dal obrazložitev v svojem odgovoru že 
tovariš Bernard. Naše mnenje je, da naj bi se ta prekategorizacija izvršila po 
sprejetju republiškega zakona o javnih cestah. Ko je odbor za gospodarstvo pri 
izvršnem svetu razpravljal o predlogu za izdajo tega zakona, je smatral, da je 
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potrebno predhodno proučiti vse pozitivne in negativne posledice pristopa h 
kompleksni prekategorizaciji cest v Sloveniji. Znano nam je, da se je sedanja 
kategorizacija podedovala ob bivših okrajev. Zato je umestno mnenje, naj bi se 
izvršil pregled upravičenosti sedanje kategorizacije in ob tem tudi upravljanja. 
Cestni sklad Slovenije že pripravlja kataster obstoječih cest in pripravlja kri- 
terije za eventualno prekategorizacijo, za katero smatramo, naj se izvrši kom- 
pleksno. Koliko pa se bo skupščina ob sprejemanju zakona o javnih cestah od- 
ločila za prekategorizacijo, bo izvršni svet o tem sklepal, ko bodo pripravljeni 
vsi tehnični elementi, kakor tudi finančne posledice za republiko oziroma za 
njen cestni sklad in občine. To pa se predvideva v prvem polletju leta 1969. 

Kolikor pa smatra občina Tolmin, v katere pristojnost spada cesta Zaga— 
Učeja, da je prekategorizacija te ceste neodložljiva do leta 1969, potem lahko 
obnovi svojo vlogo iz oktobra 1966, katero je posredovala sekretariatu za gospo- 
c\arstvo in v njej zaprosila za prekategorizacijo te ceste. Ali bo izvršni svet 
sprejel eventualni predlog občine Tolmin prav v času intenzivnih priprav glede 
odločitve kompleksnih prekategorizacij, danes ne morem odgovoriti. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Besedo želi tovariš Anton 
Ladava. 

Anton Ladava: S tistim delom, ko ugotavlja član izvršnega sveta, da 
je treba v zakonu o javnih cestah nekaj spremeniti, se popolnoma strinjam iz 
načela namreč, da je nemogoče, da nekdo stanje spreminja, izključno po norma- 
tivni poti in da nalaga materialne obveznosti nižjemu organu. Mislim, da je 
v razvoju komunalnega sistema ta odnos na današnji stopnji nesprejemljiv in da 
je treba v predpisih, pa ne samo zaradi konkretnega primera ceste Zaga—Učeja, 
ampak sploh zaradi razvoja našega komunalnega sistema nekaj spremeniti in 
drugače urejati odnose v teh problemih. Mislim, da je v tem tudi bistvo spora, 
ki nastaja ne samo pri reševanju nekaterih cestnih vprašanj, ampak tudi drugih 
vprašanj v naši družbi. 

Z nekaterimi ugotovitvami, predvsem, kakšna cesta lahko pelje prek med- 
narodnega bloka I. kategorije, ne bi mogel soglašati, predvsem še ob takem 
intenziviranju mednarodnega prometa in če se hočemo nekje prilagajati po- 
gojem tega mednarodnega prometa in mednarodnim normam. Ob tem je nemo- 
goče, da formiramo mednarodne prehode I. kategorije in puščamo na blokih 
I. kategorije kolovoze in ceste, ki so jih še voli speljali. 

Predsednik Miran Goslar: Naslednji vprašanji sta s področja tekstilne 
industrije, in sicer vprašanja, ki sta jih postavila poslanca Karel Koren in Stane 
Fungerčar. Odgovoril bo tovariš Sveto Kobal. 

Svetko Kobal: Vprašanja obeh tovarišev poslancev so v bistvu enaka 
in obravnavata problematiko v tekstilni industriji v SR Sloveniji. Vprašanje po- 
slanca tovariša Karla Korena je, kakšna bo politika do tekstilne industrije v Slo- 
veniji nasploh v tekočem letu in srednjeročnem obdobju?' Ali se pripravljajo 
spremenjeni carinski predpisi s povečano carinsko stopnjo pri uvozu tekstilnih 
surovin, konkretno za poliamidne preje in to ob dejstvu, da te cene na zunanjih 
tržiščih naraščajo poprečno med 13 do 18% letno, kar bi povečalo osnovo za 
carino. Na spremenjeni carinski tarifi vztrajata oba jugoslovanska proizvajalca, 
ki pa pokrijeta največ 40 % jugoslovanskih potreb, ter s' tem ni osnove za za- 
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ščitno carino. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj bi podvzel ustrezne ko- 
rake pri zveznem izvršnem svetu, ki kroji politiko do tekstilne industrije. 

Vprašanje poslanca tovariša Staneta Pungerčarja je, kakšno mesto je dolo- 
čeno tekstilni industriji v nacionalnem gospodarstvu in če so izdelane oziroma 
upoštevane osnovne dolgoročne koncepcije programa razvoja za to gospodarsko 
panogo. Ali je politiko uvoza tekstilnih proizvodov za široko potrošnjo razumeti 
kot tendenco in posledico koncepcije postopnega izrivanja iz nacionalnega go- 
spodarstva? Kakšni ukrepi so podvzeti, da se normalizira uvoz surovin, potreb- 
nih za tekstilno industrijo? Kakšne so možnosti za modernizacijo proizvodnje v 
tekstilni industriji ob tendencah preusmerjanja proizvodnje na sintetiko? Po- 
stavlja nadaljnje vprašanje, ali je namen ukrepa limitiranja zaščita domačih 
proizvajalcev sintetičnih surovin, ki so manj kvalitetna in tudi dražja. Glede 
na toliko podobnost vprašanj dajemo na vprašanja obeh poslancev enoten od- 
govor. 

V srednjeročnem programu razvoja SR Slovenije je za tekstilno industrijo 
dan poudarek na modernizaciji, bogatitvi asortimenta in izboljšanju kvalitete, 
zlasti z večanjem deleža predelave sodobnih in sintetičnih vlaken in z moder- 
nizacijo oplemenitilnic za čim boljšo in višjo finalizacijo tekstilnih izdelkov. 
Ocenjeno je, da so možnosti za povečanje proizvodnje predvsem v konfekciji, 
zlasti oblačil in pletenin. Predviden je bil porast proizvodnje poprečno letno 
za 4,5 °/o. Dolgoročnejša perspektiva razvoja tekstilne industrije, tako kot za 
vse ostale gospodarske dejavnosti, še ni izdelana, pač pa je v teku delo na 
izdelavi osnovnih koncepcij razvoja. Republiška gospodarska zbornica in svet 
za tekstilno industrijo je poveril tekstilnemu inštitutu Maribor izdelavo študije. 
Inštitut je v maju leta 1968 izdelal uvodno študijo; Osnovni elementi perspek- 
tivnosti tekstilne industrije. 

Tudi poslovno združenje tekstilne industrije dela na teh vprašanjih. Ne 
more se zaključevati, da bi uvoz finalnih izdelkov tekstilne industrije zasledoval 
tendence postopnega izrivanja tekstilne proizvodnje iz nacionalnega gospo- 
darstva. Mednarodna blagovna menjava ne more v nobenem primeru temeljiti 
samo na izmenjavi surovin in repromaterialov, temveč je treba izmenjavati tudi 
finalne izdelke, ki naj prevsem bogatijo asortima na določenem tržišču. Celoten 
uvoz tekstila, od katerega je šel velik del v nadaljnjo predelavo, tako metraž- 
nega blaga kot vseh vrst artiklov finalne proizvodnje, je v letu 1967 predstavljal 
po količini 9 °/o domače proizvodnje. Uvoz v letu 1967 se je izvajal iz globalne 
devizne kvote, ki je bila dana za uvoz blaga široke potrošnje v višini okoli 8 
milijonov dolarjev s konvertibilnega področja kot tako imenovani intervencijski 
uvoz. Na večji uvoz tekstila pa je imela omenjena kvota direkten vpliv, ker je 
moral vsak uvoznik za dobljeno kvoto na zahodu prevzeti obveznost, da bo s 
3,8-kratnim faktorjem uvozil tudi tekstilno blago s klirinškega področja. Prav 
tako se je uvozilo za ca. 30 milijonov dolarjev blaga široke potrošnje na osnovi 
retencijske kvote, kjer pa je predvsem prevladoval uvoz tekstila. 

Precejšen je tudi uvoz tkanin, ki ga iz svoje retencijske kvote uvozi za 
dodelavo konfekcijska industrija. Uvoz tekstilnih izdelkov v prvih mesecih le- 
tošnjega leta se je povečal predvsem zato, ker je bila lanskoletna kvota za uvoz 
dodeljena šele v drugem polletju in se realizacija tega izvaja še letos. 

Ukrepi, ki so bili do sedaj sprejeti, bodo vplivali na znižanje uvoza tekstil- 
nih izdelkov. Tako globalna devizna kvota še ni dodeljena za intervencijski uvoz 
in bo le-ta uporabljena v skladu s potrebami oziroma sploh z možnostmi uvoza 
tekstila s konvertibilnega področja. 
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Večji del te kvote pa bo izločen v rezerve za eventualno res potreben 
intervencijski uvoz. S tem bo odpadla tudi prej omenjena čvrsta vezava uvoza 
z zahoda na uvoz z vzhoda. Kot je znano, se tudi retencijska kvota ne sme 
več uporabljati za uvoz blaga široke potrošnje, kar bo tudi bistveno vplivalo 
na znižanje uvoza tekstilnega blaga. Tudi zadnji restriktivni ukrepi glede spre- 
memb uvoza raznega blaga so usmerjeni na znižanje uvoza. K znižanju uvoza 
tekstilnih tkanin pa bi pripomoglo predvsem večje sodelovanje tekstilne indu- 
strije s konfekcijo, da bi s kvalitetnimi tkaninami domače proizvodnje nado- 
mestili večji del uvoženih tkanin. Ko se na eni strani zavzemamo za znižanje 
uvoza tekstilnega blaga nasploh, moramo primerno zaščititi tudi domače proiz- 
vajalce surovin in polizdelkov v tekstilni panogi. Devizna situacija kot tudi 
domača proizvodnja zahtevata, da se uvoz polizdelkov dogovorno med proiz- 
vajalci in koristniki limitira, kar pa ne sme v nobenem primeru vplivati na 
formiranje cen oziroma monopolnega položaja. 

Glede carinskih stopenj moram reči, da zviševanje cen reprodukcijskega 
materiala na tujih trgih ne more biti razlog za milejšo carinsko politiko. Tudi 
dejstvo, da doma ne proizvajamo vseh potrebnih količin oziroma želenega asor- 
timenta, ne more avtomatično pogojevati nižjih carinskih stopenj. Zavzemamo 
se, da carine postanejo sestavni del splošne ekonomske politike in da bodo izraz 
konfrontacije interesov zainteresiranih partnerjev, ki sodelujejo v proizvodno- 
potrošnem procesu. 

Tekstilna industrija je panoga, ki se oskrbuje z uvoženimi surovinami in 
reprodukcijskim materialom na osnovi režima vezave uvoza z izvozom. Raz- 
merja med uvozom in izvozom za posamezne gospodarske organizacije tekstilne 
industrije izvirajo še iz leta 1966 in so zaradi takratnih neenotnih kriterijev, 
na osnovi katerih so se določala, zelo različna in se gibljejo v razponu 1 : 54 
v skrajnem primeru, kar ne ustvarja enakih pogojev gospodarjenja in s tem 
povzroča različen ekonomski položaj podjetij. 

Izdelanih je bilo že več predlogov, da bi se ti neenaki pogoji odpravili in 
uskladili. V okviru grupacij tekstilne industrije je bil pri zvezni gospodarski 
zbornici dosežen sporazum o delitvi globalne devizne kvote, ki je po veljavnem 
pravilniku veljaven, ker je za njega glasovalo predpisano število* predstavnikov 
tekstilne industrije. Ta sporazum je bil poslan zveznemu sekretariatu za zunanjo 
trgovino, ki je bil po veljavnih predpisih dolžan izdati odločbe v višini globalne 
devizne kvote za posamezna podjetja. Do danes ta sekretariat ustreznih odločb 
ni izdal in je mnenja, da je treba na tem insistirati. Po našem mnenju je vse- 
bina sporazuma korak naprej k izenačevanju pogojev gospodarjenja, izvršni 
svet SR Slovenije pa smatra, da je nujno globalno devizno kvoto pri vseh pod- 
jetjih določiti v enakem odstotku od izvoza. V svetu je v zadnjih desetih letih 
močno napredovala tekstilna tehnologija, zlasti še na področju predelave sinte- 
tičnih vlaken. V Sloveniji se je temu razvoju doslej še v največji meri prila- 
gajala industrija konfekcije. Nasprotno pa je osnovna tekstilna proizvodnja, zla- 
sti pa bombažni sektor bolj počasi sledil razvoju, ker je bilo v pretekli dobi 
težišče vlaganj v konstrukcijo predilnic in tkalnic. Šele v zadnjem času se 
izvaja modernizacija oplemenitilnic, ki so temeljni pogoj za ostajanje proiz- 
vodnje tkanin iz sintetičnih vlaken, pri katerih je specifičen zlasti tehnološki 
postopek finalizacije. V tej smeri je bil tudi v srednjeročnem planu dan po- 
udarek za izvajanje modernizacije. Zlasti potrjuje potrebo usmeritve na proiz- 
vodnjo tkanin iz sintetike izrazita sprememba v konfekciji, kjer se je v Slo- 
veniji v dobi 4 let od leta 1963—1964 poraba bombažnih tkanin celo znižala od 
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9,7 milijona m2 na 8,1 milijona m2, istočasno pa je narasla predelava tkanin 
iz sintetičnih vlaken in niti od 2,6 milijona na 19,8 milijona m2. Slednje po- 
trebe pokrije skoraj v celoti uvoz zaradi zaostajanja ustrezne domače proiz- 
vodnje. Zato bi morala zlasti podjetja v bombažnem sektorju forsirati moder- 
nizacijo oplemenitilnic za predelavo sintetike. Vendar pa je v zadnjem času 
poslabšanje rentabilnosti tekstilne industrije ob vezavi znatnih sredstev za pri- 
merne zaloge jzdelkov ovira za intenzivnejša vlaganja v tej smeri. 

Predsednik Miran Goslar: Želi kdo od poslancev postaviti kakšno 
dodatno vprašanje? 

Ugotavljam, da nihče, kar pomeni, da je ta točka dnevnega reda izčrpana. 
Na podlagi nerazdeljenih kuvert ugotavljam, da je odsotnih več poslancev, 

kot se jih je opravičilo. Poleg 12, ki sem jih že naštel, so odsotni še naslednji: 
Tone Lavtar, ki se menda že celo leto ne udeležuje sej, ne da bi se kdajkoli 
opravičil; poleg tega so odsotni: Karel Koren, inž. Anton Kunst, Janko Kolarič, 
Slava Gruden, Boris Goljevšek, Egon Prinčič, Borut Šnuderl in Janez Vidmar. 
Ali je morda kdo med temi, ki sem jih navedel, navzoč? (Ne.) Pomeni, da je 
odsotnih skupno 21 poslancev zbora in predlagam, da sekretariat oskrbi pre- 
zenčne liste, ki jih bomo podpisovali, ker sicer ne moremo nikdar ugotoviti 
točne navzočnosti poslancev. Ali se strinjate s tem predlogom? (Da.) 

S tem prekinjam sejo in vabim poslance, da se udeležijo skupne seje z 
republiškim zborom v veliki dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.35 in se je nadaljevala ob 14. uri.) 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Nadalju- 
jemo sejo z razpravo o rezultatih poslovanja gospodarskih organizacij v letu 
1967. O tem je razpravljal odbor za gospodarsko programiranje in finance ter 
dal pismeno poročilo. Za poročevalca je bil določen tovariš Pungerčar. Poleg 
tega sta o gibanju gospodarstva v letošnjem letu razpravljala na skupni seji 
odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje in odbor za storitveno 
in komunalno dejavnost. Tudi ta dva odbora sta predložila pismeno poročilo. 
Za poročevalca je bil določen tovariš Arzenšek. Ali želita poročevalca odborov 
dati še ustno poročilo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Prej se je že javil k razpravi predstavnik gospodar- 
ske zbprnice tovariš Janez Nedog. 

Janez Nedog: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
svoji razpravi bom posredoval zboru stališča upravnega odbora gospodarske 
zbornice in drugih njenih organov v zvezi z gibanji gospodarstva v letošnjem 
letu. 

Analiza, ki jo danes obravnavamo, temelji na podatkih gospodarskih gibanj 
v prvih štirih mesecih letošnjega leta. Trenutno pa so znani tudi že podatki 
za petmesečno obdobje. Čeprav obdobje zadnjega meseca ne more stvari bi- 
stveno spremeniti, pa vendarle lahko trdimo, da doseženi rezultati le dovolju- 
jejo malo bolj optimistično oceno, čeprav ob tem ne smemo zanemariti nekaterih 
latentnih slabosti, ki jih obravnavamo po reformi. Ugodno oceno lahko ute- 
meljujemo predvsem z gibanjem industrijske proizvodnje. Presenetljivo visoka 
je prav majska proizvodnja, saj je za 10,7®/o višja od lanskega poprečja. Na- 
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dalje je zanimivo oživljanje investicijske aktivnosti, ki je v letošnjih štirih 
mesecih za 14,7 °/o višja kot v ustreznem lanskem obdobju. 

Po mnenju gospodarske zbornice pa moramo ob gospodarskih gibanjih 
v prvih petih mesecih ugotoviti predvsem še vedno nekatere negativne pojave: 
v primerjavi z dinamiko proizvodnje občutno zaostaja izvoz. V prvih petih 
mesecih letošnjega leta je še vedno za 4,8 °/o nižji od izvoza v lanskih petih 
mesecih. Pojav je tem bolj značilen, ker zaostajanje ni le posledica težav pri 
izvozu živine in mesa, ampak je nižji tudi izvoz industrije, in sicer za 4%. 

Problem likvidnosti obstaja še naprej odprt. Sredstva na žiro računih 
gospodarskih organizacij so se po zadnjih podatkih celo še znižala, tako da ne 
dosegajo niti lanske ravni ob tem času. Nekoliko so se spet zvišale zaloge 
končnih izdelkov v industriji. Tu je bilo stanje od januarja do aprila v pri- 
merjavi z lanskim letom še kar ugodno, v maju pa ugotavljamo ponovni 
porast za 1,3 %. Prepričani pa smo, da znatno število gospodarskih organizacij, 
ki poslujejo na robu rentabilnosti, nerealno ocenjuje vrednost svojih zalog, 
oziroma so zaloge izkazane v večji vrednosti, kot jo je pripravljeno priznati 
tržišče. Taka nerealna vrednost aktiv se bo v prihodnje nujno pojavila kot vir 
izgub, če jih seveda gospodarske organizacije ne bodo odpisale v breme rezerv- 
nih in poslovnih skladov, kar dopuščajo najnovejši predpisi. 

Dalje ugotavljamo stagnacijo v zaposlovanju. V štirih mesecih letošnjega 
leta je še vedno 0,1 °/o manj zaposlenih kot v ustreznem obdobju lanskega leta, 
čeprav se je število nezaposlenih v primerjavi z začetkom letošnjega leta 
nekoliko zmanjšalo. 

Zelo občuten problem našega gospodarstva postaja neurejen in gospodarsko 
nesmotrn uvoz, ki ga še vedno označuje visok in anarhičen uvoz blaga za 
široko potrošnjo, ki je v očitnem nesorazmerju z uvozom surovin in repro- 
materiala. Taka struktura uvoza povzroča tudi velike težave v plasmaju doma- 
čega blaga za tržišče, na primer uvoz izdelkov črne metalurgije, tekstila, 
prehrambenih proizvodov in tako dalje. Tako široka in neusklajena libera- 
lizacija uvoza, katere negativni učinki so še povečani zaradi sistema ustvarjanja 
dohodka v trgovini, ki je naravnost stimulirana za vsakršen uvoz na škodo 
domače proizvodnje, je v mnogočem zgrešila svoj prvotni namen, da bi vplivala 
na racionalnejše gospodarjenje v naših proizvajalnih organizacijah. V zadnjem 
času se sicer skušajo taki negativni učinki sproščenega uvoza odpraviti z odloki, 
ki urejajo uvoz posameznih vrst blaga na podlagi soglasij, vendar pa se tudi 
pri izdajanju takih odlokov ne upoštevajo objektivni kriteriji, s čimer se 
pogosto povzročajo dodatne motnje na domačem tržišču. 

Ko spričo pravkar omenjenih podatkov ocenjujemo gibanje gospodarstva 
v letošnjem letu, bi morali vsekakor poudariti naslednje: 

Sprejeti ukrepi na področju kreditne politike, izvozno-uvozne politike, 
pospeševanja likvidnosti, katerih namen je bil dinamizirati gospodarstvo in 
izvoz ter poživiti investicijsko aktivnost, še nismo mogli v polni meri vplivati 
na proizvodne rezultate. Vendar je realno pričakovati poživitev gospodarske 
aktivnosti v prihodnjih mesecih ter niso upravičene ocene, ki potencirajo neka- 
tere probleme in zahtevajo uporabo klasičnih elementov ?a oživitev gospodar- 
stva (povečanje emisije itd.). To bi nedvomno povzročilo v razmeroma kratkem 
času izrazito močno naraščanje cen, podobno gibanjem pred reformo, hkrati 
pa bi sprožilo ob sedanjem režimu prav tako katastrofo v plačilni bilanci. 

Gospodarstvo se s tako rešitvijo ne more strinjati. Zmanjšana akumulativ- 
nost gospodarstva ter s tem njegova sposobnost za poslovno ekspanzijo so 
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namreč predvsem posledica družbenih dajatev, kot je to dobro kazala študija 
gospodarske zbornice o podjetniški akumulaciji v letu 1967. Mislimo, da v 
sedanjem času niso več umestne analize dohodka. Zamenjati jih moramo z 
analizami razmerij v delitvi družbenega proizvoda. 

Analiza sekretariata za gospodarstvo prikazuje, da je delež osebnih dohod- 
kot v kvoti za razdelitev dohodkov narasel v letu 1967 za 74,8 3/o, medtem ko 
je v letu 1966 znašal ta delež le 70,8 i0/o. Če pa povzamemo podatke iz zbornične 
analize, se pokaže, da je delež osebnih dohodkov v družbenem proizvodu nara- 
sel v letu 1967 nasproti preteklemu letu le za 0,4'°/o, od tega v industriji in 
rudarstvu za 1 °/o. Analiza zavoda za plan in sekretariata temelji metodološko 
na delitvi dohodka, zbornična pa na delitvi družbenega proizvoda. Pri tem 
obravnava zbornična analiza kot delež družbe vse vrste družbenih dajatev, — 
na primer obresti od kreditov, od poslovnega sklada, zavarovalne premije, 
vodne prispevke, prometne davke, prispevek za uporabo mestnega zemljišča, 
prispevke iz osebnih dohodkov, prispevke v skupne rezerve gospodarskih orga- 
nizacij — kot delež delovne skupnosti pa neto osebne dohodke, poslovni sklad, 
sklad za stanovanjsko izgradnjo, sklad skupne porabe in ostale stroške delovne 
skupnosti. 

Mislim, da se končno moramo zediniti za enotne in realne metodološke pri- 
stope pri raznih ocenah, če hočemo potem tudi adekvatno ukrepati. Smo za to, 
da se začno gospodarski rezultati motriti predvsem s stališča doseženih razmerij 
v delitvi družbenega proizvoda med osebno in splošno potrošnjo na eni strani 
in akumulativnostjo podjetij na drugi strani. 

Kot pokaže že omenjena zbornična analiza, nikakor ni vzrok relativnega 
upadanja podjetniške akumulacije povečani delež delovne skupnosti, kot beremo 
v analizi sekretariata za gospodarstvo', marveč je to v prvi vrsti posledica nara- 
ščanja družbenih dajatev. Potemtakem moramo vsekakor pritrditi gospodar- 
stvu, ki odklanja škodljive injekcije za poživitev v obliki nove emisije. 

Take zamisli izhajajo, kakor izgleda, predvsem iz izvengospodarskih fak- 
torjev, ki so nosilci splošne družbene potrošnje. V gospodarskih organizacijah 
je slišati zelo močno in ostro kritiko, ker se celotno breme gospodarske reforme 
nalaga samo gospodarstvu oziroma predvsem gospodarstvu, medtem ko ostajajo 
proračunska potrošnja in druge oblike splošne potrošnje v glavnem nespreme- 
njene. Po taki logiki ne bomo mogli priti do delitvenih razmerij, ki jih začrtuje 
perspektivni program do leta 1970. Ce se po našem mnenju nameni gospodarske 
reforme v gospodarstvu dosegajo ne zaradi indeksa porasta proizvodnje in 
drugih standardnih pokazateljev, pač pa predvsem zato, ker se ugodno spre- 
minja struktura proizvodnje, ker se le-ta prilagaja tržnim potrebam in tako 
dalje, potem moramo razumeti, da gospodarstvo upravičeno zahteva prilago- 
ditev ciljem reforme, to je racionalizacijo, boljšo organizacijo in tako dalje tudi 
na sektorju splošne potrošnje. 

Gospodarska zbornica smatra, da bi bilo slednjič treba temeljito prerešetati 
dolgoročne obveznosti proračunov, zlasti zveznega proračuna, ter likvidirati 
razne centralizirane fonde, ki zajemajo tako pomemben del družbenega pro- 
izvoda. Hkrati z visokimi dajatvami, ki si jih tako odločno zagotavlja federa- 
cija, pa nastopa kot posledica še verižna reakcija obremenjevanja gospodarstva 
navzdol. Kako se to kaže? 

Podatki iz analize »Obremenitev slovenskega gospodarstva z družbenimi 
in drugimi dajatvami«, ki jo je izdelala gospodarska zbornica ob koncu lanskega 
leta, kažejo, da družbene obveznosti, ki pripadajo federaciji, naraščajo mnogo 
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hitreje kot družbene obveznosti, ki so namenjene republiki in občinam. To nas 
opozarja, da ima federacija prevelike pristojnosti pri določanju družbenih 
obveznosti. Letos so republike dobile sicer večje pristojnosti glede predpisovanja 
nekaterih družbenih dajatev, vendar pa sedanje stanje v gospodarstvu ne omo- 
goča, da bi republike v okviru teh pristojnosti v celoti realizirale svoje potrebe 
(šolstvo, zdravstvo in tako dalje). Kljub velikim težavam, ki so bile očitne že 
vnaprej, je bila tedaj sprejeta limitirana stopnja 27,5'°/o. Znano je, s kolikšnimi 
težavami se mora republika sedaj ubadati, da bi ostala v okviru tako določenega 
limita. 

Hkrati je v začetku leta republika izdala priporočilo občinskim skupščinam, 
naj bi pri določanju prispevkov iz delovnega razmerja ravnale čimbolj enotno. 
Večina občinskih skupščin je omenjene smernice in že določene republiške pri- 
spevne stopnje upoštevala tako, da je določila pet odstotno stopnjo za zdrav- 
stveno zavarovanje in skupno 4,74-odstotno stopnjo za prispevek iz delovnega 
razmerja za občinski proračun in prispevek za izobraževanje za temeljno iz- 
obraževalno skupnost. Od 60 slovenskih občin pa je predviden maksimum 
27,5 %> stopnje prispevka iz osebnega dohodka prekoračilo 11 občin. Na podlagi 
tako določenih prispevnih stopenj je gospodarstvo v teh občinah za 2,26 lo/o do 
3,5 % na bruto osebne dohodke bolj obremenjeno kot v ostalih občinah. 

Postavlja se vprašanje, ali so omenjene razlike v obremenitvi gospodarstva 
v sedanjem času upravičene in kakšno politiko so vodile občine, ko so predpi- 
sovale tako visoko stopnjo v primerjavi z ostalimi občinami. Primeri omenjenih 
občin kažejo, da lahko pričakujemo v bodoče tudi porast družbenih dajatev 
občinam. Skratka, priča smo fiskalni politiki, ki predstavlja nesinhronizirano 
politiko do odvzemanja sredstev gospodarskim organizacijam. Pri tem so mero- 
dajni izključno kriteriji budžetskih potreb, zanemarjene pa so vse funkcije 
fiskalne politike, katere bi le-ta teoretično lahko imela na področju usmerjanja 
in pospeševanja gospodarske aktivnosti. 

Gospodarska zbornica Slovenije se že dalj časa zaman zavzema za postopno 
uvajanje moderne kompenzacijske fiskalne politike, to je politike, ki bi se 
prilagajala vsakokratni stopnji gospodarske ekspanzije, tako da bi se ta politika 
zaostrovala ob inflacijskih pritiskih, nasprotno pa občutn: popuščala v obdobju 
gospodarskih stagnacij. Taka politika bi seveda zahtevala opustitev nekaterih 
pavšalnih davčnih oblik, ki niso odvisne od gospodarskih gibanj, na drugi strani 
pa uvedbo nekaterih davkov, katerih višina je odvisna od stopnje gospodarske 
aktivnosti (npr. učinkovitejša progresivna obdavčitev skupnih dohodkov obča- 
nov itd.). 

Gospodarska zbornica se hkrati zavzema tudi za nujnost kompleksnega 
obravnavanja obremenitev gospodarstva. Zagotoviti bi bilo treba, da bi vsi 
družbeni organi, ki so pristojni za predpisovanje družbenih in podobnih obvez- 
nosti, ki obremenjujejo gospodarstvo, upoštevali akumulativno sposobnost ter 
najprej odredili osnovni proporc v delitvi družbenega proizvoda med podjetji 
in družbo ter nato v okviru tako določenega proporca sprejeli dogovore o delitvi 
sredstev iz zbranih obveznosti na posamezne nosilce splošne potrošnje. 

Dovolite mi, da se nekaj časa kritično zadržim še pri nekem drugem 
osnovnem vprašanju družbenega usmerjanja gospodarstva. Gre za medsebojno 
primerjavo posameznih že sprejetih ukrepov z vidika njihove skladnosti ter z 
vidika njihove smotrnosti pri reševanju odprtih gospodarskih problemov. Očitno 
je, da posamezni gospodarski ukrepi, ki smo jih sprejeli v zadnjem času, ne 
izhajajo iz enotnega in sistematičnega koncepta, ki bi vodih k dolgoročnim 
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ustreznim rešitvam. Ti ukrepi se zdaj že kar praviloma sprejemajo po hitrem 
postopku na osnovi razprav, v katerih gospodarstvo bodisi ni imelo priložnosti 
povedati svojega mnenja, bodisi da to mnenje ni bilo upoštevano. 

Tipičen tak problem je bil kliring, ki po znanih rezultatih ni uspel, je 
pa povzročil škodo predvsem solidnim gospodarskim organizacijam. Na drugi 
strani pa predlogi gospodarstva za odpravo zadolženosti niso bili upoštevani. 
Gospodarska zbornica republike Slovenije se je na primer zavzemala namesto 
kliringa za ureditev in utrditev plačilne in finančne discipline in za ostrejši 
sankcije za tista podjetja in dolžnike, ki s svojim poslovanjem ustvarjajo žarišča 
zadolženosti. Zavzemala se je tudi za večjo poslovnost bank in njihovo odgo- 
vornost do komitentov. Tudi ti predlogi, ki bi lahko ostreje zarezali v poslovno 
brezbrižnost na tem področju, so ostali brez odziva. 

Ko je bil sprejet zakon o revalorizaciji osnovnih sredstev gospodarskih 
organizacij, je zbornica opozorila, da predlagana znižana stopnja obresti na 
poslovni sklad ne zagotavlja tega, da se ta družbena dajatev ne bi zvišala. Kljub 
temu so bile sprejete predlagane obrestne mere in so se s tem občutno povečale 
obresti na poslovni sklad. Zbornica je bila vedno mišljenja, da je potrebno 
obračun prometnega davka poenostaviti. Z ukrepi gospodarske reforme se je 
obračun sicer res malce poenostavil, vendar je ostal zlasti za trgovino še vedno 
precej zamotan. Zdaj pa ga skušajo z raznimi dodatnimi predlogi celo ponovno 
zakomplicirati. Prav tako je še vedno preveč zamotan način prispevkov iz 
osebnih dohodkov, čeprav je zbornica že večkrat zaman poskušala doseči nje- 
govo poenostavitev. 

Prispevek za uporabo mestnega zemljišča se v posameznih občinah nepri- 
merno povečuje. Glede vseh 'omenjenih in številnih drugih vprašanj je gospo- 
darska zbornica predlagala vrsto konkretnih rešitev, ki pa žal niso bile upo- 
števane. Vse to navajam zato, da bi opozoril na premajhno upoštevanje mnenj 
gospodarstva, kadar se pripravljajo in sprejemajo ukrepi, od katerih so slej 
ko prej odvisna prihodnja gospodarska gibanja. 

Gospodarstvo in gospodarska zbornica s simpatijami spremljata razprave 
do samoorganiziranosti gospodarstva, vendar pa ugotavljata, da so le-te vse 
doslej izrazito politične in do sedaj še niso dale želenih sadov. Nemogoče si 
je namreč zamisliti, da bi se kakršna koli organizacija uspešno uveljavljala 
bodisi v pogledu izboljšanja gospodarskih gibanj ali pa v pogledu nadaljnjega 
razvijanja družbenih odnosov v smeri samoupravljanja, vse dokler ne dobi 
ustrezne družbene teže in ustreznih materialnih pogojev. Vse do danes se nam- 
reč samoorganiziranemu gospodarstvu po eni strani odreka primerna pozornost, 
kadar skuša s svojimi, na osnovi prakse zgrajenimi predlogi, konstruktivno 
prispevati k čim boljšemu gospodarskemu sistemu, po drugi strani pa se mu 
z nebrzdanimi fiskalnimi pritiski jemlje materialna podlaga za tisto akcijo, ki 
je spričo gospodarske reforme čedalje bolj priznana kot svoje osnovno in nujno 
usmeritev in ki bi jo uresničilo na samoorganiziran način brez. vmešavanja 
drugih. 

V svoji dosedanji razpravi sem samo na kratko omenil nekatere vzroke, 
ki preprečujejo hitrejše uveljavljanje načel gospodarske reforme in s tem ugod- 
nejša in bolj zdrava gospodarska gibanja. Dovolite mi, da v nadaljevanju ome- 
nim samo še nekatera pereča vprašanja, ki jih moramo v republiki čim hitreje 
razrešiti, da bi omogočili hitrejšo nadaljnjo rast. 

Vzemimo npr. vprašanje integracijskih procesov. Še vedno so nerešena 
vprašanja, ki so povezana s skupnimi naložbami sredstev, da bi delovala bolj 
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stimulativno, še vedno nam splošno nestabilnost in nedodelanost gospodarskega 
sistema ter posameznih ekonomskih instrumentov v bistvu povzroča, da je težko 
snovati dolgoročne ekonomske in poslovne perspektive, zaradi česar imamo 
potem opraviti tudi s pomanjkanjem dolgoročnih razvojnih konceptov podjetij, 
grupacij in celotnega gospodarstva. Banke še vedno pogostoma podpirajo želje 
po gradnji raznih istovrstnih proizvodnih obratov ali celo tovarn, niso pa spo- 
sobne oceniti problemov neke proizvodne grupacije v celoti. Se vedno se lovimo 
okrog vprašanj, kje poteka smotrna meja med racionalno notranjo decentrali- 
zacijo, ter med poslovno in finančno koncentracijo, ki mora v moderno organi- 
zirani industrijski proizvodnji vsekakor pripadati podjetju kot celoti. K vsemu 
temu lahko prištejemo nerazumne lokalistične tendence posameznih občinskih 
organov, ki s svojimi vplivi večkrat onemogočajo razvoj ekonomsko upravičenih 
integracij, podpirajo pa integracijo dvomljive vrednosti na območju občine. 
Strinjamo se sicer, da je potrebno integracijske procese spodbujati tudi z 
zunanjimi činitelji in to predvsem tam, kjer zaradi subjektivnih vzrokov ne 
morejo sami doseči ekonomsko upravičene integracije. Vendar pa take akcije 
ne smejo sloneti na lokalističnih računih ali celo na kakih administrativnih 
ukrepih, kot je to letos spomladi skušal lansirati zvezni sekretariat za gospo- 
darstvo v obliki cele vrste nekakšnih posebnih zakonskih olajšav za integrirana 
podjetja. 

Poleg problemov, ki zavirajo zdravi ekonomski proces koncentracije v 
gospodarstvu, je v praksi zelo problematično vprašanje naložb v modernizacijo 
tehnologije. Vsi, najbolj pa gospodarske organizacije same, se zavedamo, da je 
to vprašanje kategorični imperativ za mednarodno konkurenčnost našega iz- 
voza, spričo znane, naravnost kritične tehnološke zastarelosti nekaterih kapa- 
citet v Sloveniji pa se v mnogih primerih postavlja celo vprašanje nadaljnjega 
obstoja posameznih tovarn. 

Prizadevanja gospodarskih organizacij za modernizacijo pa žal mnogokrat 
nalete na nepremagljive ovire, predvsem na pomanjkanje lastnih investicijskih 
sredstev ter na prenapeto bančno politiko. Če sem prej govoril o neugodni 
finančni strukturi našega gospodarstva zaradi visokih družbenih dajatev, bi 
sedaj le še rad poudaril, da so taka gibanja v nasprotju z reformskimi zahte- 
vami glede normalnega razvoja v smeri finančne okrepitve podjetij ter v smeri 
nadaljnje gospodarske ekspanzije. Tudi politika bank, zlasti vezava kreditov z 
obveznostjo oročanja sredstev, postavlja gospodarskim organizacijam pogosto 
povsem nemogoče pogoje za nadaljnjo modernizacijo. Zaradi različnih obrestnih 
mer za kredite na eni in depozite na drugi strani znaša dejanska obrestna 
mera na neto kredit včasih celo do 20 °/o. Gospodarska zbornica je že predlagala 
vrsto ukrepov za odpravo takega položaja, vendar doslej brez uspeha. Tako 
je na primer predlagala, da bi se konvertirala kratkoročna in dolgoročna sred- 
stva pri poslovnih bankah. Še posebno pa bi bilo koristno vpeljati tehniko 
tekočega računa v poslovanju med komitenti in bankami, kar bi po eni strani 
odpravilo nezdravi pritisk na oročanje sredstev pri najemanju kreditov, po 
drugi strani pa bi gospodarske organizacije plačevale obresti le od dejansko 
izkoriščenih sredstev, ne pa za celotni znesek odobrenega kredita kot doslej. 

Menim, da je spričo tolikšnega pomena ureditve vprašanj v zvezi z inve- 
sticijami v našem gospodarstvu nujno, da Skupščina SR Slovenije posveti eno 
naslednjih sej v celoti temu problemu. 

Tretji kompleks problemov, ki se jih moram dotakniti, je delovanje deviz- 
nega režima in zunanjetrgovinskega sistema ter njuno nadaljnje izpopolnje- 
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vanje. Do teh vprašanj je gospodarska zbornica Slovenije zavzela precizna 
stališča in izdelala predloge, ki so bili posredovani med drugim tudi republiški 
skupščini in so o njih že razpravljali nekateri odbori, nekateri pa še bodo. 
Osnovna izhodišča, za katera smatram, da bi jih bilo treba enotno in koordi- 
nirano uveljavljati s strani vseh republiških forumov pri vseh zveznih organih 
in forumih, so naslednja: popolna sprememba osnovnih konceptov obstoječega 
deviznega režima (enoten tečaj, krepitve vloge domače valute in tako dalje) bi 
v sedanji fazi poslabšala stabilnost pogojev gospodarjenja. 

Kljub temu pa je treba sedanji devizni režim in zunanjetrgovinski sistem 
bistveno dopolniti. Proizvajalcem izvoznikom je treba priznati pravico na pro- 
izvodne stroške, ki jih priznava svetovni trg. Zato je treba izvoz pospeševati 
z ustreznimi ukrepi na področju kreditnih, davčnih, carinskih, blagovnih, 
deviznih in drugih olajšav. Sedanje administrativne instrumente za usmerjanje 
gospodarskih odnosov s tujino je treba nadomestiti z ekonomskimi regulativ- 
nimi ukrepi, ki bodo na principu dohodka zagotavljali skladnejša gibanja. Poli- 
tiko liberalizacije uvoza kot sestavni del gospodarske reforme je treba torej 
takoj vnaprej definirati in izhajati pri tem iz sedanjega stanja. Prednost pri 
liberalizaciji uvoza je treba dati surovinam in polproizvodom, uvoz pa omeje- 
vati predvsem na sektorju končnih izdelkov. Pri tem mora liberalizacijo v 
dosti večji meri spremljati politika ekonomsko upravičene zaščite domačega 
trga in proizvodnje, ki se mora posluževati kvalitativnih ukrepov in omejitev 
in se v največji možni meri izogibati kvantitativnih restrikcij. Pri usklajevanju 
menjave s klirinškimi državami se je treba posluževati tako bilateralnih pogod- 
benih ukrepov kot notranjih ukrepov na področju pospeševanja uvoza in regu- 
liranja izvoza, pri čemer je treba omogočiti prosto povezovanje nadaljnjih eko- 
nomskih interesov izvoznikov in uvoznikov. Zadolževanje gospodarstva v tujini 
je treba v celoti prenesti na gospodarske organizacije ter s tem v zvezi krepiti 
njihovo devizno kreditno sposobnost, ter zmanjšati zadolževanje federacije za 
te namene. 

Lanski ukrepi o financiranju izobraževanja in vzgoje v SR Sloveniji niso 
izpolnili pričakovanj. Predlagam, da se na podlagi vseh dosedanjih izkušenj kot 
tudi na podlagi že doslej sprejetih načelnih stališč pravočasno sprejmemo 
ustrezne spremembe v zakonu o financiranju izobraževanja in vzgoje, da bi na 
ta n^čin v naslednjem letu le dosegli nujno izboljšanje na tem področju. 

Tovarišice in tovariši, če sem se omejil pri obravnavi perečih vprašanj le 
na problematiko integracijskih gibanj, financiranja investicij v modernizacijo, 
prizadevanj za dopolnitev zunanjetrgovinskega in deviznega režima ter na 
financiranje strokovnega šolstva, pa s tem seveda ne mislim, da sem izčrpal 
vsa vprašanja, ki terjajo rešitev, da bi skladno s cilji reforme dosegli hitrejšo 
in bolj zdravo oživitev gospodarskih gibanj, kot pa jih kažejo rezultati v prvih 
petih mesecih letošnjega leta. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Naslednji se je prijavil tovariš Jože Lesar. 

Jože Lesar: Tovarišice in tovariši poslanci. Pri pregledovanju mate- 
riala okrog gibanja gospodarstva močno pogrešam dejavnost, ki je pravzaprav 
samo mimogrede omenjena v teh materialih in ki tudi danes ni bila omenjena 
v ekspozeju predstavnika izvršnega sveta, pa tudi ne predstavnika gospodarske 
zbornice. Gre za problem zasebnega kmetijstva. Glede na to, da imamo v 
materialih analize in pa tudi stališča izvršnega sveta o kmetijstvu, pa vendar 
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moram ugotoviti, da se v vseh petnajstih točkah pravzaprav samo na dveh 
mestih omenja zasebno kmetijstvo, vsa ostala pozornost pa je posvečena družbe- 
nemu kmetijstvu. V analizi o gibanju gospodarstva je z besedo kmetijstvo 
omenjen problem, ki obstaja, pa vendar ne nakazuje nobenega izhoda iz situa- 
cije, ki se zaostruje na vasi. Mislim, da bi naredili velikansko napako oziroma 
se bojim, da bomo morali resno govoriti o tem problemu v pogojih, kot smo 
danes govorili na primer o problematiki kočevskega rudnika, ko začnemo resno 
razpravljati šele takrat, ko se stvari tako zakomplicirajo, da nastanejo politični 
problemi, ki spravljajo celoten družbeno-politični sistem v delikaten položaj. 
Mislim, da je vprašanje zasebnega kmetijstva ekonomsko-politični problem, ki 
zasluži povsem drugačen pristop. Ta problem je tudi po svoji teži v našem 
družbenem in političnem življenju takšen in tolikšen, da ne moremo in ne 
smemo mimo teh vprašanj. 

1. V zasebnem kmetijstvu je zaposlenih 26 '°/o za delo sposobnih ljudi. 
2. Zasebno kmetijstvo predstavlja 85 '°/o kapacitete celotne kmetijske pro- 

izvodnje. 
Ugotovimo lahko veliko pomanjkljivost v našem dosedanjem delu, da nismo 

vzporedno z razreševanjem ostalih področij našega gospodarstva dali ustrezne 
teže tudi tem problemom. Tisti, ki delamo na podeželju, vidimo in čutimo, da 
postaja teren nemiren, deloma tudi iz objektivnih vzrokov zaradi pomanjklji- 
vosti v našem konkretnem delu pri obravnavanju gospodarstva. Mislim celo 
več, da odnos družbe do zasebnega kmetijstva ni jasen, da nimamo koncepta, 
kakšne so perspektive teh sil, ki predstavljajo dokajšen del v naši družbi. Če 
pogledamo bližje nekatera področja, potem vidimo, da po posameznih občinah, 
kot na primer v Prekmurju, predstavljajo kmetje v zasebnem sektorju nad 
50 °/o zaposlenih in se postavlja dilema, kaj napraviti. Mislim, da se ne moremo 
zadovoljiti z abstraktnimi ugotovitvami, ki so v oceni, v stališčih izvršnega sveta 
oziroma tudi sekretariata, o integraciji v vertikalni smeri, o integraciji v hori- 
zontalni smeri, o kooperaciji na eni strani z družbenim kmetijstvom, na drugi 
strani s kmetijskimi zadrugami, gozdnimi gospodarstvi itd. 

Mislim, da smo pred problemom, ko bo treba od teh splošno deklarativnih 
ugotovitev in načel preiti k izdelavi konstrukcije, kako se od teh načel približati 
konkretnemu in kako vključiti ljudi na vasi v to, da dobijo svoje ustrezno eko- 
nomsko mesto in še več, da dobijo živi in za delo sposobni ljudje tudi svoje 
mesto v družbeno-političnem mehanizmu kot samoupravljalci in sodelavci tudi 
pri razvijanju te dejavnosti in tako dalje. Ko sem se podrobneje zanimal po 
nekoliko občinah, sem preprosto ugotovil sledeče: da je standard na vasi v 
močnem upadanju, da kažejo nekateri podatki, da je dohodek za delo sposobnih 
ljudi v zasebnem kmetijstvu zdrknil daleč izpod najnižje kvalificiranega delavca 
za 30 do 40<Vo. 

Vprašanje zaposlovanja, posebej še zdaj, ko se zaključuje delo osemletke, 
nastopa na vasi kot zelo odprt problem. Nerazčiščeno je še vprašanje, ali naj 
damo kmetu možnost za mehanizacijo, za modernizacijo sredstev za proizvodnjo 
ali ne? Kolikor so morda te stvari kolikor toliko politično razčiščene, pa niso 
materialno urejene. Za vsak gospodinjski stroj, za luksuzne naprave, stroje, 
avtomobile in tako dalje lahko dobi državljan posojilo, za traktorček, za kosil- 
nico in za drugo najnujnejše v kmetijstvu pa teh možnosti ni. To so vprašanja, 
ki človeka1'spravljajo v dilemo, da ne ve izhoda, posebno še, če jih okusiš 
neposredno na terenu. Ne bi hotel delati neke široke analize, ampak samo 
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hočem opozoriti na ta problem. Po mojem mnenju ne smemo nadaljevati takšne 
politike, takšnega odnosa, kot smo si ga dovolili v preteklosti. 

Vprašanje, ki vznemirja teren, je tudi v tem, da je stagnacija, ki je nasto- 
pila v prodaji kmetijskih in predvsem živinorejskih proizvodov, prizadela ne 
samo državni sektor, temveč nekje še bolj katastrofalno zasebni sektor. Drugo, 
kar je zelo važno in kjer je kmet zelo občutljiv, je vprašanje materialnega sode- 
lovanja v gozdni proizvodnji, kjer je konec konjunkture z rezanim lesom, hlodi 
itd. Vsi ti elementi so se skoncentrirali in so začeli povzročati zaostritve na 
vasi, ki pa po moji oceni niso rezultat kakega pretiranega pesimističnega oce- 
njevanja, ampak logična posledica materialnih pogojev, v katerih so se znašli 
zasebni kmetovalci. 

Kmetijske zadruge danes postavljajo tudi vprašanje skrbi za pospeševanje 
zasebne kmetijske proizvodnje in da ni dovolj samo reči, kmetijska zadruga 
naj dela na pospeševanju zasebnega kmetijstva in naj v čim večji meri razvija 
kooperacijo. Mi lahko samo ugotovimo, da so imele kmetijske zadruge v kme- 
tijstvu pred leti neprimerno več časa za razvoj kmetijstva na vasi, imele so 
strokovne pospeševalne službe, neprimerno bolje organizirane kot danes. V 
večini zadrug danes že redko najdemo profesionalca, ki so namenjeni in plačani 
za pospeševanje kmetijstva v zasebni proizvodnji. Reforma je z uveljavljanjem 
tržnega gospodarstva spravila te zadruge v položaj, da se borijo za obstoj, saj 
so nekje na robu akumulativnosti, mnoge izmed njih jih je šlo že čez rob in 
iščejo seveda vse mogoče vire za obstoj. Razumljiva stvar pa je, da v kratkem 
roku s pospeševanjem kmetijstva v zasebnem sektorju ne moremo pričakovati 
večjih rezultatov. Zadruge se v borbi za obstoj ukvarjajo z vsem mogočim, s 
prodajo mesa, preprodajanjem, s prekupčevanjem itd. 

Mislim, da nismo v celoti upravičeni kriviti za to stanje samo vodilne kadre. 
Mislim, da bo treba ta vprašanja podrobneje analizirati; Trditi, da je obstoječa 
organizacija zadružništva ustrezna za reševanje navedenih problemov, mislim, 
da je načelno možno, v konkretni praksi pa ne. V konkretni praksi je treba 
zagotoviti, da bo bolj do izraza prišel zasebni proizvajalec. Od 5 do 7 ljudi 
v zadrugi, ki je tako velika, kot je kQmuna, ne moremo pričakovati vsega in 
ne morejo nadomestiti npr. 2000 ali 3000 za delo sposobnih kmetovalcev. S 
sedanjim stanjem je samo zadoščeno formi, ne pa vsebini. 

Isto velja za gozdna gospodarstva. Ce si pobliže ogledamo sodelovanje 
zasebnega kmeta, potem bomo videli, da je to sodelovanje minimalno. Tu je 
tudi vprašanje same organizacije in so po mojem mnenju potrebne določene 
korekture. Ko sem razpravljal z nekaterimi tovariši, ki delujejo na republiškem 
nivoju in odgovarjajo za to področje, so samo poudarili, da je to težko, kom- 
plicirano, ker je sestavljeno slovensko kmetijstvo iz razdrobljenega potenciala. 
Na kmečko gospodarstvo pride, poprečno 3,5 ha obdelovalne zemlje, na kateri 
ne moreš uporabiti modernih, visoko produktivnih naprav. 

Tovariši, za nas, za naš dom, za našo skupščino, pa tudi za nekatere druge 
družbeno-politične organizacije to ni nobeno opravičilo. Nasprotno, ta ugotovi- 
tev mora izsiliti od nas, odgovornih republiških organizmov na podlagi analiz 
tudi ustrezne rešitve. Nimam konkretnih predlogov, na kakšen način bi se za 
krajše iri za daljše obdobje zastavil koncept razvoja, vendar poudarjam, da so 
tudi zasebni kmetje občani, enakovredni vsem tistim, ki nismo kmetje. Tudi 
zanje je treba najti ustrezen prostor v naši družbi in jim posvečati, pozornost, 
kakršno posvečamo v naših debatah delovnim kolektivom oz. ostalim občanom, 
ki so v delovnem odnosu. 
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Drugo vprašanje, o katerem želim v zvezi s tem govoriti, je vprašanje 
gozdarstva. Mi smo zakon sprejemali več ali manj v pogojih administrativ- 
nega gospodarjenja in se zaradi tega ni delala razlika med tistimi elementi 
gospodarjenja z gozdovi, na katere ima družha po logiki ingerenco in med 
tistimi problemi v gozdarstvu, ki jih je uvajanje tržnega gospodarstva postavilo 
na stranski tir oz. bi jih moralo postaviti na stranski tir. Danes mislim, da so 
te stvari toliko zrele, da jih je potrebno približati in oceniti s stopnje trenutnega 
stanja v našem gospodarstvu glede na tržno gospodarstvo in glede na perspek- 
tive. Mi smo si npr. v industriji močno prizadevali za sprostitev cen gozdnih 
proizvodov, kar smo prek zveznih organov tudi dosegli. Vendar je sprostitev 
cen ostala le formalen akt, ki se je razblinil ob organizaciji monopola, ki ga 
imajo gozdno-gospodarske organizacije ne samo nad tistimi poslovnimi dejav- 
nostmi v gozdarstvu, poudarjam še enkrat, da bom jasen, kjer ima družba 
upravičeno ingerenco, ampak tudi nad tistimi dejavnostmi, ki dejansko in prak- 
tično spadajo v sfero blagovnega prometa. 

Mislim, da je možno v okviru obstoječe zakonodaje napraviti določene 
korekture, da bi zasebni kmet, ki je po ustavi zakoniti lastnik gozda, iz česar 
namreč tudi izhajam, v večjem obsegu, z večjim interesom, z večjimi možnostmi, 
fizično, delovno in pa tudi materialno sodeloval pri gozdni politiki. Mislim, 
da sta tu v gozdarstvu dva osnovna problema: prvič, da gozdno-gospodarske 
organizacije nosijo odgovornost kot pooblaščenci družbe za dirigiranje sečenj, 
za biološke naložbe in za gozdni red. Čim pa je enkrat drevo žigosano za 
posek, tam ni več potrebe po družbeni ingerenci. 

Se naprej dopuščati ta monopol, kot je trenutno na terenu, pomeni pravza- 
prav voditi protireformsko politiko. Po terenu sem imel več sestankov s kmeti 
in zanimivo je, kaj smo v glavnem ugotovili. Kmetje se čutijo prizadeti, ker 
ne sodelujejo v družbenih organih, pri čemer poudarjajo, da višje od občine 
noben njihov predstavnik ni segel, pri čemer se zavedajo, kolikšen potencial, 
tako človeški kot tudi materialno-produkcijski, predstavljajo. Mislim, da je to 
izredno pozitivno in da bi naredili velikansko napako, če te njihove težnje 
oziroma želje po sodelovanju v družbenih organih ne bi izpolnili in ne bi našli 
organizacijske oblike, s katerimi bi jim omogočili sodelovanje. Poudarjajo, da 
so vse panoge, vse dejavnosti in tako dalje zastopane v skupščini, v zbornicah 
in drugje, pri tem pa da oni praktično nimajo organizacije, ki bi reševala nji- 
hove probleme, kjer bi se lahko izživljali, sodelovali z našo politično in eko- 
nomsko orientacijo itd. Mislim, da je potrebno proučiti tudi na republiški ravni 
organizacijsko potrebo po organizmu, ki bi se ukvarjal z vprašanji zasebnega 
kmetijstva, zasebnega kmeta oziroma ljudi na vasi, ki se ukvarjajo s kmetij- 
stvom, živinorejo, gozdarstvom itd. 

Tovariš predsednik mi je danes dejal, da bo na eni prihodnjih sej posebna 
točka dnevnega reda v zvezi s temi vprašanji. Kljub temu sem smatral kot svojo 
dolžnost, nakazati te probleme, da bi se material za to našo razpravo na eni 
prihodnjih sej pripravil kvalitetno. Ni treba, da smo samo načelni in če hočemo, 
kje in če kje, lahko na tem področju mi sami, kot republiški organ, razrešujemo 
stvari. To je sfera kmetijstva in gozdarstva, ki je v okviru naše republiške 
zakonodaje. Za nerešene probleme na tem področju nimamo nobenega opra- 
vičila, da kažemo na federacijo, da nam ne da ne vem kakšnih pooblastil. To 
je v naši domeni, torej pokažimo, ali smo sposobni razreševati tako aktualne 
probleme operativno in z odgovornostjo ter učinkovitostjo, kot mi želimo in 
govorimo, da bi jih radi reševali. 
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Če dovolite, samo še nekaj vprašanj s področja deviznega režima. V samem 
materialu in danes v ekspozeju obeh predstavnikov smo slišali o prizadevanjih 
izvršnega sveta in tudi zbornice. Mislim, da bi morala predvsem komisija, ki 
je predvidena iz teh, da ne rečem načelno izraženih želja in stališč, povleči 
konkretne zahteve na tem področju, podprte z ustreznimi analizami. V ilustra- 
cijo bi povedal naslednje. Ko so bili predstavniki zveznega izvršnega sveta 
pred nekaj tedni v Ljubljani, so govorili, da smo dobili povišane premije za nekaj 
nad 6 °/o, da smo dobili olajšave v kreditiranju in da bo zdaj zopet vse v redu. 
Pozabili pa so povedati, da je to desnica sicer dala, da pa je levica istočasno 
vzela 4% na račun povečane carine za opremo, reprodukcijski material in 
drugo. Ko smo delali analize za našo dejavnost, kako stojimo na zahodnem 
tržišču, smo ugotovili, da smo na eni strani dobili 5,32%, ,a na drugi izgubili 
ob upoštevanju povišane cene za furnir 6,5%. 

Ni dovolj namreč samo nekje načelno reči, kam naj se usmerja ta režim, 
ker vemo, da se ta režim fundamentalno menjati ne da, ampak si je treba biti 
na jasnem, da je naša naloga sistem izpopolnjevati v smeri reševanja konkretnih 
problemov, ki se kopičijo v našem gospodarstvu, predvsem na področju izvoza. 

Naslednje je vprašanje retencijske kvote. Splošna težnja v gospodarstvu je 
po povečanju retencijske kvote. Mislim, da očitki odgovornih organov, ki pra- 
vijo, da zahteva gospodarstvo povečanje retencijske kvote zato, da bi prekupče- 
valo s temi devizami, niso utemeljeni. Mislim, da moramo biti realni glede na 
devizni položaj, kakršen je. Po mojem mnenju je upravičeno postaviti zahtevo 
po povečanju retencijske kvote takrat, za tista podjetja in tedaj, kadar gredo 
podjetja v modernizacijo in rekonstrukcijo za povečanje izvoza. Povečati je 
treba retencijsko kvoto zato, da se sploh ustvarijo možnosti za modernizacijo, 
za Uvajanje tehničnih novitet, pri čemer je praktično vedno treba koristiti ino- 
zemsko opremo in inozemski kapital, a za odplačevanje inozemskih kreditov je 
sedanja retencijska kvota premajhna. Drugih možnosti oz. virov pa gospodar- 
ske organizacije praktično nimajo. 

Dalje je problematičen sistem globalne devizne kvote za uvoz reproma- 
'teriala. V obstoječem sistemu lahko gospodarska organizacija izkoristi vse, če 
izvoz nad 50'°/». Delali smo analize in niso redki primeri, ko neko podjetje 
izvozi 40 % in dobi 12 0/o. Ce pa bi podjetje izvozilo 51 Vo, bi pa dobilo 100 %'. 
To je popoln nesmisel in je treba po mojem mnenju postaviti tudi zahtevo, 
da se na bazi analiz globalna devizna kvota postavi po izkušnjah in potrebah 
v okviru razpoložljive mase po nekem sistemu avtomatizma. Po mojem mnenju 
moramo za vsako ceno iztrgati iz rok posameznih birokratov pooblastila, ki jih 
imajo, da rešujejo vprašanja v zvezi z retencijsko in globalno devizno kvoto 
tako, kot to nekaterim ustreza. Mislim, da je treba določanje globalne devizne 
kvote avtomatizirati s sistemom neke progresije, da dobiš več, če več izvoziš 
in da dobiš manj, če manj izvoziš. Imamo primere, da je podjetje pred tremi 
leti, ko ga je zateklo določanje stopnje globalne devizne kvote, takrat izvažalo 
40 «/o, danes pa izvaža le še 5 °/o, a še vedno dobiva globalno devizno kvoto na 
osnovi 40% izvoza. To so nesmisli, ki jih je treba dokumentirano prikazati in 
kot takšne postaviti v ospredje, če hočemo biti učinkoviti pri zveznih organih. 

Nadaljnje je vprašanje omejevanja uvoza opreme. Mislim, da je treba 
drugače obravnavati uvoz opreme, kakršne doma ne delamo, vsaj kvalitetno 
ne, od opreme, ki jo znamo tudi doma kvalitetno izdelati. Tu gre za vprašanje 
carinske politike, ne pa za neko frontalno nasprotovanje uvozu. 
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Ali naslednji primer: včeraj sem zvedel, da je zvezni izvršni svet odobril 
refakcije za transport za nekatere gozdne proizvode, če je razdalja do meje 
večja kot 250 km. S tem smo se v naši izvozni politiki hoteli približati italijan- 
skemu trgu. Italijani pa delajo povsem drugo. Te politike enostavno ne razu- 
mem. 

Mislim, da bo treba proti takim problemom zelo hitro reagirati, kajti tak 
ukrep povzroča lahko velike nesmisle, ki se jih odgovorni niti ne zavedajo. 
Tako bo npr. nek jugoslovanski kupec ceneje kupil naše plošče iz uvoza, kot pa 
bi jih mogel npr. kupiti pri neposrednem proizvajalcu v Postojni ali Kopru. 
Taka praksa že obstaja. O tej plati problema ni nihče opozoril zveznih orga- 
nov, niti zbornica ne in na podlagi enostranske informacije je zvezna vlada 
sprejela tak odlok. Primer navajam v ilustracijo, kako smo neučinkoviti, ker ne 
spremljamo dovolj teh ukrepov in se nam dogaja, da predpisi prinašajo nekaj, 
kar za naše gospodarstvo ni koristno. 

Teh nekaj primerov okrog deviznega režima sem navedel samo zaradi 
tega, da ne bi ostali pri formulaciji samo pri nekih načelnih stališčih, ki smo 
jih že vsi siti, ampak da je treba konkretne akcije zastaviti na bazi praktičnih 
rešitev, ki se bodo dejansko pozitivno odrazile v našem izvozu. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Arzenšek. 

Inž. Ivan Arzenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Pri obravnavanju gospodarskega gibanja v preteklem letu ugotavljamo 
določeno stagnacijo, posebno konec leta, v prvih mesecih tega leta pa je 
ugotovljen določen pozitiven trend, ki bo verjetno, vsaj glede obsega proizvod- 
nje, še porasel v naslednjih mesecih. Vendar že na odborih nismo razpravljali 
samo o tem podatku, ampak smo dali na to pripombo, da je treba podatke o 
obsegu proizvodnje nujno dopolniti s finančnimi rezultati. Po dosedanjih izkuš- 
njah lahko pričakujemo, da bo bilanca našega gospodarjenja dokaj slabša, kot 
pa jo prikazujejo samo podatki o fizičnem obsegu proizvodnje. To velja za 
celo vrsto delovnih organizacij, ki so pomembne za naše gospodarstvo. 

Lahko tudi ugotavljamo, da so v samih kolektivih storjeni marsikateri 
napori in ukrepi za izboljšanje situacije, da je posvečena velika pozornost 
materialnim stroškom, kakor tudi ostalim poslovnim stroškom, ki so še vedno 
v porastu. Zato tudi ni čudno, da sta oba odbora gospodarskega zbora, odbor 
za prizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje, kakor tudi odbor za programi- 
ranje in finance, razpravljala tudi o finančni problematiki, pri čemer samo od 
sebe izstopa vprašanje delitvenega razmerja med družbo in med gospodarstvom, 
o čemer je govoril tudi predstavnik gospodarske zbornice. 

Rezultati lanskega leta in vsi ti premiki in trendi so nam jasni. Objektivno 
gledano nam vsi materiali, republiške in zvezne zbornice, kažejo dokaj porazno 
sliko. To ugotavljamo že lep čas. Vsi se strinjamo, da bo treba slej ko prej le 
nekaj narediti. V smeri znižanja materialnih stroškov se mora potruditi vsaka 
gospodarska organizacija sama. Vendar je to samo ena stran problema. Druga 
plat pa je vprašanje ustreznejšega razmerja delitve med družbo in gospodarsko 
organizacijo. Ravno v letu 1967 je zabeležen premik v korist negospodarske 
sfere, ki je bil v lanskem letu predvsem v zveznem merilu. Ta del je 
znašal nad 20 %, medtem ko istočasno ugotavljamo, da je tisti del stroškov, 
na katere vplivajo gospodarske organizacije same, bil nekako na nivoju pred- 
videnih rezultatov gospodarjenja, to je okoli 5—6 '°/o. Take premike akumulacije 
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je težko zagovarjati. Dejansko se postavlja vprašanje, ali sploh mislimo resno, 
ko govorimo o delitvenem razmerju družbenega proizvoda, ali pa se samo 
poigravamo s tem in smo zadovoljni že s samo ugotovitvijo. 

Ugotavljamo lahko, da v tej finančno težki situaciji rešujemo probleme na 
ta način, da vzamemo bolje stoječim in prelivamo na slabše stoječe. Prelivanje 
sredstev med samimi gospodarskimi organizacijami ni pot, ki bi rešila in 
oživila naše gospodarstvo. Na podlagi primerov, ki jih poznam, lahko rečem, 
da je ta trditev točna. Jasen je zaključek, da s takimi parcialnimi ukrepi 
gospodarstvu kot celoti ne pomagamo, ampak položaj še poslabšujemo. 
Nekateri primeri, ki so sedaj na vidiku, so s stališča tiste delovne skupnosti ali 
organizacije sicer upravičeni, vprašanje pa je, kaj to pomeni za ostale delovne 
organizacije. Kot tak primer lahko navedem železniške transportne organizacije, 
ki so čisto jasno postavile zahtevo po podražitvi prevozov oziroma po korekturi 
tarif za prevoz blaga. 

Ko smo ob gospodarski reformi skušali železnico nekako približati gospo- 
darstvu, je takrat bilo postavljeno, če se ne motim, da lahko železnica svoje bla- 
govne tarife v povprečju poveča za 32 ®/o. Konkretno pa so se za črno 
metalurgijo povečale cene proizvodov za 36 °/o. Ze po nekaj mesecih, s 
1. januarjem 1966, so bile uveljavljene nove korekture, s katerim so se stroški 
za transport povečali na 86 °/». Za panogo 114 je bil to velik udarec in je bil z 
določenim pritiskom dosežen popust za 10 °/o. Tako smo danes obstali pri 76 % 
povečanju transportnih stroškov v primerjavi z predreformskim stanjem. Ob 
naknadnem povečanju za 4,0/o smo pristali pri podražitvi za 80®/o. To je samo 
eden od primerov. Za delovne organizacije, ki imajo večji promet, pomeni to 
nekaj 100 milijonov letno. Ob reformi so se na primer samo transportni stroški 
za železarno Jesenice povečali za nad milijardo starih dinarjev. 

Naj navedem še drug primer. Znano je kritično stanje v premogovnikih. 
Ali bomo morda z neko igro cen našli rešitev? Verjetno ste opazili določena 
stališča in mišljenja, ki so bila izražena v časopisih, ko je bilo govora o premo- 
govnikih. Prek združenja premogovnikov se postavlja zahteva, da je treba go- 
spodarstvo in industrijo zopet usmeriti na večjo porabo premoga. Znan nam je 
predlog za povečano stopnjo obdavčitve tekočih goriv. Če analiziramo prehod 
na tekoča goriva v metalurgiji, je delno res, da je pri prehodu na tekoča goriva 
določeno vlogo odigrala tudi razlika v ceni, vendar je bil primaren pri tem teh- 
nološki imperativ. Mislim, da je vsem znana prednost tekočega goriva in zemelj- 
skega plina pred trdimi gorivi in generatorskim plinom. Zato odklanjam nestro- 
kovno pisanje v časopisju, da bomo potom cen zopet preusmerili industrijo na 
večjo porabo premoga! Zavedati se moramo, da prehod na tekoča goriva pomeni 
za industrijo racionalizacijo proizvodnje, to je večjo produktivnost. Zato je po- 
polnoma napačno stališče, da je treba zaradi premogovnikov, ki niso v zavidlji- 
vem položaju, iti korak nazaj v tehnologiji v drugih panogah. Podražitev tekočih 
goriv pomeni na primer za metalurška podjetja povečanje stroškov za več 100 
milijonov starih dinarjev. Ali naj s takimi enostranskimi ukrepi prisilimo de- 
lovne organizacije, da bodo šle zopet na trdo gorivo. 

Tretji primer je električna energija. Povsem resno se postavlja vprašanje 
podražitve električne energije. Seznanjen sem tudi s stališčem združenja ener- 
getske skupnosti, ki vztraja sicer pri tem, da bi ta podražitev za industrijo ne 
veljala in naj se rajši zmanjšajo dajatve. Toda mi vemo, kadar se začne borba 
okoli dajatev ali povečanje cen, da zmaga drugi konec in da se verjetno zna 
zgoditi, kolikor ne bomo pazljivi pri tem vprašanju, da bo povečana cena od- 
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igrala svojo vlogo in bomo postavljeni pred dejstvo. Kaj bi to pomenilo za črno 
metalurgijo, katere akumulacija je padla v teku enega leta za 24 milijard starih 
dinarjev, da je od enajstih podjetij samo pet podjetij zaključilo poslovno leto 
1967 s pozitivnim uspehom? Če upoštevamo samo te tri prej navedene po- 
stavke, pomeni samo za železarno Jesenice povečanje stroškov za milijardo in 
pol starih dinarjev. Kaj to pomeni, za koliko moramo povečati proizvodnjo, kak- 
šno tehnologijo in produktivnost naj uvedemo, koliko kapitala bi morali vložiti, 
da bi kompenzirali povečanje stroškov na omenjenih treh pozicijah? Na drugi 
strani pa gre razmerje delitve družbenega proizvoda med proizvajalcem in 
družbo nespremenjeno svojo pot naprej. 

Zato podpiram vsa stremljenja in vse napore naših organov ter izvršnega 
sveta, da se sredstva zveze le začno decentralizirati. Vemo tudi, da to ni mogoče 
čez noč, začeti pa je treba. Nekatere spremembe so že tu, vendar so še zelo blage. 
Kar je prej tovariš Lesar poudaril, da kar po eni strani dobimo, po drugi strani 
zopet izgubimo, povsem drži in tako ostanemo več ali manj na istem. Postopoma 
bomo morali ustvariti tudi v okviru republiškega območja ekonomski potencial. 
Glede sredstev federacije bomo morali rešiti in dati gospodarstvu, kar mu 
gre. Po drugi strani pa bo treba doseči ekonomsko okrepitev republike ter krei- 
rati njeno lastno ekonomsko moč in razvoj. 

Na koncu bi rad poudaril, da nam je vsem jasno, da so določene korekture 
instrumentov potrebne in nujne, vendar je .pri tem že na začetku važno vpra- 
šanje, kje in kakšne naj bodo konkretne iakcije. 

Še nekaj besed o kliringu, ki je od načelne pozitivne težnje v praksi dal 
za gospodarstvo negativen rezultat. Gospodarstvo je zahtevalo, da se najde 
rešitev tako velike medsebojne zadolženosti. Normalno poslovanje je postajalo 
v zadnjih mesecih vse bolj in bolj nemogoče in neka oblika poravnave oziroma 
likvidiranja medsebojne zadolženosti je bila nujna. S kliringom smo v določeni 
meri zmanjšali dolgovanje, vendar moramo vedeti, da to ni bil popoln kliring, 
ampak samo delen, ker je bil limitiran z višino terjatev. 

Druga važna ugotovitev je, da so v tem kliringu sodelovala in bila angaži- 
rana samo sredstva delovnih organizacij. Vemo, koliko je bilo klirinškega pre- 
sežka in koliko klirinškega primanjkljaja. Pozitivni saldo iz delovnih organizacij 
je bil uporabljen deloma za kritje klirinškega primanjkljaja, deloma pa za od- 
plačilo kreditov, za depozite itd. Dobre, do nekje še poslovno pozitivne delovne 
organizacije so pomagale slabšim, s čimer pa je bil dosežen le trenuten učinek. 

Praktično so se s kliringom oslabili žiro računi delovnih organizacij, zmanj- 
šali so se rezervni skladi, skladi skupne porabi, skratka, do maksimuma je bil 
izčrpan ves denarni potencial delovnih organizacij in se prelil iz boljših v slabše 
organizacije, razlika pa v banke. Da pa je slika še bolj popolna, se zaključi 
akcija kliringa še z medrepubliškim obračunom, po katerem se je prelilo 169 
milijonov v ostale republike. 

Z uveljavitvijo kliringa je praktično povsem zaostalo še dotedanje neredno 
medsebojno plačevanje. Interesanten je tudi podatek, objavljen v nekem časo- 
pisju, da je bila celotna kvota klirinške poravnave enaka zmanjšanju plačane 
realizacije. To je bil torej končni rezultat. 

Ko je služba DK vse te podatke prikazala, bi morala narediti še končno 
analizo in ustrezen zaključek. Analizirati bi morala, kaj je gospodarstvo s kli- 
ringom pridobilo. Ugotavljam lahko samo, da je bil za poslovne banke kliring 
ugoden. Danes so dolgovanja gospodarskih organizacij skoraj na enaki višini 
kakor prej, ponekod še celo višja. Pri izvajanju so dejansko krožila sredstva go- 
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spodarstva, ne pa bančna sredstva. Zato dajem, drug izraz tej akciji, konkretno 
ne kliring, ampak samopomoč. Mislim, da je ta izraz bolj na mestu in bolj ustre- 
za stvarnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariši poslanci, prosim vas, da ne od- 
hajate in da s tem ne ogrožate sklepčnosti, obenem pa da glede na dolg dnevni 
red skušate biti čim bolj disciplinirani v smislu skrajšanja diskusij na racionalno 
mero. Naslednji govornik je tovariš Lamut. 

Franc Lamut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ne 
bi hotel zavlačevati, ampak ne morem si kaj, da ne bi opozoril na nekaj po- 
datkov. Ce primerjam analizo gospodarske zbornice o akumulativnosti in ekspo- 
ze tovariša Simonitija, so nujna razmišljanja o tem, kako in kam vodi pot 
našega gospodarstva. 

Ugotovljeni so pozitivni premiki, predvsem glede porasta proizvodnje s 
4,8 l0/o, za naprej predvidevamo 4,9 '°/o, da se cene niso bistveno zvišale, da se 
je izvoz povečal itd. Negativne rezultate imamo v povečanju zalog, v zmanjša- 
nju sredstev na žiro računih delovnih organizacij. Ugotovljeno je celo, da 13 
panog, to je skoraj 81 "Vo vseh industrijskih podjetij povečuje proizvodnjo, da 
so temeljni premiki glede prestrukturiranja, predvsem v predelovalni in ke- 
mični industriji, v kadrovski politiki, da se izvaja selekcija med uspešnimi in 
neuspešnimi delovnimi organizacijami itd. V ekspozeju predstavnika izvršnega 
sveta pa je tudi rečeno, da banke še nimajo pravilne politike, predvsem pri 
investiranju, kritju tekočih izgub in tako dalje, da se hočejo umakniti riziku itd. 
Strinjam se s programsko deklaracijo nalog, ki jih ima izvršni svet pred seboj 
in jih namerava v letošnjem letu in letu 1969 uresničiti glede pomoči gospo- 
darstva. Pomembna pa se mi zdi predvsem ocena, da se obveznosti gospodar- 
stva v letu 1968 ne bodo večale in da se bodo tudi določene stvari na gospo- 
darskem področju hitreje in uspešneje reševale, če bodo republike dobile več 
pooblastil. Ne bi našteval še ostalih stvari, ki smo jih vsi slišali. 

Mislim, da so nam te ugotovitve jasna perspektiva, ki nas tudi sili k 
določenim rešitvam in zaključkom, da ne bi ostali samo pri ugotovitvah. V 
našem zboru že nekaj mesecev govorimo o problemih, ki tarejo gospodarstvo. 
Občutek pa imam, da se pa stvari vendar le nekoliko prepočasi rešujejo. Menim, 
da bi lahko mi, to sem že nekajkrat poudaril — verjetno najhitreje našli izhod 
iz te situacije v izdelavi vsaj minimalnega in optimalnega programa rešitev. 
Po moji oceni vseh odprtih problemov, ki se nam še odpirajo iz dneva v dan, 
ne moremo rešiti čez noč. Treba jih je reševati postopoma in ne glede na 
prenos kompetenc od federacije na republiko. Tudi v sami republiki je treba 
pogledati, kaj smo sposobni in kaj moramo narediti za razbremenitev gospo- 
darstva. Najprej bi začel razpravljati, kaj naj naredi gospodarstvo samo. Ne 
bi se pridružil tistim ugotovitvam, da samo čakamo, da bosta federacija ali 
republika naredili red v gospodarstvu in bo potem v gospodarstvu vše v naj- 
boljšem redu, da bomo imeli na pretek kapitala in tako naprej. 

Iz lastnih izkušenj lahko rečemo, saj delamo v gospodarstvu, da imamo 
v samem gospodarstvu še veliko nereda in problemov, ki jih moramo sami 
rešiti. Vsekakor pa mislim, da gospodarstvo ni za ponovno emisijo in je^ za- 
ključek tovariša Nedoga pravilen. Zavedamo se, da bi emisija pomenila polom 
za mnoge v gospodarstvu. 

13 
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Verjetno je treba analitično postaviti v ospredje vprašanje obremenitve 
gospodarstva, kar je naredila v analizi gospodarska zbornica. Vidimo, da 
obremenitve iz leta v leto rastejo. Da pa ne bi gospodarstvo morda neutemeljeno 
govorilo o teh obremenitvah, sodim, da bi bilo potrebno narediti kratko analizo 
strukture naših stroškov proizvodnje in jo primerjati z ustreznimi panogami v 
drugih državah. Videti bi morali, kakšna je struktura stroškov proizvod- 
nje pri njih in kakšna je pri nas, kakšne so obremenitve pri nas in kakšne so 
drugje. Kot minimalni program za gospodarstvo v Sloveniji pa bi morali, vsaj 
po mojem mnenju, morda že v letošnjem drugem polletju, izdelati kratko ana- 
lizo, katere so tiste panoge, na katere ima nacionalna ekonomija Slovenije in- 
teres, da se razvijajo v smeri izvoza na zahodna področja. Verjetno bi kazalo 
tem delovnim organizacijam vsaj v tej fazi dati določene olajšave in jih kolikor 
toliko konkurenčno usposobiti. To sem že nekajkrat zaman ponovil, vendar ver- 
jemite mi, da je v tem precej resnice. Ob primerjanju delovnih organizacij v 
zahodnem svetu in pri nas, večkrat govorimo, da pri nas še nimamo takšne 
tehnologije, da še nimamo tako izdelanih proizvodnih procesov, da nimamo 
tako priučenih in kvalificiranih strokovnih kadrov, da ne moremo proizvajati v 
optimalni serijski proizvodnji, da moramo proizvodne programe večkrat me- 
njati in tako naprej. Mislim, da se gospodarstvo dejansko v množici teh proble- 
mov še ni v celoti znašlo. Mislim pa, da smo vendarle dosegli že nekaj rezultatov. 
Minimalni poseg, ki bi ga lahko tudi republika Slovenija naredila, pa so mož- 
nosti, ki jih ima pri prispevni stopnji iz osebnih dohodkov ali poslovnih skladov 
in raznih drugih obremenitvah, ki so v pristojnosti republike in občin. Izdelati 
moramo program, katere so tiste delovne organizacije, ki se morajo pretežno 
orientirati na izvoz, kjer se avtomatično postavlja vprašanje zaposlovanja de- 
lovne sile in verjetno s temi rezultati gospodarjenja, če jih tako gledamo, ne 
moremo biti zadovoljni in so po moji ugotovitvi zaskrbljujoči. 

Sodim, da si moramo najprej priti na jasno, kaj je treba ukreniti, kaj mora 
narediti gospodarstvo samo, kaj družba, kaj republika, kaj federacija. Hkrati 
pa si moramo postaviti in tudi odgovoriti na vprašanje, koliko lahko današ- 
nje, tako organizirano gospodarstvo, kot ga imamo, prispeva za infrastruk- 
turo. Ali je vse to, kar je v infrastrukturi dejansko tako nujno potrebno 
in v takem obsegu? Ali ne gremo v tem pogledu preveč na kvantiteto, pri 
čemer pa zanemarjamo kvaliteto in pri tem trošimo sredstva nekontrolirano 
in včasih morda tudi za stvari, ki v tej fazi in ob teh bremenih, ki jih gospo- 
darstvo nosi, ekonomsko niso utemeljene. Zaradi tega menim, in še enkrat 
poudarjam, da moramo nujno priti vsaj do minimalnega koncepta razvoja na- 
cionalne ekonomike Slovenije, seveda v okviru koncepta federacije. Mislim, 
da se federacija lahko krepi samo na osnovi nacionalnih konceptov razvoja 
gospodarstva posameznih republik. 

V prvi fazi je treba uveljaviti ukrepe za povečanje izvoza in uvesti 
selekitvno politiko pri uvozu, o čemer je govoril tovariš Lesar. Uveljaviti je 
treba ekonomska načela, kot je to povsem pravilno postavil. 

Moram poudariti, da se strinjam in celotno podpiram tudi načela inte- 
gracijskih procesov, bančne politike, predvsem glede gradnje novih kapacitet, 
da moramo najprej v celoti izkoristiti obstoječe kapacitete in objekte. 

Prepričan sem, da veliko število delovnih organizacij v Slpveniji ne ustvarja 
tolikšne akumulacije, da bi lahko stalno moderniziralo proizvodnjo v tolikšnem 
tempu, da bi se bilo sposobno vključevati v mednarodno delitev dela. Teh sred- 
stev delovne organizacije nimajo, delno verjetno tudi zaradi zastarelega stroj- 
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nega parka in opreme, ki ne omogočajo visokih izkoristkov, drugič zaradi pre- 
velike obremenitve, tretjič pa, ker smatramo vsaj po ugotovitvah, da imamo 
še nešteto delovnih organizacij, ki niti obstoječih strojnih kapacitet nimajo 
izkoriščenih niti 95 %, ampak morda samo 50, 60, 70i0/o ali celo manj. Mislim, 
da so te stvari zaskrbljujoče. 

Imel pa bi samo še eno pripombo, ki tudi spada v ta okvir — vprašanje 
deviznega režima. Včasih se čudim našim predstavnikom komiteja za zunanjo 
trgovino pri izvršnem svetu, pa tudi predstavnikom gospodarske zbornice in 
tako smo tudi danes zopet brez posebnih obrazložitev, ker se bojimo obstoječi 
devizni sistem v celoti fundamentalno spremeniti. Strinjam se s tem, da ga 
v letošnjem letu ne moremo popolnoma spremeniti, vendar lahko ugotovimo, 
da je nevzdržno stališče glede raznih deviznih kvot, kot je to primer pri glo- 
balni devizni kvoti. Tako na primer tistemu, ki je lansko ali pa predlansko 
leto izvažal, a danes ne izvaža, avtomatično pripada tista globalna devizna 
kvota in jo tudi prodaja, na drugi strani pa delovna organizacija, ki izvoz 
povečuje, ne more dobiti globalne devizne kvote za uvoz repromateriala. Mislim, 
da bi bilo treba takšne anomalije odpraviti. 

Prav tako je z retencijsko kvoto. Ce na eni strani govorimo o modernizaciji, 
hkrati pa vemo, kaj lahko izdela naša industrija, potem nam je jasno, da rabimo 
tudi precej nadomestnih delov, ki jih je treba uvažati. Mislim, da nima smisla 
postavljati neke bariere na birokratski in tehnokratski osnovi, ter na eni strani 
propagirati ne vem kakšen izvoz in mednarodno delitev dela, na drugi strani 
pa onemogočati tistim, ki hočejo izvažati, da bi prišli do sredstev, da bi se mo- 
dernizirali in konkurenčno usposobili. 

Menim, da bi bilo treba te stvari hitreje reševati in to v drugi polovici leta 
1969, ali že začetek leta 1969. Verjetno pa bi kazalo, vsaj mi smo že v na- 
šem zboru in naših odborih pristopili k razpravi o fundamentalni spremembi 
deviznega režima. Mislim, da je pravilna naša poanta, da mora tudi deviza 
postati blago in da bo razpolagal z njo tisti, ki jo ustvarja. Praktično imamo 
pri nas devizno borzo, ki ni uradna, a nelegalno obstaja in bi bilo treba lega- 
lizirati dejansko stanje. 

Poleg tega je treba pospeševati tudi poslovno-tehnične integracije z ino- 
zemskimi firmami in uvoz tujega kapitala ter spremeniti naše carinske tarife 
tako, da ne bodo več fiskalne za zajemanje v korist zveznega proračuna, am- 
pak da bodo postale ekonomski regulator izvoza in uvoza. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Anton Ladava. 

Anton Ladava: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Da- 
nes, ko obravnavamo analizo gibanja gospodarstva januar—april 1968, je prav, 
da rečemo nekaj o naših pogledih na razvoj gospodarstva. Različni pogledi pri 
osnovnih izhodiščih otežujejo nekatere energične posege, ki jih naša družba 
mora realizirati. To je važno, če nočemo preveč atomizirati vseh gibanj, in če 
nočemo povečati protislovnost našega razvoja. Smatram, da morejo biti važen 
element vodenja politike nadaljnjega razvoja predlogi in sugestije, ki so v in- 
teresu družbenega razvoja. Mnogo več moramo razmišljati in ukrepati upošte- 
vaje konstruktivne in ustvarjalne predloge. Ne smemo postaviti na udar tisto, 
kar je za družbo koristno in progresivno. 

Nekateri podatki in ugotovitve o gibanju gospodarstva nam dajejo upanje, 
da bomo dosegli predvidevanje za letošnje leto. V prvih štirih mesecih smo 
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povečali obseg industrijske proizvodnje za tri procente in zmanjšali obseg zalog. 
Bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da smo zmanjšali izvoz. Gibanje turističnega pro- 
meta in priliv deviz je nasproti lanskemu letu bolj ugoden. Ob teh elementih 
rasti pa zaznamujemo umerjeno rast osebnih dohodkov. Gibanje osebnih do- 
hodkov po mojem mnenju vsaj v poprečju prihaja v okvir gibanja produktiv- 
nosti dela. Razumljivo je, da nas take ocene in ti podatki ne smejo uspavati 
v prizadevanjih za doseganje boljših proizvodnih rezultatov. Podatki o gibanju 
gospodarstva pa obenem potrjujejo, da so v gospodarstvu gibanja, ki vplivajo na 
hitrejše urejanje razmer znotraj delovnih organizacij. Zato so nesprejemljive 
pavšalne ocene nekaterih, da se moramo obrniti samo v kolektive in da tudi pri 
njih ni razumevanja. Poiskati moramo vzroke v delovnih organizacijah, zakaj 
se nekateri problemi ne rešujejo hitreje in voditi tudi politično akcijo, da bomo 
odpravili nekatere pomanjkljivosti, ki niso v skladu z današnjo stopnjo družbe- 
nega in ekonomskega razvoja. 

Na mojem volilnem področju je ena izmed osnovnih slabosti slaba kadrov- 
ska zasedba vodstvenih delovnih mest. To prav gotovo vpliva, da pogostoma ne 
najdemo pravilne poti v proizvodni orientaciji in da je proizvodni proces drag. 
Vzroki za slabše poslovne rezultate so tudi v nesposobnosti in neznanju, ker 
bi sicer v današnji situaciji lahko znižali stroške. So tudi vzroki v zastarelih po- 
gledih na kadrovsko politiko, če o njej lahko sploh govorimo. Mislim, da je 
nevzdržno, da imamo organizacije, ki nimajo ne tehničnih ne ekonomskih ka- 
drov z visoko šolsko izobrazbo. Zato take organizacije dosegajo izpod poprečne 
rezultate, to so organizacije brez prave proizvodne orientacije. Tu ne moremo 
govoriti o skrbi za jutrišnji dan. Z verižno reakcijo se slabosti kadrovske po- 
litike širijo na druge probleme znotraj kolektivov. 

V komunah moramo kazati na te probleme bolj konkretno, da ne bomo po- 
speševali in dajali take ocene tudi tistim, ki vidijo jutrišnji dan. Po navadi se 
v teh organizacijah srečujemo z ocenami, da so samo drugi organi izven kolek- 
tiva kriti za težko situacijo. Take ocene ne samo, da objektivno ne iščejo pravih 
vzrokov za konfliktne odnose, ampak tudi zamegljujejo rešitve in vodijo ko- 
lektive v vedno večje težave. Take ocene so politično škodljive, ker kažejo samo 
na zunanje faktorje. Prav tako so politično škodljive tudi ocene, ki prihajajo 
iz ust nekaterih naših predstavnikov, da je samo gospodarstvo krivo za situacijo 
in stanje, v katerem se nahaja. Zamegliti in ne priznavati nekaterih ključnih 
problemov na področju deviznega režima, carinskega sistema, fiskalne politike, 
pomeni prav takšno deviacijo, kot poprejšnja ocena in je politično škodljiva, 
s takimi ocenami se hoče obdržati prejšnje stanje, ki je za gospodarstvo nespre- 
jemljivo. Moramo biti energični in odločni pri reševanju problemov znotraj sa- 
mih kolektivov in prav tako tudi pri drugih organih, ki marsikdaj sprejemajo 
sklepe, ki jih gospodarstvo odklanja. Odklanja jih ne zaradi tega, ker jih iz 
principa noče sprejeti, ampak ker jih ne more realizirati. Posebno je gospodar- 
stvo alergično na pojave, da je omogočeno posameznikom, da delajo razlike med 
delovnimi organizacijami iste panoge. 

Nerazumljivo je za ljudi, da gospodarstvo in gospodarska zbornica dajeta 
pametne predloge, kako nekatere konkretne probleme rešiti, na dan pa prihajajo 
povsem druge rešitve, ki niso dobre. Ljudje se sprašujejo, kako je mogoče, da 
nekdo povzroči gospodarstvu ogromno škodo, pa zato nihče ne odgovarja. Nihče 
še ni bil odstavljen s položaja. 

Zame so nesprejemljivi izgovori, da se na napakah učimo. V letu 1968 se 
moramo učiti v šolah in ne na napakah, ker je to predrago za socialistično 



52. seja 197 

družbo. Take šole nas preveč stanejo. Prav take probleme ustvarjamo v obrat- 
nem smislu v celotnem šolstvu, ki mu primanjkuje sredstev, ki jih zapravimo 
v drugačnem »šolstvu«. Pri izvajanju načela rotacije in reelekcije smo v ocenah, 
ali je v neki komuni izvršena reelekcija v takem ali drugačnem obsegu, zelo 
alergični, če so ponovno- isti ljudje na vodilnih delovnih mestih. Toda reelekcija 
mora biti ravno tako uporabljena za tiste organe, ki delajo drugače kot je v 
interesu družbe. Odločno moramo zahtevati, da mora na primer v Beogradu 
nekdo zapustiti delovno mesto, če samovoljno spremeni predpis ali izda odredbo 
drugače kot družba zahteva. Mislim, da se ne smemo čuditi, zakaj revolt ljudi 
pri delu. Povsod tam, kjer občutijo te in podobne deformacije naše družbe, je 
to razumljivo. Ne more nam biti vseeno, zato se moramo zavzeti, da konkretno 
in objektivno ocenimo razvoj naše družbe, da zgrajujemo vse tisto, kar je dobro, 
da pa odločno odvržemo vse, kar ovira hitrejši razvoj socialističnega gospodar- 
stva pri nas. Poudariti je treba tudi to, da gospodarstvo ni gluho za razvoj 
in razume probleme, s katerimi se srečujemo. Prav zaradi tega ne more doumeti, 
kako nekateri neodgovorno, indiferentno in parcialno rešujejo nekatera vpra- 
šanja, o katerih se verjetno več pogovarjamo kot pa o tem, kaj bi lahko 
naredili. 

Delno so mi znani napori našega izvršnega sveta, ki jih vlaga za reševanje 
teh vprašanj. Zato mu je treba dati odločno podporo. Ti napori se ne oddalju- 
jejo od naporov za socialistični razvoj naše družbe — nasprotno. Se se ni pre- 
nehalo s prakso, da se periodično obravnavajo razna vprašanja, nato pa se je 
dopuščalo, da se rešujejo pojsvoje, kar prav gotovo ni v interesu naše družbe. 
Moramo pravočasno opredeliti odgovornost v družbi, ne pa da se z vso odgo- 
vornostjo lotimo nekaterih vprašanj šele takrat, iko v kolektivu zavre. Ko opo- 
zarjamo na nekatere nerešene probleme, ugotavljamo, da teh ni mogoče takoj 
rešiti. Opozorilom ne verjamemo in še vedno mislimo, da je prav tako, kot 
delamo. Nenadoma pa nas nekaj zbudi in takrat hitro ukrepamo. Tedaj smo 
pristojni za stvari, ki jih do> takrat nismo videli. Taka praksa urejanja razmer 
v našem gospodarstvu je nevarna in politično škodljiva. Če bodo kolektivi videli, 
da se samo na ulicah dajejo rešiti problemi, potem obstaja nevarnost, da bomo 
morali samoupravno prakso našega dela spremeniti. Nosimo polno odgovornost, 
da tok življenja ne prepustimo ulici, ampak da analitično in objektivno brez 
kakršnihkoli predsodkov in kompromisov proučimo družbene procese in na 
osnovi tega tudi ukrepamo. Nekatera vprašanja s področja odločanja moramo že 
sedaj temeljito pripraviti. V naši republiki moramo voditi enotno politiko. Sedaj 
se dogaja, da imamo tako različne predpise po posameznih občinah, da so ne- 
kateri samo zaradi slučajnosti, ker živijo v drugi občini, privilegirani, v drugi 
občini pa prizadeti. Gre za vrsto vprašanj, ki negativno vplivajo na nadaljnji 
razvoj gospodarstva, kjer praksa zahteva drugačne rešitve, Komunike izvršnega 
komiteja in sklepi predsedstva izvršnega komiteja bodo realizirani le, če pri- 
čnemo temeljito in energično urejevati nekatera vprašanja tudi po normativni 
poti. Mislim, da je naša slabost v pristopu reševanja vprašanj, ki jih nakazuje 
gospodarstvo. To se dogaja zaradi tega, ker ne vemo, kaj je pri nas centralizem 
in kaj1 etatizem. Ta dva pojma smo spravili v okvir najrazličnejših pogledov na 
razvoj naše družbe, ne oziraje se na to, ali razvoju družbe koristijo ali ne. 
Tako na primer smatramo, da je zbiranje sredstev od davka na bencin na nivoju 
republike samoupravni dogovor, prav tako, da je samoupravni dogovor pri- 
spevek za izgradnjo elektroenergetskih objektov, da je pa kakšen poseben ob- 
činski predlog takoj etatizem. Pri tem se ne oziramo ali predlog vodi k hitrej- 
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šemu razvoju ali ne. S tem ne mislim ocenjevati instrumentarija zbiranja sred- 
stev od bencina in za energetiko. Hočem le povedati, kako razmerje sil vlada 
nad oceno posameznih pojavov. Če bomo tako gradili našo družbo in bodo za 
revizionistične razglašeni tisti dobri predlogi, ki jih daje gospodarstvo in ki bi 
jim prisojali celo antisocialistični prizvok, potem ni pričakovati, da se bomo 
razbremenili nekaterih pogledov, ki jih danes praksa demantira. Pripeti se, da 
kaj hitro ocenimo poglede, ki terjajo energično in hitro rešitev problemov, kot 
nezaupanje v samoupravljanje. Prepričan sem, da nihče, ki v tem domu sedi, 
ni proti samoupravljanju in da sleherni vlaga napore za njegovo uveljavljanje. 
Tam, kjer se pojavljajo anomalije pa je potrebno instrumentarij spremeniti 
tako, da bo onemogočeno voditi diskriminacijsko politiko. Nam mora biti pred 
očmi prvenstveno to, kako bomo naš. družbenoekonomski sistem hitreje raz- 
vijali, kako se bomo izognili raznim Scilam in Karibdam, ali pa na novo uredili 
nekatera sistemska vprašanja. Če take in podobne razprave zasledimo na vseh 
nivojih, potem to pomeni, da je potrebno ukrepati. Prepočasni bomo ali pa za- 
meglili bistvo problemov, če se bomo samo pogovarjali o tem, da so stališča 
tega ali onega organa dobra, ne pa tudi energično ukrepati. Nisem govoril o 
konkretnih gibanjih, ki jih analiza nakazuje, ker je moj namen samo ta, da v 
našem zboru enotno rešujemo ta vprašanja, dogajanja usmerimo na efikasno 
samoupravne in odgovorne rešitve problemov, ki v naši družbi nastajajo. Pri 
tem dajemo podporo ukrepom in pogledom, ki jih ima naš izvršni svet. Hvala! 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš 
inž. Ivan Zupan. 

Inž. Ivan Zupan: Uvodoma smo se dogovorili, da danes razprave ne 
zaključujemo in da bomo na osnovi današnje razprave formulirali zaključke. 
Zato ni moj namen delati nobenih povzetkov, hotel bi pa opozoriti na nekaj dej- 
stev, o katerih bo treba še razmisliti in jih morda pri zaključkih upoštevati. 
Ugotavljamo, da beležimo dokaj ugodni količinski napredek v proizvodnji, 
hkrati pa nimamo pregleda nad finančnimi rezultati. Ker so verjetno ti bolj 
skromni, ne bi bilo upravičeno gledati samo skozi prizmo količinskih pokaza- 
teljev. Ko bomo delali zaključke, bomo ob teh finančnih rezultatih imeli vso 
resnost problema pred očmi. Gospodarstvo Slovenije je v letošnjem letu nekako 
skoraj na dvojni stopnji rasti nasproti ostalim republikam oziroma federaciji. 
Ob tej priliki ne smemo pozabiti na priznanje kolektivom, strokovnim ekipam 
in strokovnjakom mnogih gospodarskih organizacij, ki se z muko in trudom 
lotevajo svojih problemov in brez pritiska in izsiljevanja faktorjev izven pod- 
jetij iščejo rešitve v svojih podjetjih. To je potrebno poudariti toliko bolj, ker 
danes v javnosti prevladuje druga misel, ki smo jo dopoldne karekterizirali. 
Nesporno dejstvo je, da bo tisti moment, ko se bomo predstavniki gospodarstva 
znašli v situaciji, da se po drugih metodah doseže več, predstavljal začetek konca 
vsake naše samostojnosti. Ko se lotevamo teh naših notranjih vprašanj, bi ho- 
tel povedati, da čvrsto vztrajamo na pozicijah, da gospodarstva ne smemo na- 
prej obremenjevati in da je treba iskati pota in sredstva, kako bi gospodarstvo 
pričelo razbremenjevati. Toda pri tem načelnem stališču žal opažamo, da je 
veliko zahtev iz potrošnega dela družbe, kaj vse je potrebno še dati in urediti, 
brez jasne orientacije, od kje bo ta denar prišel, vendar s popolnoma jasnim za- 
ključkom, da to lahko plača le gospodarstvo. 



52. seja 199 

Danes se še vedno nahajamo v stanju, ko vsa potrošna sfera zahteva zase 
več. Ko je izvršni svet prevzel določene obveznosti glede reševanja šolstva, 
se je obenem postavil na čvrsto stališče, da to v nobenem primeru ni usmerjeno 
k zadolževanju niti dodatnemu obremenjevanju. Tovariš Jerman bi vam lahko 
več povedal, kakšen napor predstavlja za naše rezerve reševanje tega problema. 

Na vprašanje prestruktuiranja, ki gre večkrat v nasprotno smer, kot ga v 
gospodarstvu zastopamo, se navezuje še drugo vprašanje: zahteva po drugačni 
delitvi dohodka na osebne dohodke in sklade. Zal naraščajo pritiski v škodo 
skladov. Vse močnejše gospodarske grupacije so tu resna izjema. V močnejših 
gospodarskih grupacij z večjim številom zaposlenih vlada velika skromnost 
in so razponi osebnih dohodkov raje premajhni, kot pa preveliki. Žal, pa to ni 
povsod. Imamo vrsto manjših gospodarskih organizacij, prvenstveno tistih, ki 
so v monopolnem položaju, ter imajo samo prizvok in epiteto gospodarske orga- 
nizacije, kjer so razponi osebnih dohodkov zelo veliki. 

Resno razmišljamo, da bomo najbrž morali nastopiti z resnejšimi uskla- 
jevalnimi sredstvi. Tako na primer, dopoldne rešujemo pritožbo direktorja 
manjšega podjetja o tem, da je imel samo 6,5 milijona dohodka v preteklem 
letu. popoldne pa razpravljamo z gospodarsko organizacijo, ki ima 50-krat več 
osnovnih sredstev in ki v slovenskem gospodarskem prostoru nekaj pomeni, pa 
njen glavni direktor ne prejema niti polovice osebnih dohodkov kot ta, ki se 
je pritoževal dopoldne, kakrt ga družba ne upošteva. To poudarjam zaradi tega, 
ker še mnogi mislijo, da tu ne bi smeli posegati. Gospodarstveniki gledamo to 
drugače, osebno jaz tudi in mislim, da bi bilo prav, da bi tu o tem vprašanju 
še nekai rekli. 

Načenjam vprašanje visoke obrestne mere za kredite. Ti krediti so prven- 
stveno za infrastrukturalne objekte naše industrije previsoki. Tako imamo re- 
cimo železarne — o tem je tovariš Arzenšek že govoril, — ki morajo na 100 po- 
enov vrniti kar 160 poenov. Vse to ob pogojih, da je železarna dobila kredit v 
normalnem času in v normalnih tranšah, za dobo desetih let in obrestno mero 
8 %. Vendar to v nobenem primeru ne drži, ker se tranše podaljšujejo. Kredit 
se dodeljuje namesto v petih v osmih letih in naraste na 185 poenov ali celo 
na več. Osebno se zavzemam za zahtevo gospodarstva na znižanju visokih ob- 
restnih mer za kredite. Moram pa tu izjaviti, da nekih velikih izgledov ni. To 
poudarjam zaradi tega, da bi se tega problema lotevali povsod tam, kjer se da 
kaj narediti. 

Ko razpravljamo o teh vprašanjih, mislim, da bi se zdaj morali v naših 
razpravah omejevati na dvoje. Eno kar mislimo, da mora gospodarstvo samo 
narediti doma, da skušnje iz enega gospodarskega področja prenaša na dru- 
gega. Zelo jasno in precizno bi formulirali to, kar mislimo, da je potrebno v 
republiškem vrhu reševati. To zaradi tega, da ne bi nagomilili stvari do take 
stopnje,>da bi zadeve postajale brez izgleda in roki reševanja predolgi. Pri jasni 
razporeditvi bi obstajal tudi vrstni red in možnosti za to, da bi tu kar največ 
naredili v prid našega gospodarstva. Ko načenjamo ta vprašanja, potem se 
resno ukvarjamo s kompetencami moči in učinkovitosti naših uprav, vključno 
izvršnega sveta. 

Tudi tu ni vse tako kot bi moralo biti. Naš predsednik je že dopoldne izjavil, 
kakšna je tu situacija. Predvsem je občutno pomanjkanje pomembnega strokov- 
nega kadra, ki odhaja drugam, ker mu nudijo veliko več. To misel načenjam 
zaradi tega, ker bo tudi na teh področjih treba nekaj spremeniti. Prvenstveno 
upoštevamo in pritrjujemo mnenju gospodarstva, da naj bo republiška politika 
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kreativna. Uprava naj pomaga regulirati in uveljaviti gospodarstvo, ne pa da 
deluje samo kurativno in da pomaga gasiti tam, kjer je pač začelo goreti. V 
planu je več predlogov, ukrepov za izboljšanje dela uprave. Mislimo, da bodo 
znatno prispevali k boljšemu delu uprave. 

Nadalje je bilo omenjeno vprašanje uvoza kapitala. V jugoslovanskem me- 
rilu beležimo samo dva primera in najbrž sta tako redka, da sta vsem znana. 
Ko smo razpravljali z zveznimi funkcionarji o tem vprašanju, smo prišli do 
zaključka, da skoraj pozivajo, naj Slovenija preide s takimi zahtevki in naj pove 
kaj hoče. Sami bomo pomagali, da se razne formalnosti uredijo in tudi glede 
tega vprašanja nekaj naredi. To navajam zaradi tega, da povem, da poskušamo 
na tem področju uveljaviti predloge slovenskega gospodarstva. Sicer je potrebno, 
da gospodarske organizacije dejansko iščejo možnosti za inozemski uvoz ka- 
pitala in če jih najdejo, naj se zglasijo pri pristojnih organih, ki bodo skušali 
z njimi skupaj to tudi realizirati. 

Ko obravnavamo gospodarsko situacijo v preteklem obdobju, jo obravna- 
vamo predvsem s stališča, da bi v njej našli ročice, vzvode in izhode, kaj je 
našemu gospodarstvu storiti, da bi ta minimalni vzpon, ki smo ga dosegli, po- 
skušali držati vnaprej. Naše slovensko gospodarstvo je precej razdrobljeno po 
celotnem slovenskem gospodarskem prostoru. To se na eni strani pozitivno od- 
raža, ker se razlika med mestom in vasjo ne povečuje, ampak celo zmanjšuje. 
Neka ruska delegacija je ugotovila presenetljiv napredek v tem smislu. Na 
drugi strani je naše današnje gospodarstvo razdrobljeno neenotno, nepovezano 
in večkrat med seboj konkurira kot pa, da bi se dopolnjevalo slovensko gospo- 
darstvo, tako postavljeno z reformo — in z vsemi ukrepi po reformi v stalni 
evropski prostor, ne pomeni to, kar bi lahka pomenilo, kar mu dajejo možnosti 
v komparativnih prednostih Slovenije, zlasti pa sposobnost, vnetost in zagretost 
slovenskega delavca. 

Zdaj je treba iz naše slovenske industrije iz teh naših panog formirati 
močne gospodarske stebre, ki bodo v našem gospodarstvu nekaj pomenili. Pod 
pojmom — stebre našega gospodarstva si zamišljamo take gospodarske grupacije, 
ki bodo imele močno in sposobno strokovno vodstvo, ki bo v slovenskem in 
izven slovenskem prostoru nekaj pomenilo. Stebri, ki bodo nekaj pomenili tudi 
glede razvoja in sposobnih kadrov, ki se bodo ukvarjali s trgovanjem, s tržnimi 
analizami, to je z marketingom, ki bodo imeli močan komercialni kader za 
trgovanje doma in na tujem. To je draga infrastrukturalna organizacija gospo- 
darske organizacije, ki jo lahko prenese le močno podjetje. Če bomo uspeli for- 
mirati take stebre našega gospodarstva, potem so realne možnosti, da bi ob 
njih poslovalo stotine naših delavnic, razporejenih po celem teritoriju Slovenije, 
Le-te naslonjene na take močne gospodarske stebre, bi lahko posredovale ob 
minimalni režiji. Strokovni kader, ki ga imajo, bi lahko dejansko usmerjale v 
reševanje svojih strokovnih tehnoloških znotraj organizacijskih problemov. Če 
govorimo o formiranju teh gospodarskih stebrov, potem je prav, da sem kon- 
kreten in da iznesem nekaj misli. 

Ukvarjamo se z integracijo slovenskih železarn. Če bi to naredili pred de- 
setimi leti, bi ta gospodarska panoga danes v našem gospodarskem prostoru 
pomenila vsekakor mnogo več. Tu so priprave v teku. Razmišljamo dalje o 
tesnejšem poslovnem sodelovanju slovenske kovinsko predelovalne industrije. 
V teku so priprave za tako sodelovanje med »Litostrojem« in »STT« Trbovlje 
in med »Metalno« Maribor. Tudi ta podjetja v tej grupaciji nekaj pomenijo. Na 
področju kovinsko predelovalne industrije se ukvarjamo s tem, da bi povezali 
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proizvajalce gospodinjske opreme: »Emo« Celje, »Gorenja-«, »Himo« do »Tikija« 
Ljubljana in »Eta« ter drugih. Menimo, da bi tudi iz teh lahko formirali gru- 
pacijo, ki bi v slovenskem prostoru nekaj pomenila. Tu ne mislimo na formi- 
ranje nobenih monopolov. Menim, da imamo v Sloveniji in v Jugoslaviji dosti 
močno konkurenco. Poskušamo doseči to, da v Sloveniji ne bi med seboj 
konkurirali in se onemogočevali. Ko govorimo o Bosni in Crni gori s predstav- 
niki njihove industrije, lahko ugotovimo, da imajo zelo jasne koncepte o na- 
daljnjem razvoju in močno republiško orientacijo. Samo zato, da se sedaj v 
ločenih podjetjih poskušajo formirati grupacije, ki bodo tudi v tujem gospo- 
darskem prostoru lahko nekaj pomenile. Tu mislim na močnejšo povezavo lesne 
predelovalne industrije, kemične industrije in druge. Poskušamo skratka pri- 
peljati industrijo do tega, da v Sloveniji postavimo močne gospodarske stebre, 
ki bi imeli to infrastrukturno organizacijo, o kateri sem govoril. Potem bi po- 
skušali povezati vso našo ostalo kovinsko-predelovalno industrijo, raztreseno 
tudi po nerazvitih področjih. 

Te misli sem nanizal zaradi tega, ker pri formiranju te politike le prepo- 
gosto naletimo na bolezen, ki je lastna vsem malim narodom. Na tem ne 
bolehamo samo mi Slovenci, za tem bolehajo na primer Avstrijci in Švicarji. 
Veliki narodi: Amerikanci, Rusi, Nemci so v tem pogledu drugače bolj širo- 
kogrudni. Le prehitro se zataknemo na vprašanju, kdo je dobil več, kdo je 
dobil manj, katera regija bo igrala prioritetno vlogo, kakšne bi bile neke druge 
spremembe. Pri tem obtičimo in ne najdemo stičnih točk, da bi naredili korak 
naprej. Menim, da so dogodki zadnjega leta dosti jasno pokazali, da so mnoge 
panoge naše industrije in mnoge gospodarske organizacije v svojem gospodar- 
skem obstoju ogrožene. Ce pa je to res, potem nastopa čas, da se otresemo 
raznih zastarelih pogledov na gospodarjenje in na življenje ter poskušamo 
iskati stične točke in prijeme, ki bi našim gospodarskim organizacijam dale 
prostor, ki jim gre. Menimo, da bi s takimi posegi lahko formirali v Sloveniji 
gospodarske stebre, ki bi v jugoslovanskem merilu nekaj pomenili, in ki bi 
pomenili nekaj tudi v zunanji trgovini. Vsi smo dovolj jasno povedali, da 
moramo izvažati in da bomo svojo vlogo tu morali odigrati. Samo močno 
povezani in dobro organizirani bomo lahko to vlogo odigrali. Te misli sem 
nanizal zaradi tega, da bi jih poskušali upoštevati v naših razmišljanjih in 
v naših.zaključkih o gospodarstvu v prvem polletju. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? (Ne.javi se nihče.) 
Ce nihče več, potem dovolite, da zaključim to razpravo. 

Tovariši, ne bom dajal nekega povzetka, ker gre v tem, kar bom povedal, 
le za moj prispevek v diskusiji. Povzetek bo dala komisija, ki jo bomo izvolili, 
da formulira predloge za zaključke, ki naj bi jih sprejeli na naslednjem zase- 
danju. 

Tovariš Simoneti je po mojem pravilno nakazal, ko razpravljamo o gibanjih 
v gospodarstvu in o zaključnih računih, ter o poslovanju v preteklem letu, da 
se je treba poleg programov in predlogov ukrepov pogovarjati tudi o tem, v 
katero smer razvijati konkretne rešitve. Cela vrsta prispevkov v današnji disku- 
siji je bila na liniji predlogov in vsebine ukrepov, ki naj bi jih v najkrajšem 
času sprejeli. Današnja razprava predstavlja neko prelomnico v naših gledanjih 
na ta problem. Se več, naša gledanja so bila glede tega že prej, vsaj kar 
zadeva gospodarski zbor, dovolj pozitivna in nam dogajanja in smeri ukrepanja 
v Jugoslaviji samo potrjujejo stališča, ki smo jih že pred dalj časa tudi v tej 
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dvorani proklamirali in nanje opozarjali. Mislim tu predvsem na tisto, o čemer 
je danes govoril tudi; tovariš Marine pri prvi točki dnevnega reda, ko je mimo- 
grede omenil, da smo v bistvu živeli v celi vrsti iluzij. Ena od takih zelo 
dominantnih iluzij je prav gotovo bila tudi ta, da je namreč vse mogoče rešiti 
samo znotraj gospodarskih organizacij, da pa je zelo malo tistega, kar naj se 
reši tudi z družbenimi ukrepi nasploh. Ta iluzija je bila zelo prisotna in je bilo 
včasih skorajda heretično omenjati tudi zunanje faktorje izven gospodarskih 
organizacij. Vse to se je zelo rado tolmačilo v tem smislu, kot da gre za nekaj, 
kar je proti reformi. 

V bistvu se srečujemo v sedanjem obdobju z realnostjo. Ta realnost je v 
tem, da je poleg notranjih naporov v samih gospodarskih organizacijah po- 
trebno tudi zavestno družbeno ukrepanje, ki naj koncentrira napore družbe 
kot celote v nadaljnjem razvoju reforme. 

Gre pa še za neko drugo iluzijo, ki jo moramo prav tako podirati. Da je 
namreč učinkovito in možno ukrepanje v gospodarstvu samo na nivoju fede- 
racije. Da je zadrževanje normativne dejavnosti na področju gospodarstva na 
ravni federacije lahko edina pot, ki eliminira vsa nasprotja in težave, ki na- 
stajajo v gospodarskih in družbenih dogajanjih. 

Tudi s to iluzijo je treba obračunati in pospešiti proces usklajevanja po- 
zitivne in veljavne zvezne zakonodaje z ustavnimi načeli. Ta proces' je izredno 
počasen, predvsem v tem, da bi se sedanja koncentracija normativne dejavnosti 
na zveznem nivoju začela spuščati navzdol in da bi se vloga in odgovornost 
republik v gospodarstvu povečala. Tako bi samoupravni organi na ravni fede- 
racije in na ravni republike lahko odločali o bistvenih vprašanjih uskladitve 
razvoja, predvsem pogojev delovanja nacionalnega gospodarstva. 

Vsi se strinjamo s tem, da upoštevanje rezultatov samo nekih poprečnih 
gibanj v jugoslovanskem gospodarstvu pravzaprav nujno vodi do tega, da pred- 
logi republik in med njimi tudi predlogi, ki jih dajemo iz Slovenije, ne morejo 
priti do veljave. Pri tem naj gre za predloge skupščine ali izvršnega sveta, ali 
pa gospodarske zbornice in tudi za predloge drugih organov. Ti predlogi, dokler 
vlada takšna uniformiranost in takšna centralizacija normativne dejavnosti na 
nivoju federacije, ne pridejo do veljave. To je vodilo do neučinkovitosti skup- 
ščinskega dela in do tega, da so se stališča, priporočila, ugotovitve in sklepi sicer 
sprejemali, so se pa premalo upoštevali in so izzveneli v prazno. Takšna situa- 
cija ni bila samo pri tistih stališčih, ki smo jih uveljavljali, oziroma skušali 
uveljavljati nasproti občinam in delovnim organizacijam, ampak predvsem pri 
tistih, pri katerih naj bi prišlo do konkretne formulacije v zvezni zakonodaji, 
da bi se v resnici upoštevala specifičnost nacionalnega gospodarstva in družbe- 
nega razvoja v posameznih republikah. 

Dali smo določene predloge, ki se nanašajo na konkretno spremembo zvez- 
nih predpisov. Takšnih predlogov bomo v nadaljnjem delu imeli še več na 
dnevnem redu. Danes imamo med drugim na dnevnem redu tudi zavarovalstvo, 
kjer so pripravljeni konkretni predlogi. V kratkem bomo imeli v razpravi pred- 
loge, ki zadevajo obveznice, instrumentarij svobodnejšega gibanja sredstev v 
gospodarstvu, to je prelivanja sredstev na osnovi tržnih in ekonomskih kriteri- 
jev. Skratka, to je samo del teh konkretnih predlogov, ki se nanašajo na spre- 
membe in modifikacije zveznih predpisov. 

Mislim, da bi bilai utvara zadovoljiti se v takšni situaciji samo s tem, da 
čakamo na iniciativo zveznih organov. Realna situacija je takšna, da je to težko 
pričakovati od zvezne administracije. V njej so zakoreninjena določena stališča, 
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ki so pogojena z dolgoletnim delom ljudi v določenih strukturah. Hitrejši pro- 
ces v zvezni administraciji ne bi bil možen, ne da bi ga mi sami spodbujali 
z določenimi kreativnimi predlogi. Mislim, da je treba nastopati kvantitativno 
in kvalitativno s svojimi koncepti sprememb zveznih zakonov na raznih področ- 
jih gospodarske dejavnosti. 

Vloga republik in drugih samoupravnih skupnosti naj se torej poveča tudi 
pri gospodarski zakonodaji. Verjetno bi bilo v zvezi s tem koristno dati inicia- 
tivo izvršnemu svetu, da formira potrebno število delovnih skupin gospodarskih 
strokovnjakov in pravnikov z raznih področij gospodarske problematike. Ome- 
njam finance in celoten kompleks davčnega sistema, kompleks poslovanja go- 
spodarskih organizacij, komunalnega in stanovanjskega gospodarstva in posebej 
tudi dejavnost tako imenovanih dejavnosti posebnega družbenega pomena. Te 
delovne grupe bi morale imeti za nalogo, da postopoma — ker gre za izredno 
težko materijo - vendar sistematično začno z ocenjevanjem stanja zvezne 
zakonodaje na teh področjih. Delovne skupine bi dale predloge za spremembe 
v tem smislu, da bi zvezna zakonodaja dejansko reševala v temeljnih in 
splošnih zakonih samo tiste enotne okvire, ki so nujno potrebni in upravičeni 
v jugoslovanskem prostoru. Vse ostale naj bi prepustila iniciativi in samostoj- 
nemu reševanju republik. Tu bo potrebno intenzivno vključevati predvsem 
pravni svet pri izvršnem svetu in sekretariat za zakonodajo, da izvršita dolo- 
čene predhodne priprave na tem področju. 

Dosedanje razprave in tekoča zakonodajna dejavnost, ki teče zdaj v zveznih 
organih, opozarjajo na takšno politiko. Danes smo že slišali več predlogov, s 
katerimi se v celoti strinjam. Gre za vrsto novih predpisov, ki se zelo hitro 
sprejemajo. Zato obstaja nevarnost, da se ne bi zgodilo to, kar smo že leta 
in leta navajeni v naši jugoslovanski praksi, da se zelo radi zatekamo iz ene 
skrajnosti v drugo, na razna poenostavljanja pri reševanju posameznih stvari. 
Zaradi tega je prav gotovo primerno, da načelno prepuščamo maksimalne pri- 
stojnosti tistim, ki lahko v svojih sredinah najbolj primerno rešijo vse tiste 
specifičnosti in potrebne spremembe predpisov, ki se zdaj neposredno priprav- 
ljajo. Na primer, pri davčni politki ostanejo v zvezni zakonodaji le osnovni 
principi; vrste prispevkov, davkov in taks ter njihova višina, način zajemanja 
in delitve sredstev, podrobnosti glede pristojnosti in razdelitve med republiko 
in občinami ter vse drugo pa naj regulira republiška zakonodaja. 

To govorim zaradi tega, ker je tudi v teh predpisih, ki se zdaj pripravljajo, 
nekaj elementov, s katerimi ne moremo soglašati, ne glede na to, da se je 
sicer z večino stališč moč strinjati. Kar je pozitivnega in v bistvu pomeni 
realizacijo določenih principov, ki so bili predlagani že pred enim letom s 
strani republiškega izvršnega sveta in naše skupščine, je v redu. Čeprav takrat 
ni bilo usvojeno, se danes uveljavlja. Mislim na problem premoženjskih taks, 
taks na avtomobile in tako naprej. Toda zadržujejo se določeni elementi, ki v 
bistvu pomenijo ohranjanje »enotnosti« in istih »enotnih rešitev«, ki v svoji 
realizaciji pomenijo samo obratno ohranjanje neenotnosti in neenakega polo- 
žaja določenih grupacij prebivalstva. 

Sprašujem se, kako bo mogoče na primer zagotoviti enotno obravnavanje 
in preprečiti določeno tekmovanje med občinami, kdo bo s čim bolj ugodnimi 
instrumenti privabil na svoje področje razne obrtnike. Kako bo mogoče elimi- 
nirati neupravičene razlike, ki danes obstajajo v raznih kategorijah dela na 
področju dela z zasebnimi sredstvi, če bo prepuščeno občinam še naprej pred- 
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pisovanje različnih stopenj prispevka iz obrtnih dejavnosti za posamezne 
skupine in stroke teh dejavnosti, različne stopnje pavšalnih ali dejanskih osnov 
z odmero prispevkov in davkov, kar se predvideva v tekstu teh predpisov? 

V celotni problematiki je zelo točna tista ugotovitev in družbeno-politična 
ocena tega sistema, ki jo je podal predsednik izvršnega sveta tov. Kavčič: da 
pravzaprav različnost višine posameznih davčnih obremenitev in različna poli- 
tika izterjevanja davkov ne pomeni uveljavljanja demokratičnih pravic komu- 
nalnega sistema. Ugotovil je, da je to diskriminacija in socialni privilegij dolo- 
čenih slojev, da ljudje v tem dejansko ne vidijo samoupravnosti sistema, temveč 
diskriminacijo in neupravičene socialne privilegije. Jasno je, da bo mogoče 
zagotoviti učinkovito zajemanje dohodka vseh tistih zasebnih dejavnosti, ki 
niso rezultat osebnega dela, ampak pridobljenega premoženja, samo na ta 
način, da se te stvari enotno rešujejo v republiki kot celoti. 

Mislim, da je v zvezi s tem potrebno zavzeti čvrstejša stališča tudi do tako 
imenovanih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, ki imajo značaj javnih 
služb in ki so posebnega družbenega pomena. Prav tako pa tudi v elektrogo- 
spodarstvu, prometu, bankah, komunalnih organizacijah in raznih zavodih v 
gospodarski in negospodarski sferi, kjer bi bilo treba, da širše samoupravne 
skupnosti in tudi republika dobijo pooblastilo za sprejemanje predpisov, s kate- 
rimi bi lahko aktivneje vplivale na delitev dohodka, pa tudi na organizacijsko 
strukturo takšnih dejavnosti. Pravzaprav je že nesporna in nujna aktivnejša 
vloga občin in republike na obveznem družbenem dogovarjanju o delitvi do- 
hodka v teh dejavnostih, čeprav niti tega pooblastila še formalno nimajo in 
se samo napoveduje, da ga bodo v kratkem dobile. 

Čisto na kratko še glede deviznega režima. Nesporno je bil osnovni pro- 
blem, ko smo začeli z reformo v našem gospodarstvu, nabava blaga in reproduk- 
cijskega materiala. Tedaj je bilo važno, kako se najbolj znajti, da si boš 
zagotovil delo in polno izkoriščanje kapacitet. Vse težišče problemov je bilo 
na iskanju možnosti za zagotovitev surovin. Problem je torej bil na nabavi, ne 
pa na prodaji. To smo označevali kot osnovno anomalijo, ki jo je treba likvi- 
dirati, da se ustvarijo neki normalnejši pogoji poslovanja. Analogija prav 
gotovo velja na področju zunanjetrgovinskega režima: koliko časa bo še z 
uvozom blaga na osnovi deviz, ki jih zagotavlja družba določenim gospodarskim 
organizacijam, neupravičeno možno ustvarjati največje dohodke? Dokler bomo 
tako poslovali, prav gotovo ne bo reda v našem zunanjetrgovinskem sistemu. 
Poglejmo zapisnik naše razprave v tem zboru pred enim letom v juniju leta 
1967, ko smo razpravljali o gibanju gospodarstva in o tekoči gospodarski pro- 
blematiki. V diskusiji je bilo takrat izrečeno mnogo tehtnih besed ravno na 
račun prevelike liberalizacije in tudi določenih iluzij, ki si jih na tem področju 
delamo z fetišiziranjem tujega blaga. Lahko smo zelo zadovoljni, da je maršal 
v svojem zadnjem govoru tako naglasil ravno vprašanje uvoza. Njegova izvaja- 
nja so v bistvu pomenila potrditev tistih stališč, ki so se tudi v tej dvorani že 
slišala. Treba je hkrati ponoviti, da so mnogi takrat to našo diskusijo vzeli kot 
antireformsko. Trdili so, da dajemo potuho slabemu gospodarjenju in zapiranju 
tržišča. Pri tem pa je bil poudarek na tem, da je treba vendarle voditi takšno 
ekonomsko politiko, ki bo zastopala interese najprej domačega proizvajalca, 
potem pa šele tujega. Zahtevali nismo nič več kot to, da sta eden in drugi v 
enakopravnem položaju, ne pa da sta pravzaprav tuji proizvajalec in tuje delo 
na boljšem. Takrat smo se zavzemali za to, da se uvede kontrola cen ravno pri 
tistem uvoznem blagu, ki se uvaža za devize, ki jih daje družba po sistemu 



52. seja 205 

distribucije. Za kontrolo cen smo bili zato, ker ta uvoz nima nikakršne zveze 
s konkretnimi rezultati, ki jih gospodarske organizacije ustvarjajo na področju 
izvoza, na področju ustvarjanja deviz. 

Tudi v tej smeri je potrebno, da dopolnjujemo naše predloge v tem sistemu. 
Prepričan sem, da je ta razprava dala dovolj pobud. Tudi referat tovariša Simo- 
netija predstavlja široko področje za kvalitetne premike ne samo v formuliranju 
stališč, temveč predvsem konkretnih ukrepov. V zvezi s tem želimo imeti mož- 
nosti, da takšne ukrepe v interesu gospodarstva tudi sprejemamo. 

Mislim, da bi s tem lahko zaključili to točko dnevnega reda in prešli na 
ostale točke. Ker pa bo seja verjetno precej dolga, bo najbrž prav, če pred tem 
odredim kratek odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 16.15 in se je nadaljevala ob 16.35.) 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci. Nadalju- 
jemo s sejo. 

Pred zaključkom te točke moramo sprejeti še odlok o ustanovitvi te komi- 
sije in jo tudi imenovati. Besedilo bi bilo naslednje: 

1. ustanovi se skupna komisija republiškega in gospodarskega zbora za 
pripravo predloga, priporočil, stališč in ukrepov za nadaljnji razvoj gospodar- 
stva v letu 1968; 

2. komisijo sestavlja 11 članov, predsednika izvoli komisija izmed poslancev 
na svoji prvi seji; 

3. komisija mora pripraviti predlog priporočil, stališč in ukrepov za na- 
daljnji razvoj gospodarjenja v letu 1968 najkasneje do 10. julija 1968 in ga 
predložiti Skupščini SR Slovenije. 

4. v komisijo se izvolijo: 
a) člani republiškega zbora: Mirko Jamar, Milan Kristan, Franci Puhar in 

Avgust Majerič, 
b) člana gospodarskega zbora: inž. Anton Kovič in Franc Lamut, 
c) člana izvršnega sveta: Rino Simoneti in Ivan Zupan in 
č) funkcionarji republiške uprave: Svetko Kobal, Riko Jerman in Jože 

Novinšek. 
Kdor je za ta, predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Predlog je soglasno sprejet 
in je s tem zaključena tudi ta točka dnevnega reda. 

Predlagam, da namesto — po vrstnem redu predlagane 5. točke — najprej 
razpravljamo o 7. točki dnevnega reda, in sicer o osnutku zakona 
o visokem šolstvu, z namenom, da se formulira mnenje našega zbora k temu 
zakonu. 

Ali se strinjate s tako spremenjenim dnevnim redom? Poslanci se strinjajo. 
Ker ni ugovorov smatram, da je moj predlog sprejet. 

Osnutek zakona ste prejeli skupaj s sklicem za današnjo sejo. Naš odbor 
za družbenoekonomske odnose je predložil pismeno poročilo zboru. V njem 
predlaga, naj bi predložil gospodarski zbor pristojnima zboroma, to je repu- 
bliškemu in prosvetno-kulturnemu mnenje k osnutku zakona. Samo poročilo 
je pravzaprav že formulirano tako, da ga lahko dopolnimo z eventualnimi 
dodatki, ki bi sledili iz razprave. Za poročevalca je bil na odboru določen 
njegov predsednik, tovariš Franc Lamut. Tovariš Franc Lamut ima besedo. 
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Franc Lamut: Tovarišice in tovariši poslanci. Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose je 14. 6. 1968 obravnaval osnutek zakona o visokem šolstvu. 
V razpravo smo se vključili že po določenih izdelanih stališčih in osnutkih, 
tako, da smo lahko v času, ki nam je bil odmerjen, zavzeli in določili načelna 
stališča, ki jih predlagamo zboru v sprejem in odobritev. 

Naše načelno stališče in kažipot pri razpravi nam je bila čimbolj racio- 
nalna organizacija mreže zavodov za visokošolsko izobraževanje. To smo tudi 
posebej poudarili v poročilu. Razmah visokega šolstva je imel v ekstenzivnem 
gospodarstvu na eni strani pozitivne rezultate, na drugi strani pa nega- 
tivne posledice. Te so, če jih skušam na kratko osvetliti, predvsem preozko 
prilagajanje študija vsakokratnim potreham delovnih organizacij. Nekaterih 
strokovnjakov smo izšolali preveč, drugih premalo, šolski sistem smo razvijali 
nenačrtno in v premajhni povezavi z dejanskimi potrebami in možnostmi 
našega gospodarskega in družbenega razvoja. Prav tako odbor v poročilu po- 
sebej opozarja, da osnutek zakona ne daje gospodarstvu dovolj vpliva pri so- 
odločanju in ustvarjanju visokošolskih zavodov in analizi primernosti visoko- 
šolskih programov. Po tem osnutku odloča samo pedagoški znanstveni svet. 
Mislim, da to ne bi bilo potrebno in zato tudi predlagamo zagotovitev vpliva 
gospodarstva ne samo prek svetov visokošolskih zavodov, ki rešujejo samo 
personalna in finančna vprašanja, marveč, da dajejo o programih obvezno 
mnenje predvsem visokošolski zavodi in ustrezne strokovne organizacije z 
raznih področij. Zaradi tega smo bili tudi v odboru enotni, da vztrajamo 
na stališču zagotovitve aktivnejšega sodelovanja visokošolskih zavodov z gospo- 
darstvom in z diplomiranimi zaposlenimi kadri v tej dejavnosti. 

Odbor je imel pripombe tudi glede povezanosti med univerzo in visoko 
šolo. V osnutku zakona ugotavljamo, da je združevanje obvezno za fakultete 
in univerze, dočim je združevanje visokih šol neobvezno. To praktično pomeni, 
da ni vezi med posameznimi vrstami visokošolskih zavodov, čeprav imajo precej 
skupnih zadev, kot na primer usklajevanje interesov programiranja; izkorišča- 
nje raziskovalnih potencialov, uveljavljanje sistema delitve po vrednosti dela 
in tako dalje. Zaradi tega kaže povezati vse visokošolske zavode v skupnost 
visokošolskih in višješolskih zavodov, ali v univerzitetno skupnost in ne le 
v skupnost fakultet. Podpirati je treba odločnejšo usmeritev v vzgoji kadrov, 
ki jih potrebuje slovensko gospodarstvo. 

Tako bi morala odločilnejšo vlogo odigrati univerzitetna skupnost kot 
osrednja visokošolska institucija. Zaradi tega menimo, da je nujno potrebno 
čim tesnejšo povezavo sorodnih fakultet in višjih šol predvideti tudi z za- 
konom. Možnost formalne povezave posameznih institucij in tudi eventualno 
vključevanje višjih šol v organizacijo univerze mora biti dana tudi v zakonu. 

Odbor je precej podrobno razpravljal tudi o vprašanju ustanovitve in 
odprave visokošolskih zavodov. Podpira v osnutku zakona pravilno postavljeno 
stališče, da se pri ustanavljanju in odpravi visokošolskega zavoda z zakonom 
upošteva tudi močnejši vpliv gospodarstva. Kot vedno, bo gospodarski zbor 
in tudi širša slovenska javnost razpravljala o tej spremembi. Hkrati se po- 
stavlja vprašanje verifikacije tistih višješolskih zavodov, ki niso bili ustanov- 
ljeni z zakonom. Teh je verjetno samo nekaj primerov v Kranju in jih bo 
treba urediti tako, da jih verificiramo ali pa z revizijo ugotovimo, če so ti 
zavodi potrebni ali ne. 

Glede omejevanja vpisa so bila izražena na odboru razna stališča in dolo- 
čeni pomisleki. Predvsem v tem, da predvideva osnutek soglasje izvršnega sveta 
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za omejitev vpisa. Na odboru so prišla do izraza, mnenja, da niti ne bi bilo napak, 
če ima takšno pooblastilo izvršni svet. Močneje pa je prišlo do izraza stališče da 
naj tisti, ki se vpiše na neko fakulteto ali višješolski zavod, kjer je kadrov že 
dovolj, nosi rizik sam. Na drugi strani je protiutež in protipredlog glede dileme, 
če ne kaže investirati sredstva za določeno izobraževanje na tista področja, kjer 
je kadrov dovolj in, če je to najbolj smotrno. Na tem področju torej nismo 
zavzeli nekega jasnega stališča. Nimamo pomislekov glede omejevanja vpisa, 
niti, da bi do te omejitve ne prišlo. Prav tako je bilo poudarjeno, da izhaja iz 
osnutka zakona predvsem favoriziranje kvalifikacij univerzitetnega učitelja in 
da bi moral zaikon predvideti tudi možnost habilitacije posameznih strokovnja- 
kov izven univerze, predvsem s področja gospodarstva in drugih samostojnih 
inštitutov. Vsekakor meni odbor, da bi kazalo tudi na današnji seji zborov pod- 
preti prizadevanja za čim boljšo kvaliteto univerzitetnih,učiteljev, za racionali- 
zacijo in za trdnejše sodelovanje in povezavo univerze v celoti. Končno bi bilo 
treba poudariti tudi Večjo obveznost študentov glede rednega študija. 

Izražena so bila tudi mnenja, ta so prezentirana v poročilu, ki je pred 
vami, da bi na določen način kazalo kontrolirati, oziroma sproti spremljati 
znanje študentov in ne samo na izpitih. Spremljati in zagotoviti bi bilo treba 
tudi močnejše uveljavljanje vloge študentov v samoupravljanju na fakultetah 
ali visokošolskih zavodih. Kazalo bi torej razširiti soodločanje študentov v 
posameznih samoupravnih organih fakultete, univerze ali zavodov tudi glede 
vpliva na program in organizacijo študija in drugih zadev, ki jih obravnavajo 
fakultetni organi samouprave. 

Stališče odbora je bilo, da se omogoči predstavnikom družbeno-politične 
skupnosti enakopravno sodelovanje v teh svetih glede vseh vprašanj, ki se 
obravnavajo na svetu univerze ali fakultete, vključno z delitvijo osebnega 
dohodka in končno tudi močnejši vpliv pri programu in organizaciji dela. 

Odbor ni imel nobenih pomislekov, da se takšna vloga ne bi omogočila 
tudi predstavnikom študentov. Glede ponovnega vpisa se je odbor zavzel za 
varianto, da se lahko študent enkrat v času študija med semestrom ali letnikom 
ponovno vpiše; če to želi večkrat pa le na osnovi utemeljene prošnje in z 
dovoljenjem organa zavoda, kar naj določi procedura. 

Nadalje je imel odbor pripombo glede samega raziskovalnega dela na 
univerzi. Smatramo, da tega ne bi kazalo preozko jemati, marveč je treba v to 
pritegniti tudi razne zavode in fakultete. Kazalo bi resneje urediti že obstoječe 
kapacitete v raznih inštitutih, razvojnih službah, v razvojnih oddelkih gospo- 
darskih vej itd. 

Skušal sem na kratko obrazložiti stališča, ki jih je zavzel naš odbor v 
obravnavi tega zakonskega osnutka. Stališča ,so prezentirana tudi v pisme- 
nem poročilu. Da bi razprava lažje in hitreje potekala, sem smatral za dolžnost, 
da sem v kratkih besedah obrazložil še nekaj stališč našega odbora. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Besedo želi tovariš 
Drago Seliger, predsednik odbora za kulturo in prosveto republiškega zbora. 

Drago Seliger: Spoštovani predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
V svojih pojasnilih glede osnutka zakona bi želel poudariti nekatere temeljne 
dileme, ki so prišle v dosedanji javni razpravi na dan. Uvodoma naj povem 
nekaj besed o dosedanjem delu komisije, katere plod je osnutek zakona, ki ga 
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imate pred seboj, zlasti še zaradi tega, ker niste bili spočetka seznanjeni z vso 
problematiko. 

Skupščini SR Slovenije so bili skoraj pred tremi leti predloženi v potrditev 
statuti vseh visokošolskih zavodov in tudi združenj. Pristojni odbori skupščine 
in strokovna služba so jih proučevali več mesecev in rezultat tega dela je bil, da 
je skupščina statute samo delno potrdila. Odložila pa je potrditev statutov v ti- 
stem njihovem delu, ki ureja organizacijo učnega in znanstvenega dela. Hkrati 
sta republiški in prosvetno-kulturni zbor imenovala komisijo v naslednjem se- 
stavu: inž. Marko Bule, dr. Aleksander Bajt, dr. Majda Benedik, inž. Janez 
Beravs, dr. Vladimir Bračič, dr. France Cerne, Janez Hočevar, inž. Jurij Ivane- 
tič, dr. Roman Modic, inž. Zoran Pire, Franc Pivec, dr. Vojan Rus, dr. Jože 
Slivnik, dr. Lujo Suklje, inž. Marjan Tepina, Mirko Zlender in Drago Seliger. 

Kasneje je bil sestav komisije nekoliko spremenjen, ker so mnogi tovariši 
odšli na druga delovna mesta. Skupščina je tej komisiji naložila nalogo, da 
upoštevajoč gospodarsko in družbeno sliko Slovenije in njene dejanske potrebe 
po kadrih, tako glede strukture kot tudi števila in kvalitete, pripravi predloge 
za smotrno ureditev in za nadaljnji razvoj visokega šolstva v naši republiki. 
Predlogi naj bi bili takšni, da bo dosežena čimvečja usklajenost in medsebojna 
povezanost zavodov ter zagotovljena večja učinkovitost in kakovost njihovega 
dela. Komisija je bila zadolžena, da pripravi tudi ustrezne predloge za spre- 
membe oziroma dopolnitve sedanje zakonske ureditve s tega področja, če bi se 
pokazalo to za potrebno. Komisija je pričela takoj delati in je svoja stališča 
sproti pošiljala v obravnavo šolskim zavodom in njihovim združenjem. O njiho- 
vih pripombah je razpravljala še preden je formulirala končne sklepe, ki jih je 
sprejela Skupščina SR Slovenije na seji republiškega in prosvetno-kulturnega 
zbora dne 20. aprila 1967. leta. Ti sklepi so bili objavljeni v »Uradnem listu 
SR Slovenije«. 

Skupščina ni sklepov komisije bistveno spreminjala; naročila pa je pri- 
stojnim republiškim organom, da poskrbe v okviru obstoječih predpisov za 
njihovo uresničenje in da naj prično s pripravami za sprejem novega zakona 
o visokem šolstvu. S tem pooblastilom skupščine je komisija nadaljevala z 
delom. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo ter za zakonodajo sta ji 
nudila vso pomoč pri sestavljanju osnutka zakona, ki je pred vami. Na zadnji 
seji, ko je komisija sprejela končni osnutek zakona, so člani komisije izjavili, 
da zakonski osnutek ne predstavlja popolnega akta in da bo treba vnesti vanj 
marsikatero spremembo in dopolnitev. O tem naj odloča skupščina in vsa slo- 
venska javnost. Člani komisije so se zavzeli za temeljne intencije osnutka 
zakona na podlagi lastnega prepričanja in bogatih delovnih izkušenj bodisi 
v delovnih organizacijah, bodisi na visokošolskih zavodih. Komisija se je hotela 
pri pripravi osnutka deloma držati intencij in sklepov skupščine za nadaljnji 
razvoj visokega šolstva, vendar vsebujejo sklepi več priporočil. Ti so na splošno 
zelo obsežni. Iz osnutka zakona je izpustila več sklepov, oziroma je predvidena 
razširitev, da naj sklepe upoševajo statuti visokošolskih zavodov in združenj ter 
republiška izobraževalna skupnost. 

Naj preidem na zasnovo zakona in na njegove temeljne intencije, ki so' iz 
osnutka zakona res težje razvidne, še bolje pa bi bilo, če bi imeli pred seboj 
sklepe za nadaljnji razvoj visokega šolstva. 

Stanje na področju visokega šolstva je posledica prizadevanj iz preteklosti, 
da naj bi zavodi še med šolanjem zagotovili čim večje število specializiranih 
različnih strokovnih kadrov, v okviru ene stroke, in da se naj zato študij čim 
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bolj razčleni. Po mnenju komisije je pretirana specializacija že med študijem, 
pri čemer so bila bolj poudarjena predvsem neposredna uporaba znanja, ki so 
vodila k splošni teoretski izobrazbi. S tem so se hkrati preobremenjevali učni 
načrti, kar je povzročalo težnje za podaljševanje študija. Te težnje so močno 
prisotne še sedaj. 

Sedaj traja poprečni študij na fakulteti 6 let in 8 mesecev, kljub temu, 
da je zakonsko predvideno štiri leta. Specializacija in stopnjevanje študija na 
podlagi inverzije sta privedla do osnovanja večjega števila notranjih organiza- 
cijskih enot zavodov. To je povzročilo potrebo po zelo povečanem številu učnega 
kadra za uporabne predmete in občasno relativno manjše število učencev, kar 
je imelo v finančnem pogledu za posledico podaljšanje študija. Ob tem naj 
opozorim na tolmačenje pojasnila osnutka zakona tudi s strani tega odbora, 
da se pripisuje ekstenzivnost visokega šolstva vplivu delovnih organizacij na 
vsebino in organizacijo izobraževanja. Menim, da gre pri tem samo za nespo- 
razum, saj je namreč pojasnilo k osnutku zakona slabo formulirano. Komisija 
je smatrala, da je pri realizaciji specializiranega, stopnjevanega študija pre- 
cenjevala možnost in učinkovitost vpliva delovnih organizacij na samo organi- 
zacijo izobraževanja. To velja zlasti za izobraževanje tistih strokovnjakov, ka- 
terih disperzija je po raznih strokovnih področjih zelo velika. Ce je ustreženo 
specialnosti neke delovne organizacije, potem se nujno zanemarjajo druge 
delovne organizacije. Gre namreč za to, da komisija načelno zavrača izobraže- 
vanje v smislu prilagajanja šolskih programov vsakokratnim specifičnim po- 
trebam delovnih organizacij. Visokošolski sistem mora biti sestavni del celot- 
nega družbenega razvoja in ne more biti njegov privesek, ki bi sledil opera- 
tivnim potrebam gospodarstva, ali celo delovnega mesta z aplikativnimi znanji 
in kazuistično iz dneva v dan. Sklepi skupščine pravijo, da takšno izobraževanje 
samo na videz zadovoljuje potrebe delovnih organizacij, dejansko pa ne ustreza 
hitremu razvoju znanosti, tehnike in nenehno se spreminjajočim tehnologijam 
v delovnih organizacijah. Strokovnjaki z visoko izobrazbo morajo uspešno sle- 
diti temu razvoju in postati morajo njegovi nosilci seveda le tedaj, če bodo 
obvladali temeljna in teoretična znanja svoje stroke. Takšna znanja omogočajo 
tudi uspešnejšo vključitev diplomantov v mnoga delovna mesta iste stroke s 
tem, da jih je treba seveda poprej krajši čas usposabljati. 

Pri tem je treba poudariti, da sedanje stanje na področju visokega šolstva 
ni posledica slabega gospodarjenja na tem področju, marveč realizacija stopnje- 
vanega specializiranega študija. Torej gre v prvi vrsti za najbolj bistveno 
vprašanje konceptov zakona, v katerem je hkrati vsebovan odnos do racionali- 
zacije na tem področju. Ali naj visoka šola vzgaja strokovnjake neposredno za 
delovno mesto, ali naj posreduje splošno poglobljeno teoretsko izobrazbo? Do- 
datno specialno izobrazbo, zlasti izobrazbo za delovno mesto, naj daje praksa 
oziroma specialno izobraževanje ob ali na delovnem mestu. Takšno podiplomsko 
izobraževanje naj izvajajo visokošolski zavodi na osnovi posebnega programa 
in dogovorov z zainteresiranimi delovnimi organizacijami. Te oblike izobraže- 
vanja zahteva tudi osnutek zakona. Glede enotnosti visokošolskega sistema naj 
povem tole: skupščina je v sklepih napisala, da predstavlja enotnost na tem 
področju enotnost splošnih izobraževalnih in vzgojnih smotrov. Tako pojmovana 
enotnost vsebuje tri različne in zaključene izobraževalne ravni in sicer: višje 
izobraževanje, visoko izobraževanje in podiplomsko izobraževanje. Te ravni se 
med seboj razlikujejo po svoji vsebinski in deloma tudi organizacijski ureditvi. 
Vsaka raven mora zagotavljati zaokroženo in celovito znanje. Le tak odnos med 
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posameznimi ravnmi izobraževanja lahko zagotovi smotrno izobraževanje stro- 
kovnjakov, ki jih potrebuje praksa, oziroma družba. Mnogo je bilo v javni 
razpravi govora o enotnosti visokošolskega sistema, vendar udeleženci do sedaj 
vsebine te enotnosti še. niso opredelili. Komisija je smatrala, da morajo biti 
posamezni visokošolski zavodi v prvi vrsti obrnjeni s svojimi programi delov- 
nim organizacijam in potrebam družbe in ne k nekemu dozdevnemu sistemu, 
ki se v končni konsekvenci zreducira na tehnično izenačevanje učnih načrtov. 

Takšne tendence nosijo po našem mnenju permanentno nevarnost za 
vzgojo strokovnjakov, ki morajo imeti zaključno izobrazbo na prav 
takšnem nivoju kot jo zahteva družbena delitev dela na posameznih področjih. 
Problem enotnosti visokega šolstva ni tako enostaven, kot si ga običajno zamiš- 
ljamo. Njega ne predstavljajo neke vzgojne deklaracije. Nekatere višje šole 
se prav z gledišča tako imenovane enotnosti zavzemajo, naj zakon določi, da 
tudi one lahko raziskovalno delajo. Pri tem ne mislijo na vse višje šole, marveč 
samo na tiste, ki naj bi bile z zakonom določene. V tem je prav gotovo neka 
določena nedoslednost. Hkrati se zagovarja enotnost določenih višjih šol in 
fakultet glede pedagoškega in znanstvenega dela, zanemarja pa se enotnost 
višjega šolstva. Po mnenju komisije ne moremo urejati sistema višjega in 
visokega šolstva glede na njegove osnovne funkcije in na trenutno stanje posa- 
meznih zavodov. 

Nekaj besed še o vprašanju sodelovanja zavodov in neposrednih uporab- 
nikov kadrov in njihovega vpliva na oblikovanje učnih programov. Gre namreč 
za problem, malodane za mišljenje, da visokošolski zavodi živijo povsem samo- 
stojno življenje in da so povsem odtrgani od naše prakse. To lahko često sli- 
šimo in čitamo. Iz uradnih dokumentacij, ki jih je imela komisija na razpolago, 
je moč ugotoviti, ,da je gospodarstvo sodelovalo pri obravnavanju nekaterih 
visokošolskih zavodov. Na primer: trgovinska zbornica Slovenije je bila pobud- 
nik za ustanovitev višje ekonomske komercialne šole. Potrebo za njeno ustano- 
vitev je utemeljevala z lastnimi podatki o skrajno nezadovoljivi strukutri 
zunanjetrgovinskih kadrov. Pobudo za ustanovitev tehnične šole so dale nepo- 
sredno zainteresirane delovne organizacije in celo obljubile, da jo bodo sofinan- 
cirale. Potreba za ustanovitev višje šole za socialne delavce je bila argumenti- 
rana s 3000 manjkajočimi socialnimi delavkami, ustanovitev šole za telesno 
vzgojo s pomanjkanjem 1200 učiteljev, potreba za ustanovitev višje pravne šole 
z manjkajočimi 375 pravniki in v prihodnjih letih bi jih bilo možno zaposliti 
še 372. Ustanovitev višje stomatološke šole je bila argumentirana z manjkajo- 
čimi 300 zobnimi terapevti. To so samo utemeljitve za nekatere šole. Na podo- 
ben način se je utemeljevalo podaljševanje študija na visokih šolah in fakulte- 
tah. Znan je primer, da je podjetje »Iskra« iznenada napovedalo zelo veliko 
potrebo po elektro-inženirjih v času svojega največjega vzpona. Ko pa je prišla 
gospodarska reforma, te potrebe niso bile več aktualne. 

V luči takšnih podatkov, ki so brez dvoma temeljili na zelo hitrem in seveda 
ekstenzivnem razvoju našega gospodarstva, je temeljila reforma visokega šol- 
stva pred osmimi leti. Poskus, kako te potrebe čim htireje zadovoljiti, je bila 
vsekakor pretirana specializacija, inverzija in stopnjevan študij. Zato lahko 
danes ocenjujemo, da je bil ekstenzivni razvoj gospodarstva, šolstva in drugih 
družbenih služb obojestransko pogojevan, ne pa, da je za ekstenzivnost krivo 
samo gospodarstvo ali samo šolstvo. Ob gospodarski reformi je gospodarstvo 
dokaj hitro spremenilo napovedani razvoj, kar se je najprej izkazalo na pod- 
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ročju zaposlovanja. To seveda ne pomeni, da potrebuje manj kvalificiranih 
strokovnjakov. Nasprotno, potrebuje jih še več. Zato je komisija predlagala kot 
sklep ugotovitev, da ekstenzivnost ni v prevelikem številu visokošolskih zavo- 
dov. Reforma je zahtevala zlasti drugačno strukturo usposobljenih strokovnja- 
kov. Hitrim in strukturalnim spremembam se ne more prilagajati za delovno 
mesto specializiran študij, ker je ta močno enostransko usmerjen. Hkrati ne 
smemo zanemariti, da je izobraževanje po svoji naravi dolgoročna storitev, 
vezana na več šolskih generacij. Mnogo lažje se šolstvo prilagaja gospodarstvu 
v sistemu izobraževanja za širše strokovno področje. Komisija je tudi z gledišča 
zahtev gospodarske reforme prišla do zaključkov, da je ekstenzivnost predvsem 
znotraj zavodov. 

V javni razpravi je bilo mnogo pripomb, češ da osnutek zakona ne predvi- 
deva možnosti, da bi gospodarstvo oziroma drugi činitelji, ki potrebujejo visoko- 
šolske strokovnjake, sodelovali pri ustanavljanju zavodov, pri analizi in spre- 
jemanju učnih programov. Komisija takšnega sodelovanja nikakor ni odkla- 
njala. Zato mislim, da je povsem upravičeno vnesti v zakon določbo, da je 
potrebna obvezna razprava o programih s strani ustreznih institucij, preden 
ga dokončno sprejme pedagoško znanstveni svet zavoda. To pa ne bi smelo 
pomeniti obveznosti samo za zavode, temveč tudi za institucije, ki so zainte- 
resirane za te programe. 

Opozorim naj, da se da iz dokumentov, ki jih je imela komisija na razpo- 
lago, ugotoviti, da so fakultete vložile veliko dela v reorganizacijo študija in 
da so pri programih in potrjevanju učnih načrtov sodelovali strokovnjaki ozi- 
roma gospodarske organizacije. Ne bi vas želel utrujati z vsemi fakultetami, 
vendar imam dokumentacijo o tem, kako se tak program sprejema. Morda naj 
navedem za ilustracijo fakulteto za strojništvo, kjer so sodelovali zavod za var- 
jenje »Litostroj«, strojna tovarna Trbovlje, tovarna železniških vozil »Metalna«, 
železarna Jesenice, Štore, Ravne in »Impol«. Pripombe so poslali še Zveza 
študentov-strojnikov, Zveza strojnih inženirjev in tehnikov, gospodarska zbor- 
nica, Litostroj, metalurški inštitut TAM, tovarna vozil Boris Kidrič in direktor 
zavoda za varjenje. To se pravi, da je napačna miselnost javnosti, da ne obstaja 
nobena povezava med šolo in prakso. Komisija sprejema vse tiste pripombe, ki 
se zavzemajo za to, da bi bila ta povezava še prirodnejša in večja. 

Ugotavlja se tudi, da je veliko odprtih vprašanj še tudi v okviru statusa 
študenta. Mislim, da je tu problem, ki prav gotovo ni samo naš. Z njim 
se več ali manj ukvarja vsa Evropa in vse univerzitetne in visokošolske institu- 
cije. Seveda ne bi kazalo mladi univerzi in mladim visokošolskim zavodom, kot 
je na primer naša univerza, naprtiti vseh grehov, ki jih imajo univerze, ki 
obstajajo že nekaj sto let in da ne bi kazalo stvari poenostavljati. V bistvu 
gre namreč za dve tendenci. Imamo tendenco strukture, ki smatra, da je uni- 
verza samo najvišja institucija, ki posreduje humanistično zgodovinsko znanost. 
Tej tendenci se na drugi strani upira tako imenovana ekstremistična tendenca, 
tehnokratska in menežerska. To pomeni, da je univerza servis. Naročimo take 
in take dobave ter v takem in takem času. Skratka, odvzemamo univerzi tisto 
objektivno prirodno funkcijo, ki jo zmeraj ima v družbi, kot pravi profesor 
Đorđević v nekem svojem članku, da je »tovarna proizvajalnih sil«. Prav spričo 
današnjega razvoja so proizvajalne sile eden najvažnejših elementov splošnega 
razvoja. Ne samo zdravil in klinik, marveč predvsem ljudi, ki bodo upravljali 
s temi stroji in tehniko, nam je treba. 

14» 
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Seveda je še vrsta vprašanj, kot na primer vloga študentov, vloga nepo- 
srednih koristnikov, o poti, ki naj zagotovi odpreti univerze in vse visokošolske 
šole in podobno. 

Želel bi opozoriti še na nekaj, o čemer je tovariš predsednik že govoril. To 
je vprašanje znanstvenega dela na višjih šolah in univerzah, ki je najbolj 
sporno vprašanje v javni diskusiji. Želel bi reči, da je nemogoče in smešno 
trditi, da bi komisija odrekala nekomu pravico do znanstvenega dela. Menim, 
da ni mogoče nikomur prepovedati znanstvenega dela. To je ustavna pravica. 
Komisija je izhajala iz realnih potreb in iz realne situacije. Ce z zakonom posta- 
vimo zahtevo, da vse višje šole znanstveno delujejo, potem smo jim dolžni zago- 
toviti tudi vse pogoje za tako delo. To pa pomeni laboratorije, kadre, skratka, 
pomeni vse tisto, kar pomeni v končni konsekvenci, zagotoviti velika materalna 
sredstva. Zato ni vprašanje, ali je nekdo za to, da se znanost forsira, ali je proti 
njej. Komisija je smatrala, da to ni funkcija višje šole, marveč funkcija in 
obveznost fakultete. Te morajo gojiti znanost, višje šole pa jo kvečjemu lahko. 
To sem želel pojasniti zato, ker je bilo glede tega precej pripomb in diskusij v 
naši javnosti, češ, nekaterim se odreka pravica do znanstveno-raziskovalnega 
dela. Želel bi poudariti, da kljub vsem »velikim besedam« o znanosti vendarle 
razpolagamo z dokaj žalostno sliko naših vrhunskih ustanov. Ne vem, koliko je 
profesorjev, ki bi morali biti znanstveniki in imeti doktorate znanosti, zdi pa 
se mi, da je teh manjše število. To je bilo tudi eno od vodil komisije, da je 
postavila tako ostre pogoje za izvolitev in za kandidaturo univerzitetnega pro- 
fesorja. Želel bi pojasniti na to zapiranje in na delno napačen zaključek vašega 
odbora, ki meni, da imajo znanstveni kadri možnost, da delujejo na univerzi 
samo kot predavatelji-lektorji, tisti pa, ki so na univerzi, so lahko profesorji, 
bodisi redni ali izredni. Zakon o tem ne govori in izenačuje znanstvene in peda- 
goške sodelavce glede na stopnjo kvalifikacije, ki jo dobijo. Doktorat je pa 
osnova. Tisti, ki gre v pedagoško delo, pripravi še pedagoško predavanje. Ti, 
ki pa delajo v proizvodnji, obdržijo status znanstvenika in imajo iste pogoje za 
kandidaturo, se pravi, na izpraznjeno mesto na fakulteti, kot tisti, ki že dela 
na njej. Tu ni diskriminacije, še več: zakon postavlja, da je pri ocenjevanju 
dela nekega univerzitetnega profesorja predvsem pomembno tisto delo, ki ga 
je opravil v zadnji dobi, preden je bil izvoljen. To zaradi tega, da preprečimo, 
da bi nekdo predložil že n,a začetku svoje kariere doktorat, potem pa zahteval, 
da bi postal profesor, ne glede na to, ali je resnično delal znanstveno. Razen 
tega pa še zato, da reelekcija dejansko dobi svoj smisel in da se pregleda pred- 
vsem njegovo znanstveno raziskovalno delo v zadnjem obdobju. 

Kljub temu bo komisija ponovno proučila ta problem. Kolikor bo potrebno, 
bo prenesen statut vnaprejšnje habilitacije in statut univerze v zakon. To je 
možno, sicer pa je status vključen v statut univerze. 

Končno bi navedel nekatere pomanjkljivosti zakona glede sodelovanja štu- 
dentov pri samoupravljanju in sploh pri življenju in delu univerze. Mislim, da 
so več ali manj upravičene tiste kritike, ki pravijo, da smo ta status omejili 
več ali manj na formalno predstavništvo študentov v univerzitetnem in fakul- 
tetnih svetih. Moram reči, da je komisija obravnavala ta zakon s študenti. Od 
njih je prejela pripombe, vendar so v bistvu študentje, saj v takratni fazi pred 
nekaj meseci, v glavnem potrdili ta zakon. Smatrajo, da je pomembna zlasti 
kvaliteta učenja, racionalizacija učnih načrtov in integracija materialnih ter 
kadrovskih sredstev. S tem daje ta zakon zagotovilo zahtevam študentov. Zad- 
nji študentski dogodki in njihova izredna politična angažiranost bodo verjetno 
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privedli do novih predlogov za sodelovanje študentov v univerzitetnih in tudi 
v nižjih organizacijskih enotah kot je univerza in fakulteta, kjer bi kot enako- 
praven partner imeli svoje mesto in vlogo. 

Tovarišice in tovariši, vsi predlogi, ki jih je komisija dobila, se zbirajo. Ko- 
misija bo skušala proučiti vse te predloge, ker meni, da je to v skladu z inten- 
cijami in s hotenjem vseh, ki razpravljajo o tej problematiki. Tako bo potem 
predložila osnutek zakona tudi skupščinskim organom, s čimer bo opravila svoje 
delo. 

Dovolite, da s tega mesta poprosim, da se vaš zbor kot tudi vse delovne 
organizacije, zlasti večje, vključijo v to javno razpravo in da bi po možnosti 
vsi, ki bodo ali so v njej razpravljali, dali kar najbolj konkretne predloge zakon- 
skih določil. Tako bo možno na podlagi stališč in mnenj izdelati najboljši 
zakonski predlog. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Prosim, tovariš Drago 
Kolar. 

Dr. inž. Drago Kolar: Rad bi dodal samo kratko pojasnilo k temu, 
kar smo že slišali. 

V razgovorih v odborih in s strokovnimi delavci gospodarskih organizacij 
o tem zakonu smo skušali tudi razčiščevati vprašanje, kaj je dopustilo nekje 
preveč ekstenzivni razvoj našega visokega šolstva in preveč raznih specializi- 
ranih usmeritev, o tem je govoril tudi tovariš Drago Seliger. Tudi v gradivu je 
zapisano, da so gospodarske organizacije precej prispevale k taki ekstenziv- 
nosti študija. 

Nedvomno je, da so take pobude prihajale tudi s strani nekaterih gospodar- 
skih organizacij, ki so si tako hotele zagotoviti bolj ozke specialiste. Vendar je 
treba pri tem upoštevati, da so želje po ekstenzivnosti močno doma prav tako 
tudi na univerzi. Zato je želja tega zakona, da bi vpeljal več reda v organizacijo 
študija in preprečil stihijnost. Gospodarstvo samo je dostikrat opozarjalo, da 
je proti preozki usmeritvi, proti prevelikemu številu zelo specialnih predmetov, 
ki preobremenjujejo študenta, kar gre tudi na škodo njegove osnovne izobrazbe' 
Hkrati je opozarjalo, da so nekateri bistveni teoretični in osnovni predmeti, ki 
so danes vse bolj potrebni gospodarstvu, na univerzi zanemarjeni. Danes je 
— govorim o tehničnemu kadru, ki je predvsem pomemben za gospodarska pod- 
jetja — zanj v podjetjih zelo malo možnosti izobrazbe. Vedno je namreč nekaj 
novega in prav pri tem naša univerza in fakultete vse premalo sledijo moder- 
nemu razvoju tehnike v svetu. Na to opozarjajo celo naša gospodarska podjetja. 
Mislim, da so to take pobude, ki bi jih morale upoštevati tudi univerza in fakul- 
tete. Na to smo mislili, ko smo predlagali, naj bi se omogočila tudi gospodarstvu 
razprava o učnih načrtih in vpliv na njih. Tovariš Seliger je povedal primer 
strojne fakultete, ki je znana in jo vsa strojna podjetja priznavajo in poudar- 
jajo kot primer res dobrega sodelovanja. Seveda so še nekatere fakultete, ki se 
zapirajo vase. Predvsem tem želimo omogočiti vpliv drugih, torej gospodarskih 
organizacij na njihove učne načrte. Zato menimo, da je treba tudi to vnesti 
v zakon. 

Nekaj bi bilo treba še omeniti in sicer naš predlog, da naj bi se univerza 
še bolj povezovala z gospodarstvom. V zakonu bi bilo treba vsaj nakazati, naj 
bi se raziskovalno delo univerzitetnih učiteljev opravljalo tudi v razvitih gospo- 
darskih organizacijah, v razvojnih oddelkih ali v samostojnih inštitutih. Iz bese- 
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dila zakona se namreč vidi samo ena možnost in sicer, da se-raziskovalno delo 
opravlja v raziskovalnih enotah univerze. Vsaj to možnost bo treba nakazati, ker 
bomo s tem preprečili marsikatero dupliranje. Vemo namreč, da imamo več 
enakih raziskovalnih laboratorijev in da so močne tendence o uvajanju novih. 
Vsi pa so pomanjkljivo opremljeni. To bi bilo torej treba nedvomno še upo- 
števati, kar smo predvideli tudi v našem predlogu. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? (Ne.) Potem pred- 
lagam, da zbor pooblasti tovariša Draga Kolarja, tovariša Franca Lamuta in 
mene, da dokončno formuliramo stališča. Gre zamo za eventualne dopolnitve, ki 
izhajajo iz današnje razprave, upoštevajoč tudi razpravo tovariša Seligerja. Gre 
torej za določeno preciziranje in za dopolnitve tega teksta. Takšno mnenje naše- 
ga zbora bomo poslali komisiji in ga potem zagovarjali, če bomo ugotovili, da 
eventualno določena stališča niso bila upoštevana. Hkrati bi pooblastili tovariša 
Franca Lamuta, da zastopa naše mnenje na seji republiškega zbora in tovariša 
Draga Kolarja na seji prosvetno-kulturnega zbora, ko bosta rzpravljala o tem 
zakonu. 

Se strinjate s takšnim predlogom? (Da.) Je kdo proti? (Nihče.) Menim, da 
je predlog sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda in sicer na problematiko 
zavarovalstva. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli informacijo zavarovalstva in mnenje 
republiškega sekretariata za finance in gospodarske zbornice SR Slovenije. O 
tej problematiki je razpravljal odbor za gospodarsko programiranje in finance 
in predložil zboru pismeno poročilo. V njem predlaga, da zbor sprejme predlog 
ugotovitev in sklepa predlogov za spremembo in dopolnitve temeljnega zakona 
o zavarovanju in zavarovalnih organizacijah in zveznega zakona o pogojih za 
ustanovitev in za poslovanje zavarovalnic in pozavarovalnic. Gre torej za nepo- 
sredne spremembe, ki jih predlagamo v zveznih predpisih. Tudi predlog teh 
ugotovitev in sklepa ste v besedilu, ki ga predlaga odbor, prejeli z gradivom. 

O teh predlogih je razpravljala tudi zakonodajno-pravna komisija. Njeno 
pismeno poročilo je priloženo. Sicer je majhna sprememba, ki jo predlaga zako- 
nodajno-pravna komisija, in sicer v točki I./III, kjer gre za redakcijsko ustrez- 
nejše preciziranje, tako kot je to razvidno iz poročila komisije. V skladu s 
175. členom poslovnika skupščine smo te predloge in ugotovitve poslali tudi 
izvršnemu svetu. Za predstavnika je bil določen Ivan Zupan, za poročevalca 
odbora pa Stane Pungerčar. Najprej vprašam oba predstavnika, se pravi tova- 
riša Pungerčarja kot poročevalca odbora in tovariša Ivana Zupana kot pred- 
stavnika izvršnega sveta, če morda želita k temu predlogu še kaj dodati? (Ne 
želita.) 

Začenjam razpravo. Povabljeni so bili tudi predstavniki zavarovalnic, ki 
jih vabim k razpravi. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ludvik Cipot. 

Ludvik Cipot: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Predloženi sklep v predlogu za sprejem in dopolnitev temeljnega zakona o 
zavarovanju in zavarovalnih organizacijah in zveznega zakona o pogojih za 
ustanovitev in za poslovanje zavarovalnic in pozavarovalnic v celoti podpiram. 
Smatram, da je bil že skrajni čas, da se te vrste dejavnosti loti tudi skupščina, 
da se v teh dejavnostih napravi določen red in uredijo odnosi. Zavarovalstvo 
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je bilo do nedavnega zelo centralizirano in tudi zelo administrativno urejeno. 
Ce vzamem za primer, denimo decentralizacijo iz leta 1961 in jo analiziram, 
potem lahko ugotovim, da je ta decentralizacija bila le formalna. Še naprej je 
namreč ostala samo ena zavarovalna organizacija v Jugoslaviji, to je jugoslo- 
vanska zavarovalna skupnost. Vodila je vso tarifno politiko tako imenovane 
zavarovalnice. Več sto zavarovalnic v Jugoslaviji pa so le imele firmo. S to 
sedanjo reorganizacijo, oziroma integracijo, ki je nastopila konec lanskega leta 
in stopila v veljavo s 1. januarjem letošnjega leta, hoče jugoslovanska zavaro- 
valna skupnost, ki je s svojo slabo politiko pripeljala zavarovalstvo v velik 
deficit, 86 milijard S dinarjev, še naprej zadržati pozicije monopolista. Ta 
težnja se kaže predvsem v tem, da ji je uspelo doseči tak zakonski predpis, ki 
pušča tej organizaciji pri taki izgubi 22 milijard suficita iz nekaterih aktivnih 
zavarovalnih panog. Poleg tega je v zakonskih določilih tudi pooblastilo tej 
organizaciji, da deficit 86 milijard enakopravno razdeli na vse novo formirane 
zavarovalne organizacije v Jugoslaviji, kar končno pomeni na celotno gospodar- 
stvo Jugoslavije. Takega primera oziroma privilegija si skoraj ne moremo 
zamisliti. Želim povedati, da je jugoslovanski zavarovalni skupnosti uspelo 
prenesti ta sredstva v novo zavarovalno organizacijo »Jugoslavija« zaradi tega, 
ker ni uspelo sklicati organov upravljanja tako imenovanih skupščin s strani 
jugoslovanske zavarovalne skupnosti, da bi odločali o teh sredstvih. Dalje 
menim, da ne moremo tudi mimo samega imena »Jugoslavija«. Ne vem na 
kakšne ambicije so mislili pri tem. Poleg omenjenih sredstev si je ta organiza- 
cija zagotovila tudi upravljanje s sredstvi potresnega sklada v višini 20 mili- 
jard S dinarjev. Ta sredstva bi morali že lani, po sklepu skupščine, decentralizi- 
rati. Bili so že tudi neki razgovori z bankami tudi v Ljubljani. Toda ostalo je 
samo pri sklepu, ker pač tega niso hoteli. 

Vse to kaže na izjemen položaj te zavarovalne organizacije, kar še danes 
povzroča motnje v jugoslovanskem zavarovalstvu. To je čisti ekonomski pritisk 
na mnoge zavarovalne organizacije, ki naj bi zdaj postale odvisne. Podatek 
zavarovalnice »Sava« pove, da »Jugoslavija« dolguje tej slovenski zavarovalnici 
nad 3 in pol milijarde dinarjev. Teh obveznosti še do danes ni poravnala z 
raznimi izgovori na SDK in na druge formalne akte. 

Predlagam, da se predloženi sklep predloga za spremembo zakona o zava- 
rovalnih organizacijah sprejme in da se deficit v zavarovalstvu najprej pokrije 
s suficitom Jugoslovanske zavarovalne skupnosti. 

Likvidacijo izgube naj opravi nevtralno telo, najbolje komisija pri sedaj 
formiranem združenju zavarovalnih organizacij Jugoslavije. 

Spremenijo naj se pogoji za ustanovitev in poslovanje zavarovalnic po 
predlogu, kar je v predloženem sklepu tudi navedeno. Predlagam še, da se 
čimprej doseže decentralizacija sredstev potresnega sklada, o katerem sem go- 
voril prej, in prenese upravljanje tega sklada na združenje zavarovalnih orga- 
nizacij Jugoslavije. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima pred- 
stavnik zavarovalnice »Sava«, tovariš Lado Peternel. 

Lado Peternel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Pol leta mineva, odkar smo praktično uveljavili nove zavarovalnice in s tem 
novo organizacijo in nove gospodarske in finančne odnose v tej gospodarski 
dejavhosti. To, sicer kratko obdobje, pa je že dovolj dolgo, da je pokazalo 
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določene zakonske slabosti, nedoslednosti ter iz predpisov izvirajoči neenak 
začetni položaj med zavarovalnimi organizacijami. Te zakonske slabosti v praksi 
še povečujejo sicer nujne težave pri prehodu iz prejšnjih na pol administra- 
tivnih odnosov in razmer v poslovne delovne pogoje, metode upravljanja in 
gospodarjenja v zavarovalnih organizacijah. 

Zavarovalstvo je bilo v monopolnih pogojih praktično vseh 22 let po osvo- 
boditvi s tem, da je imelo prvih 16 let enotno monopolno organizacijo, potem 
pa formalno organizacijsko decentralizirano organizacijo z nad 130 pravno 
samostojnimi zavodi. Ti pa so bili dejansko po svoji funkcionalni moči podruž- 
nice jugoslovanske zavarovalne skupnosti, v katerih rokah je bilo — kot je že 
omenil tovariš poslanec Cipot — praktično vse odločanje o ekonomiki in tehniki 
zavarovanja v Jugoslaviji. Danes imamo 11 zavarovalnih organizacij, med kate- 
rimi se jih 10 ukvarja z direktnimi posli, ena je specializirana pozavarovalnica 
in med desetimi so tri mešane organizacije, ki opravljajo direktne in indirektne 
posle zavarovanja. Ekonomska moč teh organizacij, ki so nastale z združeva- 
njem prejšnjih občinskih in medobčinskih in njihovih republiških skupnosti, je 
različna. Sedem organizacij je kolikor toliko sicer ne izenačenih, marveč so 
vsaj v ekonomskem pogledu zaokrožene, medtem ko so tri zavarovalnice izrazito 
majhne. Ena, v izvajanju poslanca Cipota omenjena privilegirana zavarovalnica 
»Jugoslavija«, ima poseben položaj, ki ji ga daje temeljni zakon o zavaroval- 
nih organizacijah. Reforma o zavarovalstvu je bila torej skrajna gospodarska 
nujnost, predvsem iz dveh glavnih razlogov. Treba je bilo celotno sistemsko 
urediti položaj te panoge in ga uskladiti z našim temeljnim gospodarskim kon- 
ceptom plansko tržnega gospodarstva ter z nadaljnjo razširitvijo pravic samo- 
upravi] alcev pri gospodarskih odločitvah. To je terjalo odpravo monopolnega 
položaja zavarovalnic ter uvedbo konkurence. 

Novi zavarovalni sistem oblikujejo štirje zvezni zakoni in spremembe v 
nekaterih drugih zveznih zakonih, kolikor se nanašajo na prejšnja obvezna 
zavarovanja. Ti zakoni so: temeljni zakon o zavarovalnicah, zakon o pogojih za 
poslovanje zavarovalnih organizacij, zakon o obveznem zavarovanju rizika 
potresa in zakon o obveznem zavarovanju v prometu. Gospodarski javnosti so 
premalo znani splošni rezultati prejšnjega sistema organizacije in financiranje 
zavarovalstva, temelječega na obveznosti in monopolu. Obveznosti jugoslovan- 
skega zavarovalstva so znašale na koncu leta 1967 v celoti 1070 milijonov N di- 
narjev, to je 107 milijard S dinarjev. Formalni nosilec teh obveznosti je v 
smislu določil temeljnega zakona pravni naslednik bivše jugoslovanske zavaro- 
valne skupnosti že omenjena zavarovalnica »Jugoslavija« v Beogradu. Dejanski 
plačniki teh obveznosti bodo vse zavarovalnice, oziroma točneje rečeno, sedanji 
in bodoči zavarovanci, ki bodo morali zaradi tega pet let plačevati večje 
premije. 

Na osnovi prehodnih odločb temeljnega zakona o zavarovalnicah so mo- 
rale del teh obveznosti že pokriti prejšnje občinske in medobčinske zavaroval- 
nice ter njihove republiške skupnosti. Tako znaša, upoštevajoč dejstvo, nepo- 
kriti znesek obveznosti 86,3 milijarde S dinarjev, oziroma 863 milijonov novih 
dinarjev. Vsota teh obveznosti, upoštevajoč že omenjeno delno pokrivanje s 
sredstvi lokalnih zavarovalnic in njihovih republiških skupnosti, je znašala v 
SR Srbiji 352 milijonov N dinarjev, v Socialistični republiki Hrvatski 332, v 
Socialistični republiki Sloveniji 154, v Socialistični republiki Bosni in Herce- 
govini 98, v Socialistični republiki Makedoniji 86 in v Socialistični republiki 
Crni gori 48 milijonov N dinarjev. Časovna dinamika zapadlosti teh obveznosti 
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je različna. Približno tretjina vseh obveznosti je zapadla 15. aprila letos, drugi 
dve tretjini pa zapadeta postopoma, kakor se pač izplačujejo škode, nasfale 
pred 1. januarjem letošnjega leta, ki gredo v smislu omenjenih določb temelj- 
nega zakona, v breme, oziroma se izplačujejo v imenu in na račun pravnega 
naslednika Jugoslovanske zavarovalne skupnosti, to je sedanje zavarovalnice 
»Jugoslavije«. 

V glavnem bosta zapadli ostali dve tretjini obveznosti v letošnjem in v 
prihodnjem letu; manjši del pa še v letu 1970. Od vsote obveznosti zavaroval- 
nice »Jugoslavije« v Sloveniji odpade 132 milijonov terjatev na zavarovalnico 
»Sava« in 21 milijonov N din na zavarovalnico Maribor. 

Širša javnost je slabo obveščena o vzrokih takšnih ekonomskih rezultatov 
v jugoslovanskem zavarovalstvu. Na kratko bi lahko navedel med objektivnimi 
vzroki silovito naraščanje škode v minulih 4 letih. Imeli smo poplave in točo, 
torej škodo v kmetijstvu in tudi v prometu. Dalje je bilo močno povečanje 
prometnega davka v letu 1962 do 1965, ki je bil dejansko tempiran na to, da 
likvidira ekonomsko bazo takratne decentralizirane zavarovalne" organizacije. 
Prometni davek je pobral nad 40 milijard S dinarjev samo s svojim poveča- 
njem, medtem ko je v celoti od 48 milijard, pobral 8 milijard davka, kakršen 
je bil običajen pred tem povečanjem. Nadaljnji vzrok je bilo tudi prepočasno 
prilagajanje premij, glede na povečana izplačila škod, torej slabosti tarifne 
politike. Subjektivni vzroki pa so bili predvsem neustrezni sistem organizacije, 
nezadostne gospodarske zainteresiranosti za zavarovalstvo, zlasti pa neustrezen 
način izravnavanja nevarnosti po piramidskem sistemu organizacije in hierar- 
hičnem sistemu organizacije, ki je tedaj obstajala. 

Razen primanjkljajev je prejšnji sistem zapustil tudi presežke nekaterih 
vrst zavarovanja, predvsem v transportu in deloma v obveznem zavarovanju 
zoper nezgodo. V celoti je bilo viška približno 230 milijonov, od tega jih je 
ostalo v sklepnem računu, zaradi prejšnjega sistema izravnavanja nevarnosti, 
pri sedanji zavarovalnici »Jugoslavija« 227 milijonov, torej Po normalni 
gospodarski logiki bi govorili le o razliki med presežki in manjki, med izgu- 
bami in dobički, če se tako izrazimo. Vendar dejansko ni tako, ker je zakon 
določil, da dobi presežke v glavnem le ena zavarovalnica, medtem ko izgubo 
pokrivajo solidarno vse. 

Zaradi tega je pravni naslednik bivše jugoslovanske zavarovalne skupnosti, 
to je zavarovalnica »Jugoslavija«, v privilegiranem položaju iz naslednjih treh 
razlogov: zakon ji je prepustil 227 milijonov N dinarjev viška iz aktivnih vrst 
zavarovanja; drugič, zakon ji je dal obračun za poravnavo obveznosti iz starega 
sistema, kar pomeni kliring, ki omogoča v obdobju petih let zbiranje od vseh 
zavarovalnic na leto pod približno 140 milijonov N dinarjev ali 14 milijard S di- 
narjev. Ta sredstva mora sicer uporabljati za pokrivanje izplačil zavarovalni- 
cam, vendar daje že minimalno zadržavanje te vsote v banki velikanske obresti 
in druge velike poslovne prednosti pred drugimi organizacijami. In končno, 
zakon ji je dal edini pravico zbiranja premije za obvezno zavarovanje rizika 
potresa, ki je predpisan s posebnim zveznim zakonom. Te premije dajejo po 
njihovem sedanjem stanju letni dotok 7 do 10 milijard S dinarjev. Obračanje 
in oročevanje te vsote v banki zopet daje velike in neupravičene prednosti v 
primerjavi z drugimi zavarovalnicami. Ce seštejemo vse te prednosti le za 
obdobje petih let, dobimo vsoto 1370 milijonov N dinarjev, oziroma 137 mili- 
jard S dinarjev. Od te vsote bo približno 65 milijard ohranila zavarovalnica 
»Jugoslavija« za sebe, približno 70 milijard S dinarjev pa bi morala v petih 
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letih sukcesivno vrniti zavarovalnicam za pokrivanje njenih obveznosti, ki jih 
opravljajo zanjo, t. j. za »Jugoslavijo«, v tem času. Velja omeniti, da za obvezno 
zavarovanje nima časovne in zneskovne omejitve in da bo trajalo, dokler bo 
veljal sedanji zadevni zakon. V petih letih bo zbranih nad 400 milijonov novih, 
oziroma 40 milijard S dinarjev rezerv pri zavarovalnici »Jugoslavija«. 

Tovariš poslanec Cipot je omenil, da je v petih mesecih zavarovalnica 
»Sava« kreditirala zavarovalnico »Jugoslavija« s 35 milijoni N dinarjev, oziroma 
3,5 milijarde S dinarjev. V smislu sedanjega teksta zakona bi bila ta dolžna 
poravnati ta znesek zavarovalnici »Sava«. Se pravi, da je to že kreditni saldo 
zavarovalnice »Sava« pri njej. Dosedanja prizadevanja za plačilo tega zneska, 
od katerega je večina zapadla že 15. aprila, niso imela nobenega uspeha. Glede 
na obrazložene privilegiranosti mislim, da je popolnoma utemeljen predlog za 
odpravo teh privilegijev, ki jih ima zavarovalnica »Jugoslavija«, in ustvaritev 
enakih gospodarskih pogojev za vse zavarovalnice v državi. 

Se nekaj o zakonu o pogojih za poslovanje zavarovalnic, oziroma o statusu 
začetne varnostne rezerve zavarovalnic. 

Praktični pomen začete varnostne rezerve je v tem, da zagotavlja likvid- 
nost novih zavarovalnic, torej takšnih, ki začno z delom. Naše sedanje zavaro- 
valnice so nove samo kot na novo registrirane pravne osebe, ki sicer nadaljujejo 
delo prejšnjih zavarovalnih organizacij. Za solventnost zavarovanja ima pomen 
predvsem njegova tekoča tehnična premija, dalje pozavarovalni odnosi in 
pogodbe, redna varnostna rezerva in druge tehnične rezerve. Začetna varnostna 
rezerva je torej namenjena predvsem začetni likvidnosti in je po svoji višini 
mnogo premajhna, da bi lahko resnično nadomestila ali občutneje dopolnila 
vse druge vrste rezerv v zavarovalstvu. 

Za primer navajam, da bo znašal letos na primer redni dotok premij pri 
večini sedanjih zavarovalnic nad 150 do 300 milijonov N dinarjev, le 3 manjše 
zavarovalnice v državi bodo kasirale približno 40—50 milijonov tekočih teh- 
ničnih premij. V primerjavi teh številk za začetno varnostno rezervo, pred- 
pisano po zakonu, ki mora biti sedaj 16 in po dveh letih 32 milijonov, vidimo, 
da, pri večini zavarovalnic praktično ne igra nobene pomembne vloge glede 
solventnosti njihovih obveznosti. Zaradi tega lahko mirno trdimo, da nekateri, 
predvsem pa zavarovalnica »Jugoslavija«, strahotno pretiravajo z naglaševa- 
njem pomena začetnih rezerv in njihovega statusa v bančnem, oziroma v kre- 
ditnem sistemu. 

Del tiska v SR Srbiji, predvsem v Beogradu v zadnjih tednih in dnevih 
alarmantno informira javnost, da bo jugoslovansko zavarovalstvo bankrotiralo, 
če se karkoli spremeni glede statusa- teh rezerv. Očitno je namen teh objav 
s strani nekaterih prizadetih krogov posredno vplivati na razpoloženje v zvezni 
skupščini, ki bo že v kratkem razpravljala o teh problemih. Vendar so dejstva 
drugačna. Sprememba tega predpisa je ne le z gledišča zavarovalne teorije, 
marveč tudi z gledišča realne gospodarske potrebe in pomena popolnoma ute- 
meljena. Nasprotno, vztrajanje na sedaj predpisanem statusu te rezerve brez 
vsake potrebe, podražuje zavarovanje glede na dejstvo, da bi morala večina 
zavarovalnic dobiti ta denar izven svojih lastnih sredstev. 

Dovolite mi, da ob tej priliki povem še nekaj. Čeprav je sedanjim zava- 
rovalnicam zapustil prejšnji sistem nemajhne dolgove, ni nobenega razloga 
dvomiti v solventnost. Tekoče obveznosti zavarovalnic niso ogrožene, saj so 
solventne najmanj toliko, kolikor je gospodarstvo nasproti zavarovalnicam. Res 
se pri nekaterih zavarovalnicah pojavljajo prehodne težave zaradi plačilnih 
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zamud, ki tarejo gospodarstvo in ne morejo v rokih plačevati premije. Kar 
zadeva obe slovenski zavarovalnici, lahko izjavim, da teh težav skoraj nimata, 
predvsem zaradi množine drobnih neobveznih zavarovanj. Se posebno to lahko 
trdim za zavarovalnico »Sava«, ki ima med jugoslovanskimi zavarovalnicami 
prvo mesto glede števila zavarovanj in sicer približno 900 000. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog ugoto- 
vitev in sklepov k predlogu za spremembo in dopolnitev temeljnega zakona o 
zavarovanju in zavarovalnih organizacijah ter zveznega zakona za ustanovitev 
zavarovalnic in pozavarovalnic. V predlog je vključen tudi amandma zako- 
nodajno-pravne komisije in je redakcijskega značaja. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog ugotovitve in sklepa soglasno sprejeli. Ugo- 
tovitve in sklepe bomo posredovali gospodarskemu zboru zvezne skupščine. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda in sicer na obravnavo 
predloga za izdajo zakona o modernizaciji ceste: državna meja pri Šentilju—Ma- 
ribor—Celje, Ljubljana—Postojna-Razdrto-državna- meja pri Novi Gorici, ki ga 
je skupščini poslal izvršni svet. 

Za predstavnike sta določena inž. Ivan Zupan in Ivo Bernard. 
Dodatno h gradivu k tej točki ste prejeli še informacijo o investicijskem 

programu avtoceste Šentilj—Ljubljana—Gorica, ki jo je predložil cestni sklad. 
Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje ter odbor za storitvene 
dejavnosti sta razpravljala o tem predlogu za izdajo zakona in piedložila 
pismena poročila. V njih predlagata dopolnitev druge točke načel, na katerih 
naj zakon temelji, sicer pa se z osnovnimi načeli zakona strinjata. Za poio- 
čevalca odbora je bil določen Peter Skok. Poleg tega je tudi zakonodajno- 
pravna komisija obravnala ta predlog za izdajo zakona in dala svoje poročilo. 

Vprašam predstavnike izvršnega sveta, če želijo sodelovati v razpravi? 
Besedo želi Boris Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Kljub pozni uri mi dovolite samo nekaj uvodnih misli k predlaganemu zakonu. 
Izvršni svet se temeljito zaveda velike odgovornosti, ki jo daje predlog tega 
zakona. Ne samo zaradi doslej naše največje investicije, temveč še posebno 
zaradi ekonomske funkcije, ki naj bi jo imel ta objekt. Prav to dejstvo je 
spodbudilo prejšnji izvršni svet in zlasti še sedanji k razmeroma energični akciji, 
ki je končno pripeljala do predloga za izdajo zakona. Poudariti moram, da 
izdajo zakona ne predlaga le izvršni svet, temveč stoji za tem predlogom širok 
krog institucij in posameznikov, ki so se v minulih letih precej angažirali pii 
tem problemu. 

Dokumenti, ki jih je pripravil cestni sklad s svojimi sodelavci, so zbudili 
na mnogih formalnih in neformalnih posvetovanjih tolikšen interes, da se je 
za problem zainteresiralo celotno slovensko narodno gospodarstvo in tudi jav- 
nost. Želim torej čim bolj zgoščeno obrazložiti razlog, zakaj se je izvršni svet 
odločil predlagati izdajo tega zakona. Opozoril bi na nekatera ustiezna dejstva 
in se ne bi zadrževal na kompleksni problematiki, ki so jo že izčrpale mnoge 
razprave, članki in konference. 
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Izvršni svet se je odločil, da sprejme naslednja dejstva: spričo silovitega 
naraščanje domače in turistične motorizacije so obstoječe hitre ceste v Slove- 
niji nasičene. To pomeni ozko grlo v slovenskem transportu in tudi v celotnem 
jugoslovanskem turističnem prometu. Cesta Šentilj—Gorica je ena glavnih med- 
narodnih smeri v mednarodnem prometu, ki teče po Sloveniji. Hkrati je, po 
mnenju izvršnega sveta najbolj bistvenega pomena to, da je obravnavana rela- 
cija dominantna slovenska gospodarska magistrala. Nanjo gravitira v ožjem 
smislu 40% prebivalstva in 48 Vo družbenega produkta Slovenije. To so torej 
tri izhodišča, ki se nanje oslanjamo, ko predlagamo to odločitev. V dosedanjih 
razpravah smo slišali pripombe, zakaj se s predlaganim zakonom omejujemo le 
na traso Šentilj—Gorica in da bi bilo zelo koristno izraziti z zakonom tako 
družbeno odločitev, ki bi upoštevala vse slovenske hitre cestne smeri in vsaj 
cestni križ. S to pripombo se izvršni svet v celoti strinja in izključuje mož- 
nosti, da v primernem času predloži tudi tak zakon. Razprave in nekatere 
študije o tej trasi so terjale več kot dveletno delo. To torej pomeni, da celot- 
nega cestno-transportnega problema danes še ne moremo prikazati. Zato se 
zavestno omejujemo le na tisto prometno potezo, ki vzbuja najmanj dvomov. 

Se dve dejstvi želim poudariti. Smo v veliki časovni stiski glede na pro- 
metne tokove, ki so doslej prehiteli vsa naša predvidevanja. Poleg tega bi 
bili v veliki časovni stiski tudi glede možnosti kreditiranja s strani medna- 
rodne banke. Drugič, dosedanja spoznanja so pripeljala do sklepa, da ne 
moremo obravnavati cestnega problema ločeno od drugih transportnih oblik. 
Naš politični položaj terja, da v najkrajšem realnem času izdelamo predlog 
kompleksnega transportnega sistema v Sloveniji, ki mora zajeti ne samo cestni 
promet, temveč tudi železniški, zračni in vodni z vsemi manipulacijskimi centri 
in prometnimi vozlišči. Izvršni svet se je tega problema delno že lotil v okviru 
koncepta dolgoročnega ekonomsko-političnega razvoja in regionalno-prostor- 
skega plana v Sloveniji. 

Večina udeležencev v razpravah na odborih skupščine se je strinjala glede 
oblike zakona. Zakon naj ne bi obravnaval podrobnosti, temveč le bistvena 
načela. Podrobnosti kot so odseki, tehnični elementi, profil ceste, roki in kon- 
strukcija financiranja naj bi se določali z odloki, temelječimi na predlaganem 
zakonu. Takšno odločitev posebej podpira dejstvo, da je to razmeroma dolgo- 
trajno investiranje z relativno zahtevnimi finančnimi, tehničnimi in organizacij- 
skimi postavkami. Tu moramo vsekakor biti elastični, kar nam pravna oblika 
odlokov tudi omogoča. 

Prepričani smo, da se vsa slovenska javnost zaveda pomembne odločitve, 
ki jo sprejema skupščina v obliki predloženega predloga za izdajo zakona in 
sicer, da pomeni gradnja te magistrale eno naših največjih nacionalnih obvez- 
nosti. S tega gledišča je odgovornost vseh izvajalcev, planerjev in projektan- 
tov zelo velika. Ze dosedanja razmišljanja se nagibajo k ideji o interesnih skup- 
nosti izvajalcev, to je cestnega sklada, gospodarstva, bank in drugih subjektov, 
ki se morajo lotiti naloge s kar največjo stopnjo moderne organizacije dela in 
mobilizacije nam dostopne moderne tehnike. 

Pri vsem tem ne gre za reševanje enega najbolj perečih gospodarskih pro- 
blemov, pač pa velja opozoriti na velik ekonomski impulz, ki ga bo vsekakor 
sprožila gradnja tega objekta na mnoge sektorje našega gospodarstva in sicer 
na projektivo, gradbeništvo, na cementno industrijo, na proizvodnjo železa in 
opreme, kar je vse v sedanjem obdobju pomembno za zaposlitev. 
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Glede možnosti investiranja je prav, da že sedaj rečemo nekaj besed. Naši 
dosedanji izračuni kažejo, da je investicija z gledišča financiranja dokaj realna. 
Ze danes so dostopni finančni viri in sicer devet in pol milijard S din do 1. 1970 
iz 1 Vž dopolnilnega prometnega davka, nadalje 5—6 milijard na leto od 
lanskoletne podražitve bencina za 20 din in dohodki od cestnine. Resno raču- 
namo, da bomo po letu 1970 namenili sredstva iz republiškega proračuna v 
višini 20 °/o zveznega prometnega davka od goriv, upoštevajoč vse možnosti, 
ki se odpirajo v zvezi z lastnimi sredstvi, tujimi krediti in morebiti tudi z 
notranjim posojilom. Financiranje tega objekta ni nikakršna iluzija. Posebej 
opozarjam, da se s tem projektom Slovenija prvič vključuje kot večji interesent 
za posojilo pri mednarodni banki za obnovo in razvoj. Zakon o modernizaciji 
te ceste služi kot objektivni dokument, ko trkamo na vrata, ki so nam. bila 
do sedaj zaprta. Kljub temu ne zahtevamo od federacije nobenih sredstev. Celo 
kredit mednarodne banke, če ga bomo dobili, bi vračali lahko sami, seveda 
pod pogojem, da slovenske banke in gospodarstvo samo razpolaga z devizami, 
ki bi jih dobili s kreditom v ta namen. 

Tovarišice in tovariši poslanci. Zavedamo se, da bi bil ta zakon, kolikor 
sprejmete predlog za njegovo izdajo, resnično samo načelne narave. Toda tudi 
s takim, kot ga predlagamo, urejujemo osnovna vprašanja kot so investitorski 
posli, financiranje, uvedba cestnine in način oddajanja del. Predvsem pa z njim 
izražamo zavestno odločitev, da tudi v Sloveniji čimprej začnemo graditi 
moderne cestno prometne objekte. 

Predsednik Miran Goslar: Začenjam razpravo. Prva se je javila po- 
slanka Nada Martelanc-Kajfež. 

Nada Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Na osnovi informacije in investicijskega programa avtoceste Šentilj— 
Ljubljana—Gorica, ki ju je 5. aprila 1968 izdelal cestni sklad in sta bila v zvezi 
z današnjo razpravo o predlogu za izdajo zakona o avtocesti Gorica—Ljubljana 
—Maribor—Šentilj poslana tudi poslancem, je razvidno, da predlog za izdajo 
zakona o modernizaciji avtoceste izhaja iz ugotovitev in osnovnih postavk inve- 
sticijskega programa. Investicijski program za izgradnjo avtoceste Gorica—Ljub- 
ljana—Maribor predvideva etapno izgradnjo štiripasovne avtoceste, ki bi trajala 
10 let, s tem, da bi se izgradil najprej odsek Hotiče—Leveč in Vrhnika—Postojna 
do leta 1974 in ostale odseke do leta 1978. Bistvena postavka, ki jo predlog za 
izdajo zakona o modernizaciji ceste od italijanske meje pri Gorici do avstrijske 
pri Šentilju povzema in prišteva v izhodiščna načela, je ta, da sprejema etapno 
gradnjo in prepušča odločanje o projektiranju in izgradnji posameznih etap 
Skupščini Socialistične republike Slovenije. 

Zaradi pomembnosti te investicije za vso Slovenijo ne samo zaradi slabih 
prometnih rešitev, marveč predvsem zaradi odločujočega pomena, ki ga bo 
imela za nadaljnji razvoj Slovenije, mi dovolite, tovariši poslanci, da izrazim v 
imenu poslancev: Mirka Tratnika, inž. Hermana Vouka, Antona Ladava, Nade 
Beltram in sebe nekatere pomisleke in dodatne predloge k programu in predlogu 
za izdajo zakona o modernizaciji ceste Nova Gorica—Ljubljana—Maribor—Šentilj. 

Nedvomno je, da zaradi velikih finančnih sredstev, ki jih zahteva izgradnja 
ceste tako visokega ranga, ne moremo zaradi naših trenutnih možnosti misliti 
na celotno izgradnjo avtoceste, marveč na postopno izgradnjo. Vendar ne na 
etapno izgradnjo po dolžini, torej na izgradnjo štiripasovne avtoceste na po- 
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sameznih odsekih, marveč na etapno izgradnjo po širini tako, da bi najprej 
zgradili dvopasovno cesto po vsej dolžini. Prepričana sem, da je tak način 
etapne gradnje boljši, saj bi v precej krajšem času bolje rešili večino največjih 
problemov cestne povezave v Sloveniji. Pri tem izhajamo s stališča, da mora 
nova avto cesta čim prej zadostiti vsem zahtevam, ki jih postavlja naše go- 
spodarstvo in prometna vloga Slovenije. V nacionalnem pogledu želim opozo- 
riti predvsem na dve vprašanji, in sicer na vlogo, ki jo mora nova cesta odigrati 
pri nadaljnjem regionalnem razvoju Slovenije in pri reševanju trenutne pro- 
metne zagate. S predlaganim načinom izgradnje bi se izgradnja zavlekla na 
10 let in morda več. Kako bi v tem relativno dolgem razdobju omogočili gene- 
rativno delovanje komunikacije na gospodarski prostor, po katerem bo pote- 
kala? Na drugi strani bi več kot 10 let reševali problem te ceste, saj bi z 
rešitvijo sedanjih ozkih grl nastal nov problem, ker bi namreč promet potekal 
po stari cesti. Pri navezovanju slovenskega cestnega omrežja na mednarodno 
smo že sedaj v veliki zamudi. Etapno izgradnjo po dolžini pa bi zavestno do- 
pustili, da bi proces prometne izolacije v Sloveniji nemoteno potekal dalje, 
saj bi šele po desetih letih navezali ceste na italijansko in avtrijsko mejo. Stro- 
kovnjaki menijo, da bi se boj za prometne tokove v vzhodnem delu Alp končal 
že prej. Uresničitev cestnih projektov Avstrije je še daleč, vendar je taka ma- 
gistrala samo 18 km od naše meje in bo že v dobrem letu na meji pri Gorici. 

Pri tem ne smemo pozabiti avtoceste po Kanalski dolini do avstrijske meje, 
ki lahko močno oslabi prometno vlogo Slovenije. Iz teh razlogov predlagamo, 
naj se začne izgradnja avtoceste Šentilj—Gorica tako, da se zgradi najprej dvo- 
pasovna cesta od italijanske do avtrijske meje, to je v etapni izgradnji po širini. 
Pri tem je treba upoštevati, da je tak način gradnje v končni fazi dražji verjetno 
za 20 %> zaradi načina dela. Vendar, če primerjamo koristi, ki bi jih lahko imeli 
od dvopasovne ceste verjetno že pet in več let prej z nekoliko višjimi stroški 
gradnje, je očitno', da to ni zadosten razlog, ki bi govoril proti dvopasovni cesti v 
prvi fazi. Pri širših koristih za ves prostor, po katerem bi potekala avtocesta, so 
prednosti dvopasovne ceste očitni. Pri direktnih ekonomskih koristih je, kljub 
višjim gradbenim stroškom, tak način etapne gradnje po širini še bolj očiten, 
saj bi lahko pet let prej pobirali cestnino. 

Pri tem je potrebno izhajati iz osnovne ugotovitve, da imamo v mislih 
avtocesto, na kateri bomo pobirali cestnino. Tako se smatra investicija v cesto 
kot v druge naložbe v gospodarstvu. 

Cesta se mora tako odplačati sama, saj je razumljivo, da mora čim prej 
poseči v boj za prometne tokove, potniške in blagovne, ker edinole ti prinašajo 
direktne koristi in so edini vir, iz katerega v sistemu cestnine vrača naloženi 
denar. 

Zaradi tega je navezav^ na osrednjo cestno omrežje na italijanski in av- 
strijski meji ne samo koristna, marveč tudi nujna. Predvsem je treba misliti na 
daljše relacije, kot je na primer Gorica—Ljubljana, ker je smisel in zaokroženost 
takega odseka v tem, da povezuje državno mejo z ljubljanskim prometnim kri- 
žem. S tem so odprta vrata za mednarodni promet in zgrajeni so primerni dolgi 
odseki, na katerih je mogoče organizirati racionalno pobiranje cestnine. Pri 
tem je treba upoštevati, da so predlagani odseki, po informaciji v investicijskem 
programu za pobiranje cestnine, zelo kratki in je na njih problematično orga- 
nizirati pobiranje cestnine še posebej zato, ker ne bodo privlačevali novih 
prometnih tokov. Pri ocenjevanju naložbe se nam zdi milijarda in 75 700 000 
N dinarjev visoka cena za tako rešitev dveh kritičnih odsekov, ki bosta polno 



52. seja 

izkoriščena šele čez 10 let. Za skoraj isti denar bi namreč zgradili 160 km dvo- 
pasovne avtoceste ali ?'h> celotne trase od italijanske do avstrijske meje. To bi 
bila tudi drugačna osnova za pobiranje cestnine. Predlog cestnega sklada SR 
Slovenije je nerealen, čel pričakuje, da bosta omenjena odseka dajala toliko de- 
narja, da bosta krila režijo vzdrževanja, odplačilo anuitet in sredstva za raz- 
širjeno reprodukcijo, to je za nadaljnjo izgradnjo trase. Na ta način je nesporno, 
da ne bi dogradili celotne trase niti v 30 letih. V potrditev navedenih pred- 
logov navajam tudi nekatere investitorje, ki so do leta 1956 gradili dvopasovne 
ceste Mestre—Padova—Firence—Mare—Milano—Genova. Na vseh teh dvopasov- 
nih cestah so pobirali cestnino, na gradnjo štiripasovnih cest so prišli šele po 
vojni leta 1956, ko je izšel zakon, zaradi katerega se je gradnja avtoceste Be- 
netke—Trst zavlekla za 6 let. Podobni primeri so tudi v drugih državah, ki so 
pred nami prehodile to pot. 

Ob koncu bi radi opozorili še na dejstvo, da bo gledala mednarodna banka 
na obnovo in razvoj na gradnjo tako kratkih objektov kot na interno slovensko 
vprašanje ter ga bo težko prikazati kot mednarodni cestni problem, ki je vreden 
podpore mednarodne finančne ustanove. Poleg tega je vprašanje odplačevanja 
tujih kreditov po predlogu cestnega sklada še posebej problematično, saj je 
na odseku Vrhnika—Postojna, ki je najbolj obremenjen in kjer je največ tujih 
vozil, predvideno komaj 32,2 km v prvi fazi. Očitno je, da so bila izhodišča pri 
sestavljanju tega predloga natančna, saj so upoštevala le nekatere nacionalne 
zahteve, medtem ko je očitno, da je možno poiskati rešitev, ki bi ustrezala tako 
notranjim kot mednarodnim potrebam, v neprimerno krajšem času. Iz teh raz- 
logov predlagam gospodarskemu zboru, da predlog za izdajo zakona za izgradnjo 
avtoceste spremeni in vanj vnese nove predloge. 

Na strani 4 predloga za izdajo zakona o izgradnji avtoceste se naj točka 2. 
v celoti črta in nadomesti z novo, ki se glasi: »Istočasno se izdela tehnična do- 
kumentacija za celotno 4-pasovno avtocesto od Šentilja — do nove Gorice. V 
prvi etapi se zgradi dvopasovna cesta v vsej dolžini, to je od Šentilja do Nove 
Gorice, to je polovična avtocesta, ki se v naslednjih etapah dopolnjuje še z 
ostalima dvema pasovoma po širini.« In drugič, na strani 4 točka 5 v celoti od- 
pade, ker bo potrebno v nadaljnjih razpravah pred dokončnim sprejetjem za- 
kona še proučiti vprašanje neposrednega nosilca investicij. 

Zaradi pomembnosti vprašanja predlagamo, da zbor o tem razpravlja in da 
o vsaki točki našega predloga posebej glasuje. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim, če pismeno predložite predloge. 

Naslednji se je javil k razpravi Janko Kolarič. 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na pristojnih odborih, to je na odboru za proizvodnjo in promet in poslovno 
sodelovanje in na odboru za storitvene in komunalne dejavnosti je bil obrav- 
navan predloženi predlog za izdajo zakona o izgradnji ceste Nova Gorica—Šent- 
ilj. Bila so dana nekatera mišljenja in sprejeta določena stališča, ki se delno 
razlikujejo od predloga. Ker predloženi predlog za izdajo zakona o moderniza- 
ciji td ceste ni zajel teh misli in predlogov, mi dovolite, da ponovno strnem ne- 
katere misli, predloge in ugotovitve glede tega predloga. 

Ko razpravljamo o predlogu za izdajo zakona o modernizaciji ceste Nova 
Gorica—Šentilj, moramo imeti pred očmi predvsem dvoje osnovnih dejstev. 
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Prvič, da odločamo o tem, da se Slovenija vključi v sosedni evropski prostor 
tudi z modernimi cestami, s čimer bomo preprečili pretečo prometno izolacijo 
naše republike. To torej pomeni, da je že skrajni čas za tako odločitev. 

Drugič, da se na osnovi te odločitve spuščamo v akcijo, ki bo močno vpli- 
vala na delitev narodnega dohodka in na aktivizacijo gospodarskih zmogljivosti 
Slovenije v vsem razdobju. Odločitev o teh vprašanjih sodi zato med tako po- 
membne vršilce, pred katerimi stoji skupščina le v izjemnih prilikah in pogojih. 
Odločiti moramo o postopni zgraditvi omrežja cest posebne kategorije. Cesta 
Nova Gorica—Šentilj je samo del tega omrežja, čeprav morda najbolj pomembna. 
Zato moramo imeti najprej jasno sliko v celoti, če hočemo v pravi luči razprav- 
ljati o problemih dela te celote. Ali naj bi odločitev o življenjsko tako pomemb- 
nem vprašanju za Slovenijo v naslednjih desetih letih enostavno prejudicirali s 
tem, da smo odločali o delu, ne da bi odločili o celoti? Sprejeti moramo po mojem 
mnenju zakon, da bomo v naslednjem obdobju zgradili v Sloveniji moderni 
cestni križ z elementi višje kategorije. Hkrati moramo v zakonu tudi določiti 
kriterije, kdaj in kako bomo pristopili k utrditvi posameznih odsekov ceste. 
Sele na tej osnovi se lahko sprejemajo dodatne odločitve, zlasti o načinu fi- 
nanciranja, ki morajo biti, vsaj načelno v zakonu tudi jasno odrejena. Nejasnost 
o teh vprašnjih bi lahko povzročila zelo težke posledice v finančnem položaju 
Slovenije v prihodnjem obdobju. Tako velike investicije bomo lahko financi- 
rali in izvajali le postopoma po posameznih odsekih. Tudi zgraditev ceste Nova 
Gorica—Šentilj predstavlja samo del tega širšega projekta. Tudi ta del je mo- 
goče deliti na več odsekov. Prav ta skupščina bo morala sprejemati odločitve 
o prioriteti graditve posameznih odsekov in tudi o obsegu posameznega odseka. 
Da bo mogoče sprejemati odločitve o posameznih etapah, o načinu graditve in 
o virih financiranja, je treba že sedaj sprejeti odločitev, da se postavi posebno 
telo, ki bo skrbelo za pripravo vseh predlogov, o katerih naj bi odločila skup- 
ščina, in opravljalo tudi posle investitorja. Gre za odgovornost v delu, ki pred- 
stavlja kontinuirano dejavnost v razdobju nadaljnjih let. Ta skupščina bo lahko 
sprejemala odločitve, ki tako močno angažirajo zmogljivosti slovenskega gospo- 
darstva le na podlagi trdno pretehtanih analiz vseh elementov tehničnega in 
gospodarskega značaja, ki jih ni mogoče izdelati niti mimogrede, niti ob drugi 
redni dejavnosti, s katero se ukvarja nek organ. Zato bi bilo tudi nerealno 
pričakovati, da bi mogel take posle opravljati sklad za ceste ob vseh drugih 
svojih nalogah, zlasti, ker je utemeljena bojazen, da bi se zaradi skrbi za te 
nove ceste zanemarila tako potrebna skrb za redno vzdrževanje in rekonstruk- 
cijo vseh drugih cest. Kako potrebne so najprej odločitve o teh načelnih vpra- 
šanjih, lahko nazorno vidimo že iz problemov, ki nastajajo v zvezi s predlogom 
za izdajo tega zakona. Vemo v bistvu samo to, da je nujno potrebna moderna 
cesta. Menda je to tudi edino vprašanje, s katerim se vsi strinjamo. Kako naj 
to cesto gradimo, v katerih etapah, s kakšnimi elementi, s kolikimi pasovi in 
tako dalje, o tem so mnenja zelo deljena. 

Predvsem imamo na razpolago premalo gradiva, da bi mogli odločati z ob- 
čutkom, da smo o nečem pomembnem odločili po svojem najboljšem znanju 
in da smo odločili prav. Kot dokumentacijo k predlogu za izdajo tega zakona 
smo dobili bogato in skrbno zbrano gradivo o cestnih problemih SR Slovenije. 
Toda, kako naj odločimo o etapah, o številu pasov in tako dalje, ko nimamo 
slike, niti o sedanjih, še manj o bodočih prometnih dogodkih na tej konkretni 
relaciji. Poprečja, ki veljajo za cestni promet Slovenije kot celoto, ne morejo 
služiti za potrebno oporo. Predvsem nimamo analize o tem, kako se bo odvijal 
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promet na tej relaciji v kombinaciji z drugimi oblikami prometa. Ne smemo 
pozabiti, da je na tej isti relaciji tudi železnica, ki jo moderniziramo in v katero 
modernizacijo smo v zadnjih letih vložili nad 100 milijard, potrebno pa bo še 
več deset milijard. Dokumentacija za gradnjo te ceste računa, da bo blagovni 
promet na cestah v Sloveniji znašal 1975. leta 2 milijardi tonskih km, leta 1965 
pa je znašal samo 920 milijonov tonskih kilometrov. Leta 1967 je železnica na 
območju Slovenije in Istre prepeljala približno 2 milijardi in pol tonskih km. 
Ali je realno računati, da se bo obseg tovora tako zelo povečal? 

Na vsak način je treba računati, da bo ta isti tovor na razpolago tako cesti 
kot železnici. Gradivo pa praktično računa samo s cesto. Tudi če ne upoštevamo, 
da je v interesu nacionalnega gospodarstva, da se to politiko usmeri na ustrez- 
nega prevoznika, kar v inozemstvu že delajo, je napačen vsaj izračun, ki se 
jemlje kot osnova za predvideni obseg prometa na tej cesti. Ob vsem tem so to 
še vedno poprečja, ki veljajo za vso Slovenijo, ne pa samo za to relacijo. Ali 
ni skrajni čas, da obravnavamo promet, zlasti vlaganja vanj v celoti in ne 
samo v posamezne panoge prometa? Samo poznavanje kompleksne problematike 
prometa ne more biti edina osnova za politiko na tem, področju). 

Treba je jasno povedati, da ob takem stanju sprejemamo nadvse pomembno 
gospodarsko odločitev, ki naj bi tako globoko posegla v gospodarsko življenje 
Slovenije v prihodnjem obdobju brez zadostnih osnov. Iz predloženega gradiva, 
če sem ga prav razumel, sledi, da naj bi gradili cesto v prvi vrsti za domači 
in mednarodni tranzitni blagovni promet. Vprašam, ali smo res tako bogati, 
da si lahko na isti relaciji hkrati privoščimo dvoje zmogljivosti in sicer: moder- 
nizirano železnico in novo cesto za prevoz blaga? Po mojem mnenju bi bilo zato 
treba razširiti vsebino predlaganega zakona tako, da ne bomo odločali prven- 
stveno o gradnji cest in relaciji Nova Gorica—Šentilj, marveč, da bomo sprejeli 
vsaj odločitev, in sicer: 

1. da gremo na izgradnjo modernega cestnega križa v Sloveniji, 
2. da najprej projektiramo način financiranja, 
3. da gremo na takšno izgradnjo, pri čemer se določi vsaka etapa s po- 

sebnim aktom skupščine, 
4. da se o dimenziranju in elementih cest odloča na osnovi vsaj grobe 

ocene stanja in razvoja vseh nosilcev prometa na posameznih relacijah in 
5. da formiramo posebno telo, ki bo skrbelo za predloge skupščine v zvezi 

z določitvami glede izgradnje celotnega križa in posle investitorja. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Prosim, tovariš Boris 
Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Misli obeh poslancev bodo za tiste, ki bodo sestavljali predloge odlokov, zelo 

interesantne in sestavljalci odlokov ne bodo mogli mimo njih. Danes je dilema 
o tem, kakšna naj bo cesta. Ali štiripasovna ali dvopasovna in kateri odseki naj 
se začnejo graditi v prvi etapi? Dalje je še dilema o tem, kakšen naj bo profil 
ceste. Znano je, da je profil ceste lahko od 16 do 18, pa tja do 32 m širine. Pri 
tem je seveda odločujoča tudi cena za kilometer. Zato mislim, da bi morali pri 
odločanju o tem, ali sprejemamo predlog za izdajo zakona kot je predložen, upo- 
števati predvsem to, da je zakon načelen in da se z njim zavestno odločamo za 
intenzivne priprave za izgradnjo tega najvažnejšega dela cestne mreže Slovenije, 
oziroma cestnega križa Slovenije. Prav zato, ker je teh dilem več in ker še 

i: 
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niso dovolj pojasnjene s strani strokovnjakov, menimo, da je treba vse to dobro 
proučiti ne samo doma, temveč tudi v drugih deželah, seveda, preneseno na naše 
možnosti. Res je, da predlog za izdajo zakona vsebuje elemente avtocest. Toda 
z elementi še ni določeno, da so to štiri- ali dvopasovni. Smatramo pa, da naj 
bi imela kakršnakoli izgradnja, tudi če se odločimo samo za dvopasovno, ele- 
mente štiripasovne ceste. Tako sem tudi razumel, da predlagajo tovariši s Pri- 
morske, da lahko gradimo eventualno tudi dvopasovno cesto. Mislim, aa v tem 
predlogu v drugi točki, kjer je tovarišica Martelančeva predlagala spremembo, 
ne bi bilo prav, da že prejudiciramo, kakšna naj bo cesta. Menim, da je prav, 
da projektiramo štiripasovno cesto. Kakšno pa bomo zgradili, tega ne moremo 
reči v predlogu zakona. 

Danes tudi ne moremo reči, da naj bo štiripasovna cesta na vsej trasi od 
Šentilja do Gorice, kot tudi ne, da naj bo dvopasovna cesta. Verjetno so dru- 
gačne prometne obremenitve in tehnični elementi ceste na enem kot, recimo, 
na drugem odseku. Mislim, da je prav zato bistvo našega predloga v tem, da 
to — kakšna naj bo cesta — prepuščamo odloku. 

Uvodoma sem že dejal, da so upravičene pripombe, ki jih je omenil tovariš 
Kolarič, ali naj bo zakon o cestnem križu ali zakon o tem delu cestnega križa. 
Glede na to, da je zakon načelen, bi lahko bil tudi o cestnem križu. Menim, 
da tudi ne bi bilo nič narobe, če ne bi bilo zakona o cestnem križu, če poslanci 
tako menijo1. Več ali manj namreč vemo, kaj je cestni križ. To je približno 
600 in več km hitrih cest v Sloveniji in mislim, da je lahko tak zakon spre- 
jemljiv. 

Pri sestavljanju tega zakona je treba upoštevati pripombe, ki so bile dane 
na odboru in sicer, da se predvidijo, oziroma izdelajo kriteriji za dela na posa- 
meznih etapah. Ti kriteriji verjetno pri takem infrastrukturnem objektu kot 
je ta cesta ne morejo biti vedno samo tehnični kriteriji. Verjetno se pri odlo- 
čitvah za infrastrukturne objekte upoštevajo tudi kriteriji, ki jih je včasih 
težko napisati v zakon. Kljub temu, da smo zainteresirani, da se hitreje vklju- 
čujemo v mednarodne tokove, nas lahko prisili situacija, da bomo morda morali 
še prej reševati našo nacionalno povezanost. To verjetno v zakon težko napi- 
šemo, vendar, kar zadeva tehnične kriterije, je prav, da jih zakon vsebuje. 

Kompletna analiza prometnih tokov bo verjetno v najkrajšem času izde- 
lana, kar bo nedvomno odločilen podatek za etapo, za katero se bomo odločili. 
Glede železnic mislim, da nisriio upoštevali prometnih tokov po cestah. Mislim, 
da ne bi bilo prav, da ne bi sedaj pri cestah upoštevali tudi železniške tokove. 
Vendar je to obsežnejše delo in ga je treba obravnavati ob razpravi o celotnem 
cestnem omrežju. Trdno sem prepričan, da bo imel celoten železniški slovenski 
križ odločujočo vlogo, predvsem v tranzitnem blagovnem prometu, in da bo cesta 
še vedno tista, ki bo prevzemala predvsem notranje in zunanje turistične tokove, 
če hočemo, da bo Slovenija v celoti postala turistična dežela. Zato moramo 
zgradili tudi tako cesto, da bomo turista pritegnili k nam. Vprašanje, prenesti 
za cesto neprimeren promet na železnico, je že nekaj let na tapeti vseh dežel 
Evrope. Danes o tem še ne moremo odločati. Pri analizi bomo morali to 
upoštevati. V drugih državah, na primer v zvezni republiki Nemčiji se že 5 let 
pripravljajo na tak prenos prometa s ceste na železnico pri tako obremenjenem 
premetu, kot je tam. Strinjam se s tem, da je bilo glede tega pripravljenega 
malo gradiva. Imeli smo namen' pred sprejemanjem tega zakona o tem tudi 
razpravljati in razčiščevati posamezne probleme in posamezne dileme. S pred- 
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sednikom kluba poslancev tovarišem Marjanom Jenkom sva se dogovorila na 
njegovo iniciativo, da bi bilo primerneje razpravljati o tem takrat, ko bomo 
obravnavali posamezne odloke in razpravljali o konkretnih odločitvah. Takrat 
bo lahko razprava tudi mnogo bolj konstruktivna in efikasna ter bo lahko 
tudi direktnejše vplivala na predloge strokovnjakov. Zato se opravičujem v 
imenu izvršnega sveta, če je bilo dano premalo materiala. 

Na koncu bi povedal samo še glede 5. točke, o kateri predlaga tovarišica, 
da naj bi se spremenila. Glede investitorja, to je cestnega sklada, nisem zasledil 
v razpravi tovarišice, da bi širše utemeljila svoj predlog, marveč je več ali manj 
samo predlagala spremembo. Isto je predlagal tudi tovariš Kolarič. Reči moram, 
da je bilo predvsem na enem odboru danih več pripomb glede tega, ali naj 
bo cestni sklad investitor ali ne. Izvršni svet meni, da je do danes cestni sklad 
oziroma njegova strokovna služba, ki je posebej organizirana kot investitorska 
skupina, pripravila vsa delal za to cesto. Opravila ga je dovolj kvalitetno. Danes 
tej skupini torej ne moremo izkazati nezaupnice s tem, da ji rečemo, naj bi 
organizirali nekje posebej tako skupino. Mislim, da tudi ni prav organizirati 
tako skupino zaradi tega, ker smo jo včasih imeli za izgradnjo ceste Ljubljana— 
Zagreb. Danes imamo dovolj dobro organiziran cestni sklad. Kljub temu se 
zavedamo pomembnosti tega, da naj bo pri izgradnji ceste zagotovljena popolna 
kontinuiteta dela. Menim, da lahko pride do primera, da, recimo, ne bi bilo za 
krajši čas dovolj sredstev, ali da pride do zmanjševanja obsega investicij. S tem, 
ko sprejema cestni sklad to nalogo v svoj program, potem mislim, da je tudi 
prav, da zaupamo opravljanje strokovne službe cestnemu skladu. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi razpravljati. Tovariš Anton 
Ladava ima besedo. 

Anton Ladava: O pomembnosti izgradnje avtoceste ne bi govoril, 
ker je to splošno znano dejstvo. Znana so tudi dejstva, kako se Slovenija izo- 
lira in tudi, da je treba energično in hitro rešiti to vprašanje. Moti pa me nekaj 
in sicer predvsem to, da na eni strani, ko utemeljujemo, da je to samo predlog 
za izdajo zakona, ki naj bo samo načelen, neprejudiciran v posameznih stvareh, 
medtem ko v njem na drugi strani že prejudiciramo, kako naj se ta cesta zgradi. 

Izvršni svet je na 26. seji, ko je razpravljal o izgradnji avtoceste, sprejel 
stališče, da imata v primeru, če pride do realizacije izgradnje te ceste, priori- 
teto odseka avtoceste Slivnica—Leveč in Vrhnika—Postopna. V redu je, da 
izvršni svet lahko prejudicira, ker naš zbor ni strokovno pristojen reči nekaj 
spričo problemov, ki nastajajo na mednarodni povezavi turističnih tokov, ki 
naj gredo skozi Slovenijo. To je naloga simpozijev, strokovnih posvetovanj 
in razprav. Ta diskusija se vodi že vrsto let. Če danes po vrsti strokovnih in 
tudi finančnih projekcij ter ob spoznanju finančnih težav nismo sposobni reči 
nekaj takega, kaj je v tej situaciji možno in kaj ne, potem se mi zdi, da v 
teh ocenjevanjih nekaj ni v redu. Zaradi tega se strinjam, da je treba pri 
tem zakonu izhajati s teh načelnih stališč. Vendar vsi ti argumenti jasno 
kažejo, da bo prioriteten predlog, da se naj gradi etapna cesta s prednostjo 
Slivnica—Leveč in Vrhnika—Postojna. To je jasno glede na sklepe 26. seje izvrš- 
nega sveta, saj bo tak predlog predlagatelj tudi dal. Zaradi tega je prav, da se 
nekaj reče in da je v interesu turističnega prometa in povezave mednarodnih 
tokov zgraditi cesto, ki bo pomenila za Slovenijo res nekaj, in ne odseke. 

15* 
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Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Besedo ima inž. Peter 
Skok. 

Inž. Peter Skok: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dopolnilno k že izčrpnemu poročilu bi želel navesti še nekatera gledišča, o 

katerih sta razpravljala odbora gospodarskega zbora. Ena osnovnih dilem v 
obravnavi predloga je bilo vprašanje financiranja in izgradnje te ceste ter 
sočasni vpliv financiranja na sedanje vzdrževanje cestnega omrežja v SR Slo- 
veniji v okviru del, ki jih vodi cestni sklad. K temu je pripomniti, da je bilo 
od vsega začetka poudarjeno, naj bi financiranje izgradnje tega objekta teklo 
povsem ločeno od financiranja del, ki jih redno opravlja cestni sklad. Podrobno 
finančno konstrukcijo naj bi predvidel zakon, medtem ko je ta dana načelno 
in informativno že v predloženih gradivih. 

V razpravi na obeh odborih je bilo tudi ugotovljeno, da v sedanji fazi pri- 
prave predloga zakona ne bi bilo umestno razpravljati o dvo- ali štiripasovni 
cesti, o posameznih cestnih odsekih in tako dalje, oziroma o detajlih, marveč, 
da se sedaj postavlja samo načelno vprašanje soglasja za izdajo zakona o iz- 
gradnji te ceste, o katerem naj bi naš zbor odločal danes. V razpravi je bilo 
tudi vprašanje priključkov na to magistralno cesto in vprašanje kompleksnega 
reševanja prometa v SR Sloveniji ob koncepciji cestnega in železniškega pro- 
meta. Vendar sta bila odbora v svojih zaključkih soglasna, priporočiti gospodar- 
skemu zboru sklep o pripravi zakona. 

Prav tako kot na zasedanju zakonodajno-pravne komisije, je tudi na sejah 
obeh odborov gospodarskega zbora vzniknilo vprašanje notranjega posojila. Med- 
tem ko je bila na sejah obeh odborov ta sugestija zavrnjena kot neprimerna v 
sedanji obremenitvi gospodarstva, je bila le-ta na seji zakonodajno-pravne ko- 
misije obravnavana v drugačni luči. Bila je kot možen vir financiranja povsem 
sprejeta, čeprav samo pod postavko »ostali viri.« Kazno je torej, da obstaja 
zadevna diferenciacija mnenj, ki bi jih morda kazalo še razčistiti. Če zavzemam 
stališče k danemu predlogu skupine poslancev, lahko ugotovim samo to, da se 
osnovni predlog zakona prav nič ne kosa z intencijo, ki jo zasleduje skupina 
poslancev. Mislim, da pušča osnova toliko proste roke za tesnejše manevriranje, 
da je možno upoštevati sugestijo te skupine poslancev ali druge, ki bi vzniknila 
v teku razprave in ob izdelavi finančne konstrukcije za to celotno izgradnjo. 
S tem bi želel povedati samo to, da zagovarjam tudi osnovni koncept predloga, 
kar se tiče točke 5. Povsem jasno je namreč, da bo cestni sklad, ki je do sedaj 
delal na tem, delal s strokovno kadrovskega stališča tudi v bodoče. Ne bomo 
torej ustvarjali novega telesa, ki bi se moral po strokovni in organizacijski 
plati popolnoma na novo vključevati v to delo, saj imamo danes že telo, ki te 
naloge dobro obvlada. To bi bilo možno samo v tem primeru, da bi cestni sklad, 
ki je sedaj tehnično morda premalo zaseden, cepili in s tem povzročili škodo, 
pri dosedanjem vzdrževanju cest. Vzdrževanje cest namreč ne obstaja samo 
v razdeljevanju denarnih sredstev, marveč tudi v strokovnem nadzorstvu in 
v vodenju vseh del, ki jih opravlja cestni sklad. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišica Nada Martelanc-Kajfež želi 
besedo. 

Nada Martelanc-Kajfež: Tovariš predsednik izvršnega sveta je 
v svoji obrazložitvi dejal, da danes načelno sprejemamo samo zakon in ne pre- 
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judiciramo širine ceste. Njegovo trditev spodbijam s sledečim: Če pogledamo 
zaključke seje izvršnega sveta z dne 18. 4. 1968, najdemo v točki 1. sledeči 
stavek: »Stališče izvršnega sveta je, da se začne graditi avtocesta avstrijska 
mej a—Mar ibor—L j ubij ana—Posto j na—Gor ica—itali j anska me j a.« 

Točka 2.: »V primeru, da pride do realizacije izgradnje v prvi točki nave- 
dene avtoceste, imata pri izgradnji prioriteto odseka avtoceste Slivnica—Leveč 
in Vrhnika—Postojna.« Vsi vemo, kaj pomeni beseda avtocesta. Kadar govorimo 
o njej, gre vedno za štiripasovno cesto, če pa govorilo o polovični avtocesti, gre 
za dvopasovno cesto. Torej ne verujem, da bi v tekstu izvršnega sveta bila 
tako pomanjkljiva nomenklatura. 

Stališče izvršnega sveta je tako in ni res, da puščamo odprto vprašanje, 
da bomo nadalje ukrepali s posebnimi odloki. Verjamem, da bomo nekaj do- 
polnjevali. Koncept izvršnega sveta je jasen, vendar ni dokazan. Če je nekdo 
preštudiral ta investicijski program, je lahko na koncu uvoda na prvi strani 
opazil, da tudi ta program daje prioriteto dvema odsekoma, to sta odsek Vrhni- 
ka—Postojna in Slivnica—Leve v iznosu 1 milijarde 75 milijonov 700 000 N di- 
narjev. Kot pove že znesek, gre za štiripasovno cesto. Torej, bodimo si na jas- 
nem, če tudi danes ne bi sprejeli predloga teksta za bodoči zakon. Zakonito je 
pa to, kar sem povedala. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima inž. Peter Skok. 

Inž. Peter Skok: Ne bi želel morda biti branilec pozicij izvršnega 
sveta, vendar, ker sem to gradivo dobro preštudiral in mi je situacija zelo 
dobro znana, trdim samo eno: danes razpravljamo o predlogu, ki je pred nami. 
Za mene to niso sklepi izvršnega sveta o dinamiki izgradnje, niti kakršnikoli 
drugi sklepi, ki jih je izvršni svet sprejel, temveč samo predlog za izdajo zakona. 

Če se na eni strani očita izvršnemu svetu intencija izgradnje dveh odsekov, 
potem lahko na drugi strani povsem objektivno sodim, da bi morda kdo drug 
želel zasledovati drugo intencijo. Mislim, da bi to razpravo lahko prepustili 
času, oziroma dnevu, ko bomo razpravljali o bodočih odlokih. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo želi inž. Ivan Zupan. 

Inž. Ivan Zupan: Menim, da smo se v tej razpravi nekoliko preveč 
zataknili, kot je to morda potrebno, zato samo nekaj pojasnil. 

Bilo je citirano več sej in obravnav na izvršnem svetu predvsem pa na 
cestnem skladu in na vseh drugih institucijah, kjer se je obravnavala ta kon- 
strukcija ceste. Izvršni svet je na zadnjo sejo poklical tudi vse njihove pred- 
stavnike in se spustil nekoliko poglobljeno v razpravo okrog konstrukcij avto- 
cest. Pri tem je zavzel približno sledeče ugotovitve in stališče: konstrukcija avto- 
ceste avstrijska—italijanska meja je izdelana. Dalje je razpravljal o potrebnosti 
predvidenih etapnih izgrađen j in zavzel v zaključni razpravi sledeče stališče: 
vse to je material, ki so ga pripravile strokovne službe. Glavni nosilec njegove 
izdelave je bil cestni sklad. Vse to je lepo in prav. Ker pa v trenutku, ko se 
odločamo za to odločitev, ne razpolagamo z vsem pregledom, se omejimo pri 
tej konstrukciji le na to, da sprejemamo osnovni zakon o izgradnji. S tem osnov- 
nim zakonom se ne spuščamo v etapo niti po širini, niti po dolžini in niti ne 
predvidevamo več etap ter katera naj bi bila prva, druga in tretja. Menimo 
namreč, da je to stvar skupščinskih odlokov. 
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Hotel bi postaviti mejo, da se ne bi poskušali prepričevati eden drugega 
niti podtikava ti neka določena mnenja. Postaviti moramo jasno stališče, da se 
je vsa ta strokovna materija, ki je bila obdelana, vzela kot osnova. Osnovna 
in vodilna misel za konstrukcijo tega zakona je bila, da sprejmemo odločitev 
za gradnjo te ceste, da predvidimo vse konstrukcije financiranja domačega in 
tujega kapitala in da se nadaljuje z delom. Pri izdaji zakona pa se ne preju- 
dicira niti ena niti druga stvar. 

Vidim, da se posamezni poslanci s tem tolmačenjem povsem ne zadovolju- 
jejo. Zato mi ne preostane nič drugega, kot da raztolmačim to osnovno misel in 
napotilo za konstrukcije tega zakona. 

Ce bi izhajali iz tega, se pravzaprav bistveno ne razlikujemo glede teh 
pogledov. Ostane samo še vprašanje, ali naj bo investitor tega cestni sklad 
ali ne. Ne razumem, zakaj bi zavzeli negativno stališče do te formulacije. Izha- 
jali smo iz tega, da je pri cestnem skladu zdaj strokovna grupa, ki se specialno 
ukvarja s tem problemom ob jasni zavesti, da pa bo treba to strokovno skupino 
ob definitivni odločitvi primerno, strokovno in kadrovsko okrepiti. Drugega 
mnenja tudi pri tej formulaciji nismo imeli. 

Ker pa je v tem času začel razpravljati o tem vprašanju republiški zbor, 
in bo imel prav tako verjetno pripombe in predloge, bi si dovolil predlagati 
tovarišu predsedniku, da, morda v vmesnem času obdelamo še druge točke 
dnevnega reda. Ko bomo seznanjeni s predlogi republiškega zbora, bi razpravo 
nadaljevali o tem pozneje. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi razpravljati? Prosim, tovari- 
šica Nada Beltram. 

Nada Beltram: Dovolite, da še nekoliko osvetlim predlog skupine 
poslancev, ki je bil že prečitan. Pred nami je težko pričakovani predlog za 
izdajo zakona o gradnji ceste od Šentilja do Nove Gorice. Predlagana je etapna 
izgradnja ceste. Menim, da ni to tista pomembna odločitev, ki jo slovensko 
gospodarstvo težko pričakuje, ker ne želi namreč ostati prometno osamljeni 
otok, kot to sicer predlog lepo poudarja. 

Ne bi ponavljala ugotovitev, ki so bile že povedane, vendar bi samo pouda- 
rila, da nam preti nevarnost, da bomo ostali osamljeni. Prometni tokovi v 
Evropi se bodo namreč odločili prej, preden bi po predlogu investicijskega 
programa začeli z gradnjo. Zato smatram, da s to cesto ne smemo odlašati. 
Prav to je v smislu predloga skupine poslancev, in sicer, da bi italijansko 
mejo čim hitreje povezali z avstrijsko. Zato je naš predlog ta, da bi najprej 
zgradili cesto po vsej dolžini, se pravi dvopasovno, kasneje, ko bi pobirali 
cestnino, bi dograjevali še štiripasovno cesto. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim za besedo kot poslanec. Mislim, da 
je zelo enotna ocena nas vseh o tem, da smo se izrekli zelo energično za izgrad- 
njo ceste. Komplikacije, ki jih povzroča ta diskusija, ne bi smele izzveneti 
v javnosti v tem smislu, kot da pravzaprav že na samem začetku, ko se naj- 
višji predstavniški organ Slovenije odloča o izgradnji takšne ceste, nastajajo 
določeni spori. Mislim, da se moramo vsi zavedati tega, da pomeni izgradnja 
te ceste, pa naj gre za kakršenkoli njen tempo in kakršnekoli etape in priori- 
tetni red, manifestacijo določene nacionalnel enotnosti slovenskega gospodarstva 
in vsega naroda, da gre v tako pomembno investicijo. 
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Ta investicija mora, po mojem mnenju, odigrati tudi kot integracija slo- 
venskega nacionalnega in gospodarskega prostora zelo pomembno vlogo. Zaradi 
tega pri tej odločitvi, ko se načelno odločamo za to cesto in za tako veliko 
investicijo, ne smejo nastati vprašanja, ki so sekundarnega pomena. Bojim se, 
da je del intencij v predlogih kljub temu usmerjen v to, saj je bilo postavljeno 
vprašanje ali najprej odsek Razdrto—Nova Gorica in podobno. Zavedamo se, 
to smo poudarjali v vseh dosedanjih javnih razpravah, da doživlja ta investicija 
nedvomno podporo najširših slojev slovenskega prebivalstva in gospodarstva. 
Osebno sem bil že spočetka za to, da vključimo nacionalno posojilo kot sestavni 
in pomembni element financiranja izgradnje te ceste. Še vedno sem velik zago- 
vornik tega, predvsem zato, ker te izgradnje ne gre gledati samo kot obreme- 
nitve za slovensko gospodarstvo, marveč istočasno stimulans za nadaljnji raz- 
voj vseh drugih gospodarskih dejavnosti, ki jih poraja izgradnja takšne ceste. 
Mislim, da je točna ugotovitev predstavnikov inštituta za ekonomska razisko- 
vanja, ki so poudarili kot1 eno osnovnih ugotovitev, da so vse ekonomike, ki 
so rešile vprašanje cest, zelo hitro napredovale. 

Zato sem prisiljen polemizirati s tovarišem Ladavo o njegovih stališčih. 
Prvič zato, ker je kot predsednik; odbora za storitvene in komunalne dejavnosti 
in s tem podpisnik tega dokumenta najprej v celoti soglašal, zdaj pa nasprotno 
od tega, po mojem mnenju na pamet očita predlogu za izdajo zakona določene 
prejudice. Sam pa sem nasprotno globoko prepričan, da v tem predlogu za 
izdajo zakona ni nikakršnega prejudica, razen tega, da bomo cesto začeli gra- 
diti. Predlogi tovariša Ladave in skupine poslancev pa so v resnici že prejudici. 
Mi se danes o njih še ne moremo odločiti. Strinjam se z vrsto argumentov 
tovarišice Martelančeve in mislim, da je prav, da jih temeljito preštudiramo 
in da se da nanje temeljit odgovor. Ne morem pa se strinjati s tem, da bi o teh 
predlogih danes, ko razpravljamo o načelni odločitvi, ali sploh gremo v izgrad- 
njo ceste ali ne, že odločali. Zame ti predlogi in takšna formulacija v resnici 
že pomenijo prejudic. Ce bi jih sprejeli, bi to pomenilo, da smo se že odločili 
za dvopasovno cesto. Ponovno poudarjam, da je vrsta argumentov, ki so vredni 
upoštevanja. Samo treba je priznati, da se tu polemizira z izvršnim svetom, 
s številko 107 milijard, s tem, ali je treba najprej izgraditi odsek Leveč—Hoče 
in Ljubljana—Razdrto oziroma Postojna—Vrhnika—Razdrto, čeprav to predlog 
ne omenja. Torej polemiziramo in tolčemo v odprta vrata. 

Po mojem mnenju je prav, da je današnja razprava opozorilo na to, da bo 
treba bolj utemeljiti vse tiste predloge, ki jih bo dal izvršni svet v naslednjih 
fazah, ko bomo sprejemali konkretne odločitve, ko bo šlo za odloke in za odlo- 
čitve glede števila pasov, cestnih odsekov in podobno. 

Strinjam se, da je najbolj upoštevanja vreden tisti argument, da je treba 
odpreti cesto pri meji. To so nam tudi Italijani v mnogih pogovorih dejali in 
predlagali in celo postavili kot pogoj za svoje sofinanciranje. Vendar predlog 
za izdajo zakona v to še ne posega. Bojim se, da ne bo javnost razumela te 
diskusije tako, kot da že v začetku nismo enotni in da se že sedaj začenjamo 
puliti, kdo bo prvi »dobil svoj košček«. 

Razčistimo to, da javnost tega ne bo razumela tako. Zaradi tega ni mogoče 
sprejeti predloga tovarišice Martelančeve, ker v resnici pomeni prejudic, čeprav 
misli in predlogi sami niso neutemeljeni. Tako določilo sodi v zakon ali v 
odlok, ne pa v predlog za izdajo zakona. Mislim, da je ta diskusija še preura- 
njena predvsem zaradi tega, ker bi danes morali odgovoriti samo na vprašanje, 
ali je zakon potreben ali ni. Samo o tem odločamo. 
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Stvari so torej popolnoma jasne in mislim, da bi morali zelo enotno 
manifestirati našo pripravljenost kot predstavniki slovenskega gospodarstva, 
da vložimo vse napore, celo tudi z nacionalnim posojilom, da pričnemo čimprej 
z gradnjo te ceste. Zadnjič sem imel predavanje za vodilne predstavnike slo- 
venskega gospodarstva. Njim sem proviciral vprašanje, kako si zamišljamo fi- 
nanciranje te ceste. Moram reči, da je bil enoten odgovor: notranje posojilo 
smo pripravljeni dati. To razpoloženje moramo, to enotnost moramo manifesti- 
rati danes, ko sprejemamo ta predlog za izdajo zakona. 

Sedaj dajem besedo dr. inž. Dragu Kolarju. 

Dr. inž. Drago Kolar: Tovariši, zelo sovražim ponavljanje tistega, 
kar je že nekdo prej omenil. Vendar moram to povedati zaradi tega, ker se 
bojim, da ne bi naredili veliko napako. Zaradi hipne čustvene odločitve, ker 
nam je nekaj bolj simpatično, da bi zavrgli in naprej onemogočili strokovno 
rešitev. 

Reči moram, da mi je ideja o tem, da gremo naprej s celotno cesto, bolj 
simpatična. Vendar menim, da predlagatelji tega predloga za izdajo zakona 
niso obdelali to stvar tako, da bi bili d tem sigurni odločitve, ki jo predlagamo. 
Rad bi slišal mnenje tistih strokovnjakov, ki so na osnovi analiz pretehtali vse 
možnosti, da bi lahko zagovarjali ali etapno graditev v širini ali po dolžini. 
Sele na osnovi tega bom dal prav tistemu, ki me bo uspel prepričati. Ce citiram 
predlog za izdajo zakona, bo moral biti. zakon bolj konkreten kot je ta predlog. 
V točki 2 piše, da gre za projektiranje in izgradnjo posameznih etap z označbo 
elementov in obsega izgradnje etape, kot tudi potrebnih sredstev, ki naj se 
zagotovijo iz republiških virov. Vse to se bo rešilo s posebnimi odloki Skup- 
ščine SR Slovenije. Nikjer ni omenjeno, kako se bo ta cesta gradila, to ne 
prejudicira ničesar. To, kar si izvršni svet že vnaprej zamišlja, kot je tovariš 
Zupan dejal, si lahko nekdo zamišlja že kot zakon. Vendar, to še ni tisti zakon, 
ki bo prišel pred nas in o katerem bomo dejali končno besedo. Samo toliko, da 
ne prejudiciramo nekaj v naprej pred strokovnimi odločitvami. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima inž. Nada Martelanc-Kajfež. 

Inž. Nada Martelanc-Kajfež: V predlogu zakona iz točke 2 »pro- 
jektiranje in izgradnja posameznih etap z označbo elementov in obsega izgrad- 
nje etap ter potrebnih sredstev in tako dalje,« sledi nujno etapna gradnja. Pri 
etapnem projektiranju ni možna kontinuirana gradnja. Vemo, kaj bi bilo, če bi 
projektirali vsaj etapno korigiranje. Potem so res vse poti odprte tako kot je 
dejal tovariš predsednik. 

Predsednik Miran Goslar: Tega si ne tolmačim tako, da je s to 
dikcijo rečeno, da se projektira etapno. Projektiranje ni izgradnja posameznih 
etap, je čisto nekaj drugega, kot ste predlagali vi. 

Inž. Nada Martelanc-Kajfež: Je pa zelo dvoumno. Jaz sem samo 
odgovorila na to vprašanje. Tudi to nekaj prejudicira. 

Predsednik Miran Goslar: Za mene še ne. Besedo želi tovariš 
inž. Peter Skok. 
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Inž. Peter Skok : Ce dovolite, meni je popolnoma jasno, da nobena 
projektivna organizacija danes kot tudi ne prej ne more stresti z rokava kom- 
pletnega projekta. 

Takrat, ko se bomo pojavili pred mednarodno banko kot prosilci za kredit, 
bomo morali imeti na razpolago konkreten elaborat za celotno avtocesto in ne 
samo za posamezne odseke. Kot mi je znano, je tudi pogodba sklenjena za 
celotno cesto, ne pa samo za posamezne odseke. Ce gledam čisto operativno 
tehnično stran, mi je povsem jasno, da celotne ceste v dolžini približno 280 km 
ne moremo zgraditi v enem letu, marveč jo bomo morali graditi po določenih 
odsekih. To narekuje operativno tehnične možnosti, s katerimi danes SR Slo- 
venija ne razpolaga, tudi če angažiramo v kratkem času tuj kapital v ne vem 
kakšni višini. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Ladava ima besedo. 

Anton Ladava: Nisem polemiziral s predlogom zakona, temveč z 
izjavami predstavnika izvršnega sveta. Ce je predstavnik izvršnega sveta dejal, 
da ne smemo prejudicirati stvari, potem sem očital izvršnemu svetu, da ravno 
on prejudicira te stvari. 

Predsednik Miran Goslar: Pa ne v tem predlogu, o katerem danes 
razpravljamo. 

Anton Ladava: Jasno mi je, tovariš predsednik, da če bo predlagatelj 
zakona izvršni svet, bo osnutek zakona to, kar bo njegovo stališče. Sicer bom 
prečital še enkrat: »Izvršni svet je na 26. seji dne 18. 4. 1966 sprejel naslednje 
pripombe: stališče izvršnega sveta je, da se pristopi k izgradnji avtoceste 
avstr i j ska mej a—Maribor—L j ubij ana—Posto j na—Gor ica—i tali j anska mej a.« 

V primeru, da pride do realizacije izgradnje prve točke navedene avtoceste, 
imata pri izgradnji prioriteto odseka Slivnica—Leveč in Vrhnika—Postojna. To 
je konkreten sklep izvršnega sveta in o tej realizaciji sem polemiziral. 

Predsednik Miran Goslar: To ne piše v predlogu za izdajo zakona. 
Takrat, ko bo in če bo izvršni svet to svojo odločitev manifestiral v konkretnem 
predlogu, bomo imeli še vedno možnost razpravljati. Čeprav se strinjam s tova- 
rišem Kolar jem predvsem s tem, da bodo morale biti prvenstvene strokovne 
odločitve. To pa pomeni isto kot je predlagal naš odbor, ko pravi, da morajo 
biti merodajne matematično dokazane optimalne variante. Poudarek je v tem, 
da se upoštevajo do maksimuma strokovne odločitve, ker se pri tako veliki 
investiciji ne moremo igrati z velikimi milijardami in da ni vseeno 20 milijard 
več ali manj. 

Kdo še želi besedo? Tovariš inž. Ivan Zupan. 

Inž. Ivan Zupan: Zelo mi je neprijetno, da vodimo neko polemiko o 
namenih, ki jih skrivamo. Pri tem moramo samo ponoviti svoje prejšnje izjave. 
Izvršni svet je imel resen namen izhajati iz tega, da bosta republiški in gospo- 
darski zbor o konkretni vsaki odločitvi razpravljala tako kot razpravljamo 
danes. Prepričan sem, da bomo vso materijo, ki smo jo danes iznesli, občuvali 
in da bomo z njo razpolagali. Nočem polemizirati niti z eno, niti z drugo stranjo, 
pri čemer mislim, da ima tovarišica prav v svojih stališčih. Želel bi ponovno 
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poudariti: osnovna prelomnica je v tem, da se danes v principu odločamo za 
izgradnjo, da se odločamo za projektiranje na celotni trasi in da vse ostalo 
prepuščamo skupščinskim odlokom, ki naj bi, kot je tovariš predsednik dejal, 
izhajali iz optimalnih, matematično-računskih, ekonomskih, političnih in iz 
vseh drugih motivov. Nimamo te ambicije, da bi na tem mestu lahko dali oceno 
nekega predloga, ki bi ustrezal realni dejanski stvarnosti slovenskega gospo- 
darstva leta 1972 ali 1974. Osnovna dikcija za skupščinski odlok o vsaki gradnji 
je dovolj jasna garancija. 

Drugo vprašanje, ki je bilo postavljeno na seji izvršnega sveta, je bilo med 
drugim tudi to, da cestni sklad ne bo sedaj ta sredstva, ki jih zbira oziroma 
jih bo zbiral za vzdrževanje cest, poskušal trošiti za gradnjo avtoceste in zane- 
maril druga vprašanja. 

Za gradnjo ceste se predvidijo posebna sredstva. Sredstva, ki jih cestni 
sklad zbira za vzdrževanje cest, so namenjena za osnovno vzdrževanje cest. 
To naj bo tudi pri vsakokratni konstrukciji zakona za vsako etapno izgradnjo 
tudi jasno poudarjeno. Tretje vprašanje je vprašanje posojila. Samo o tej cesti, 
o kateri je zdaj govor, je razpravljala vsa Slovenija in hkrati seveda tudi o 
posojilu. Pri tem ni noben izločil tega, da naj ne bi z eventualno internimi 
posojili, ki ustrezajo lokalnim potrebam izgradnje priključkov, poskušali izgra- 
jevati dodatno cestno omrežje. Izhajali smo namreč s stališča, da v nobenem 
primeru ne bi smeli preveč »zaljubljeno« iti v gradnjo te avtoceste in pozabiti 
pri tem na vse drugo. Ne sme se dogoditi, da bomo imeli krasno transverzalo, 
ki pa ne bo priključena na ostalo cestno omrežje. Obe te možnosti prepuščamo 
konkretni odločitvi skupščinskih odlokov, se pravi temu zboru, ki naj bi odločal 
o vsakokratni izgradnji. 

Ne vem, če sem bil dovolj prepričljiv, vendar je bil moj namen jasno poka- 
zati, kaj hočemo, in izločiti vse tisto, kar bi nas pri odločitvi lahko razdvajalo. 
Naš namen je postaviti konstrukcijo in se jo lotiti tako, da bomo z zavestjo 
gradili nekaj pomembnega za slovensko gospodarstvo. Vse ostalo prepuščamo 
skupščini in njenim odlokom, oziroma optimalnim rešitvam, ki bodo nastopale 
v vsaki etapi. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Ali 
vztrajate na predlogu, da glasujemo o njem? (Da.) Tekst tega predloga ste 
prejeli in glasujemo torej najprej o predlogu, ki ga je dala tovarišica Martelanc- 
Kajfeževa. Kdor je za ta predlog, naj, prosim, dvigne roko. (Štirje poslanci 
dvignejo roko.) Kdo je proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? 
(En poslanec.) 

Predlog ni sprejet. Predlagam, da bi sprejeli naslednji sklep: Sprejemamo 
predlog za izdajo zakona o modernizaciji ceste: državna meja pri Šentilju—Mari- 
bor—Celje—Ljubljana—Postojna—Razdrto—državna meja pri Novi Gorici, ki se 
glasi: 

1. predlog za izdajo, zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentil- 
ju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—Razdrto—državna meja pri Novi Gorici 
se sprejme; 

2. osnutek zakona naj temelji na načelih, ki jih navaja predlagatelj v pred- 
logu za izdajo zakona z dopolnitvami, ki so jih v svojih poročilih predlagali 
odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje, odbor za storitvene in 
komunalne dejavnosti ter zakonodajno-pravna komisija; 

3. osnutek zakona pripravi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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Ge to sprejmemo, je s tem končana prva faza, sledita pa ji še druga in 
tretja. Takrat pa bo še dovolj možnosti za razpravo. 

Kdor je za ta sklep, naj, prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlagani 
sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga za izdajo zakona o varstvu narave. 

Predlog.za izdajo zakona o varstvu narave je predložil skupščini izvršni 
svet. Za svoja predstavnika je določil Borisa Vadnjala in inž. Lojzeta Blenkuša. 

Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje in odbor za urba- 
nizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve pri republiškem zboru sta 
oba obravnavala ta predlog in dala pismeno poročilo. V njem predlagata, da 
se predlog za izdajo zakona sprejme z dopolnitvami, ki jih predlagata oba 
odbora. 

Za poročevalca je bil določen poslanec Mirko Tratnik. Ali morda želi 
poročevalec oziroma predstavnik izvršnega sveta in drugi predstavniki besedo? 
(Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Zaključujem 
razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. predlog za izdajo zakona o varstvu narave se sprejme; 
2. osnutek zakona naj temelji na načelih, ki jih navaja predlagatelj v 

predlogu za izdajo zakona z dopolnitvami, ki so jih v svojih poročilih predlagali 
odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora, 
odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve republiškega 
zbora ter zakonodajno-pravna komisija; 

3. osnutek zakona pripravi republiški sekretariat za urbanizem. 
Kdor je za ta sklep, naj, prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, na obravnavo predloga za 
izdajo zakona o radijskem prometu. 

Predlog za izdajo tega zakona je dal republiški sekretariat za gospodarstvo, 
izvršni svet pa je z dopisom sporočil svoje mnenje k temu predlogu. 

Ali želi predlagatelj uvodno besedo? (Ne želi.) 
Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje našega zbora je 

zboru dal pismeno poročilo in predlaga, da zbor sprejme predloženi predlog za 
izdajo zakona o radijskem prometu s tem, da se pri pripravi osnutka zakona 
še podrobneje prouči nekatera vprašanja. Pismeno poročilo smo prejeli, prav 
tako pa tudi poročilo zakonodajno-pravne komisije. Poslanec inž. Jože Prevol- 
nik je poročevalec odbora. Vidim, da ne želi ustno dopolnjevati tega poročila. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) To pomeni, da 
lahko predlagam naslednji sklep: 

1. predlog za izdajo zakona o radijskem prometu se sprejme; 
2. osnutek zakona naj temelji na načelih, ki jih navaja predlagatelj v 

predlogu za izdajo zakona z dopolnitvami, ki so jih v svojih poročilih predlagali 
odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora in 
zakonodajno-pravna komisija; 

3. osnutek zakona pripravi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 



236 Gospodarski zbor 

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

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
S tem je dnevni red seje izčrpan. Zaključujem sejo in vas obveščam, da 

bo po vsej verjetnosti naša naslednja seja 12. ali 15. julija. 

(Seja je bila zaključena ob 19.30.) 



PROSVETNO - KULTURNI ZBOR 

44. seja 

(15. junija 1968) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.15. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci. Zače- 
njam 44. sejo prosvetno-kulturnega zbora. Za današnjo sejo so se opravičili: 
dr. Roman Modic, Silvo Fatur in Viktor Malovrh. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. Dovolite mi, da pred sklepanjem o pred- 
laganem dnevnem redu predlagam naslednjo dopolnitev dnevnega reda. 

2e s pismom z dne 22. maja letošnjega leta sem predvideval razširitev 
dnevnega reda z razpravo in sklepanjem o predlogu odloka o ustanovitvi komi- 
sije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV in o predlogu odlokov 
o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov te komisije. Predlagam, da 
danes poleg te dopolnitve vnesemo v dnevni red še razpravo o nekaterih pro- 
blemih materialnega položaja, vzgoje in izobraževanja in o stališčih izvršnega 
sveta v zvezi s tem. 

Gradivo in stališča so bila predložena skupščini v obravnavo šele v petek 
31. maja oziroma v ponedeljek 3. junija. Vendar je njihova pomembnost in 
aktualnost tolikšna, da jih ne kaže odlagati na prihodnjo sejo zbora. Takšno 
mnenje je zavzel na včerajšnji seji tudi naš stalni odbor. Podoben predlog je 
dala tudi mestna konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi v Mariboru. Z 
daljšim odmorom in primerno razporeditvijo dnevnega reda vam bo omogo- 
čeno, da se boste lahko seznanili z gradivom in stališči, ki smo vam jih šele 
danes posredovali in jih imate pred seboj na klopeh. Če pa, tovarišice in tovariši 
poslanci, menite, da je zaradi tehtnosti gradiva čas vendarle prekratek, da bi 
se že danes lotili razprave, bi to točko obravnavali na prihodnji seji. Prosim, 
da se o tem odločimo. 

Boris Feldin (iz klopi): Ce je to samo začetek razprave, to se pravi, 
da bi danes samo razpravljali, ne: pa že sklepali, potem sem za to, da bi danes 
o tem nekaj besed vendarle spregovorili. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Želi še kdo povedati svoje mnenje? 
Želite morda, da za trenutek prekinemo sejo, da se pogovorite? 

Slišali ste mnenje poslanca tovariša Feldina. Meni, če je to začetek razprave, 
da lahko to točko dnevnega reda vključimo v dnevni red. No, povedal sem, 
da je to začetek. 

Povem naj, da bo o stališčih izvršnega sveta kmalu razpravljal tudi repu- 
bliški zbor, kar pomeni, da bomo stališča do dokumenta izvršnega sveta morali 
sprejeti na obeh zborih, — torej v našem matičnem in republiškem zboru. Na- 
slednja seja bo po mojem mnenju konec junija meseca. 

Dr. Miro Stiplovšek: Rad bi povedal samo tole, sprva je imel odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov pomisleke, da bi na hitrico raz- 
širil dnevni red današnje seje, ker bi s tem kršili poslovnik. Pretehtal pa je 
tudi pomembnost te točke in zavzel stališče, naj zbor o njej takoj razpravlja. 
Gre namreč za to, da je treba razpravo o tako pomembnem dokumentu vsaj 
v prosvetno-kulturnem zboru čimprej začeti. Poleg tega je predvidel tudi neko 
komisijo, v katero naj zbor imenuje tri člane. S tem naj se proučevanje sana- 
cijskega načrta čimprej začne, že na današnji seji in na naslednji seji nadaljuje. 

Miloš Poljanšek: Ko smo na odboru razpravljali o tem, kako bi 
potekala današnja razprava, smo imeli v mislih predvsem vsa tista stališča, 
ki lahko obogatijo sanacijski predlog izvršnega sveta. Ne bi bilo potrebno začeti 
znova razpravljati o vsej izredno široki, pa tudi zapleteni problematiki. Pri- 
spevajmo k oblikovanju stališč za postopno urejanje materialnih pogojev šol- 
stva, in da bi s tem dali z dnevnega reda to stalno ponavljajočo se točko. Vse 
kaže, da vendarle ne čutite potrebe, da že kar danes pričnemo s to točko dnev- 
nega reda. Če tako želite, bo na dnevnem redu prihodnje seje, katera pa bo 
lahko že kmalu. 

Milan Filipčič: Spoštovani tovariši. Dovolite, da povem svoje mnenje 
o tej stvari. Čeprav je naš stalni odbor šele včeraj razpravljal o stališčih 
izvršnega sveta, menim, da bi bila današnja seja zbora anahronistična in bi 
izzvenela v prazno, če ne bi na najnovejšo situacijo takoj reagirali. Začetek 
razprave prav nič ne prejudicira končnih rešitev. In tudi glede na razpoloženje 
učiteljev, ki nam je poznana, bi naredili veliko napako, če ne bi takoj začeli 
razpravljati o stališčih izvršnega sveta. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Menim, da se z dopolnitvijo predla- 
ganega dnevnega reda strinjate. Dnevni red današnje seje je potem takšen: 

1. odobritev zapisnika prejšnje 43. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. zaključni račun za leto 1967 in finančni načrt za 1968. leto sklada SR 

Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti; 
4. zaključni račun za leto 1967 in finančni načrt za leto 1968 sklada Borisa 

Kidriča, kot novo točko; 
5. osnovni problemi pri urejanju materialnega položaja vzgoje in izobra- 

ževanja in predlog ukrepov izvršnega sveta; 
6. predlog zakona o dopolnitvi zakona o predstavnikih družbene skupnosti 

v svetih nekaterih zavodov s področja kulture, katerih ustanovitelj je Sociali- 
stična republika Slovenija; 
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7. predlog poslovnika prosvetno-kulturnega zbora; 
8. predlog odloka o izvolitvi predsednikov in podpredsednikov ter članov 

stalnih odborov prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije; 
9. predlog odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za vpra- 

šanje borcev NOV in 
10. predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komi- 

sije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV. 
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kako pripombo oziroma spre- 

minjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.) Ker smo na najbolj odprto 
vprašanje že odgovorili, ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da sem na današnjo sejo 
zbora povabil poleg predstavnikov izvršnega sveta, republiškega sekretariata 
za prosveto in kulturo, republiške konference SZDL, republiškega odbora sin- 
dikata delavcev družbenih dejavnosti in centralnega komiteja Zveze mladine 
še predstavnike izobraževalne skupnosti SR Slovenije, predstavnike upravnih 
odborov, tako sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti kot sklada Borisa 
Kidriča. Vse naštete, ki so bili povabljeni in so navzoči na današnji seji, vabim, 
seveda z vašim soglasjem, k sodelovanju v razpravi. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 43. seje. Ima kdo k osnutku zapisnika kakšno pripombo oziroma spre- 
minjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne.) Če ne, ugotavljam, da je zapisnik 
43. seje soglasno odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na zadnji seji zbora je poslanka Zofka Kodrič, ustno zastavila vprašanje 
v zvezi z zagotovitvijo dopolnilnih sredstev republiški izobraževalni skupnosti. 
Tedaj je bilo rečeno, da bo izvršni svet na vprašanje odgovoril na današnji seji 
zbora. Na vprašanje bo odgovoril član izvršnega sveta, dr. Bračič. Prosim. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Tovarišica Kodričeva.je postavila vprašanje na zadnji seji ustno, prav 
tako pa je poslal vprašanje tudi tovariš Grošelj. Vprašanji se pravzaprav do- 
polnjujeta, predlagam obema tovarišema poslancema, da na vprašanji odgo- 
vorim v svoji obrazložitvi stališč izvršnega sveta. Če bi na vprašanji posebej 
odgovarjal, bi se ponavljali. Če se tovariša s tem predlogom strinjata, lahko 
pozneje po mojih izjavah ugotovita ali se strinjata z odgovorom na svoji vpra- 
šanji. 

Predsednik Miloš Polja n š e k : Poslanka Vida Rojic je zastavila vpra- 
šanje, v zvezi z nacionalnim značajem kulturnih zavodov v Ljubljani, ki jih 
financira republika in v zvezi s pripravami sekretariata za prosveto in kulturo 
za nov način financiranja kultufnih zavodov. Zanima jo tudi, zakaj je bilo 
spremenjeno besedilo 6. člena zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje 
kulturnih dejavnosti. Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje odgovoril 
republiški sekretar za prosveto in kulturo, tovariš Tomo Martelanc. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Vprašanja, ki jih je tovarišica Rojic zastavlja, so vsekakor aktualna in se v 
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javnih razpravah o financiranju kulturnih dejavnosti pri nas ter v kritikah 
sedanjega sistema financiranja kulturnih dejavnosti zadnje čase pogosto zastav- 
ljajo. Katerim zavodom s področja kulture priznati tako imenovani nacionalni 
značaj, kakšne načelne posledice naj ima tako priznanje v odnosih med temi 
zavodi in republiko in kako naj se ti odnosi tudi konkretizirajo? Vsa ta vpra- 
šanja sodijo gotovo v okvir širše obravnave v materialni osnovi kulturnih 
dejavnosti, ki je v delovnem programu tega zbora za letošnje leto. V tem okviru 
in po nalogu izvršnega sveta pripravlja republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo še posebno gradivo o statusu nacionalnih kulturnih institucij, v kate- 
rem bodo podane in ocenjene možne variante glede njihovega ustanoviteljstva 
in financiranja. Ker se torej pripravlja temeljitejša obravnava teh vprašanj 
pred republiškimi organi, zlasti tudi v tem zboru, predlagamo tovariši poslanki, 
da se za zdaj zadovolji s tem pojasnilom. 

Na vprašanje, zakaj je prišlo do novele zakona o skladu SR Slovenije za 
pospeševanje kulturnih dejavnosti, republiški sekretariat ne more dati avten- 
tičnega odgovora, ker sta ta zakon sprejela v svoji izključni pristojnosti repu- 
bliški in kulturno-prosvetni zbor Skupščine SR Slovenije. Pojasnimo pa lahko, 
da je po noveli zakona prišlo v pristojnost upravnega odbora sklada tudi finan- 
ciranje oziroma sofinanciranje zavodov, katerih ustanovitelj je republika in 
družbenih organizacij ter odkup likovnih umetnin, kar je doslej opravljal repu- 
bliški proračun. S tem je po našem mnenju omogočena enotnejša kulturna poli- 
tika tega sklada. Besedilo 5. člena noveliranega zakona res samo okvirno določa 
namen sredstev sklada, podrobnejše določbe pa so prepuščene statutu sklada, 
ki ga bosta te dni prejela v potrditev republiški in prosvetno-kulturni zbor 
Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali je poslanka tovarišica Rojičeva za- 
dovoljna z odgovorom? Prosim, besedo ima Vida Rojic. 

Vida Rojic: Z odgovorom sem zadovoljna, vendar bi želela, da bi naš 
zbor čimprej obravnaval ta problem. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tako lahko preidemo na 3. točko 
dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o zaključnem računu za 
leto 1967 in finančnem načrtu za leto 1968 sklada SR Slovenije za pospeševanje 
kulturnih dejavnosti. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli zaključni račun sklada s 
poročilom o njegovem delu za leto 1967, ter finančni načrt za letošnje 1968. leto. 
Zeli predstavnik sklada to gradivo še ustno dopolniti? (Ne.) Med nami je pred- 
sednik sklada, tovariš Tavčar. 

Gradivo je obravnaval tudi stalni odbor našega zbora, ki je po razpravi 
predložil predloga odloka o potrditvi zaključnega računa oziroma o soglasju k 
finančnemu načrtu. Tudi zakonodajno-pravna komisija je k odlokoma dala svoji 
poročili. Želita predstavnika odbora oziroma komisije predloga odloka oziroma 
poročilo še ustno dopolniti? (Ne.) Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo 
ima tovarišica Vida Rojic. 

Vida Rojic: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanke. Do- 
volite, da v imenu volivcev kulturno-prosvetnih zavodov v ptujski občini povem 
njihova mnenja o delitvi sredstev iz sklada za pospeševanje kulturnih dejav- 
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nosti. Kulturno-prosvetni delavci sprašujejo, zakaj je bila ptujska občina delež- 
na tako malo pozornosti pri dodelitvi sredstev za vzdrževanje kulturno-zgodo- 
vinskih spomenikov v letu 1967. Ali so kriteriji, po katerih sklad dodeljuje 
sredstva za spomeniško dejavnost, dovolj objektivni? Ali bi ne bilo prav, da 
bi upravni odbor sklada bolj demokratično delil pičlo odmerjena sredstva, tako, 
da bi upošteval mnenja lokalnih strokovnjakov, direktno ali prek zastopnikov 
v skupščini. Kulturno-prosvetni delavci v ptujski občini smatrajo, da je po- 
trebna redna vsakoletna pomoč za vzdrževanje kulturno-zgodovinskih spome- 
nikov v ptujski občini, dokler ne bodo zaključena restavratorska dela na 
najpomembnejših objektih. Posebno pa je potrebna pomoč pri izvedbi programa 
ob 1900-letnici Ptuja, ki jo bo Ptuj praznoval prihodnje leto. Za veliki jubilej 
potrebuje Ptuj že letos izdatno pomoč. Ptujski občani so se na zboru volivcev 
zavzemali tudi za redno vsakoletno pomoč sklada ptujskemu muzeju. Na pred- 
zadnji seji skupščine občine Ptuj je bilo izraženo celo mnenje, da bi ptujski 
muzej prešel popolnoma v financiranje iz republiških virov. Zaradi svojega 
velikega nacionalnega pomena in zato, ker pomeni za ptujske občane vedno 
težje breme. V tem letu• skupščina občine Ptuj ni zmogla dodeliti muzeju niti 
toliko finančnih sredstev, da bi lahko kril osebne izdatke za 12 muzejskih delav- 
cev. Muzej si je pomagal tako, da je posodil mnogo svojih najbolj dragocenih 
eksponatov za daljše obdobje ameriškemu filmskemu podjetju, ki snema v Ju- 
goslaviji. Ce bo ptujska občina tudi drugo leto in še naprej obvezana oddajati 
približno 69 °/o zbranih sredstev republiški in zvezni skupščini, bo ogroženo 
njeno kulturno življenje na vseh področjih. Volivci smatrajo, da mora sklad za 
pospeševanje kulturnih dejavnosti podpirati predvsem občine, ki so same ne- 
sposobne pospeševati kulturno življenje, kajti komunalni sistem financiranja 
še bolj siromaši kulturo nekaterih slovenskih pokrajin, kar ni v skladu s sociali- 
stičnimi načeli. Ker pa gospodarstva v času reforme ne smemo obremenjevati 
z novimi izdatki, je potrebno izvajati racionalizacijo tudi v kulturi in omejiti 
izdatke nekaterih drugih dejavnosti na robu kulture v korist resnične kulture. 
Kulturno-prosvetni delavci smatrajo, da je bila severovzhodna Slovenija zapo- 
stavljena pri dodeljevanju sredstev za kulturo in prosijo, da naš zbor in sekre- 
tariat za prosveto in kulturo upoštevata njena mnenja. Spričo ptujskega pro- 
blema vzdrževanja številnih kulturno-zgodovinskih spomenikov, muzeja in 
seveda tudi drugih področij kulturnih dejavnosti in spričo podobnih problemov 
vseh gospodarsko manj razvitih občin predlagajo, da se spremenijo naloge 
sklada. Razumljivo je, da podpira kulturne institucije na republiški ravni, toda 
njegova naloga naj bi bila doslednejša izravnalna politika kulturnega nivoja v 
slovenskih pokrajinah. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima Janko Belec. 

Janko Belec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. K 
sporočilu, ki smo ga prejeli o delu sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti, 
daje odbor zveze prosvetno-kulturnih organizacij občine Ljutomer tole mnenje: 
Amaterske kulturno-prosvetne institucije Slovenije, zlasti pa njenega severo- 
vzhodnega dela, že nekaj let ugotavljajo, da politika sklada SR Slovenije za 
pospeševanje kulturnih dejavnosti ni v skladu z načelom, da je treba s skupnimi 
republiškimi sredstvi prek natečajev bolj enakomerno pokrivati potrebe te 
dejavnosti na vsem slovenskem prostoru.. Na račun amaterske kulturno-pro- 
svetne dejavnosti dobiva večino sredstev profesionalna dejavnost in to predvsem 

16 



242 Prosvetno-kulturni zbor 

republiške kulturne institucije. Nekateri predeli Slovenije, med katere spada 
zlasti Pomurje, so precej oddaljeni od kulturnih središč s profesionalnimi insti- 
tucijami. Zato mora amaterska dejavnost v teh predelih pokrivati vse kulturne 
potrebe delovnih ljudi. V sklad prispevajo sredstva vsi delovni ljudje Slovenije, 
pri delitvi pa se to ne upošteva. Največ sredstev iz sklada dobijo kraji, ki imajo 
najvišji narodni dohodek. Glede na dejstvo, da je narodni dohodek v agrarnih 
občinah najnižji, morajo delovni ljudje iz teh občin za kulturo prispevati rela- 
tivno več sredstev, kot na primer v Ljubljani ali kje drugod. Pred leti je sklad 
skliceval letne posvete z zainteresiranimi kulturnimi institucijami, na katerih 
smo se dogovarjali o kriterijih za dodelitev sredstev. Zadnja leta pa je sklad 
tak način dela povsem opustil. Natečaji sklada so zgolj še formalnosti, saj so 
financirane le nekatere pomembnejše akcije, pa še te dobe minimalne subven- 
cije, na primer proslava 100. obletnice tabora, ki bo leto^ v Ljutomeru. 

Sklad dodeljuje sredstva za kulturne akcije razmeroma pozno. Onemogoča 
programiranje in dobro pripravo posameznih prireditev. Za leto 1968 sklad še 
ni pismeno obvestil interesentov, kolikšna sredstva je namenil za posamezne 
akcije. Zaradi tega se prireditve pripravljajo improvizirano in samo z namenom, 
da se porabijo potem dodeljena sredstva. V tem letu ne bodo dobile iz sklada 
subvencij nekatere republiške akcije, kot na primer, republiško tekmovanje 
pihalnih orkestrov v Kopru. Ti orkestri so amaterski in delujejo večinoma v 
zelo težavnih pogojih. Zanje pomeni nastop na takšnih tekmovanjih priznanje 
za njihovo delo in hkrati spodbudo za doseganje boljše kvalitete. Občinski sveti 
zveze kulturno prosvetnih organizacij razpolagajo le z minimalnimi sredstvi, ki 
so namenjena za pokrivanje stroškov redne dejavnosti društev. Zato jim ne 
preostaja sredstev za pokrivanje stroškov gostovanj poklicnih ansamblov. Naj 
navedem primer, stroški medobčinske dramske prireditve v Ljutomeru, na 
kateri je nastopilo 7 amaterskih gledaliških družin iz severovzhodnega dela 
Slovenije, so znašali toliko kot eno samo gostovanje poklicnega gledališča. Toda 
občinski svet v Ljutomeru za to srečanje ni dobil od sklada nobenih sredstev. 

V zvezi z nadaljnjim financiranjem kulturo-prosvetne dejavnosti predlaga- 
mo naslednje: 

1. Sklad naj kulturno-prosvetno dejavnost na Slovenskem financira soraz- 
merno z dohodki, ki jih v sklad oziroma v republiški proračun plačujejo posa- 
mezne družbeno-politične skupnosti. Republiške profesionalne institucije naj se 
financirajo direktno iz republiškega proračuna ali 

2. Sklad naj v bodoče financira le profesionalno kulturno-prosvetne insti- 
tucije republiškega pomena, preostala sredstva pa naj se decentralizirajo in 
plačujejo v sklade za prosveto in kulturo pri občinah, katerim je potrebno 
zagotoviti še tudi druge stalne vire dohodkov, na primer določen procent dohod- 
kov od prometnega davka. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Polj anš.ek : Besedo ima Vlado Golob. 

Vlado Golob: Tovarišice in tovariši poslanci. Razpravljati o delu skla- 
da za pospeševanje kulturnih dejavnosti v naši republiki je težko. Na eni strani 
ima sklad na razpolago razmeroma malo sredstev, čeprav vsi vemo, da so 
potrebe mnogo večje, na drugi strani pa razpravo onemogočata pomanjkljivo 
argumentirana finančni načrt in zaključni račun. Tovariši poslanci, podatki, ki 
smo jih dobili v zvezi s tem skladom, onemogočajo poglobljeno razpravo. Raz- 
prava je lahko samo načelna, ne pa konkretna. Odbor za kulturo našega zbora 
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je 21. maja razpravljal o- tem skladu. Na seji sem zahteval od predstavnika 
sklada, naj pošlje vsem članom odbora za kulturo ali vsaj samo meni, ker se 
zanimam za te probleme, lanskoletno realizacijo in pa letošnji razdelilnik. Kot 
ste verjetno vsi bili informirani, smo dobili pred dvema ali tremi dnevi spo- 
ročilo, da leži en izvod razdelilnika v tajništvu, 70 poslancev, kolikor bi se 
jih lahko zanimalo za ta problem, naj si ga izvoli pogledati v tajništvu. Včeraj 
sem si ga bežno ogledal, vendar moram reči, da v tako kratkem času nisem 
mogel zavzeti stališča o vseh vprašanjih. Govoril bi lahko le o področju, na 
katerem sem kolikor toliko doma. Gre pa še za celo vrsto drugih področij, za 
katera se poslanci zanimajo. Zato menim, da bi morali razdelilnik dobiti vsi 
poslanci, sicer je razprava gola formalnost. 2e vnaprej se odrekam glasovanju, 
ker ne morem ugotoviti ali je razdelitev sredstev ustrezna in pravična. Rad bi 
le vedel to, po kakšnem kriteriju se izbirajo člani komisije. Vemo namreč, da 
je razdelitev sredstev v veliki meri odvisna od sestave komisij. Ne želinl očitati 
upravnemu odboru, da je nepravilno posloval, za to nimamo dokazov. Večkrat 
sem pa že opozoril na vprašanje sestave komisij. S sedanjim načinom izbire 
njenih članov se ne morem strinjati. Predlagam, tovariši, da zaključnega računa 
za leto 1967 in finančnega načrta za leto 1968 ne odobrimo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Janez Karlin. 

Janez Karlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Popolnoma 
se strinjam z besedami tovariša Goloba, ker gradivo, ki smo ga dobili, zelo malo 
ali skoraj nič ne pove, kako so se sredstva delila v lanskem letu in kako bodo 
razdeljena v tem letu. K temu naj pripomnim, da je v srednjeročnem per- 
spektivnem načrtu razvoja Slovenije kot eno osnovnih načel postavljeno, naj 
se podpira in razvija vrhunsko in množično kulturo. Slišali smo, da je sklad 
zavzel stališče, da bo podpiral zlasti kulturno življenje v Sloveniji, za med- 
nacionalne kulturne prireditve v drugih republikah ali v inozemstvu pa bo 
prispeval minimalna sredstva in še to samo za poklicne institucije, ki pred- 
stavljajo slovensko poklicno vrhunsko kulturo. 

V Jugoslaviji je vsako leto vrsta festivalov. Mnogi od njih nimajo kulturne 
vrednosti, imajo pa dovolj sredstev. Na drugi strani imamo pa nekatere zvezne 
prireditve, ki so prav gotovo za slovensko in jugoslovansko kulturo- pomembne. 
Med nje sodijo, denimo, jugoslovansko srečanje in tekmovanje pevskih zborov, 
festival dramskih skupin Jugoslavije. To sta dve manifestaciji, ki bi naj pred- 
stavljali najvišje amaterske dosežke na teh dveh področjih, vendar kljub temu 
sklad za sodelovanje slovenskih zborov ni prispeval sredstev. Republiškemu 
svetu zveze kulturnoprosvetnih organizacij je namenil letos, kolikor je znano, 
samo lanskoletno dotacijo in s tem denarjem tudi ni bilo mogoče podpreti 
nobene slovenske skupine, da bi sodelovala na Hvaru. Menim, da je tudi ama- 
terska kultura sestavni del naše kulture. Na tem področju smo v Sloveniji 
dosegli zelo lepe uspehe. Amaterskim ansamblom je nujno potrebno omogočiti 
takšne nastope, da pokažejo, kaj zmorejo. Na drugi strani bi pa bila popolnoma 
napačna kulturna politika, da bi se prav slovenski ansambli odpovedali sode- 
lovanju na takšnih manifestacijah. Smatram, da bi bila dolžnost sklada, da za 
take namene prispeva sredstva, ker je nemogoče, da bi občina, iz katere je 
ansambel ali skupina, v celoti krila stroške. Naši ansambli so že itak vsa zadnja 
leta bili v docela neenakopravnem položaju v primerjavi z ansambli iz drugih 
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republik, ki so stalno na podobnih srečanjih razpolagali z mnogo, mnogo višjimi 
sredstvi kot pa naši. 

Prav tako je dolžnost sklada in nas, da podpiramo najvišje dosežke amater- 
ske kulture tudi takrat, ko gre za mednarodna srečanja. Lahko z veseljem ugo- 
tavljamo, da so prav slovenski ansambli, glasbeni in gledališki, doslej na inter- 
nacionalnih srečanjih dosegli res evropsko in svetovno raven. S tem so afirmirali 
našo množično kulturo. Zategadelj je na drugi strani, če hočemo, da se bo 
množična kultura razvijala, nujno potrebno, da ji omogočimo tudi srečanja v 
svetu. Pri tem imam v mislih tudi posamezne turneje kvalitetnih ansamblov, 
ki dosegajo jugoslovanski in pa evropski nivo. Tu smo navadno v neenakoprav- 
nem položaju z drugimi republikami. Zveza namreč ne prispeva za takšna sre- 
čanja prav ničesar, čeprav tudi to; ni v redu. In tako gredo navadno na takšna 
tekmovanja in prireditve ansambli iz drugih republik, ki so kvalitetno često 
mnogo slabši. Torej, predlagam, da bi upravni odbor sklada o teh zadevah 
resno razpravljal in svoja stališča spremenil. 

Imam še eno vprašanje oziroma pripombo, ki zadeva delitev sredstev. Lan- 
sko leto, tako je v poročilu omenjeno, je mariborska regija dobila najmanjši 
procent zaprošenih sredstev, to je samo 13'%. To je argumentirano s tem, da 
Maribor ni zagotovil sredstev za soudeležbo. Seveda jih ni mogel, če ni bilo 
sredstev iz sklada! Vem, da bi se sredstva za soudeležbo našla in da so jih 
bili tudi marsikje pripravljeni zagotoviti, morda v nekoliko manjšem znesku, 
kot jih je zahteval sklad za soudeležbo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Stanko 
Skaler. 

Stanko Škaler: Tovarišice in tovariši poslanci! Ce bi sodili po tem, 
da je sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti imel v lanskem letu na voljo 
13 milijonov 600 000 N dinarjev, letos pa celo 15 milijonov 592 dinarjev, bi 
utegnili dobiti vtis, da upravni odbor sklada s temi sredstvi vendarle lahko 
do neke mere odločujoče in dolgoročno kreira nacionalno kulturno politiko. Iz 
tega bi sledilo, da upravni odbor sklada lahko postane samoupravni mehanizem, 
ki mora premagati nekdanje proračunsko financiranje kulturnih dejavnosti. 
Toda to prepričanje nam brž skopni, ko preberemo poročilo sklada za leto 1967 
in finančni načrt za leto 1968. Iz nje je razvidno, da sklad 70% vseh sredstev 
porabi za financiranje osnovne dejavnosti 11 republiških kulturnih zavodov. 
Upravni odbor sklada namreč niti v svojem poročilu za leto 1967, niti v fi- 
nančnem načrtu za leto 1968 ne pove ali lahko kakorkoli vpliva na obseg in 
kvaliteto, osnovne dejavnosti teh zavodov. Zdi se, da ima osnovna dejavnost 
celo pri zelo sorodnih kulturnih zavodih dokaj različno oceno. Se bolj pa je ta 
razlika očitna, če primerjamo republiške zavode s sorodnimi zavodi v provinci. 
Postavlja se nam torej vprašanje, ali bo upravni odbor sklada uspel izoblikovati 
kriterije, s katerimi bo lahko usmerjal in pospeševal delo v kulturnih zavodih, 
ali pa bo kar mehansko leto za letom namenjal tričetrtine sredstev za osnov- 
no dejavnost zavodov, ki so na republiškem seznamu. V tem primeru pač nisem 
prepričan, da smo premagali nekdanje proračunsko financiranje, temveč smo 
kvečjemu zamenjali samo nosilce vlog. Tako lani kot letos je torej upravni 
odbor sklada kolikor toliko svobodno odločal le o dobri četrini svojih sredstev, 
to je o 350 milijonih, kar pomeni realno precej manj, kot je bilo to pred leti, ko 
republiških kulturnih zavodov še ni financiral sklad. Takrat je sklad imel še 
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avtonomne dohodke in ni bil odvisen od proračuna. Upravičen je torej zaklju- 
ček, da se je položaj mnogih kulturnih dejavnosti v zadnjem času poslabšal. 
Sklad nima možnosti posredovati tudi v najbolj resnih primerih. Kol dokaz 
temu naj služi samo primer spomeniškega varstva, ki ga kot posebno zaskrblju- 
joče vprašanje omenjata poročilo in načrt sklada. Ta dejavnost je lani in letos 
prejela najmanjši odstotek zaprošenih sredstev; lani 12'°/», letos samo še 10 °/o- 
Medtem ko se pri drugih dejavnostih giblje odstotek odobrenih sredstev od 
Vs do V2. Sklad sam priznava, da je na tem področju popolnoma nemočen. Ne- 
logično je potem, ko v nadaljevanju poročila pravi, da s svojimi minimalnimi 
sredstvi ne more sanirati celotnega spomeniškega varstva v Sloveniji. Ali ne bi 
bilo bolj realno priznanje, da z razpoložljivimi sredstvi ne more restavrirati 
nobenega spomeniškega objekta, ki ima nacionalni pomen. Dokaz za popolno 
neučinkovitost naše spomeniške službe je lahko tudi dejstvo, da smo pred ne- 
davnim bili plat zvona za usodo spomenikov revolucije na Rogu, Jelendolu, 
Zgornjem Hrastniku, ki so v dobrem desetletju napol propadli, ker so bili ves 
čas zanemarjeni. Poklicati je bilo treba na pomoč najvidnejše osebnosti, da bi 
z njihovim vplivom rešili, kar se sploh še rešiti da. Menim, da je na pol poti 
ostalo tudi leta 1966 začeto prizadevanje sekretariata za prosveto in kulturo, za 
obnovo 14 najpomembnejših spomenikov v Sloveniji, ki naj bi jih do leta 1970 
obnovili neposredno iz investicijskih sredstev republiškega proračuna. Do da- 
nes od izvršnega sveta še nismo slišali, ali namerava ta program uresničiti ozi- 
roma sploh začeti reševati, ker za to akcijo doslej ni bilo zagotovljenih še no- 
benih sredstev. Zato bi želel pojasnilo od predstavnika izvršnega sveta, bodisi 
danes ali vsaj prihodnjič, če namerava program obnove 14 republiških kul- 
turnih spomenikov uresničili do leta 1970 v celoti ali v okrnjenem obsegu ali 
sploh ne. Vsekakor bi bilo to potrebno čimprej zanesljivo vedeti, ker neizpol- 
njena pričakovanja in obljube republike samo še slabijo prizadevanja regional- 
nih spomeniško varstvenih delavcev, saj se potem tudi v lokalnem merilu ne 
čutijo dolžni uresničevati sprejetih programov. Končno menim, da bi spričo 
zares kritičnega stanja celotnega našega spomeniškega varstva, ki ga med dru- 
gim ugotavlja tudi današnje poročilo upravnega odbora sklada za pospeševanje 
kulturnih dejavnosti, moralo to vprašanje v bližnji bodočnosti priti na dnevni 
red našega odbora za kulturo in nato pred poslance našega in republiškega 
zbora. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Naj pojasnim, da pripravlja društvo 
konservatorjev dokaj temeljito gradivo o delovanju spomeniško varstvene službe 
v vsebinskem in organizacijskem pogledu. Ze na enih prihodnjih sej bo to gra- 
divo posredovano članom našega zbora. Ali je predstavnik izvršnega sveta na 
zastavljeno vprašanje že danes pripravljen odgovoriti? Če ne, bo vprašanje 
na dnevnem redu prihodnje seje. Besedo ima tovariš Dušan Cokl. 

Dušan Cokl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši. Naš začasni 
odbor za kulturne dejavnosti je v svojem poročilu z dne 21. maja zapisal tudi 
tole. Odbor je ocenil, da upravni odbor sklada zaradi nekaterih določil do- 
polnjenega zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti 
ne more opravljati svojih nalog, niti usmerjati kulturne politike na Slovenskem 
ob ustrezni metodi financiranja. Delovanje sklada je v celoti brez nedoslednosti, 
neurejenosti in nenačelnosti financiranja kulture. Zaključuje pa svojo obrazloži- 
tev s predlogom, naj da prosvetno-kulturni zbor soglasje k finančnemu načrtu 
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sklada. S tem v zvezi postavljam čisto kratko vprašanje, ali ne bomo s soglasjem 
k finančnemu načrtu za leto 1968 hkrati soglašali tudi z nedoslednostmi, neure- 
jenostmi in nenačelnostmi v financiranju kulture. Hvala lepa! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi besedo? Prosim, besedo 
ima Miran Hasl. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Enkrat sem že po- 
stavil vprašanje v zvezi s finančnimi sredstvi za spomeniško varstvena dela. 
Ob tej priložnosti se v celoti strinjam z mnenji, ki so bila tu izrečena. Zdi se mi, 
da te stvari niso urejene. Verjetno zato, ker nimamo izdelanega koncepta kul- 
turne politike in mislim, da tudi ni razčiščeno, kaj naj bi imelo tako imenovano 
nacionalno obeležje, kaj bi naj bilo stvar regij, pokrajin in tako dalje. 

K razdelilniku sredstev za letošnje leto imam konkretno vprašanje. Pri- 
znam, da sem ga zelo bežno pregledal, vendar se mi je oko vseeno ustavilo pri 
večjem številu subvencij za koncerte okteta »Galus« ki bo imel 14 koncertov, 
med njimi tudi 10 v inozemstvu. S tem v zvezi me samo tole zanima: Ali je to 
res najboljši slovenski oktet? Ce je, kako je bila dognana njegova kakovost, 
ali komisijsko ali kako drugače. Ce pa ni bila preverjena njegova umetniška 
vrednost, pa žal lahko ugotovimo to, kar trdijo zlobni jeziki, da imajo toliko 
gostovanj zaradi tega, ker sodelujejo pri skladu trije člani tega okteta. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala, tovariš Hasl. Še kdo želi be- 
sedo? Besedo ima Slavko Belak. 

Slavko Belak: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne bi bilo prav, če se 
danes pri razpravi o skladu za pospeševanje kulturnih dejavnosti ne bi oglasil 
k besedi, zlasti zato, ker sem pred nekaj časa postavil vprašanje glede politike 
tega sklada. Sicer se strinjam z nekaterimi navedbami, ki so v tem poročilu, 
vendar ne z vsemi. Res je razlika med zaprošenimi in odobrenimi sredstvi za 
celjsko regijo najvišja v primerjavi z drugimi regijami, vendar pa že samo 
poročilo navaja, da je tudi participacija v tem predelu Slovenije največja. Tu 
se vprašujem, če je res namen sklada spodbujati dejavnike na terenu, da 
tudi sami zbirajo sredstva za kulturne dejavnosti. Ce je to res, potem je 
sedanja politika sklada vsekakor nujna. Vendar se mi hkrati kljub temu, 
da je naša regija prejela največ sredstev, dozdeva, da ji sklad ni preveč na- 
klonjen. 2e pred davnimi leti smo prosili na republiškem sekretariatu sred- 
stva za sofinanciranje nekaterih naših nujnih del. Med njimi tudi za gradnjo 
študijske knjižnice. V prošnji smo navajali vire sredstev, koliko je za gradnjo 
študijske knjižnice prispeval okraj, koliko občina in koliko sredstev nam še 
manjka, da bi ta pereči problem vendar rešili. 

Naši prošnji ni bilo ugodeno, češ da republika ne daje sredstev za investi- 
cije, čeprav pa smo v poročilih vedno našli dotacije republike za gradnje. To 
se pravi, da organi, ki upravljajo z republiškimi sredstvi, pri svojih odločitvah 
niso dosledni. Na drugi strani, ko sem na hitrico primerjal podatke, razvidne iz 
razdelilnika sredstev za lansko leto, in podatke, ki jih navaja priloga poročilo, 
pa sem ugotovil neskladja. 

Najbolj pereče je vprašanje sredstev, ki jih dobi celjska regija. Območje 
te regije je med vsemi enajstimi regijami največje in se mi dozdeva, da je 10 o/a 
vseh sredstev sklada, ki jih dobi, vendar premalo. Pri tem se strinjam, da 
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mora tudi regija prispevati k vzdrževanju ustreznih, nacionalno pomembnih 
institucij. Zato se tudi sam ogrevam za predlog enega od predgovornikov, naj bi 
se višina sredstev sklada ravnala po odstotku dohodka. Po drugi strani se po- 
vsem pridružujem tovarišema Golobu in Karlinu glede ocene zaključnega po- 
ročila. K vsemu temu pa dovolite eno vprašanje, v zvezi s spomeniškim var- 
stvom, ki se mi zdi, da je silno pereče. Pozdravljam predlog predsednika zbora, 
da bi zbor obravnaval temeljitejši elaborat, ki je že v pripravi. Morali se bomo 
dokončno odločiti, katere spomenike bomo rešili. Silno me vznemirja današnja 
podoba celjskega gradu, ki pade v oči vsakomur, ki se z vlakom pelje mimo 
njega. Podrtina leži sredi vseh možnih olepšav, ker ima pač turistično olepše- 
valno društvo denar, zavod za spomeniško varstvo ga pa nima; ima pa ideje, 
predloge in ve, kaj bi bilo prav in kaj ne. Silno me je prizadelo, ko se je en 
stolp gradu v Višinji vasi podrl. To je bila le dobra priložnost za novinarje, ki 
so s fotografijami obsipali slovenske časnike. Več kot to pa nismo dosegli. Sama 
občina tega gradu ne more vzdrževati. Zelo me prizadene, da lemberški grad 
razpada. Še bolj kot vse to pa me je prizadela resnično grda, nepoštena finančna 
in trgovska manipulacija z gradom v Podčetrtku, čeprav je spomeniško varstvo 
zajamčeno z zakonom. Ta grad je bil ob osvoboditvi cel in so do nedavnega v 
njem stanovali ljudje. Zdaj so ljudje grad izpraznili in je prenesen v osnovna 
sredstva »Celeja Comerca«, da lahko s 100 milijoni, kolikor je vrednost tega 
gradu ocenjena, nastopa v inozemstvu kot uvoznik in izvoznik. 

Naj še tako z zakoni zavarujemo spomeniško dejavnost, vedno se najdejo 
možnosti, da se tudi z našimi spomeniki kdorkoli igra. Če nismo sposobni oču- 
vati vsaj del teh spomenikov, potem se moramo dogovoriti vsaj za to, da bodo 
častno propadali, ne pa služili za kakršnekoli nepoštene manipulacije. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo želi besedo? Ali bo predsednik 
sklada odgovoril na vprašanja, ki so bila postavljena upravnemu odboru. 

Ivo Tavčar: Kakšne posebne želje, da bi posegel v razpravo, res nimam, 
toda dolžan sem pojasniti, kakšen je položaj sklada in kakšne so okoliščine, v 
katerih sklad dela. Potem se bo lažje odmerila odgovornost upravnega odbora 
sklada za politiko, ki je bila tu obravnavana. 

Predvsem bi rad na začetku povedal, da je bil novi upravni odbor imenovan 
šele decembra, čeprav je bil zakon sprejet že aprila. Novi upravni odbor se 
je takoj sestal in takoj sprejel najnujnejše ukrepe, ki so potrebni ob koncu 
leta. Takoj je razpisal natečaj za sredstva, ki so namenjena za posamezne 
akcije. Razpis je bil iz istega razloga sorazmerno pozen, šele konec januarja. 
Takšni razpisi pa sami po sebi otežkočajo delo sklada in kulturnih ustanov, 
ker onemogočajo potrebno načrtovanje. Razen tega je treba upoštevati, da 
upravni odbor sklada tokrat še ni vedel, koliko sredstev mu bo dodelila skup- 
ščina. Znano je, da je bil proračun sprejet šele v začetku letošnjega leta. Torej, 
za zakasnitve ali pozne roke ne nosi odgovornosti upravni odbor sklada. Sklad 
je prejel na stotine prošenj, vlog in jih seveda v tako' kratkem času ni bilo 
mogoče temeljito obdelati. 

Upravni odbor nima lastne strokovne službe, ampak po zakonu to nalogo 
zanj opravlja republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Od strokovne službe 
pričakuje upravni odbor zlasti ustrezna gradiva za seje. Upravni odbor sei mora 
nadalje pri odločitvah nujno nasloniti na delo komisij oz. strokovnih skupin. 



248 Prosvetno-kulturni zbor 

Komisije je imenoval upravni odbor na predlog republiškega sekretariata. V ko- 
misijo za glasbo, ki je bila tu omenjena, so bili imenovani naslednji tovariši: 
za predsednika Lojze Lebič, ki dela na RTV, za člane pa: Stojan Požar, pod- 
predsednik skupščine občine Maribor, Darjan Božič, skladatelj, Marjan Li- 
povšek, pianist, Mitja Gregorač, na posebno zahtevo Društva glasbenih umet- 
nikov, in Katarina Bedina kot sodelavka republiškega sekretariata za prosveto 
in kulturo. Toliko glede komisij. 

Glede drugih pripomb bi omenil, da je upravni odbor razpolagal s soraz- 
merno majhnimi sredstvi. Kot je znano, je bil predlog, naj bi se skladu za po- 
speševanje kulturnih dejavnosti zagotovila za 30 °/o večja sredstva kot lani. 
Naposled je Skupščina SR Slovenije odobrila samo za 8 °/o več sredstev. V raz- 
pravi v republiški skupščini je bilo rečeno, naj se povečana sredstva uporabljajo 
predvsem za olajšanje položaja osrednjih slovenskih kulturnih ustanov, ki so 
bile v redni krizi, še posebej Drama. Upravni odbor je upošteval to priporočilo, 
čeprav je uporabil v ta namen samo del teh sredstev, in enakomerno porazdelil 
ves povišek na vse dejavnosti, tako na zavode, ki jih je republika ustanovila in 
ki jih mora po zakonu financirati, kot na vse druge akcije, ki jih financira na 
temelju razpisa-. 

Seveda upravni odbor ne more upoštevati krajevnega načela. Ce bi ga, 
potem sklad sploh ni potreben, ker bi bilo potem najbolj smotrno vsa sredstva 
pustiti tam, kjer so. Takšna porazdelitev sredstev ne bi bila v skladu z nalogami 
sklada, ki mu jih določa zakon. V zakonu je med drugim zapisano, da sklad 
financira naloge Socialistične republike Slovenije na področju kulture, ki izha- 
jajo iz njenih nalog kot ustanovitelja zavodov in ki izhajajo iz njene vloge pri 
pospeševanju, usmerjanju in usklajevanju kulturnih dejavnosti. Seveda, vpra- 
šanje je, katere dejavnosti so republiškega pomena. Nacionalni pomen določenih 
zavodov je označen s tem, da je republika njihov ustanovitelj. In tako je najbrž 
že samo z ustanoviteljskim aktom opredeljeno, da je dejavnost neke kulturne 
ustanove republiškega pomena. Ne rečem, da je to istovetno, toda v bistvu to 
vendarle izraža. Zaradi tega smatram, da republiški sklad prav nič ne greši, če 
podpira in financira določene zavode. Drugo je vprašanje, kako in na kakšen 
način jih financira. Ce hočemo kar koli spremeniti v sedanjem načinu finan- 
ciranja, se je treba opreti na določene strokovne utemeljitve. Takšne utemeljitve 
mora dognati določena strokovna služba. Zal republiški sekretariat takšnih ana- 
liz upravnemu odboru ni posredoval, bodisi da jih ni bil sposoben izdelati, bodisi 
da ni imel za to dovolj časa. Zaradi tega upravni odbor ne more sprejeti novih 
rešitev in nadaljuje s prakso, kakršna pač je. To se pravi preprosto linearno 
povečuje sredstva in tako jih je tudi letos povečal za 8 %, za kolikor so se letos 
povečali dohodki sklada. Menim, da je takšna politika nevzdržna, toda še bolj 
nesmiselno bi bilo kar približno, na podlagi subjektivnih presoj spreminjati 
zdajšnje stanje. Iz nereda bi prišli v še večji nered in hkrati razburili duhove. 
Bilo bi polno pritožb! Ker jih ne bi bili sposobni utemeljeno zavrniti, je bolje, 
da ohranimo razmere, kakršne so pač zdaj. 

Glede odnosov do posameznih kulturnih področij, recimo spomeniškega var- 
stva, bi pripomnil, da je upravni odbor menil, da zaradi koristi enega ne more 
spreminjati odnosov v škodo drugega področja. Povečati sredstva za spomeniško 
varstvo pomeni hkrati zmanjšati sredstva za gledališko ali glasbeno dejavnost. 
Kakršna koli večja sprememba bi pretrgala kontinuiteto v določenih dejavnostih 
in bi lahko zavrla njihov razvoj. Prerazdelitve sredstev ni mogoče opraviti 
iznenada, na sedanji nizki ravni dohodkov, ampak postopoma in ob povećavanju 
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sredstev. Opozorim pa naj, da je vendarle za spomeniško varstvo letos bilo 
danih 100 milijonov, ki so pritegnili še dodatnih 100 milijonov iz lokalnih virov. 
Pri delitvi je bil deloma upoštevan tudi Ptuj, vendar več sredstev ni bilo mogoče 
prispevati glede na kopico drugih prošenj, ki jih je bilo za 512 milijonov. 

Glede pripomb o demokratični in javni delitvi sredstev, bi dejal, da so seje 
upravnega odbora bile zmeraj javne. Nikoli ni bila preprečena predstavnikom 
javnosti udeležba na seji. Ni pa bilo mogoče vnaprej obveščati posameznikov, s 
kakšnimi sredstvi bo razpolagal, vsaj ne toliko časa, dokler skupščina ne bo 
potrdila predvidene porazdelitve. Namreč, skupščina daje k finančnemu načrtu 
soglasje. Dokler skupščina ne sprejme tega akta, ne moremo nikogar obvestiti 
o predvideni razdelitvi sredstev. 

Vendar kljub temu, da ne bi pretrgali dejavnosti posameznih zavodov, je 
upravni odbor z njimi že sklenil posamezne pogodbe, seveda s potrebno rezer- 
viranostjo. Moram opozoriti, da upravni odbor ne odobrava nikakršnih sredstev 
prej, preden ni sklenjena pogodba. To se pravi, da ne gre zgolj samo za obve- 
stilo, kolikšna sredstva bo določen koristnik prejel, temveč za to, da se vsakdo 
pripravi na sklenitev pogodbe. Te pogodbe so bile večkrat zelo prazne po svoji 
vsebini in opredelitvi; zlasti velja to za pogodbe republiških zavodov. Te po- 
godbe so več ali manj še takšne, kakršne so bile v proračunskih časih. Vsebovale 
so znesek dotacije za osnovno dejavnost z vsemi tistimi varnostnimi klavzulami, 
ki so seveda same po sebi tudi problematične. Na primer, če se sredstva prora- 
čuna zmanjšajo, potem se zmanjšajo tudi ustanovi za ustrezen odstotek. 

Nekaj pripomb je bilo na račun obveščanja poslancev o podrobnejši razde- 
litvi sredstev. Na seji odbora je bilo sporočeno, da so ti podatki na razpolago, 
da bodo vsem poslani. Če niso bili poslani, je za to odgovorna strokovna služba, 
ki tega pač ni izvršila. Če je bilo potem dogovorjeno, da gre en izvod v tajništvo, 
je tudi to odgovornost strokovne službe. Te odgovornosti za neobveščenost po- 
slancev ne more prevzeti upravni odbor. 

Bilo je vprašanje, ali ima upravni odbor svojo koncepcijo kulturne politike 
na tem področju. Upravni odbor meni, da je treba začeti načrtovati tudi na tem 
področju. To se pravi, da ne bi bil upravni odbor zgolj rešeto vseh mogočih 
prošenj, predlogov, vlog. Politiko vodi vsakdo, ki se oglasi pri blagajni uprav- 
nega odbora sklada, upravni odbor pa sam vnaprej ne načrtuje financiranja. V 
prihodnje bi moral biti osnova kulturni načrt. Razpis bi naj bil samo korektiv 
politike upravnega odbora sklada, ki bi morala biti dolgoročna, da se ne bi 
upravni odbor vsako leto na novo pogajal, kaj bo financiral in kaj ne. Raz- 
pisov bi moralo biti na leto več in bi se moralo tudi načrtovanje ravnati po kul- 
turnem letu, ne pa po koledarskem. Pogoj za to je stalnost virov in sredstev. 
Seveda bi morali zastaviti tudi vprašanje ustreznosti upravljanja tega sklada, ki 
bi najbrž moral biti zasnovan nekoliko širše kot je sedaj, morda po vzoru iz- 
obraževalne skupnosti, vendar zopet ne preveč razvejano. To bi omogočalo, da se 
republika resnično uveljavi kot nosilec kulturne politike, seveda ob pogoju še, 
da bi taka republiška kulturna skupnost oziroma razširjeno zasnovan sklad za 
kulturo, imela ustrezno lastno strokovno službo. Zdaj je položaj tak, da se lahko 
sklad obrača samo na enega uslužbenca republiškega sekretariata, ki je zadol- 
žen, da opravlja delo ne le za naš, ampak še za tri druge sklade. 

Pri odnosih med profesionalno in amatersko kulturo bi opozoril, da upravni 
odbor uporablja enotna merila; to so predvsem pomembnost, vrednost, kakovost. 
Ta merila seveda subjektivno opredeljujejo subjekti, ki sestavljajo posamezne 
komisije. Temu se ne bomo mogli izogniti tudi v prihodnje, ker tu matematičnih 
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vrednostnih meril ni. Na odločitve bodo vplivali subjekti, ki politiko oblikujejo, 
upoštevajoč seveda, da celotna kulturna dejavnost in kritika tudi vplivata na 
takšna ali drugačna merila posameznih komisij. Drugo je seveda vprašanje iz- 
bire teh komisij, ali je treba komisije razširiti, uvesti delegatski sistem. Vse 
to, kar zadeva način izbire in volitve članov komisij in upravnega odbora, je 
stvar zakona o skladu in statuta. Glede regionalne politike bi rekel samo to, da 
regionalni moment za nas ne more biti bistveno izhodišče, čeprav ga upošte- 
vamo, kadar gre na primer za posredovanje kulturnih dobrin, katerih nosilci 
so predvsem osrednje kulturne ustanove, da bi omogočili najpomebnejše kul- 
turne vrednote uživati tudi oddaljenejšim krajem, zlasti še obmejnim. Ta merila 
pa je možno samo deloma upoštevati spričo nezadostnih sredstev. Če je pač tak 
položaj, da moramo zadovoljiti predvsem potrebe osrednjih kulturnih ustanov, 
ki so, kot veste, v krizi, potem je seveda vloga sklada nujno omejena. Poudar- 
jam, da s tem republika svoje vloge kot spodbujevalca in nosilca najpomemb- 
nejših kulturnih dejavnosti za Slovenijo in za slovenski narod ne zanika, ker 
menim, da so ti kulturni zavodi, ki jih financira, vendarle osrednjega 
pomena za razvoj slovenske kulture na sploh. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljan šek: Slišali ste pojasnilo predsednika 
upravnega odbora sklada. V zvezi s- to problematiko bi se omejil na vprašanje 
oblikovanja kulturne politike na Slovenskem. Naš zbor je že opozoril, da nam za 
to primanjkujejo številni podatki o materialnih pogojih kulture in o tem, kakšna 
naj bi bila dolgoročna usmerjenost kulturnih dejavnosti. Prav zaradi tega je 
sekretariat za prosveto in kulturo sprejel ustrezno nalogo, ki je hkrati vključena 
v letošnji program dela našega zbora. Naš zbor je na iniciativo posameznikov 
pri inštitutu za sociologijo in filozofijo naročil tudi znanstveno nalogo o ma- 
terialnih pogojih slovenske kulture. Nekaj strokovnjakov je že pristopilo k delu 
in bomo v kratkem prejeli že prvi material. To bo posnetek sedanjega stanja. 
Na podlagi obeh gradiv bomo lahko začeli temeljitejšo razpravo o sedanjem 
stanju in se potem lotili predlogov o ustreznejšem financiranju kulture, ki bo 
v skladu s krajevnimi, občinskimi in republiškimi interesi. Na podlagi tega bo- 
mo mogli vzpostaviti organizme, ki bodo program, prilagojen našim materialnim 
možnostim, končno tudi realizirali. 

Toliko bi lahko v tem trenutku pojasnil. Prosim tovariš Golob. 

Vlado Golob: Tovariši poslanci, bom kratek! Poznam člane komisije 
za glasbo, ki jo je prej omenil tovariš Ivo Tavčar. Da ne bi bilo kakršnega koli 
nesporazuma o tem, da sem oporekal strokovno usposobljenost posameznih čla- 
nov. Sporno je to, da so člani, predstavniki izrazito profesionalne kulture in 
drugič, da so razen tovariša Stojana Požara, ki pa je politik, ne pa glasbenik, 
vsi iz Ljubljane. Mislim, da je prav to vplivalo na delitev sredstev. Povem naj 
samo en podatek. Ljubljanski festival je dobil za polovico več sredstev kot ves 
Maribor. 

Drugič, sprašujem, kako je upravni odbor sklada sodeloval pri razčiščenju 
zadeve v zvezi z ljubljanskimi orkestri, ki je v zadnjem času močno razburkala 
duhove. Ali se bo nadaljevalo financiranje ustanov na stari institucionalni način 
ali pa je upravni odbor sklada skušal s pomočjo strokovne službe doseči z njimi 
drugačne odnose. Ta stvar najbrž ni čista! Na koncu želim še reči, da je treba 
javnost pojmovati širše ne samo tako, da so le vsi poslanci obveščeni. Več bi 
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morala vedeti o tem tudi tisk in radio. Mislim, da bi bilo celo v interesu uprav- 
nega odbora sklada, če bi se o njegovem delu več javno govorilo, ne pa da se 
javnost odpravi z enim izvodom v skupščinski pisarni. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Tomo Martelanc. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Glede na tok razprave sem vendarle dolžan komentirati mnenja o nekaterih 
stvareh, ki so bila izražena v tej razpravi. 

Prvič, ne da bi hotel zagovarjati upravni odbor sklada, sem dolžan opozoriti 
na to, da sklad deli sredstva za razvoj kulturnih dejavnosti v skladu s 5. členom 
zakona, ki pravi takole: »Sredstva sklada se uporabljajo za financiranje nalog 
SR Slovenije na področju kulture, ki izhajajo bodisi iz njenih nalog kot usta- 
novitelja zavoda s tega področja, bodisi izražajo njeno vlogo pri povezovanju 
usmerjanju in pospeševanju kulturnih dejavnosti na območju Slovenije.« V 
okviru tako široko zasnovane naloge sklad seveda samostojno posluje. To 
pomeni, da daje; sicer svojo načelno politiko v potrditev skupščini, pri podiobni 
delitvi sredstev pa je samoupraven. Mislim, da je to tudi v redu, kajti če bi 
o vsaki postavki v tem ali v republiškem zboru razpravljali, potem bržkone 
ne bi bil potreben odbor sklada, ampak bi bilo veliko bolj enostavno, če bi ta 
sredstva razdeljevala skupščina samo v okviru proračuna. 

Menim, da sem dolžan pojasniti tudi to, da sklad deluje na sejah in pa 
prek komisij, ki jih imenuje, da pa republiški sekretariat za prosveto in kul- 
turo skrbi za strokovno in administrativno izvajanje sklepov, ki jih sprejme 
upravni odbor sklada. To pomeni, da republiški sekretariat za prosveto m kul- 
turo ni identičen z upravnim odborom sklada. Sekretariat ne določa politike 
upravnega odbora sklada, niti ni po drugi strani nekakšen njegov servis. Ima 
pa seveda svoja stališča in jih lahko zagovarja na sejah komisij ali pa na sejah 
upravnega odbora sklada. 

Očitno je premalo znano, kako delujejo komisije. Tovariš predsednik je 
to pojasnil za eno komisijo. Takih komisij je več, za vsako področje je ena; 
sestavljajo pa jih vidni kulturni in javni delavci. Komisije oblikujejo določene 
kriterije za delitev sredstev. V letošnjem letu je bilo to nekoliko teze storiti, 
ker je bil imenovan nov upravni odbor sklada kasno — in ker so bila tudi 
sredstva skladu dodeljena razmeroma pozno. Zaradi tega je bilo treba de o 
komisij pospešiti, ker s kulturnimi akcijami zlasti pa s financiranjem redne, 
dejavnosti nekaterih republiških institucij ne smemo odlašati. Zato m bilo 
zadosti časa, da bi lahko ponovno vse postavke pretresli m proučili temveč je 
bilo potrebno z vso odgovornostjo sredstva razdeliti po kriterijih, kakršni so 
se lahko v tako kratkem času izoblikovali. 

Vprašanje je bilo tudi o regionalni razporeditvi sredstev. V gradivu je 
dodatna razpredenilca, ki kaže na določene bazične procente. Ti procenti lahko # 

zavajajo in zato absolutni zneski nudijo bolj realno sliko. Strinjam se z mislimi, 
da smisel republiškega sklada ni v enakomerni razdelitvi sredstev. Ce bi bilo 
tako, potem sklad ne bi bil potreben. Smisel sklada je v povezovanju, usmer- 
janju in pospeševanju kulturnih dejavnosti, kot to določa 5. člen zakona, ri 
kriterijih za delitev sredstev pa mora upoštevati nacionalno kulturno politiko, 
kakovost umetniških dejavnosti in soudeležbo sredstev, ki jih občine namenjajo 
za kulturne dejavnosti na svojem področju. 
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Včasih zgolj sami podatki zavajajo. Naj navedem primer, na katerega je 
opozoril tovariš poslanec Golob. Ljubljanski festival je dobil sredstva predvsem 
za organizacijo kulturnih prireditev izven Ljubljane. 

Ce bi sredstva sklada preprosto porazdelili občinam — v tem razumem 
bistvo tega predloga, — bi s tem včasih dosegli prav nasprotni učinek kot 
tistega, ki si ga želimo. S principom participacije občinskih sredstev včasih 
vendarle uspevamo bistveno povečati sredstva za kulturo v Sloveniji. Občine 
sicer zmeraj ne prispevajo polovice sredstev, včasih manj, vendar je ne glede 
na to participacija zelo močan mobilizator občinskih sredstev. Ce bi sredstva 
sklada porazdelili po občinah, se bojim, da bi se nekatere občine zadovoljile s 
temi sredstvi in ne bi več odvajale za kulturo tistih sredstev, ki jih sedaj kot 
participacijo. 

Vprašanje je še, kako naj bi se delila ta sredstva. Namreč, če bi bil kriterij 
ustvarjen v občini, na primer od avtorskih pravic, potem bi bile razvite občine 
lahko veliko na boljšem kot pa nerazvite, kajti avtorskega dohodka nerazvite 
občine praktično nimajo. 

Mislim, da je osnovni problem v obsegu sredstev. Še tako pametna delitev 
ne more povečati obsega sredstev, lahko p»a jih, in to želim tudi poudariti, 
racionalneje in učinkoviteje porazdelimo in tako dosegamo namen sklada v 
skladu s stališči, kot sem jih prej povedal. 

Odločno se omejujem od izrazov, ki so uporabljeni glede delovanja sklada 
v poročilu odbora, namreč da je financiranje kulture nedosledno, neurejeno in 
nenačelno. Mislim, da tako ne moremo govoriti o sistemu, ki je bil samo- 
upravno in demokratično sprejet v tej skupščini. Lahko govorimo morda le o 
slabem ali o neustreznem sistemu, ki je potreben revizije ali prevrednotenja. 
Dozdeva se mi, da takšne zelo pavšalne in ostre ocene niso konstruktivne. Pri 
kulturnih delavcih zbujajo tudi upravičena pričakovanja, da bomo lahko zdaj 
z nekakšnim doslednim, urejenim in načelnim sistemom, ki ga pa verjetno ne 
bomo še tako hitro dosegli, bistveno zboljšali situacijo. Mislim, da je problem 
v obsegu sredstev in pa seveda lahko tudi v njihovi racionalnejši, učinkovi- 
tejši in tudi v smotrnejši delitvi. 

O financiranju republiških institucij naj povem tole. Težave so bile že 
prej, ko je opravljal to nalogo republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 
Ko je prevzel nalogo upravni odbor sklada, je obravnaval podroben program 
vseh teh institucij in ocenjeval njihovo delo. Vendar glede na pomanjkanje 
sredstev in glede na razmeroma težak materialni položaj teh institucij upravni 
odbor ni mogel bistveno spreminjati lanske strukture delitve sredstev. Teh 
težav smo se zavedali že ves čas in je takšno politiko delitve sredstev obravnaval 
doslej tudi ta zbor. 

O nekaterih kritičnih pripombah, ki jih je tovariš predsednik izrekel na 
račun strokovne službe republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, naj 
povem, da je naš sekretariat pripravljen se pogovoriti z upravnim odborom 
sklada o teh vprašanjih. Meni je žal, da se takšnega razgovora, ki smo ga že 
imeli s predsedniki drugih skladov, ni udeležil tudi predsednik tega sklada. 
Zaradi tega s tem skladom nekatere stvari niso še popolnoma razčiščene. 
Poudarjam pa, da smo še vedno pripravljeni se porazgovoriti, da bi razčistili 
vprašanja, ki morda niso jasna. 

Mislim, da so nekateri tovariši poslanci odpirali tudi nekatera načelna 
vprašanja v zvezi s financiranjem kulture. Dotaknili so se nekaterih bolečih 
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točk sedanjega sistema, ki postaja sčasoma anarhičen. Menim, da je zato slej 
ko prej o tem potrebna razprava, ki jo je predlagal predsednik prosvetno-kul- 
turnega zbora. Izdelali smo osnutek tega gradiva in ga dali v ožjo razpravo. 
Ko bo po tej ožji razpravi izdelan dokončni predlog, bo predložen temu zboru 
in bodo imeli tovariši poslanci priložnost ne samo sodelovati pri obravnavi tega 
gradiva, ampak tudi pri oblikovanju sistema in mehanizma iinanciranja kul- 
ture v republiki nasploh. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Slišali smo pojasnilo republiškega 
sekretarja v zvezi z razpravo o zaključnem računu in finančnem načrtu za 
letošnje leto sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Zeli morda še kdo 
poseči v razpravo? (Ne.) Ce ne, bi v zvezi z nadaljnjim postopkom dejal, da 
se danes ne bi bilo smotrno opredeljevati zoper finančni načrt. V kratkem nam 
bo dana možnost razpravljati celovito o financiranju kulture in bomo lahko 
ob tej priložnosti spremenili tudi njegovo zasnovo. 

V razpravi je bilo jasno povedano, da sam sklad ne more odpraviti po- 
manjkljivosti v financiranju, ker preprosto za to nima materialnih možnosti. 
Mislim pa, da je bila razprava vendarle do neke mere pomanjkljiva. Obsodili 
smo sicer komunalno kulturo, nismo pa hkrati povedali, da so v našem sistemu 
občinske skupščine, izredno pomembni viri za financiranje kulturnih dejavnosti. 
Ne gre torej za komunalno kulturo, pač pa za vire finančnih sredstev. Ce 
bomo ustvarili ustreznejše odnose, potem se bomo prav gotovo ognili marsi- 
katerim slabostim, o katerih smo danes spregovorili in ki presegajo okvir 
te točke. 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi 
zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti 
za leto 1967. Kdor je za, naj, prosim, dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (5 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (10 poslancev.) Ugotav- 
ljam, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel predlog odloka o potrditvi zaključ- 
nega računa SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu sklada 
SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za letošnje leto. Kdor je za 
predlog odloka o soglasju, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel predlog odloka o soglasju 
k finančnemu načrtu za letošnje leto sklada SR Slovenije za pospeševanje kul- 
turnih dejavnosti. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na razpravo o za- 
ključnem računu za leto 1967 in finančnem načrtu za leto 1968 sklada Borisa 
Kidriča. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli zaključni račun sklada 
Borisa Kidriča za leto 1967 s poročilom o delu tega sklada v tem letu in prav 
tako finančni načrt sklada Borisa Kidriča za letošnje leto. Dodatno pa še na 
pobudo stalnega odbora pregled predloženih in odobrenih raziskovalnih nalog 
na posameznih področjih in subvencij. Zeli predstavnik sklada dati h gradivu 
še ustno pojasnilo? (Ne želi.) Gradivo je obravnaval stalni odbor našega zbora 
in predložil o tem poročilo. Zeli morda poročevalec odbora to poročilo še ustno 
dopolniti? (Da.) 
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Dr. Lev Prem.ru: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Bom 
izredno kratek. Stalni odbor priporoča našemu zboru, da da soglasje in vso 
podporo dosedanjemu delu upravnega odbora sklada Borisa Kidriča. K disku- 
siji pa sem se zglasil zaradi dveh stvari. Prvič, želel bi posebej opozoriti na 
problem, ki ga je stalni odbor na drugi strani v zadnjem odstavku svojega 
poročila posebej podčrtal, to je zbiranje podatkov o raziskovalnem delu v Slo- 
veniji. Ugotavljamo, da se ti podatki ne zbirajo, in bi želel, da tudi naš zbor v 
celoti podpre iniciativo sekretariata in zveze raziskovalnih organizacij, da bi 
zavod za statistiko Slovenije na ustrezen način začel zbirati podatke o vsem 
raziskovalnem delu. V diskusiji, ki smo jo imeli na stalnem odboru, se je poka- 
zalo, da imamo prav na tem področju sorazmerno malo podatkov. Ugotavljam 
tudi to, da je sklad na pripombo stalnega odbora poslal še dodatno gradivo in 
opozoril bi na podatke na drugi strani tega dodatnega materiala, ki kažejo 
udeležbo sklada Borisa Kidriča v družbenem proizvodu oziroma nacionalnem 
dohodku. Ne bi hotel ponavljati diskusij, ki smo jih imeli ob sprejemu sklepa 
o izdaji zakona o raziskovalni dejavnosti, vendar nam ti podatki kažejo, da se 
udeležba znanosti v družbenem proizvodu in nacionalnem dohodku zmanjšuje. 

Ker isto ugotavljamo tudi na vseh drugih področjih, ki jih naš zbor zastopa, 
to je na področju šolstva in na področju kulture, postavljam vprašanje, na 
katerega bi želel pismeni odgovor, ki bo argumentiran z ustrezno dokumentacijo. 
Vprašanje se glasi: »Kako se je porazdeljeval nacionalni dohodek v Sloveniji 
v zadnjih petih letih in v čigavo korist, tako da bomo ugotovili, na čigav račun 
prihajajo naše dejavnosti v absurdne situacije?« Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ugotavljam, da je predstavnik odbora 
postavil poslansko vprašanje. Vprašanje bom poslal izvršnemu svetu. Začenjam 
razpravo. Besedo ima inž. Viktor Turnšek. 

Inž. Viktor Turnšek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Prigla- 
šam se k razpravi z vprašanjem o smotrnosti vlaganja družbenih sredstev v 
raziskovalno delo, konkretno sredstev sklada Borisa Kidriča. To vprašanje 
morda danes ni aktualno, vendar se aktualizira od časa do časa, zlasti takrat, 
kadar govorimo o višini sredstev, ki jih imamo, in ki jih dobi sklad. Vprašanje 
se reducira na vrednotenje raziskovalnega dela ali na valorizacijo rezultatov 
raziskovalnega dela. Sredstva sklada, ki znašajo letos 26 milijonov N dinarjev, 
predstavljajo 10'% vseh sredstev za raziskovalno delo na Slovenskem. Lani je 
bilo valorizirano raziskovalno delo nekaterih tehniških inštitutov. Podatki so 
bili objavljeni tudi v listu Tehnika. Iz dokumentacije so razvidni efekti, ki so 
jih dosegle posamezne raziskovalne organizacije. Napravljen je bil tudi obračun 
enega takšnega efekta z gledišča vpliva na produktivnost dela. Lahko rečemo, 
da znaša faktor vračanja sredstev, vloženih v raziskovalno delo, dva do tri. 

Do istih ugotovitev prihajajo tudi drugod po svetu. Seveda gre tu za sred- 
stva, ki jih neposredno vlagajo gospodarske organizacije. Drugo je pa vpraša- 
nje učinkovitosti sredstev sklada Borisa Kidriča, ki so skromna in se trošijo 
za dva namena. 

Prvi za ustvarjanje raziskovalnega ali intelektualnega kapitala, ki je šele 
pogoj za kvalitetno delo raziskovalnih organizacij ali raziskovalcev samih pri 
reševanju konkretnih vprašanj. Pri naložbah v to dejavnost je težko izračunati 
njihov finančni efekt. Gotovo pa so učinki teh vlaganj vključeni neposredno v 
rezultatih praktičnih raziskav. Zato je treba iskati vračanje teh naložb v valo- 
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rizaciji praktičnih izsledkov. Znesek 26 milijonov din, s katerim razpolaga sklad, 
je gotovo majhen. Učinkovitost teh sredstev pa je bila dosežena prav s tem, 
da so se uporabljala, kot že omenjeno, za razvoj institucij in za pospeševanje 
raziskovalnega dela na področjih, na katerih raziskovalno delo ni bilo razvito. 
S takšno politiko je sklad Borisa Kidriča spodbujal razvoj raziskovalnega dela. 

Danes sklad financira obširnejše raziskovalne projekte. To so raziskovalne 
naloge daljnosežnejšega pomena, ki jih ne bo mogoče realizirati takoj. Za te 
projekte sklad nima dovolj sredstev in jih bo treba povečati. V tem smislu se 
postavlja tudi vprašanje o pravilni razdelitvi nacionalnega dohodka. V zvezi s 
tem naj ponovno opozorim na potrebo, da bi morale banke, ki skrbe za dolgo- 
ročne investicije, hkrati skrbeti tudi za financiranje z investicijami povezanega 
raziskovalnega dela. 

S tega gledišča bi morale biti tudi banke vir sredstev. Vprašanje pa je 
seveda ali se banke danes te svoje funkcije zavedajo. Morda so danes banke 
šele v fazi prvobitne akumulacije in stremijo bolj za akumulacijo na podlagi 
kratkoročnih vlaganj in še za pokrivanje obveznosti iz preteklosti. Postavljam 
vprašanje, ali ne bi bilo potrebno prav v tej situaciji tudi banke obremeniti z 
določenim prispevkom za raziskovalno delo, ki bi bil namenjen širšim in večjim 
raziskovalnim nalogam. Sem mnenja, da bi morale povečati finančna sredstva 
za raziskave, tako družbeno-politične skupnosti, kot delovne organizacija in 
med njimi zlasti denarni zavodi. 

Delo sklada Borisa Kidriča je bilo doslej uspešno. Če ne bodo njegova 
sredstva bistveno povečana, bo moral sedanjo politiko usmerjanja raziskoval- 
nega dela nadaljevati. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Mislim, da je predlog 
poslanca tovariša Turnška, da bi se v financiranje znanstveno-raziskovalnega 
dela vključile tudi banke, prav gotovo tehten in vreden razmisleka. Zaradi 
tega predlagam strokovnim organom, da o njem razpravljajo in dajo ustrezne 
predloge našemu zboru. Predstavniku sklada Borisa Kidriča postavljam tole 
skromno vprašanje. Prihajajo pripombe, da vsi nosilci raziskovalnih akcij ni- 
majo finaričnih sredstev za publiciranje izsledkov raziskovalnega dela. Zaradi 
tega me zanima, ali predvidi sklad pri financiranju projektov tudi sredstva 
za objavo rezultatov; to se pravi stroške tiskanja. Ali je to že stalna praksa 
sklada? Če ni, ali lahko tiste institucije, pa tudi posamezniki, ki so prišli do 
pomembnih raziskovalnih zaključkov, zaprosijo sklad za sredstva, potrebna za 
publiciranje. 

Besedo ima tajnik inž. Božidar Guštin. 

Inž. Božidar Guštin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Publi- 
ciranje je zelo tegobna zadeva ravno v raziskovalnem delu. S publiciranjem 
raziskav se seznanja širši krog interesentov z doseženimi uspehi. Na ta način 
se lahko prepreči ponavljanje raziskav in pa seveda financiranje raziskav, ki 
so bile že opravljene. To je možno preprečiti na dva načina. S publiciranjem 
elaboratov v celoti, ali pa samo obsežnejših izvlečkov iz elaboratov ali z doku- 
mentacijsko in informacijsko službo, ki je pri nas še ni. Upravni odbor se 
močno zaveda, da je publiciranje elaboratov eden od osnovnih pogojev širjenja 
rezultatov raziskav. Na področju tehničnih ved, biotehnike in lahko rečem tudi 
medicine je stvar močno napredovala. Največji problem pa obstaja na področju 
družbenih ved, kjer so res obsežni elaborati shranjeni v knjižnicah kot obvezni 
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izvodi in pa v samih inštitutih. Zato je upravni odbor pred koncem lanskega 
leta sprejel sklep, da bo financiral objavljanje, to se pravi razmnoževanje 
širših povzetkov izbranih raziskav s področja družbenih ved v skromni nakladi 
200 do 400 izvodov. Objavljanje ne bo pavšalno. Razmnožena in objavljena 
bodo tista dela, ki so namenjena širšemu krogu neposrednih uporabnikov ali 
interesentov. 

Sedaj imamo primer, ko je inštitut za kriminologijo zaprosil sklad za sred- 
stva za razmnožitev enega širšega povzetka, elaborata, ki ga želi posredovati 
čim širši strokovni javnosti s tega področja. Sklad zahteva s klavzulo v vsaki 
pogodbi od vsake institucije, da obvezno objavi izsledke na primeren način. 
Letno poročilo, ki ga je poslal sklad skupščini aprila meseca, o tem še ne nudi 
prave slike, ker je čas od sprejetja elaboratov, ki so našteti v tem letnem 
poročilu, do objave v neki strokovni publikaciji le prekratek. Zato predvide- 
vamo sedaj ponovno akcijo, ki smo jo izvedli že leta 1964 v obliki ankete, v 
kateri bomo zahtevali od institucij prijavo vseh tistih del, ki jih je financiral 
sklad Borisa Kidriča in ki so bila do določenega datuma objavljena. Tako 
bomo dobili popolnejšo in po našem mnenju gotovo tudi ugodnejšo sliko, kot 
jih kažejo letna poročila, v katerih so navedeni samo elaborati, sprejeti v 
tekočem letu. 

Drug problem je organizacija dokumentacijske in informacijske službe, ki 
se žal z nekaj predlogi sekretariata za prosveto in kulturo še ni premaknila z 
mrtve točke. Sekretariat je že pred leti dal nekaj predlogov za organiza- 
cijo informacijske in dokumentacijske službe. Sedaj ponovno pripravlja za 
izvršni svet krajši elaborat in informacijo o teh problemih s konkretnimi pred- 
logi za organizacijo te službe v republiki Sloveniji, upoštevajoč pri tem njene 
možnosti in potrebo organskega povezovanja te službe z drugimi v Jugoslaviji 
in seveda tudi možnosti povezovanja s specializiranimi centri v inozemstvu. Šele 
tako organizirana služba daje vsakemu interesentu možnost, da na določenem 
mestu povpraša in dobi informacijo, kaj je na nekem področju ali na konkret- 
nem problemu že raziskanega, kje se dokumentacija nahaja, ter jo tako lahko 
dobi na vpogled. To je neobhodna naloga informacijske službe, ki posredno, 
vendar hitro in točno informira javnost in vsakega posameznega interesenta za 
vsako določeno raziskovalno delo in rezultate. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš- Polj anšek : Zeli še kdo besedo? Kar zadeva orga- 
nizacijo informacij in tehnične dokumentacije, dajem pripombo, da je že skrajni 
čas, da preidemo iz faze konstatacij, da je takšna služba potrebna, k predlogu 
za njeno ustanovitev. Cela zadeva se vleče že nekaj let. Menim, da bi morali v 
letošnjem letu razpravljati o predlogu za ustanovitev centra, ki bo po svoji 
zasnovi povezan z vsemi dokumentacijskimi in informacijskimi centri v Jugo- 
slaviji in, kot je že tovariš tajnik rekel, v inozemstvu. Samostojnega centra, ki 
bi zadovoljeval vse naše potrebe, si pač ne moremo privoščiti. 

Ker o zaključnem računu in finančnem načrtu sklada Borisa Kidriča samo 
razpravljamo, zapiram razpravo in prehajamo na 5. točko dnevnega 
reda, to je na razpolago o osnovnih problemih pri urejanju materialnega 
položaja vzgoje in izobraževanja in o predlogu ukrepov. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli oris osnovnih problemov 
pri urejanju materialnega položaja izobraževanja in predlog ukrepov, ki jih 
je predložila izobraževalna skupnost SR Slovenije in stališče izvršnega sveta 
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SR Slovenije o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja, ki ga je ta pred- 
ložil skupščini v razpravo. Ker je prav, da damo primeren čas na razpolago, 
da se z besedili, ki ste jih šele danes dobili na mizo, dodobra seznanite, preki- 
njam sejo, in jo bomo nadaljevali ob 12. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.30 in se je nadaljevala ob 12.15.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo z razpravo. Zeli morda 
predstavnik izvršnega sveta svoja stališča še dodatno obrazložiti? (Da.) Besedo 
ima dr. Bračič, član izvršnega sveta. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovarišice in tovariši poslanci! Na začetku 
današnje seje smo ugotovili, da predstavlja današnja razprava o materialnem 
položaju vzgoje in izobraževanja in o stališčih izvršnega sveta Skupščine sociali- 
stične republike Slovenije šele začetek razprave. Razprava se bo v naši skupščini 
in v tem zboru nadaljevala vse do takrat, dokler ne bomo sprejeli ustreznih 
zakonskih in drugih predpisov, ki bodo pomenili dokončno realizacijo stališč, 
kakršna so bila objavljena in so pred vami. 

Čeprav nam zgodovina ne more pomagati pri reševanju današnje zaostrene 
situacije na področju materialnega položaja vzgoje in izobraževanja, mi vendar 
dovolite, da povem nekaj podatkov, ki bodo hkrati pomenili tudi odgovor na 
poslanska vprašanja. 

Nesporno je ugotovljeno, da je področje šolstva v zadnjem obdobju stagni- 
ralo kljub dejstvu, da je rasel njegov delež v odnosu do nacionalnega do- 
hodka, in zadnji čas kazalo: tudi tendenco padanja. Ne glede na to, da so 
predvsem novejši podatki o nacionalnem dohodku različni, ker so uporabljeni 
različni kriteriji za njegov izračun, vendar osnovne ugotovitve to ne spremi- 
nja. Vseeno je, ali je znašala udeležba šolstva v nacionalnem dohodku y 
letu 1966 4,5 °/o ali 4,3 ®/o, ker sta oba odstotka še vedno manjša kot je bil 
leta 1965. Tudi po oceni za leto 1967 se suče odstotek od 4,3 °/o do 4,5 °/o, kar 
spet pomeni stagniranje oziroma zmanjševanje. Prav tako je neizpodbitno dej- 
stvo, ki ga je mogoče razbrati iz dokumentacije, da so nekatere druge družbene 
službe v tem zadnjem obdobju bistveno širile svojo dejavnost in se je bolj 
skladno s tem povečala tudi njihova udeležba v nacionalnem dohodku. 

Kje naj iščemo osnovne vzroke za takšno stanje? Nedvomno v dejstvu, da 
področje šolstva v dosedanji zakonodaji ni imelo z zakonom fiksiranih kriteri- 
jev za družbeno vrednotenje tega dela in tudi ne za zagotovitev potrebnih 
sredstev za pokritje družbeno ovrednotenega dela prosvetnih delavcev. 

V svoji razpravi bi želel predvsem pojasniti nekatera stališča izvršnega 
sveta, da bi ta zbor lahko k njim dajal predloge in sugestije, ki jih bosta komi- 
sija in izvršni svet upoštevala pri svojem nadaljnjem delu, še preden bodo 
dana skupščini v dokončno potrditev. 

Ne bi se dalj zadrževal pri prvi točki stališč, ki ugotavlja štiri osnovne 
vzroke, zakaj je prišlo do današnjega stanja, ker so bili več ali manj prisotni v 
tem zboru v vseh razpravah v preteklih letih in še zlasti ob proračunski raz- 
pravi. Zato ti vzroki ne pomenijo nekih novih odkritij. Na osnovi teh ugoto- 
vitev je izvršni svet sklenil predlagati skupščini določene ukrepe, ki so zajeti 
v drugi, tretji in četrti točki teh stališč. Ko je sprejemal ta stališča, je repu- 
bliški izvršni svet upošteval analize, ki jih je izdelala in posredovala republiška 
izobraževalna skupnost v sodelovanju s temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi, 
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in še posebej gradiva, ki jih je že nekaj časa pripravljal in tudi objavil repu- 
bliški odbor sindikata družbenih dejavnosti. Ta je to problematiko že dalj časa 
preučeval in predlagal tudi nekatere konkretne ukrepe za sanacijo na področju 
šolstva. 

Na podlagi 36. člena je torej izvršni svet sklenil predlagati Skupščini SR 
Slovenije, da Zagotovi v letošnjem letu sredstva za pokritje obveznosti, ki so 
nastale zaradi novih dajatev. Te so: povečani prispevek iz osebnega dohodka, 
poprečno za 0,64 '%> povečanja, večji prispevki od honorarnega dela, obvezna 
2'°/o rezerva, ki jo je uzakonil že lani zakon o izobraževalnih skupnostih in o 
financiranju vzgoje in izobraževanja. Večja sredstva pa zahteva tudi povečana 
dejavnost šol na podlagi odloka o delitvi razredov ter odloka o podaljšanju 
teoretičnega pouka v nekaterih poklicnih šolah. To je ena vrsta obveznosti. 
Druga pa je zagotoviti sredstva za realizacijo meril za financiranje visokega in 
posebnega šolstva. Merila za financiranje visokega šolstva je bivši sklad za 
šolstvo sprejel že leta 1965 in jih skupno z drugimi materiali poslal tudi temu 
zboru, ki takrat nanje ni imel bistvenih pripomb. Ta merila se danes realizirajo 
69 °/o. Podobno je stanje z merili za posebno šolstvo. Posebna skupina je pred- 
lagala republiški izobraževalni skupnosti merila za posebno šolstvo, ki jih ta 
ni sprejela, ker ni imela dovolj sredstev, da bi jih lahko pokrila. Dalje, za dopol- 
nilno financiranje strokovnih šol pri delovnih organizacijah, za kar je izobra- 
ževalna skupnost dobila v letošnjem letu od proračuna 3 milijone. S predlogom 
se sedaj ta sredstva povečujejo. Povečujejo se tudi sredstva za dopolnjevanje 
tistih temeljnih izobraževalnih skupnosti, v katerih kljub dosedanjim dotacijam 
republiške izobraževalne skupnosti še niso bili doseženi minimalni osebni do- 
hodki, kakršne je republiška izobraževalna skupnost predlagala. To so po 
mnenju izvršnega sveta konkretne naloge in obveznosti, ki spadajo v obseg 
dejavnosti republiške izobraževalne skupnosti. 

Izvršni svet je sklenil, da je ta sredstva treba zagotoviti in je zato tudi 
imenoval posebno komisijo, ki mora predložiti do 15. junija izvršnemu svetu 
konkreten predlog, kako ta sredstva v letošnjem letu zagotoviti. Potem bo 
republiški izvršni svet ta predlog posredoval skupščini. To bo pravzaprav pred- 
log rebalansa republiškega proračuna, ki bo skupščini poslan še pred parla- 
mentarnimi počitnicami. Hkrati s tem predlogom pa bodo poslani tudi predlogi 
izhodišč za formiranje in delitev republiških sredstev splošne porabe za leto 1969. 
To se pravi, da bodo še pred parlametarnimi počitnicami dobili v razpravo tudi 
konkretne predloge, kako zagotoviti sredstva in kako realizirati stališča v 
letu 1969. 

Na drugi strani je v gradivih republiške izobraževalne skupnosti izražena 
tudi potreba po kritju dodatnih obveznosti temeljnih izobraževalnih skupnosti, 
ki so nastale na podlagi istih predpisov kot dodatne obveznosti za tiste dejav- 
nosti, ki jih neposredno financira republiška izobraževalna skupnost. 

Izvršni svet je sklenil apelirati na vse občinske skupščine, da bi pokrile 
z dodatnimi sredstvi v letošnjem letu tako nastale povečane izdatke. Včeraj 
je bil prvi tak sestanek s predsedniki občinskih skupščin ljubljanske regije, v 
četrtek bosta takšna sestanka v Mariboru in Postojni in v petek v Celju. Lahko 
vam sporočim, da so včeraj predsedniki občinskih skupščin ljubljanske regije 
z razumevanjem sprejeli stališča in se tudi obvezali, da bodo v okviru svojih 
proračunskih možnosti naredili vse, da se zagotovijo dodatna sredstva za 
pokritje tistih obveznosti, ki so v letošnjem letu nastale na podlagi prej ugotov- 
ljenih predpisov. 
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Skupna sredstva, ki bi jih bilo potrebno v letošnjem letu zagotoviti, zna- 
šajo približno 5 milijard in 300 milijonov S dinarjev. V tretjem poglavju je 
izvršni svet sklenil, da bo najpozneje do septembra, morda celo julija, predložil 
skupščini tudi ukrepe za sistemsko materialno ureditev vzgoje in izobraževa- 
nja v letu 1969 in v naslednjih letih. Pri tem izhaja s stališč, ki so bila objavljena 
in so deloma zapisana tudi v zakonih, namreč, da mora biti podlaga za financi- 
ranje vzgoje in izobraževanja, obseg tistih vzgojnih in izobraževalnih dejavnosti, 
ki so predpisane z zakoni in na podlagi teh zakonov izdanih izvršnih predpisov. 

Drugo izhodišče je to, da morajo biti poprečni osebni dohodki prosvetnih 
delavcev usklajeni z osebnimi dohodki delavcev z enako stopnjo izobrazbe v 
drugih dejavnostih. Izvršni svet je tu sprejel sugestije, ki so bile dane v mate- 
rialih republiškega odbora sindikata družbenih dejavnosti, kjer je bilo ugo- 
tovljeno, da so znašali ti poprečki za srednjo, višjo in visoko izobrazbo v 
letu 1967 1050, 1350 in 1600 N dinarjev. Ti poprečki bi naj bili osnova za 
financiranje šol v letu 1969. To bi praktično pomenilo povečanje globala sred- 
stev za približno 20 °/o v odnosu na lanskoletna poprečja. Dalje, za leto 1970 
je potrebno po podobnem postopku določiti osebne dohodke prosvetnih delav- 
cev na podlagi poprečnih dohodkov delavcev v drugih dejavnostih iz leta 1969. 
Na ta način bo materialni položaj šolstva v stalni sistemski povezanosti z gospo- 
darstvom in hkrati s tem tudi v odvisnosti od gibanja osebnih dohodkov v 
republiki, oziroma od celotnega nadaljnjega razvoja proizvodnje, proizvodnosti 
in celotne naše družbene dejavnosti. To so osnovni kriteriji, ki pomenijo v svo- 
jem bistvu tisti sistemski premik oziroma tisto sistemsko novost, ki je sedaj v 
naših predpisih manjkala. Gre za to, da skušamo z družbenim dogovorom ugo- 
toviti, kakšna je družbeno priznana vrednost dela posameznih kategorij učite- 
ljev v posameznih šolah in na osnovi tega potem zagotoviti materialna sred- 
stva. Nadalje je potrebno za normalno šolsko delo zagotoviti tudi ustrezna 
sredstva za materialne izdatke, v katere so vključeni funkcionalni in režijski 
izdatki, izdatki za investicijsko vzdrževanje, za amortizacijo opreme in učil ter 
posebna sredstva za nagrajevanje kvalitete dela. Hkrati menimo, da je potrebno 
problem amortizacije nepremičnin, to je šolskih zgradb, rešiti s posebnim 
predpisom in z njim zagotoviti dodatna oziroma stalna sredstva. 

V četrtem poglavju so nanizana stališča, kako in po kasnem družbenem 
dogovoru predvidena povečana sredstva zagotoviti in razdeliti. Sredstva za nor- 
malno delo osnovnega šolstva naj bi zagotavljale občinske skupščine, ki so po 
ustavi in zakonih poklicane in zadolžene za financiranje tega šolstva. Pri tem 
pa izhajamo iz naslednjega načela: potrebno je ugotoviti, kar se da objektivne 
kriterije, ki naj postavijo občinske skupščine v čimbolj enakopraven položaj, in 
sicer tako, da bo njihova prva in osnovna dolžnost zagotoviti sredstva za 
osnovno šolstvo. Ko bo občina izpolnila to svojo dolžnost, ne bo pa mogla 
zagotoviti potrebnih sredstev, ki bi naj bila zagotovljena z družbenim dogovo- 
rom za normalno delo osnovnih šol na njenem območju, se bo priključila finan- 
ciranju republiška izobraževalna skupnost, ki bo dopolnila manjkajoča sredstva. 
Na ta način bodo vse osnovne šole v republiki imele zagotovljen družbeno 
določen standard ne glede na to, v kateri občini so. Vsi prosvetni delavci na 
osnovnih šolah bodo imeli družbeno določen in dogovorjen standard osebnih 
dohodkov ne glede na to, v kateri občini poučujejo. To seveda ne pomeni, da 
ne bi bilo možno ali da bi branili občinskim skupščinam, da prispevajo še 
svoja dodatna sredstva. Toda s predlogom, ki sem ga obrazložil, odpravljamo 
neopravičene razlike, ki so bile predmet največje kritike. Menimo, da je potem 
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seveda zaželena iniciativa temeljnih izobraževalnih skupnosti in občinskih 
skupščin, da dodajo k tem sredstvom dodatna sredstva za bogatitev tistega 
izobraževanja, ki ni z zakoni predpisano oziroma ni v sklopu normalnega po- 
slovanja učno-vzgojnih zavodov. Tu seveda iniciative ne bi kazalo zavirati in 
preprečevati. 

Za področje šolstva druge stopnje — tako ga imenujem, da bi se dovolj 
jasno razumeli, kaj obsega — to je strokovno in srednje šolstvo, naj se zago- 
tovijo vsa potrebna sredstva z enotnim republiškim predpisom. Financiranje 
naj v principu izvaja republiška izobraževalna skupnost po enotnih republiških 
kriterijih, upoštevajoč pri tem specifičnost posamezne šole oz. skupine šol. 
S tem ne preprečujemo in ne onemogočamo ustanavljanja posebnih izobraže- 
valnih skupnosti in angažiranja gospodarskih organizacij in drugih družbenih 
služb, ki so neposredno zainteresirane na funkcioniranju posamezne šole ali 
skupine šol. 

Na ta način želimo sistemsko urediti financiranje tudi tega šolstva in ga 
tako resnično spraviti v enoten sistem sloveskega šolstva. Kot vidite je zato 
zadolžena republiška izobraževalna skupnost, ki naj v sodelovanju s sekreta- 
riati in gospodarsko zbornico že do začetka novega šolskega leta pripravi 
predlog za funkcioniranje posebnih izobraževalnih skupnosti za vsa tista pod- 
ročja, na katerih se kažejo realne možnosti za njihovo ustanovitev. Za finan- 
ciranje visokega in posebnega šolstva in dopolnilno financiranje manjšinskega 
šolstva ostaja v veljavi sedanji način s tem seveda, da merila doživijo ustrezne 
spremembe in svojo notranjo kvalitetno rast. 

V zvezi s temi predlogi se je seveda pokazala potreba, da se sedanji zakon 
o izobraževalnih skupnostih in financiranju izobraževanja dopolni in spremeni. 
Za to so že zadolženi pristojni organi. 

Na koncu naj vas opozorim na to, da je tudi izvršni svet mnenja, da je 
sedanji način finančno-tehničnega poslovanja šol nevzdržen in da ga je treba 
spremeniti. V zvezi s tem smo pripravljeni tudi na spremembo nekaterih zako- 
nov, ki sedaj onemogočajo enostavnejše in učinkovitejše poslovanje. Vemo, da 
današnje poslovanje ne preobremenjuje z delom samo šol^temveč tudi sredstva. 

Tovariši, ko sem obrazložil nekaj predlogov izvršnega sveta, bi vas želel 
še enkrat opozoriti, da jih je izvršni svet trdno odločen realizirati. Zato je tudi 
že imenoval komisijo, ki se je prav danes dopoldan prvič sestala. Komisija 
mora do 15. junija predlagati ukrepe za zagotovitev dodatnih sredstev že v 
letošnjem letu, kasneje pa sistemske rešitve za zagotovitev sredstev v prihod- 
njem letu v skladu z merili, ki jih je v svojih stališčih sprejel izvršni svet. 

Vse te predloge boste dobili in boste lahko dali nanje pripombe in predloge. 
Glede dodatnih sredstev za letošnje leto pa naj povem, da jih je možno zago- 
toviti zgolj z rebalansi napetega republiškega in nič manj napetih občinskih 
proračunov. Iz razprave o proračunu se spomnite, kako majhne so možnosti za 
notranjo prerazdelitev proračunskih sredstev, edino na to pa moremo računati. 
Računati moramo torej le z lastnimi sredstvi, ker je zaenkrat še dokaj ilu- 
zorno misliti, da bi lahko z našimi prizadevanji in razgovori ob bilanci fede- 
racije dosegli do leta 1969 kakršnekoli premike v delitvi sredstev med nami 
in zvezo. Tovariš predsednik, hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim! Na seji sta navzoča pred- 
sednik republiške izobraževalne skupnosti, univerzitetni profesor dr. Lujo Šuk- 
lje in tajnik skupnosti. Želita morda predstavnika republiške izobraževalne 
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skupnosti gradivo še ustno obrazložiti. Za besedo je prosil predsednik repu- 
bliške izobraževalne skupnosti, univerzitetni profesor dr. Lujo Šuklje. 

Dr. Lujo Šuklje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Prejeli ste poročilo predsednika našega izvršnega odbora tovariša Zajca,, ki 
izraža tudi stališče izvršnega odbora kot celote in ki izhaja s stališč in mnenj, 
izrečenih na predhodnih skupščinah republiške izobraževalne skupnosti. To po- 
ročilo je bila podlaga za razpravo pri izvršnem svetu. Stališča in sklep izvrš- 
nega sveta so bili doslej v našem izvršnem svetu z zadovoljstvom sprejeti kot 
prava podlaga za reševanje perečih problemov. Skupščina še ni imela priložno- 
sti o njih razpravljati, mislim pa, da jih bo sprejela kot dobro izhodišče, čeprav 
bo morala ugotoviti, da v letošnjem letu še ne rešujejo v celoti težkega polo- 
žaja, temveč samo deloma v mejah sedanjih možnosti. Ne bi več dopolnjeval 
izvajanj zastopnika izvršnega sveta dr. Bračiča. Želim samo, da bi nam uspelo 
notranje napetosti tako izravnati, da bomo pereče probleme šolstva v letošnjem 
letu in v bodočih letih za silo rešili. Upam, da ne bo šlo to na račun letošnjih 
rezerv republiške izobraževalne skupnosti, kajti to bi pomenilo samo prelaganje 
odgovornosti za prihodnje leto. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, sprašujem poslanca Ja- 
neza Grošlja in poslanko Zofko Kodričevo, ali sta z odgovorom tovariša Bračiča 
zadovoljna, ker smo se v točki »poslanska vprašanja« dogovorili, da bo pred- 
stavnik izvršnega sveta dal odgovor na njuni vprašanji, ob tej točki, hkrati z 
uvodno besedo. 

Janez Grošelj: Sem zadovoljen. 

Zofka Kodrič: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz obrazložitve, ki smo 
jo slišali, izhaja, da bodo odpravljene nezdrave razlike v šolstvu že v prihod- 
njem letu. Naj mi ne zameri tovariš dr. Bračič, da smo ob tem nekoliko skep- 
tični, ker smo bili v ptujski komuni doslej vseskozi močno prizadeti. Tudi na 
zadnji seji smo imeli priliko slišati, da bi nam lani pripadalo 164 milijonov 
sredstev, ki pa jih nismo dobili. 

Moram povedati, da je imela prejšnji teden svojo sejo skupščina temeljne 
izobraževalne skupnosti Ptuj, ki bi naj sprejela na tej seji finančni načrt za 
vzgojo in izobraževanje v komuni za letošnje leto. Načrta ni sprejela, ker je 
bil protest navzočih vse prevelik; namreč, ob osnovah 75 000 dinarjev za uči- 
telja, 90 000 dinarjev za predmetnega učitelja in 105 000 za profesorja, manjka 
temeljni izobraževalni skupnosti še 25 milijonov. 

Ker so vsi prisotni izražali svojo veliko nezadovoljstvo nad temi številkami, 
je bil sprejet finančni načrt le začasno, vsi prisotni pa smo bili zadolženi, da 
po'svojih močeh in kjer se le da, povemo, da nismo zadovoljni s takim stanjem. 
Povedati moram še naslednjo številko: če bi se hoteli letos približati repu- 
bliškemu poprečju v osebnih dohodkih učiteljev, manjka naši temeljni izobra- 
ževalni skupnosti kar 233 milijonov S dinarjev. 

Predsednik Miloš Poljanšek: O gradivu in stališčih je razpravljal 
tudi stalni odbor na svoji včerajšnji seji. Prosim poročevalko odbora, podpred- 
nico Lojzko Gostenčnik-Zmavc, če nam posreduje poročilo o razpravi na 
odboru. 
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Lojzka Gostenčnik-Žmavc: Spoštovani tovariš predsednik in 
tovariši poslanci! Odbor prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov je na včerajšnji seji, dne 4. junija, to je bila tudi zadnja 
seja tega odbora, razpravljal o osnovnih problemih pri urejanju materialnega 
položaja izobraževanja in vzgoje. Osnova za razpravo je bilo gradivo, ki ga 
je predložila republiška izobraževalna skupnost, dne 9. maja in 3. junija 1968. 
To gradivo ste danes dobili tudi na klopeh. 

Odbor je bil. seznanjen tudi s stališči izvršnega sveta, ki jih je pravkar 
pojasnil tovariš dr. Bračič, o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja, 
torej tistimi, ki jih je izvršni svet sprejel na seji dne 27. maja 1968, skupščini 
pa predložil v razpravo dne 31. maja 1968. 

Preden odpremo razpravo o teh tako akutnih in aktualnih materialnih 
problemih v našem šolstvu, smatram za svojo osebno dolžnost, da morda v 
zgoščenih besedah podam kratek rezime o prizadevanjih naše skupščine, ozi- 
roma. našega prosvetno-kulturnega zbora < glede tega specifičnega vprašanja. 

Prosvetno-kulturni zbor in njegovi odbori so ves čas svojega delovanja, še 
prav posebej pa v obdobju zadnjih dveh let, veliko pozornost posvečali mate- 
rialnemu položaju vzgoje in izobraževanja. Večji del delovnega programa zbora 
je bil v vseh letih namenjen prav tem vprašanjem. Zbor je vedno podpiral 
zahteve in številne predloge poslancev, da se uredi nezadostno in ponekod že 
kritično materialno stanje šolstva ter da se delovni pogoji šol izenačijo. Po- 
slanci zbora so vseskozi zastopali stališče, da je smotrno urejanje materialna 
osnova vzgoje in izobraževanja pogoj za vse potrebne organizacijske in vsebin- 
ske posege v to področje. Pri tem je bila seveda prisotna zavest, da so sicer 
določena neskladja v razvoju šolske dejavnosti same, da pa vendar finančne 
težave izhajajo v dobršni meri prav iz nesorazmerij med šolskim in drugimi 
družbenimi področji, ter iz dejstva, da je bilo šolstvo pred uveljavitvijo zakona 
o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja skoraj 
usodno povezano s proračunom. 

Ob uveljavitvi družbene in gospodarske reforme, ko se je materialni položaj 
šolstva še bolj zaostril, so se v zboru pojavile še izrazitejše težnje po ustrezni 
sistemski rešitvi financiranja šolstva. Postavljena so bila načela, da je izobra- 
ževanje kot družbena dejavnost sestavni del družbenih prizadevanj in nujni 
pogoj za razvoj proizvajalnih sil, za dvig standarda občanov in za hitrejše od- 
pravljanje nasprotij med umskim in fizičnim delom. Ker dvig proizvodnje 
zahteva stalno izboljšanje izobrazbenih ravni zaposlenih, so vlaganja v izobra- 
ževalno dejavnost neločljivo povezana in v neposrednem odnosu z razvojem 
gospodarstva. Sredstva za vzgojo in izobraževanje morajo torej rasti soraz- 
merno s potrebami izobraževanja in z rastjo splošne družbene akumulacije ter 
standarda. Viri in obseg sredstev morajo zagotavljati take materialne pogoje, 
ki bodo dovolili učinkovito posredovanje sodobnega znanja in razvoja kreativ- 
nih sposobnosti za najsposobnejšo in nadarjeno mladino ne glede na njfeno 
poreklo, domicil in materialno stanje. 

Zbor je ob sprejemanju zakona o izobraževalnih skupnostih in financi- 
ranju vzgoje in izobraževanja v zavzeti in dokaj ostri ter načelni in konkretni 
razpravi opozarjal, da morajo biti trajni in stabilni viri za šolstvo v soodvisnosti 
z družbeno proizvodnjo, osebni dohodki prosvetnih delavcev pa v razumnem 
razmerju z osebnimi dohodki v ostalih dejavnostih, ker bo le taka ureditev 
omogočala politiko in dolgoročnejše rešitve na področju vzgoje in izobraževa- 
nja. Poslanci so s strani predlagatelja zakona dobili zagotovila, da bodo z 
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zakonom rešene osnovne nedoslednosti in nepravilnosti v finančnem položaju 
šolstva. 

Izkušnje, ki izhajajo iz kratkotrajnega delovanja zakona, niso preveč 
ohrabrujoče. Osnovni razlog za sedanje stanje je predvsem v tem, da niso bile 
ob uveljavitvi novega sistema financiranja temeljito ocenjene in analizirane 
tudi materialne možnosti za njegovo delovanje. Tako so še vnaprej potrebna 
dopolnilna sredstva iz proračunov družbeno-političnih skupnosti, ker pa ta 
delež sredstev ni dovolj objektiviziran, prisotnost proračuna v sredstvih za 
izobraževanje vpliva na samostojnost in na stabilnost materialne osnove šolstva. 
To je tudi vzrok, da so izobraževalne skupnosti usmerjene bolj v reševanje 
finančnih vprašanj, kot pa v vsebinsko problematiko izobraževanja, kar je 
njihov osnovni namen. 

Zelo obširno in utemeljeno so poslanci prosvetno-kulturnega zbora prika- 
zovali neustrezno družbeno in materialno vrednotenje vzgojno-izobraževalnega 
dela ob razpravah republiškega proračuna. S sredstvi, s katerimi so razpolagale 
temeljne izobraževalne skupnosti, marsikje ni mogoče zagotoviti niti lanske 
višine osebnih dohodkov prosvetnih delavcev. Ti zato tako občutno zaostajajo, 
kot je bilo že ugotovljeno, za zaposlenimi z isto stopnjo izobrazbe na drugih 
področjih, da so prosvetni delavci na nekaterih območjih, kjer je prišlo do 
največjih razkorakov med osebnimi dohodki, upravičeno in na zelo oster način 
terjali hitre in učinkovite rešitve. 

Odraz naporov našega zbora, da se financiranje šolstva uredi, so bili tudi 
amandmaji k zakonu o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in 
izobraževanja. Mislim, da se jih spominjamo. Ves čas proračunske razprave so 
poslanci ugotavljali, da ne razpolagajo z natančnimi računskimi podatki kot 
edino sprejemljivo osnovo pri določanju instrumentov za ureditev financiranja 
šolstva v letošnjem letu. Tudi razmerje med povečanimi sredstvi in novimi 
dajatvami ni bilo pravočasno ugotovljeno. Takrat je bilo tudi opozorjeno, da 
bo šolstvo, ki ga morajo financirati občine, prišlo na nekaterih območjih v 
tako neugoden finančni položaj, da bo to prizadelo ne le šole v okviru teh 
občin, ampak se bo deficit prenašal s pritiskom po dopolnilnih sredstvih na 
republiško izobraževalno skupnost, kar je tudi danes jasno ugotovljeno. 

Stalna zahteva poslancev ob razpravah o oceni razvoja republike kot ob 
zaključnem računu za leto 1967 in finančnem načrtu za leto 1968 republiške 
izobraževalne skupnosti je bila, da se financiranje strokovnega šolstva enotno 
uredi, na osnovi enotnih vplivov in prek enega nosilca financiranja. 

Zbor je, potem ko je bil seznanjen s sredstvi, s katerimi bo v letošnjem 
letu razpolagala izobraževalna skupnost SR Slovenije, ugotovil, da bo ta skup- 
nost v letu 1968 izredno težko izpolnila z zakonom določene naloge, in da bo 
področje vzgoje in izobraževanja, kljub vsem priporočilom, v materialnem po- 
gledu ponovno zaostajalo za ostalimi področji. Republiška izobraževalna skup- 
nost pa je kljub temu ves čas svojega delovanja prizadevno iskala najuspešnejše 
rešitve, da bi zadostila najbolj upravičenim zahtevam temeljnih izobraževalnih 
skupnosti in posameznih šolskih zavodov. Vendar pa so obveznosti, naložene 
republiški izobraževalni skupnosti, vsekakor presegle njene možnosti. 

Zavedajoč se zelo zaostrenega položaja na področju šolstva, so poslanci 
zbora v vrsti razprav zahtevali od ustreznih republiških organov kot tudi 
izvršnega sveta, da nastalo situacijo takoj prouče ter pripravijo predloge za 
ustrezne ukrepe za rešitev letošnjega stanja na področju vzgoje in izobraževanja. 
Prav tako je zbor zahteval skupaj z republiško izobraževalno skupnostjo, da 
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se do konca junija sprejmejo določene smernice, po katerih bi bilo v prihod- 
njem letu mogoče preiti na dokončno reševanje materialnega stanja vzgojno- 
izobraževalne dejavnosti. Ob tem so poslanci tudi zahtevali, da se prouče 
vse možnosti za drugačno delitev med zvezo in republiko ter republiko in ob- 
činami ter se zavzemali za ustreznejšo delitev narodnega dohodka. 

Na včerajšnji seji našega odbora smo ponovno razpravljali o gradivih, ki 
nam jih je predložila republiška izobraževalna skupnost, in o stališčih, ki jih je 
sprejel in predložil izvršni svet; pri tem so se izoblikovale predvsem naslednje 
ugotovitve: 

Odbor je ugodno ocenil prikaz republiške izobraževalne skupnosti o osnov- 
nih problemih v zvezi z materialnim položajem šolstva, predvsem pa to, da je 
prosvetno-kulturnemu zboru predložil v izredno kratkem času zbrane in oce- 
njene podatke, tako o celotnih stroških izobraževanja, kot o osebnih dohodkih 
prosvetnih delavcev. Ti podatki so bili verjetno vsaj deloma znani že prej, 
vendar nekaj let nazaj ni bilo pripravljenosti, da bi kritično materialno situa- 
cijo šolstva uspešno reševali. Čeprav je prosvetno-kulturni zbor, kot sem že 
omenila v uvodnih besedah, večkrat dal konkretne predloge, je dobil stalne 
odgovore, da njihova realizacija ni možna. Odbor zato meni, da sedanje stanje 
na področju šolstva ni rezultat nesposobnosti odgovornih dejavnikov, ampak 
odsev konformizma, da bi sd spopadli s problemi, ki so se iz leta v leto kopičili 
v zvezi z materialnim položajem šolstva. 

Sprejeli smo celo ukrepe, ki so tako' stanje še bolj zaostrovali. Odstotek 
narodnega dohodka se je znižal od 4,7 %> v letu 1965 na 4,2 % v letošnjem letu. 
Ob tako negativni dinamiki sredstev za izobraževanje se resno postavlja vpra- 
šanje, ali v takem odstotku določena sredstva sploh omogočajo normalno delo 
šol, ali pa celo ne pogojujejo že nekaj let ugotovljeno ustrezno kvaliteto 
vzgojno izobraževalnega dela. 

Nadalje vemo, da je republiška izobraževalna skupnost iz republiškega pro- 
računa dobila le za 5 '%> večja sredstva, dočim je bil porast republiškega pro- 
računa za 6,3 <>/o. 

Taki finančni pogoji našega šolstva omejujejo normalno delovanje samo- 
upravnih mehanizmov kot tudi izvajanje nekaterih določil zakona o izobraže- 
valnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Posebej je odbor posvetil pozornost položaja nekaterih temeljnih izobraže- 
valnih skupnosti, ki nujno terja, da ti samoupravni organi, to so temeljne in 
republiška izobraževalna skupnost, čim prej dobijo enakopraven položaj z 
drugimi samoupravnimi mehanizmi na določenem območju. Odbor je bil mne- 
nja, da ukrepi izvršnega sveta za sanacijo materialnega položaja šolstva 
odražajo resnično težnjo izvršnega sveta, da se odnos družbe do tega področja 
spremeni in s tem izostri družbeno vrednotenje pedagoškega dela. Stališča iz- 
vršnega sveta so pozitivna in vzbujajo optimizem za naprej ter zelo realna 
pričakovanja na terenu. Vendar se ob tem seveda pojavlja tudi bojazen, da 
stališča ne bodo v celoti izpolnjena in da bodo ostala zgolj papir. Če bi bila 
stališča že ob včerajšnji in današnji razpravi podprta s kvantifikacijo in izra- 
čuni, bi lahko odbor zavzel jasnejša, smelejša in konkretnejša stališča. 

Odbor je postavil vprašanje, ker te kvantifikacije še ni, ali so odločitve 
izvršnega sveta zares dovolj podprte z eventualnimi izračuni, upoštevajoč tudi 
posledice v republiškem in občinskih proračunih.- Če so občine resnično v takem 
položaju, kot izhaja iz nekaterih resolucij, ki prihajajo na naslov naše skup- 
ščine, bi bilo nujno temeljito proučiti to vprašanje. Znano namreč je, da neka- 
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tere manj razvite občine ustvarjajo manj dohodkov kot so prvotno predvidevale 
v proračunih. Odbor meni, da je nujno, da pri razgovorih med izvršnim svetom 
in občinskimi skupščinami sodelujejo tudi predstavniki temeljnih izobraževalnih 
skupnosti. 

Odbor ugotavlja, da je predložena sanacija za letošnje leto minimalna, ker 
pokriva le nove obveznosti, ki izhajajo iz zakonskih predpisov. 

Predlog za dolgoročnejšo sanacijo, ki je predviden na triletno obdobje, je 
do neke mere problematičen, ker zavestno dopušča razkorak med osebnimi 
dohodki prosvetnih delavcev in drugimi delavci še za nadaljnja tri leta. Odbor 
je bil mnenja, da je premalo argumentov za tako odločitev, predvsem ker vemo, 
da je republika nekatera pereča materialna vprašanja na področju drugih druž- 
benih dejavnosti rešila v kar najkrajšem času. Ob tem se celo poraja vprašanje, 
ali vrednotenje dela pedagoških delavcev ne zasluži enakega načina reševanja. 

Odbor je predlagal, naj bi ukrepe za materialno in sistemsko ureditev 
položaja vzgoje in izobraževanja začeli uresničevati že v začetku šolskega leta 
1968/69, ker bi tako do decembra letošnjega leta dobili resnično realne poka- 
zatelje pri določitvi ustreznih konstant za sestavljanje proračunov. 

Sanacijski načrt je treba izvajati na vseh nivojih šol, tako je bilo mnenje 
odbora, ter ga vezati tudi na racionalizacijo in vsebino vzgojno-izobraževalnega 
dela, saj eno drugo direktno pogojuje. Pri tem je treba upoštevati, naj se 
družbena sredstva resnično trošijo le za v družbeno dogovorjeno in resnično 
dobro delo, kar pa naj bi veljalo tudi za vsa ostala področja družbenih dejav- 
nosti. 

Odbor je s svojo razpravo predvsem želel sprožiti obravnavo o predloženem 
gradivu kot tudi razmišljanja, kako bi se izoblikovale najustreznejše rešitve v 
zvezi s sanacijo materialnega položaja šolstva. 

Odbor je bil mnenja, da bi bilo koristno ustanoviti posebno skupno komi- 
sijo našega in republiškega zbora, ki bi do naslednje seje zbora temeljito in 
poglobljeno, brez časovne stiske, v kakršni smo bili mi včeraj in smo tudi še 
danes, obravnavala in proučila posamezna vprašanja, ki se pojavljajo pri 
reševanju materialnega položaja šolstva v naši republiki. V primeru, da bi 
bil predlog za komisijo sprejet, prosim predsednika zbora, da to upošteva. 
Komisija naj bi pripravila tudi predlog stališč obeh zborov ter jih posredovala 
našemu zboru na prihodnji seji. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zahvaljujem se za obširno poročilo 
našega stalnega odbora, ki je z včerajšnjo sejo tudi zaključil svoje delo. Zače- 
njam razpravo in izražam željo, da v razpravi ne bi znova začeli celotnega 
vprašanja stanja v šolstvu, ampak se osredotočili samo na omenjeni dve gradivi, 
pri čemer naj bi dali tudi koristna stališča oziroma predloge predlagani komisiji. 

Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Miroslav Vute. 

Miroslav Vute: Spoštovani tovariši poslanci in tovariš predsednik! 
Ne bom se povsem držal vašega priporočila, ker menim, da so stališča in sklepi 
izvršnega sveta kar v redu. Prosvetni delavci so jih sprejeli z odobravanjem, 
ne samo zaradi tega, ker napovedujejo boljšo bodočnost za njih same, marveč 
predvsem tudi zato, da se skozi adekvatnejše družbeno vrednotenje dela daje 
temu delu večje družbeno priznanje. Kot socialistična družba imamo velike 
ambicije glede vzgoje našega socialističnega človeka, ki mu naj bo lastno to, 
da bo odprte nerešene družbene probleme brez strahu in klečeplazništva za- 



Prosvetno-kulturni zbor 

čengal in pomagal reševati. Vprašujem pa se, ali je sploh mogoča takšna vzgoja 
mlade generacije v naših vzgojno-izobraževalnih zavodih v sedanjih razmerah? 

Ne maram in ne bi rad videl, da bi si kdorkoli razlagal ta patetični uvod 
z gornjim vprašanjem kot izkoriščanje priložnosti, da se s tega mesta zavzemam 
za ozke cehovske interese učiteljev in vzgojiteljev. Načenjam to premišljeno, 
brez sleherne skropuloznosti: ali bo in kdaj bo naša družbena skupnost zares, 
ne samo v besedah, ampak tudi v dejanjih, začela vrednotiti prosvetno delo 
tako, kot je to treba. To je posebno važno, ker obravnavani koncepti, ki jih je 
dal v razpravo izvini svet, zahtevajo večja družbena sredstva, ki jih bo pač 
nekdo moral odstopiti šolstvu.' 

Ni še dolgo tega, ko smo sprejemali pomembne odločitve: zakon o izobraže- 
valnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja. Vsi se še spominjate 
nezadovoljstva in skepse, ki smo ju izražali takrat. Danes pa vidimo, da je 
bila ta skepsa upravičena in da današnji predlogi, sklepi in ukrepi, ki jih 
predvideva izvršni svet in ki jih bo po mojem mnenju morala potrditi tudi 
naša skupščina, našo takratno skepso samo potrjujejo. 

Večina naših poslancev se je takrat zavzela — da vzamem samo ta primer — 
da mora biti strokovno šolstvo enotno tretirano v sklopu nacionalnega gospo- 
darstva. Toda ne vem komu na ljubo smo takrat na podlagi argumentov, ki, 
kot danes kažejo, sploh niso bili argumenti, ampak taktiziranje tistih, ki so 
takrat sestavljali izvršni svet, sprejeli odločitev, ki je nesmiselna in nesmotrna. 
Danes to vsi priznavamo in ugotavljamo in je razvidno tudi iz stališč izvršnega 
sveta. 

Vprašujem vas in tudi samega sebe, ali ni že zadnji čas, da veliko bolj 
prisluhnemo terenu in da naše odločitve v okviru realnih možnosti spreje- 
mamo tako, kot misli večina; kajti ta večina tudi ustvarja sredstva. Smelo 
trdim, da je bila večina prosvetnih delavcev in tudi občanov za to, da se finan- 
ciranje srednjega šolstva ureja enotno za vso republiko. Toda mi smo sprejeli 
drugačno odločitev, ker smo bili tako od nekoga prepričani. 

Sprašujem se, kako je to mogoče, da šele današnji izvršni svet razume, 
kako je treba smotrno urejati te probleme v naši družbi, prejšnji pa tega ni mo- 
gel ali ni hotel razumeti in je vsiljeval drugačno odločitev. Ali se ne postavlja 
samo po sebi vprašanje, kakšna je vloga skupščine? Taki postopki kažejo, da na 
grbi šolstva preveč taktiziramo in na njegov račun rešujemo druge probleme 
veliko hitreje. 

Zato predlagam, da z vso resnostjo obravnavamo danes in v prihodnje 
sklepe in stališča izvršnega sveta s ciljem, da bi od današnje situacije, v kateri 
govorimo o sanaciji tega področja, prišli do normalnega reševanja tega pod- 
ročja. Dajem vso podporo sklepom in stališčem izvršnega sveta in se zavzemam 
za to, da urejanje materialnih vprašanj tega področja v bližnji perspektivi 
vežemo na gibanje narodnega dohodka, toda ne tako, kot doslej, ko se je 
delež narodnega dohodka, namenjen za šolstvo, permanentno zniževal, ampak 
izhajajoč iz splošnega družbenega dogovora o vrednotenju in ceni prosvetnega 
dela na osnovi nacionalnega programa razvoja in izobraževanja. S tem prav- 
zaprav samo ponovno izražam to, kar misli večina naših občanov in kar kaže 
tudi zdrava kmečka pamet, da mora vsaka, pa tudi odmirajoča država voditi 
glede policije, vojske, sodni je in šolstva enotno politiko, ki se končno izraža 
tudi v materialni podlagi. 

Ponovnć poudarjam, da so predlagani sklepi in stališča popolnoma spre- 
jemljivi, da jih večina brez zadržkov podpira in da je potrebno in nujno, da se 
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čimprej, tako kot je časovno opredeljeno, tudi realizirajo. Vsa naša skupščina, 
ne samo naš zbor, je v celoti odgovorna za to realizacijo. 

Ce bi me sedaj, na koncu, vprašali, ker že dolgo govorim, zakaj sploh go- 
vorim, naj povem, da predvsem zaradi tega, da se kot predstavniki ljudstva 
čvrsteje zavemo, da v bodoče ne kaže sprejemati kar vseh odločitev, ki jih 
predlagajo ti ali oni organi, ampak da je potrebno, da z vso odgovornostjo in 
z vso resnostjo obravnavamo in iščemo najboljše rešitve. Ker je pred nami 
aktualno vprašanje spremembe zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, 
saj to narekujejo novi koncepti izvršnega sveta, ki jih danes obravnavamo, 
apeliram, da k tem spremembam zelo resno pristopimo in poiščemo tako reši- 
tev, ki bo dolgoročno reševala politiko financiranja izobraževanja in vzgoje, ne 
samo v korist šolstva, marveč v korist celotne družbe, ki j & in mora biti za 
uspešno delo tega področja še posebej zainteresirana. 

Ker menim, da je racionalizacija na področju vzgoje in izobraževanja 
sestavni del naših sedanjih prizadevanj, bi ob koncu postavil še eno vprašanje. 
Kakšno usodo doživlja program racionalizacije in akcijski program za to pod- 
ročje in kaj nameravajo storiti, da bi se tako kot je bilo zastavljeno, izvajal 
oziroma, ali je potrebno glede na različna stališča na terenu in glede na realne 
možnosti že kaj korigirati? Gre za to, da ob prizadevanjih za boljši materialni 
položaj šolstva ne kaže pozabiti na razumno urejanje mreže naših vzgojno iz- 
obraževalnih zavodov s ciljem, da razvijemo tisto, kar je danes in jutri najbolj 
potrebno in da odpravimo tisto, kar ni razumno. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec tov. Turnšek. 

Inž. Viktor .Turnšek: Sprejeli smo nov zakon o financiranju šolstva 
in nosimo zato del odgovornosti zanj. Izvršni svet, ki je bil predlagatelj tega za- 
kona, bi ga moral seveda tudi uresničiti. Danes je pred nami dokument izvršnega 
sveta, ki v prvem poglavju daje oceno o situaciji in o težavah, ki so pripeljale 
do problemov, katere mora nekdo s polno odgovornostjo reševati. Mislim, da 
je to izvršni svet. 

Dovolil bi si dati še nekatera dopolnila k oceni situacije, ki je pripeljala 
do težkega stanja v pogledu financiranja. Gotovo je to, da je zakon sam na 
sebi dober, ker veže dohodke za izobraževanje neposredno na narodni dohodek, 
in to konkretno prek plač iz gospodarstva, ki naj bi v našem sistemu bile 
odvisne od povišanja produktivnosti, to je od povišanja nacionalnega dohodka. 
Sistem sam na sebi je bil — mislim tudi argument, ki nas je vse skupaj pri- 
pravil do tega, da smo glasovali za ta zakon. S svoje strani še vedno podpiram 
zakon. 

Vprašanje, ki je sedaj pred nami, je vprašanje načina, kako uresničiti 
zakon. V lanskih izračunih se je ugotavljalo, da so sredstva premajhna. Mislim, 
da je bilo nedvoumno pokazano, da so ta sredstva dejansko majhna. Rešitev se 
je iskalo v dveh smereh, prvič v tem, da se dohodek za izobraževanje na liniji 
zveza—republika poveča, kar izgleda, da ni uspelo, druga rešitev, ki je bila s 
strani predlagatelja predvidena, pa je možnost dobiti dodatna sredstva s strani 
občin. 

Izgleda, da sta bili tako prva kot tudi druga možnost preoptinjistično oce- 
njeni, in da stojimo danes pred dejstvom, da nimamo dovolj sredstev. Izvršni 
svet nam nakazuje v predloženem dokumentu možnost, da se del manjkajočih 



268 Prosvetno-kulturni zbor 

sredstev krije z rebalansom republiškega proračuna. Mislim, da moramo, tako 
kot dosedaj še naprej zaupati izvršnemu svetu, da bo rebalans uresničen. 

Vprašanje, ki si ga zastavljam, pa je, ali bo še ostali del dodatnih sredstev 
možno dobiti z dogovarjanjem z občinami. Tu se mi zdi, da je situacija lahko 
resnično problematična. Vendar tudi glede tega ne kaže drugega kot zaenkrat 
zaupati izjavi izvršnega sveta, za kar pa nimamo dovolj dokumentacije. Ali bo 
izvršnemu svetu uspelo dobiti dodatna manjkajoča sredstva iz proračunov 
občin. Ce ne, se mora tudi za ta slučaj takoj iskati še druge rešitve za zagoto- 
vitev celotnih manjkajočih sredstev oziroma uskladiti zahteve z možnimi 
sredstvi. 

Vprašanje, ki se nadalje postavlja (tretje poglavje dokumenta), je, kakšne 
so principialne možnosti uskladitve sredstev za šolstvo s sredstvi, ki se zbirajo, 
in so vezana na produktivnost in narodni dohodek. 

Ugotovitev, da je tempo povečanja narodnega dohodka v času reforme 
padel, kaže na to, da bo rebalans med sredstvi, ki se zbirajo iz prispevkov na 
plače, in potrebnimi sredstvi za šolstvo obstajal še daljši čas. Na nizki tempo 
porasta nominalnega dohodka vpliva še tudi lahko prevrednotenje naše proiz- 
vodnje, ko se ta začenja konfrontirati z odprtim mednarodnim tržiščem; zato 
je lahko tempo porasta produktivnosti tudi večji, kot to kaže sam nominalni 
dohodek. 

Vsekakor pa ne bi smeli letošnji deficit ocenjevati kot začetno težavo pri 
uvajanju novega sistema financiranja. 

Dodatna sredstva bo potrebno oskrbeti za daljši čas. 
Iz predloženega materiala ni razvidno, kako se bodo ta sredstva mogla 

zagotoviti tudi v bodočnosti za republiški proračun, občinski proračun, prispevki 
gospodarskih organizacij in v kakšnih razmerjih, ter za katero pedagoško de- 
javnost. 

Zato se mi zdi preoptimistična obljuba izvršnega sveta, da osebni dohodki 
v šolstvu ne bodo v bodoče zaostajali za osebnimi dohodki v gospodarstvu več 
kot za eno leto. Že samo ugotavljanje in obračunavanje narodnega dohodka bo 
narekovalo zaostajanje vsaj za 2 leti. Ker bo potrebno za daljši čas zagotoviti 
sredstva še iz virov, ki niso vezana neposredno na ustvarjanje narodnega do- 
hodka, bo to še dodatna težava pri usklajevanju osebnih dohodkov v prosveti 
in gospodarstvu. Zagotovilo, ki ga izvršni svet v dokumentu daje, da naj bo 
mesečni osebni dohodek 1100 oziroma 1300 N din, bazira na zagotovitvi celotnih 
manjkajočih sredstev. Ali ni to tudi preoptimistično spričo nejasnosti kako po- 
kriti celotni deficit? 

Vsekakor pa mislim, da gornje številke predstavljajo bolj obveznost, kot 
pa objektivno ugotavljanje osebne dohodke v gospodarstvu, ker so le-ti zelo 
izdiferencirani in je še tudi vprašanje, koliko so poprečni osebni dohodki res- 
nični odraz produktivnosti in jih ne bo potrebno korigirati, ko vendar ugotav- 
ljamo, da danes ne obvladamo vprašanja osebnih dohodkov. 

Dokument ugotavlja, da bo potrebno v, financiranje tudi v bodoče vključiti 
dodatna sredstva. Mislim, da bi se moralo k temu vprašanju pristopiti sistema- 
tično in ga reševati ne le Z dogovarjanjem, temveč tudi s pravnimi akti. 

Se nekaj o ekstenzivnosti na področju šolstva, o čemer se govori, čeprav 
ne morda toliko javno. Lahko obstaja neka ekstenzivnost glede na današnja 
razpoložljiva sredstva ali pa tudi glede na nesmotrno organizacijo. Vendar se 
problem v obeh slučajih ne da rešiti v kratkem času. V prvem slučaju lahko 
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problem ekstenzivnosti rešujemo tako, da določeno področje ne razvijamo za 
določen čas. Tudi tam, kjer bi se lahko odločili za likvidacijo te ali one usta- 
nove, bo tudi to trajalo nekaj let. Zato iz naslova »ekstenzivnosti« ni pričakovati 
nekih takojšnjih prihrankov. 

Tudi pri uvajanju sistema meril ne moremo pričakovati takojšnjih finanč- 
nih rezultatov. Obratno je pričakovati celo, da nam uporaba sistema meril 
pokaže večje zahteve kot doslej. Merila pokažejo na mesta, kjer so doslej bila 
sredstva prenizka. Trošenje večjih sredstev na drugih mestih, kot to lahko 
pokažejo merila, pa lahko vsebuje elemente kvalitete, ki jih merila ne bodo 
mogla zajeti ali pa specifične elemente ustanove. 

Tudi glede organizacije izobraževalnih skupnosti se je pokazalo, da so bile 
pripombe glede prevelike razdrobljenosti umestne, saj vidimo, da mora repu- 
bliška izobraževalna skupnost opravljati širše funkcije, kot je bilo prvotno 
zamišljeno. 

Ob zaključku izvajanj bi hotel ugotoviti, da prevzema izvršni svet kot 
predlagatelj zakona in tega dokumenta polno odgovornosti za ureditev letoš- 
njega deficita. 

Mislim pa, da je v dokumentu pi-evelik optimizem in preoptimistične ob- 
ljube, ki se v celoti najbrž ne bodo dale realizirati. 

Predsednik Miloš Polja nšek : Besedo ima poslanec Miran Hasl. 

Miran Hasl: Tovarišice in tovariši poslanci! Nekje sem slišal izraz, 
da je to zgodovinski dogodek; zdi se mi, da je to res. Predvsem v tem smislu, 
da je izvršni svet tokrat prvič jasno in glasno spregovoril o področju vzgoje in 
izobraževanja in k svojemu konceptu dodal prvič tudi neke izračune. Ne glede 
na to, ali so ti izračuni preoptimistični ali pa ne, kažejo vendar neko jasno 
postavljeno perspektivo. 

Brez dvoma bi temu zgodovinskemu dogodku lahko rekli tudi obletnica 
10 in večletnih prizadevanj, da je vendarle potrebno to sfero družbenega živ- 
ljenja obravnavati drugače, kot smo jo običajno obravnavali. 

To je zgodovinski dogodek, čeprav je tov. dr. Bračič temu rekel le premik. 
Mislim, da je to premalo; po mojem gre za zelo močan skok predvsem v misel- 
nosti in družbenem vrednotenju vzgojnoizobraževalnih dejavnosti. Prepričan 
sem, da lahko od prosvetnih delavcev zahtevamo, da stališča v celoti podpro. 

Upamo in želimo pa eno: stališča ne morejo in ne smejo ostati le določena 
politična poteza za pomiritev, ampak morajo postati jasna in konkretna naloga, 
ki bo do 1970. oz. 1971. leta dejansko v celoti tudi realizirana. To pa pomeni, da 
bodo podprta tudi z določenimi zakoni; priporočila so žal skoraj vedno obsojena 
na neuspeh. Čeprav so bila dana s strani predsednikov občinskih skupščin po- 
zitivna zagotovila glede realizacije stališč, se mi kljub temu zdi, da bodo po- 
trebna še dodatna prepričevanja. Dvomim, da bo šlo tu brez težav. 

Ob vseh dosedanjih prizadevanjih pa se človek vendarle vpraša, ali je bilo 
res potrebno čakati 10 let! Ali. je bilo potrebno, da so nam posameznikom v 
tem času raziskovali celo »rodovnik«? In to samo zato, ker smo že pred leti 
zagovarjali stališča, ki so bila skoraj popolnoma enaka stališčem, s katerimi 
nas je sedaj seznanil izvršni svet. Mnogi smo tako ali drugače bili izpostavljeni 
najostrejšim reakcijam tudi zaradi tega, ker nismo v boju za pravilno vredno- 
tenje vzgoje in izobraževanja nikdar našli jasne družbene in politične podpore. 
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Zgodovinski dogodek je morda tudi zaradi tega, ker se bo zaradi stališč 
izvršnega sveta morda le nehalo z omalovaževanjem našega dela. Morali pa 
bi res, kot je to že nekdo povedal, pravočasneje prisluhniti stvarem. 

Vsekakor pa bomo dali stališčem IS v celoti podporo z željo in zahtevo, 
da se končno rešijo materialni in drugi problemi na področju vzgoje in iz- 
obraževanja. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Ludvik Činč. 

Ludvik Činč: Tovariš predsednik, tovariši poslanci in poslanke! Raz- 
pravljal bom malce v drugačnem tonu kot oba predgovornika, ki sta dala pri- 
znanje izvršnemu svetu in še vedno pristajata na to, da čakamo na 1967. leto 
oziroma da celo že sedaj pripravljamo teren, da bomo tudi dalj časa čakali. 
Mnenja sem, da je to mogoče v določeni meri tudi prej rešiti. 

Čeprav je bil material pozno predložen in sem ga lahko le bežno pregledal, 
imam kljub temu nekatere konkretne predloge. K materialu republiške izobra- 
ževalne skupnosti nimam druge pripombe kot to, da se strinjam s tisto točko 
na 8. strani, ki pravi, naj se stvari uredijo stoodstotno za celo leto. Torej va- 
rianto A. 

K stališčem izvršnega sveta pa imam naslednje pripombe: 
Na drugi strani, kjer se predlaga občinskim skupščinam, da še v letošnjem 

letu dodatno zagotovijo temeljnim izobraževalnim skupnostim potrebna fi- 
nančna sredstva, se mi zdi, da je to malo ali pa Skoraj nič. Iz izkušenj namreč 
vemo, da občinske skupščine vidijo le lastne potrebe in je priporočilo premalo. 
Od njih je zato treba odločneje zahtevati, da v svojih proračunih zagotovijo 
sredstva za letošnje leto. Nisem pa za to, da se dogovarjamo tudi v prihodnjem 
letu z občinskimi skupščinami na enak način. 

Na tretji strani predlagam k tretji točki, naj komisija pri izračunu potreb- 
nih sredstev upošteva ugotovljeno poprečje osebnih dohodkov delavcev s sred- 
njo, visoko in višjo izobrazbo drugih dejavnosti v letu 1967, hkrati s povečanjem 
v letu 1968. 

Pod točko 4. predlagam, da se pripravi izračun stroškov, koliko stane iz- 
obraževanje v Socialistični republiki Sloveniji, na ta znesek pa se izračuna pri- 
spevna stopnja kot stalni vir dohodkov za izobraževanje ne glede na to, kam se 
ta sredstva stekajo. Lahko se potem stekajo v republiško izobraževalno skupnost, 
lahko pa ostanejo v občinskem proračunu. Če se jih na neki občini preveč na- 
teče, se seveda preusmerijo prek republiške izobraževalne skupnosti drugim 
temeljnim izobraževalnim skupnostim. 

Na peti strani pa pri zadnjem stavku, ki poziva učne kolektive, da uredijo 
notranjo delitev dohodka na takšnih načelih, da bodo v kar najvišji meri za- 
gotovili nagrajevanje po opravljenem delu, menim, da je to težavna stvar. Po- 
sebno, če govorimo o učnem uspehu, ker za njegovo ocenjevanje nimamo enot- 
ne metodologije. Zato je v kolektivih seveda zelo težko ugotavljati, kdo dela 
kvalitetnejše in kdo manj kvalitetno. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima podpredsednica zbora dr. 
Aleksandra Kornhauser, 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovariš predsednik, tovariši po- 
slanci! Svoje kratko izvajanje bi še posebej naslovila na predstavnika izvršnega 
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sveta z željo, da bi naše pripombe čim bolje posredoval temu organu. Pri- 
ključujem se namreč tistim, ki menijo, da je predloženi dokument zgodovinski 
dokument. To bi utemeljila predvsem s tem, da po dolgem času to ni niti resolu- 
cija niti priporočilo, ampak preprost nalog oziroma sklep. Žato ni čudno, če 
imamo vsi dober občutek. Menim, da ima za takšno rešitev znatne zasluge prav 
naš zbor, ki je od razprav o zakonu vseskozi opozarjal na nujnost takšnih re- 
šitev. Zato se tembolj veselimo, da je republiški izvršni svet končno prisluhnil 
zahtevam našega zbora in zavzel stališča o materialnem izboljšanju stanja v 
šolstvu. 

Tovariš Hasl je prej svojo razpravo skoraj slavnostno obarval. Naj mi ne 
bo preveč zamerjeno, če bom v to slavnostno vzdušje le vnesla nekoliko diso- 
nance. V opravičilo bi navedla, da nagibam po svoji stroki k matematični mi- 
selnosti in bom zato nekaj vprašanj in pripomb podala s tega stališča. Velik 
optimizem, ki je zajel vso prosveto ob predlogu stališč, bo treba namreč prej 
ali slej soočiti z realnostjo. Pri tem srečanju z realnostjo pa mi manjka kvan- 
tifikacija. Zato sem si skušala pomagati sama, kot ste si skušali pomagati 
tudi vi. 

Kolikor sem lahko ugotovila iz materiala, ki nam pa žal ni bil dan v za- 
dosten študij, vidim, da bi bil izvršni svet pripravljen zagotoviti dobri 2 mili- 
jardi S dinarjev, ostanek, nekaj okrog 3 in pol milijarde, pa naj bi pokrile 
občine.' Iz slabih izkušenj z občinami vem, da so to tisti deleži, ki jih pričaku- 
jemo od občin, precej, precej problematični, če ne bodo obvezni. Torej ostaja 
le tisto, v kar lahko zaupamo, da bo realiziral izvršni svet. To pa je, če vza- 
memo okvirno celotno maso sredstev, potrebnih v Sloveniji za šolstvo, okrog 60 
milijard, le nekaj procentov; izračunala sem, da le okrog 4 °/o, ker je porast 
dajatev, kot javljajo šole, od 2 do 4'°/o, to pomeni, da ostajamo le pri minimalni 
spremembi dejanskega položaja šolstva. 

Dalje smo iz predloga sklepov ugotovili, da gre za 100'% realizacijo meril 
za osnovne šole. Kaj pomeni ta 10011/« realizacija meril? Iz materiala je razvidno, 
da je to 75 000 S dinarjev na mesec za učitelja in 95 000 za višjo izobrazbo. Jaz 
bi temu dodala še visoko izobrazbo, kajti na osnovnih šolah že poučuje znaten 
odstotek profesorjev. Menim, da je osnovni dohodek 75 000 dinarjev za učitelja 
res sramotno nizek, saj je to že dohodek snažilk. Menim tudi, daj je treba javno 
napisati, da gre za takšne in takšne osnove. 

Drugo je sila optimistična in med prosvetnimi delavci že nekaj očitkov 
vzbujajoča ugotovitev, da se bodo merila o visokem šolstvu letos realizirala 
100'"/o. Treba je takoj dodati, da le od 1. oktobra dalje, kar pomeni, da se 
navidezno vratolomni skok od 68 "/o, kakršna je sedaj realizacija, na 100 %, 
če je izvršen samo v četrtletnem poprečju, zreducira nži 8l°/o. Ce od tega odbi- 
jemo še povečane dajatve, pa pristanemo na 4 ali 5,0/o povišanja. 

Prej so poslanci Turnšek in drugi omenili, da gre za ekstenzivnost pred- 
vsem pri višjem in visokem šolstvu. Gotovo ne bo škodoval tale podatek; če 
ukinemo slovensko univerzo in vse ostale višje in visoke šole, potem lahko izbolj- 
šamo stanje šolstva v Sloveniji le za približno 15l0/o in nič več. Tole, kar govorim, 
ni napad na sklepe. Ne bi želela, da ga tako razumemo. To je le želja po čisti 
mizi. Želim, da vemo, kaj s tem ukrepom dosegamo. Ce je to prvi ukrep v seriji 
ukrepov, kot napoveduje izvršni svet in kot mi vsi iskreno verjamemo, potem se 
pridružujem tovarišu Haslu in rečem »bravo«. Če pa je to samo želja po tre- 
nutni pomiritvi zelo napete situacije, potem bi pa morala takim, čeprav sem 
prepričana, da med izvršnim svetom teh ni, povedati, da iz te moke ne bo kruha, 
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preprosto zato, ker ta sredstva ne bodo bistveno izboljšala stanja v prosveti in 
ga lahko izboljšajo le vsi nadaljnji potrebni ukrepi. 

Ne morem mimo tega, da moramo enkrat ugotoviti, koliko dajemo za pod- 
ročje šolstva in zakaj lahko s polno pravico zahtevamo drugačno obravnavanje. 
Od inštituta, ki razpolaga s podatki Organizacije združenih narodov, sem ugo- 
tovila, da daje, če primerjamo socialistične dežele, Nemška demokratična repu- 
blika 130 dolarjev na prebivalca za izobraževanje in vzgojo, Češka 86, Madžar- 
ska 74, mi pa 46; za nami je le Albanija z 38 dolarji. Če pa pogledamo odstotek 
nacionalnega dohodka, pa vidimo, da je v letu 1964 Jugoslavija dala 4,8, Alba- 
nija ravno toliko, Italija 6,3, Švica 5,2, Anglija 5,8, ZDA 6,3, Nizozemska 7,0, 
Belgija 7,1 in Finska 7,6'%. Najbrž si nihče ne bo zapomnil številk, jasno pa bo 
vsem, da ni resnična trditev, da z rastočim standardom odstotek nacionalnega 
dohodka namenjen izobraževanju in vzgoji pada, temveč, da raste. 

Ce pa še rečemo, da nas ne brigajo svetovne razmere, da imamo svoje 
specifične jugoslovanske, poglejmo, kako je pri nas. V Jugoslaviji daje Slovenija 
najnižji odstotek nacionalnega dohodka za izobraževanje in vzgojo. 

Še to! Vsi dobivamo na energične zahteve po drugačnem obravnavanju pod- 
ročja izobraževanja in vzgoje odgovor, da je gospodarstvo v slabem položaju, 
da moramo prosvetni delavci to upoštevati in se temu prilagoditi. Popolnoma 
se s tem strinjam in najbrž ni med prosvetnimi delavci nikogar, ki bi zahteval, 
da bi bolje živel, če bo zato katerikoli delavec živel slabše. Toda tak položaj 
gospodarstva lahko spremeni maso dohodka, ne more pa sam po sebi spremeniti 
odstotka nacionalnega dohodka, namenjenega za izobraževanje in vzgojo. Dej- 
stvo pa je, da je odstotek od leta 1962, ko je bil še 4,8, do leta 1965 padel na 
4,2 oziroma na 4,3 kolikor znašajo ocene za preteklo leto. Če je torej padel 
odstotek za področje izobraževanja in vzgoje, se je nujno moral nekdo s temi 
sredstvi okoristiti, kajti masa se lahko spremeni, odstotek pa bi moral biti vsaj 
konstanten. Zato lahko ugotavljamo, da je prerazdelitev, za katero vsi trdimo, 
da ni možna, očitno možna in sicer vsako leto v škodo šolstva. Zato postavljam 
vprašanje, zakaj se je ta prerazdelitev v škodo šolstva dopuščala in kdo so tisti, 
ki očitno nočejo vedeti, da gospodarstvu gre slabše, pa hočejo kljub temu svoj 
enak ali še večji kos, ves deficit pa naj nosi področje izobraževanja in vzgoje. 

Ponovno poudarjam, da pozdravljam načela izvršnega sveta, zlasti metodo, 
s katero je pristopil k reševanju materialnega položaja šolstva. Menim pa, da 
mora prosvetno-kulturni zbor energično postaviti vprašanje ustrezne razdelitve 
nacionalnega dohodka, ugotoviti, kam so se stekala sredstva, ki so mu bila tako 
na tiho speljana, in kaj je treba narediti, da se bo v korist izobraževanja in 
vzgoje popravila delitev in dosegla vsaj taka, kot je bila. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec dr. Miro Sti- 
plovšek. 

Dr. Miro Stiplovšek: Tovarišice in tovariši poslanci, tovariš pred- 
sednik! Ob stališčih izvršnega sveta o materialnem položaju vzgoje in izobra- 
ževanja bi rad ponovno poudaril le to, da smo jih v različnih variantah že 
velikokrat slišali v našem zboru, da pa so bila tedaj označena kot bolj ali manj 
heretična, protisistemska in iluzorna. Menim, da bi se izognili mnogim, trenutno 
zelo zaostrenim situacijam, če bi pristojni dejavniki pravočasno pretehtali mne- 
nja prosvetno-kulturnega zbora in hkrati tudi ustrezno ukrepali. Posebej pou- 
darjam tudi dejstvo, da se s tem dokumentom prvič hkrati praktično poskuša 
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urejati materialni položaj pedagoškega kadra in sploh šol na vseh stopnjah, od 
osnovnih do univerze. Izvršni svet bi moral brezpogojno vztrajati na sočasnem 
izboljšanju položaja vseh vrst šol, da bi med njimi ne prišlo do notranjih na- 
sprotij, ki se že sedaj včasih kažejo v očitkih privilegiranosti, predvsem za- 
vodov, ki se financirajo neposredno iz republiških virov. 

Pri urejanju materialnega položaja izobraževanja so pri ukrepih republiške 
izobraževalne skupnosti navedene tri variante; izvršni svet se je v glavnem 
opredelil za zadnjo, to se pravi za najcenejšo. Mnenja sem, da je treba nastali 
položaj rešiti hitro in učinkovito, podobno kot rešujemo nekatera vprašanja na 
drugih družbenih področjih. Zato se zavzemam za prvo oziroma v skrajnem 
primeru za drugo varianto, pri čemer pa se zavedam, da bi morali pri prvi 
varianti ustrezno spremeniti oziroma izboljšati kriterije za osnovne šole. 

Sedanji načrt, kot je že povedala tovarišica dr. Kornhauserjeva, predvideva 
100% realizacijo za visoke šole samo za zadnje tri mesece, kar pomeni dejansko, 
kot je že napovedala, komaj za okrog 7—8lo/o povišanja sredstev v primerjavi 
z lanskim letom. Ob tem pa bi rad še pripomnil, da so tudi kriteriji za dodelitev 
sredstev visokim šolam stari že nekaj let in bi jih bilo nujno treba korigirati. 
Korigirana merila pa naj bi visokošolski zavodi obvezno natančno izpolnjevali, 
kar naj bi preprečevalo prelivanje sredstev iz materialnih v osebne. V gradivu 
je namreč točno navedena prizadetost družbenoslovnih fakultet in višjih šol v 
odnosu do naravoslovnih in tehničnih, ki so doslej sredstva v večji meri preli- 
vala in je zato prišlo do večjih ali manjših razlik v osebnih prejemkih, kar 
vzbuja določeno nezadovoljstvo. 

Ob koncu bi rad ponovno še enkrat poudaril, naj izvršni svet in drugi 
dejavniki v prihodnje bolj skrbno pretehtajo mnenja prosvetno-kulturnega 
zbora, če želijo pravočasno preprečiti razne oblike revolta prosvetnih delavcev. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Bojan Kardelj. 

Bojan Kardelj : Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Tudi jaz po- 
zdravljam v celoti stališča izvršnega sveta za ureditev težkega materialnega 
stanja na področju šolstva; predvsem tudi zato, ker so ta stališča bistveno 
drugačna od stališč oziroma gledanj, ki smo jih imeli priliko poslušati še ob 
proračunski razpravi oziroma spremembi zakona o financiranju šolstva. Prav 
tako sem prepričan, da ne gre samo za pomiritev trenutne neznosne situacije v 
šolstvu, ampak za resen poskus reševanja šolstva in njegovega položaja v naši 
družbi. Prav zato bi rad opozoril na očitno pomanjkljivost v teh stališčih, 
namreč, da se pričakuje približno 2 milijarde 900 milijonov S dinarjev od 
občinskih proračunov. To govorim ne samo zato, ker bodo občine najbrž ta 
denar težko zbrale, pač pa tudi zaradi tega, ker vemo, da je prav letošnja 
izredno kritična situacija v šolstvu nastopila zaradi takega pričakovanja, ki 
smo ga gojili ob sprejemanju proračuna, ko smo računali, da bodo občine resno 
vzele priporočilo, da morajo dati vsaj toliko sredstev kot lani, povečano za 
tolikšni procent, kot se povečuje proračun. Zaradi tega je prišlo do težav pri 
financiranju šolstva, zlasti šolstva II. stopnje. 

Skrb za realizacijo priporočil smo prepustili republiški izobraževalni skup- 
nosti; ta pa se je znašla pod silnim pritiskom temeljnih izobraževalnih skupnosti 
za dopolnilna sredstva v višini lanskih sredstev. Pred tem pa ni imela nobene 
možnosti, da bi s pomočjo izvršnega sveta urejevala odnose z občinskimi skup- 
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ščinami. Temeljne izobraževalne skupnosti zaradi težke proračunske situacije 
niso vršile prevelikega pritiska na svoje občine, ker so vedele, da od tam ni- 
majo kaj pričakovati, pač pa so silno močno pritiskale na republiško izobra- 
ževalno skupnost za dopolnilna sredstva, zlasti za šole druge stopnje. 

Spomnimo se samo skupščine republiške izobraževalne skupnosti, ko prav 
zaradi tega pritiska ni bilo mogoče sprejeti prvega finančnega načrta. Sprejet je 
bil šele kasneje, ko smo uvideli, da druge rešitve ni, kot popustiti pritisku, 
čeprav so bile izražene želje, naj republiška izobraževalna skupnost ne da vseh 
sredstev tistim občinam, ki niso namenila v svojih proračunih vsaj nekaj sred- 
stev za financiranje šol II. stopnje. 

Zato bi rad opozoril izvršni svet, naj računa, da priporočilo večkrat ne rodi 
rezultatov, da pa po drugi strani tudi ne more sprejemati med letom nikakršnih 
predpisov, ki bi predrugačili delitev med občino in republiko. To se pravi, da 
mora računati, če hoče resno reševati kritično situacijo v letošnjem letu, tudi 
s tem, da bo najbrž moral odriniti tudi kaj več sredstev, če ne bo prišlo do 
izvajanja priporočil. Prav zato smatram, da bi bilo morda pravilno, če bi naš 
zbor, ki bo danes najbrž podprl stališča izvršnega sveta, naslovil priporočilo 
občinskim skupščinam, da resnično zberejo maksimalno možna sredstva za 
dopolnilno financiranje šolstva. 

Druga stvar, o kateri bi želel govoriti, pa je dolgoročnejšega značaja in 
zadeva predvsem vlogo in mesto samoupravljanja v šolstvu, oziroma nove 
samoupravne organizme temeljnih izobraževalnih skupnosti. Menim, da z zako- 
nom o izobraževalnih skupnostih in o financiranju šolstva najbrž nismo zago- 
tovili resnične samouprave, ampak smo dali samo okvire, v katerih naj bi se 
samouprava odvijala. Ko to govorim, mislim predvsem na to, da so temeljne 
izobraževalne skupnosti in morda tudi republiška izobraževalna skupnost v 
razmerju do drugih samoupravnih organov na svojem področju v popolnoma 
neenakopravnem položaju, v katerem ne morejo storiti drugega kot čakati, s 
kakšnimi instrumenti jim bo nekdo dodelil sredstva, ki jih bodo potem morale 
razdeliti znotraj lastne hiše. Zato bi morali, če hočemo resnično govoriti o 
samoupravi na področju vzgoje in izobraževanja, z novimi spremembami za- 
kona sprejeti take predpise in take možnosti, da bo lahko samouprava v šolstvu 
polno zaživela in si v okviru možnosti sama določevala sredstva, potrebna za 
vzgojo in izobraževanje. Samoupravni organ bo nato lahko kontroliral smotrnost 
porabe teh sredstev, smotrnost šolske mreže, kvaliteto pouka in drugo. 

Imamo že danes vrsto poskusov za racionalizacijo šolstva, kjer so straho- 
viti odpori in pritiski, pri katerih pa temeljne izobraževalne skupnosti dosti- 
krat izkažejo nemoč, da bi take racionalizatorske ukrepe na področju mreže 
šolstva izvedle. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Igor Žitnik, pred- 
stavnik CK ZMS. 

Igor Žitnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. V 
zadnjem času smo v Zvezi mladine priča intenzivnim razpravam mladih ljudi 
o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja. To so tista eksistenčna vpra- 
šanja, ob katerih prihaja do konfliktnih situacij med mladino samo in v odnosu 
mladine do družbe. Te zaostritve so prihajale do izraza zlasti ob problemih 
financiranja strokovnega šolstva, ob problemih študentskega in dijaškega stan- 
darda, ob neustreznih učnih programih šol, še posebej pa nedavno ob javni 
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razpravi o predlogu ukrepov za racionalizacijo na področju vzgoje in izobra- 
ževanja. 

Zlasti za razpravo o predlogu teh ukrepov je značilno, da je mladina 
pretežno čustveno reagirala, da se je opredeljevala na osnovi kratkoročnih in 
lokalističnih interesov ter se odločno uprla takim ukrepom, ki bi vodili v zmanj- 
šanje učnih mest in ukinjanje posameznih vzgojno-izobraževalnih institucij. 
Vzrok za tako reagiranje mladine je bila nejasna perspektiva teh in prihodnjih 
generacij šolajoče se mladine, ker nismo hkrati odpirali kratkoročnih in dolgo- 
ročnih rešitev in možnosti, ki jih bo ta mladina imela. Zato kot politična orga- 
nizacija mladine želimo skupno s Skupščino SR Slovenije, izvršnim svetom in 
ostalimi dejavniki realno seznaniti mladino s položajem in s perspektivami in 
zato ocenjujemo stališča izvršnega sveta kot izredno pozitivna ter jim izrekamo 
vso podporo. 

Menimo, da bi sistem financiranja v bodoče moral poleg sredstev za 
osnovno dejavnost zagotavljati večja sredstva zlasti za nagrajevanje kvalitete 
pedagoškega dela, za dopolnilne šolske dejavnosti in za stimuliranje mentor- 
skega dela. V sistemu nagrajevanja pa bi formalne kriterije morali čimprej 
nadomestiti z novimi, znanstveno proučenimi kriteriji vrednotenja kvalitete 
dela. Zveza mladine s predlogi svojih dokumentov za bližnji kongres Zveze 
mladine Slovenije odpira vrsto teh vprašanj. Zato smo neposredno zainteresi- 
rani, da Skupščina SR Slovenije čim hitreje, v skladu z realno materialno 
situacijo sprejme ustrezne zaključke, ki bodo dajali jasno orientacijo tudi poli- 
tičnim zaključkom in smernicam Zveze mladine na tem področju. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Besedo ima poslanec Leo- 
pold Kejžar. 

Leopold Kejžar: Oprostite mi, če bom morda nekoliko prehiteval in 
skušal govoriti o nekaterih stvareh, ki naj bi bile predmet kasnejše razprave; 
vendar mislim, da bi bilo prav, da opozorim nanje zaradi tega, da bi se izognili 
nekaterim možnim nevšečnostim. 

Ce jemljemo predlog izvršnega sveta kot akcijski program in ločimo letoš- 
nje izrazito prehodne mere od trajnejših sistemskih postavitev za prihodnje 
leto, potem menim, da je za kvaliteto sistemskih ureditev potrebno zlasti tole: 
čim prej je treba izdelati strokovno enotno metodologijo zajemanja stroškov 
izobraževanja. Ta ne sme sloneti na zatečeni organiziranosti šolstva, ampak 
predvsem na družbenih dogovorih o višinah osebnih dohodkov in na optimalnih 
pedagoško utemeljenih normativih. 

Ce tega ne bomo napravili in bo sistem postavljen na osnovi metodologije, 
kakršna je sedanja, ki zajema predvsem zatečeno stanje, ne bomo dosegli cilja, 
h kateremu težimo, to je, enotna kvalitetna šola na Slovenskem, ki bo nudila 
enake možnosti otrokom ne glede na to, kje so. 

Če upoštevamo zatečeno organizacijo in če študiramo zatečeno dosedanjo 
organiziranost, vidimo, da je ta organiziranost odraz večletnega, zelo različ- 
nega materialnega stanja v posameznih občinah in področjih. Zato se dogaja, 
da šolanje enega učenca po enotni metodologiji, pri enakih osebnih dohodkih, 
na enem področju stane tudi za 50 %> več kot na drugem. Ce bi zdaj na osnovi 
tega stanja postavili normative in razmerja, bi za daljšo dobo zacementirali 
sedanje stanje, ki bi ga kasneje zelo težko in s težkimi prepričevanji popravljali. 

18» 
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Potrebno je, da se opre metodologija izračunavanja stroškov na sporazum 
o določenih pedagoških normativih tam, kjer imamo danes šolstvo že boljše 
organizirano. Mislim, da je možno in potrebno, da bodo občine razliko do višje 
kvalitete kot tudi nekatere druge stvari pokrile. 

Drugo je sicer bolj postranska stvar, ampak tudi najbrž ne povsem nepo- 
membna. Dogovoriti se je namreč treba tudi za metodologijo spremljanja in 
ugotavljanja višine osebnih dohodkov. Načelo, naj bodo osebni dohodki v istih 
dejavnostih enaki, je teoretično v redu, toda domeniti se moramo za konvencijo, 
na kakšen način, s kakšnimi osnovami in na katerih področjih bomo primer- 
jave opravljali. Sedanji izračuni, ki jih je napravil sindikat, slonijo na neki 
ad hoc prirejeni metodologiji; morda je ta dobra, morda jo je potrebno izpo- 
polniti, vsekakor pa mora biti jasna in javno objavljena. 

V stališčih izvršnega sveta je omenjeno, da bi bilo za določanje dolžnega 
deleža občinskih skupščin treba uporabiti objektivizirana in enotna republiška 
merila. S tem se povsem strinjam, čeprav je problem, ali naj bodo merila res 
enotna. Ali ne bo morda kazalo glede na položaj na posameznih področjih te 
stvari nekoliko natančneje premisliti in ta merila nekoliko bolj prirediti značaju 
posameznih družbeno-političnih skupnosti in strukturi gospodarstva v njih. Ob- 
močja, v katerih se gospodarstvo in javne službe razvijajo, imajo dve očitni 
prednosti: 

prvič, v mnogo večji meri participirajo pri izobraževanju kot prebivalstvo 
v obrobnih območjih. Mnogo več njihovih otrok obiskuje zlasti srednje, višje in 
visoke šole in 

drugič, na njihovo območje neprestano dotekajo in bodo dotekali, ker je 
logika življenja taka, kadri, ki sa se izšolali v občinah, v katerih se presežek 
prebivalstva odseljuje. 

Zaradi tehničnih in drugih razlogov menim, da najbrž ni povsem logično, 
da so ta republiška merila enotna, ampak da morajo biti na nek način katego- 
rizirana, tako da bi bila bolj prilagojena naravnemu gibanju prebivalstva, potre- 
bam proizvodnje ter tisti, strukturi, ki bo nastajala v prihodnjih 10 ali 20 letih. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Vlado Golob. 

Vlado Golob: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ker 
je vsak izmed govornikov izrazil svoj odnos do stališč izvršnega sveta, dovolite, 
da tudi jaz na kratko to naredim. Naš najvišji izvršni organ je s temi stališči 
pravzaprav poskušal realizirati to, kar je v ustavnih določilih in zakonu jasno 
povedano. Če bi ga zato slavili, bi nekoliko neprijetno izzvenelo, saj to je obvez- 
nost iz zakona. Vendar je razumljivo, da vsakdo izmed nas ta stališča odobrava. 
Glede realizacije je treba biti zaenkrat še previden, saj bomo morali počakati 
deset oziroma štirinajst dni, da bomo dobili konkretnejša stališča, konkretnejše 
izračune in konkretnejše predloge. Šele tedaj bomo lahko povedali svoja 
dokončna stališča. V tem času bodo delale tudi nekatere komisije in kot kaže, 
bomo eno izvolili tudi mi. 

Ob vsem tem bi rad opozoril poslance, da ne smemo dovoliti, da bi se 
manjkajoča sredstva iskala, recimo, pri kulturi. Za šolstvo bi bila to zelo 
medvedja usluga: zato prosim, da razmislimo o tem, ali bo dovolj to priporočilo, 
ali pa bo treba v zvezi s tem zavzeti konkretnejše stališče oziroma sprejeti kon- 
kreten sklep, da teh sredstev ne bomo jemali iz kulture. Ta je kot vemo, že itak 
v zelo težkem položaju. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanka Breda Moschl. 

Breda Moschl: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Pridružu- 
jem se tistim, ki gledajo nekoliko bolj skeptično na izvajanje predvidenega 
programa za letošnje leto. Vsi vemo, da stanje, kritično kot je, vendarle terja 
vsaj delno rešitev še v tem letu. Da bi mogli doseči ta cilj, predlagam na 
pobudo mariborske temeljne izobraževalne skupnosti spremembo obstoječih 
zakonskih predpisov, in sicer: 1. obvezna dvoprocentna rezerva, ki jo morajo 
zbirati izobraževalne skupnosti, naj se za celotno leto 1968 zniža na en procent; 
in 2. povečani prispevki iz osebnega dohodka za dopolnilno delo v šolstvu naj 
se v letu 1968 ne uveljavijo; ostanejo naj torej prispevki iz leta 1967. 

Seveda bi tako zbrana oziroma prihranjena sredstva pomenila le delček 
tistih, ki so potrebna za ureditev materialnega stanja v šolstvu, vendar pa bi 
hkrati s sredstvi, zbranimi iz drugih virov, le nekoliko prispevala k reševanju 
težke krize. Zato prosim zbor, da podpre naš predlog in ga posreduje pristojnim 
organom v nadaljnjo obravnavo oziroma sprejem. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Ciril Plut. 

Ciril Plut: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Strinjam se s pred- 
logom izvršnega sveta, saj smo tudi mi na zadnji seji zbora predlagali, naj bi 
izvršni svet v najkrajšem času obravnaval nastalo problematiko šolstva v naši 
republiki. Prosvetni delavci so sklepe sprejeli z zadovoljstvom, le da v pogovoru 
ne izražajo trdnega zaupanja, da se bodo sklepi tudi v resnici uresničili. Zaradi 
tega prosim, da ne bi, tako kot vseh deset let nazaj, mnogo govorili in malo 
storili, naj izvršni svet oziroma Skupščina Socialistične republike Slovenije to 
uzakoni in uresniči do leta 1970. 

S predlogi izvršnega sveta se strinjam, vendar želim, da bi reševanje v 
letošnjem letu nekoliko hitreje in boljše uredili, kot predvideva sam predlog. 
Upoštevati namreč moramo, da se bodo osebni dohodki v Sloveniji v letošnjem 
letu povečali za 8lo/o, medtem ko tega povečanja v šolstvu ne predvidevamo. 

Poleg tega smo sprejeli merila, da bi se materialni izdatki od približno 10 "Vo 
dvignili na 15 %>. To predstavlja precejšen nov znesek in ga bo težko uresničiti, 
posebno še v osnovnem šolstvu, ki je odvisno od občinskih proračunov. 

Za financiranje osnovnega šolstva bo v občinah težko zbirati potrebni 
2 milijardi 900 000 dinarjev, posebno še, ker vemo, da je izpad dohodkov v 
občinskih proračunih v primerjavi z lanskim letom večji. Zaradi tega bi bilo 
dobm, da bi glede tega sprejeli nek sklep, ne pa priporočilo, ki se na terenu 
zelo težko uveljavi. 

Predlagal bi tudi, da 2 '%> obvezne rezerve letos ne bi zahtevali, oziroma 
da bi občinske skupščine iz svojih rezerv skladov dale temeljnim izobraževalnim 
skupnostim ta sredstva. 

Glede rešitve osebnih dohodkov v letu 1969 imam pomislek in se ne stri- 
njam s poprečjem osebnih dohodkov 100 500, 135 000 in 160 000 S dinarjev, ki 
je v predlogu izvršnega sveta. Zakaj ne? Ce hočemo povečati osebne dohodke 
za 30'%, bi znašalo to, vzemimo za srednjo izobrazbo, zvišanje od sedanjih 
75 000 dinarjev, na 97 000 dinarjev. Vemo, da se osebni dohodki povečujeje v 
letošnjem letu za 8 "/o in da se bodo tudi v letu 1969 povečali za 8'%. Osnova 
povečanja je torej 16'%. V letu 1969, ko naj bi šolstvo dobilo s srednjo izobrazbo 



278 Prosvetno-kulturni zbor 

97 000 dinarjev osebnih dohodkov, bodo v drugih dejavnostih imeli že 117 000 di- 
narjev. 

Zaradi tega se bo treba potruditi, da se bodo osebni dohodki v šolstvu in 
v drugih dejavnostih v letu 1970 res popolnoma izenačili. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Janez Meglič. 

Janez Meglič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Da 
ne bi ponavljal stvari, ki so bile že izrečene, bi opozoril predvsem na dvoje. 
Ce bodo v pripravi nekatere sistemske rešitve vprašanj šolstva, bi ne smeli 
pozabiti v teh pripravah na dejstvo, na katerega smo prosvetni delavci v zad- 
njih letih mnogokrat opozarjali, to je, da se vprašanje osnovnega in srednjega 
šolstva reši enotno v nacionalnem, republiškem merilu. Mislim, da je v našem 
zboru mnogo takih, ki zagovarjamo tak način. 

Marsikje se temeljne izobraževalne skupnosti še niso prav vživele v bistvo 
svoje dejavnosti. Marsikje tudi nimajo primerne avtoritete, ker se je prejšnji 
birokratski oziroma administrativni sistem dodeljevanja sredstev prek skladov 
obdržal še naprej. Na to opozarjam tudi zato, ker smo prosvetni delavci in 
celotno šolstvo v mnogih občinah prišli v nezavidljiv položaj, ko nam zaradi 
borbe za najnujnejša finančna sredstva očitajo, seveda neopravičeno, poleg 
drugega, o čemer vse je bilo že mnogo povedanega tudi v našem zboru, tudi 
kruhoborstvo. Mnogi momenti torej kažejo na to, da bi se zakon o izobraževal- 
nih skupnostih in financiranju izobraževanja in vzgoje moral spremeniti. Sicer 
pa je bilo že pred samim sprejemom zakona mnogo predlogov prav za enotno 
izobraževalno skupnost. 

Osebno dvomim, da nam bo uspelo v občinah dobiti v letošnjem letu 
dodatna sredstva, ker jih najbrž večina občin nikjer ne bo mogla vzeti. Pro- 
računi so zelo napeti in najbrž se bo dogajalo, da nas bodo predsedniki in ostali 
odgovorni ljudje v občinah postavljali pred dejstvo, naj povemo, komu naj se 
vzame, da bo denar za šolstvo. Menim, da bo zato mnogo težav in čeprav vsi 
pozdravljamo predložene ukrepe, le ne smemo na vse te težave pozabiti. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Dušan Cokl. 

Dušan Čoki: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Ce smo danes 
že priča nekemu zgodovinskemu dogodku, bi jaz k temu predlagal, da je treba 
spremeniti neobveznosti in razmerja med njimi v odnosih občina—republika— 
zveza. Menim, da občine ne bodo mogle prispevati letošnji sanaciji okrog 3 mili- 
jarde starih dinarjev. Samo če vzamemo za primer Ptuj, vidimo, da v letoš- 
njem letu obdrži občina vsega skupaj 31 l0/o, republika 17'%, zveza pa 52'%». 
V dinarjih doseženi bruto osebni dohodki v ptujski občini so v letu 1967 znašali 
7 milijard 142 milijonov starih dinarjev; od tega je bil delež občine le 2 mili- 
jardi 422 milijonov dinarjev, več kot 5 milijard pa sta odnesli republika in 
zveza. Kljub temu pa je ptujska občina vložila v preteklih desetih letih iz 
svojih lastnih siromašnih sredstev 1 milijardo 788 milijonov S din investicijskih 
sredstev v šolstvo. 

Drugo, kar bi bilo treba razmisliti, je to, da se pri nas z enim ukvarja pre- 
več najrazličnejših forumov, preveč najrazličnejših ljudi. Poglejte samo to: 
v republiškem merilu imamo najrazličnejše komisije, odbore, svete, skupščine, 
sindikat, republiško izobraževalno skupnost, SZDL, centralni komite, zavod za 
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prosvetno pedagoško službo, pedagoški inštitut in vse mogoče forume, ki se 
ukvarjajo z vprašanji šolstva. Potem ni čudno, tovarišice in tovariši, če končno 
mora priti do neke zmešnjave in da je vsega kriva družba. Kdo je zdaj to? En 
milijon in pol ljudi? Zato bi predlagal, naj se pri nas bolj zaostri osebna odgo- 
vornost, da bi lahko za najrazličnejše težave, ki jih imamo, nekoga le poklicali 
na odgovornost. 

Prav bi tudi bilo, da bi višji forumi tu in tam le poskušali malo bolj 
poslušati tudi glas od spodaj, ker vse revolucije se začenjajo spodaj in tudi 
glavni nosilci revolucije so menda ljudje od spodaj. Potem menda ne bi prišlo 
do današnjega zgodovinskega dogodka, ker bi morali že lani v skupščini uvideti, 
da je mogoče vse tisto, kar so tovariši iz Ptuja in še nekateri drugi predlagali, 
le prav: ena izobraževalna skupnost. 

Predsednik Miloš Poljanšek : Kaže, da se približujemo zaključku 
razprave; zato prosim, da se omejimo samo na tisto, kar bi še lahko obogatilo, 
že sicer obširno razpravo. Prosim, besedo ima poslanec Vlado Uršič. 

Vlado Uršič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Danes smo slišali, 
naj bi se zaradi spremenjenih odnosov, ki jih je predlagal republiški izvršni 
svet. spremenil zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in 
izobraževanja. Dovolite mi, da bi ta predlog malce razširil in predlagal komisiji, 
ki bo danes imenovana, naj pregleda ali je primerno imeti pri nas na Sloven- 
skem federacijo komun, vsaj za vprašanje kulture in šolstva. Komisija naj bi 
pretehtala upravičenost 60 izobraževalnih skupnosti v Sloveniji; menim namreč, 
da bi bila za slovenski prostor dovolj samo ena izobraževalna skupnost. To 
predlagam ne toliko zaradi urejevanja materialnih problemov, kot pa zaradi 
enotne šolske politike, ki naj se kreira. 

Za tiste, ki pa nikakor nočejo tega razumeti, in se na vsak način ogrevajo 
za status quo, pa imamo Tolminci takole rešitev: Ce ostanemo pri komunalnem 
sistemu tudi na področju šolstva, naredimo novembra najprej proračun potreb 
za občine, kar ostane, naj bo decembra osnova proračuna republike, na osnovi 
republiških proračunov pa naj naredi svoj proračun še federacija. Od tega 
izključujem samo izdatke za vojsko, policijo in diplomacijo. 

Pri nas večkrat veljajo dvojna merila; kadar govorimo o cestnem skladu, 
kadar govorimo o bančnih sredstvih, kadar govorimo o združevanju elektro- 
gospodarstva, takrat pri nas ni noben podoben etatistom, kadar pa govorimo 
o enotni šolski politiki v Sloveniji, takrat smo pa zlasti mi šolniki etatisti. Zato 
se preveč ne navdušujem nad stališči in bom ploskal takrat, ko bo izvršni svet 
to nalogo opravil 100 "Vo. Pri nas na Tolminskem namreč 270 ljudi še vedno 
čaka. kdaj bo sprejet proračun temeljne izobraževalne skupnosti. 

Druga stvar, o kateri bi bilo danes ponovno treba govoriti, je vprašanje 
racionalizacije. Prav gotovo se da na področju šolstva nekaj privarčevati, toda 
jaz bi šel še dalje. Varčujmo povsod tam, kjer se da, ne samo pri šolstvu! 
Začnimo pri naši skupščini, v tej hiši in nadaljujmo okrog vseh nas in boste 
videli, da bomo privarčevali ogromne milijone, ki bodo nekje boljše investirani. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Janez Karlin. 

Janez Karlin : Tovariš predsedniki tovarišice in tovariši! Pridružujem 
se stališčem izvršnega sveta, predvsem pa besedam, ki jih je izrekla tovarišica 
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podpredsednica zbora. Pri tem želim le še to, da bi še bolj odkrito orisali stanje 
v šolstvu in da bi dejansko uresničili stališča, ki so postavljena za leto 1970. 

Ko smo govorili o racionalizaciji šolstva, smo predlagali, da bi se poenosta- 
vilo finančno in administrativno poslovanje šol. Mislim, da s tem ne bi bilo 
treba čakati in da bi se to verjetno dalo takoj urediti; tudi s tem bi se dalo 
marsikaj privarčevati. 

Se ena stvar: kvialiteta šolskega dela. Z vsemi ukrepi, ki bodo uresničeni v 
letošnjem letu, nikakor ne bomo zadovoljili prosvetnih delavcev; zato se bojim, 
da s tem tudi ne bomo bistveno prispevali k izboljšanju kvalitete dela naših 
šol. Zaradi tega smatram, da bi morali uveljaviti načela republiške izobra- 
ževalne skupnosti, da se določen procent daje za stimulacijo in kvaliteto dela 
v posameznih šolah, in sicer iz tistih sredstev, ki jih šole dobivajo za svoje 
normalno delo. 

Prav tako bi morali rešiti vprašanje obvezne rezerve in način za izpolnitev 
obveznosti občinskih skupščin. Tudi jaz se pridružujem tistim skeptikom, ki 
trde, da bo težko zagotoviti pri občinskih skupščinah sredstva, ki naj bi dejan- 
sko stanje na področju osnovnega šolstva izboljšala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo poseči v razpravo? Prosim, 
besedo ima poslanec Milenko Vodopivec. 

Milenko Vodopivec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Ne bi želel ponavljati stvari, vendar moram tudi jaz podpreti stališča 
izvršnega sveta o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja, ki se mi zdijo 
zelo pomembna, čeprav v njihovo izvedbo rahlo dvomim. Namreč postavlja se 
vprašanje, ali bo moč dobiti toliko dodatnih sredstev, da se pokrije tisto naj- 
nujnejše, kar je predvideno v stališčih. Ob sprejemanju proračuna je bila 
situacija v šolstvu prav taka kot danes, vendar ni bilo mogoče po zatrjevanju 
izvršnega sveta takrat nameniti šolstvu več sredstev. Da ni bilo mogoče, to sami 
veste. Podobno je bilo tudi v občinah. Da se bodo republiška sredstva, za 
katere se zavzema izvršni svet, zbrala v predvideni višini, še nekako verjamem, 
dvomim pa, da bo realiziran predviden delež, ki naj bi ga prispevale k reševa- 
nju težke situacije občinske skupščine. 

Omenil bi še to, kar so omenili tudi že nekateri pred menoj, da bomo pro- 
svetni delavci vseeno najmanj za eno leto zadaj za drugimi. Se nekaj let bomo 
materialno prikrajšani, kar ni v skladu z našimi trditvami o zelo pomembni 
vlogi šolstva v naši družbi. Želel bi in čas je že tudi, da bi v odnosu do vzgoje 
in izobraževanja enkrat res prišli od besed k dejanjem, to je, da bi stališča 
izvršnega sveta resnično postala stvarnost. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Se kdo želi besedo? Zeli 
morda predstavnik izvršnega sveta povedati k razpravi svoje mnenje? (Da.) 
Prosim, tovariš dr. Vladimir Bračič, član izvršnega sveta. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim izjaviti, 
da si izvršni svet ne lasti nobenega novatorstva v zvezi z vsebino stališč, ki so 
bila formulirana in poslana. Vemo, da je to samo realizacija razprav v tem 
zboru, v javnosti, v sindikatih in še kje. Tudi niso stališča politična bomba, 
saj je tovariš predsednik že v svojem nastopnem govoru omenil problematiko 
na področju šolstva, kritičnost te.problematike in pripravljenost izvršnega sveta. 
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da z vso resnostjo in odgovornostjo pristopi k njenemu razreševanju. Tudi 
današnja kritična in zelo prizadeta razprava ter mnogo konkretnih predlogov in 
sugestij bodo služili izvršnemu svetu pri dokončni formulaciji konkretnih 
predlogov, ki bodo predloženi temu zboru in skupščini kot celoti. 

V zvezi z razpravo bi želel opozoriti samo na nekatere stvari, da bi bile 
razumljivejše in jasnejše. Z zagotovitvijo dodatnih sredstev za letos nastale 
nove dajatve menimo, da bo postalo realno samo tisto povečanje sredstev, ki je 
bilo realizirano tako v občinah kot v republiki, ker se ne bo zmanjševalo za 
sredstva, ki na novo obremenjujejo sredstva za šolstvo. Želim pa ob tem reči, 
da smo precenili situacijo, saj smo videli, da so te dodatne obveznosti nastale 
ob naših težnjah in prizadevanjih, da bi v šolstvu nekatere stvari šle naprej. 
Ce smo se zavezali za dvoprocentno rezervo, smo jo v zakon postavili zato, da 
bi temeljnim izobraževalnim skupnostim omogočili v naslednjih letih normalno 
poslovanje. To je bil osnovni, se pravi, pozitivni namen. Ce smo dvignili pro- 
cent na osebni dohodek, smo ga dvignili zato, da bi maso sredstev za šolstvo 
povečali. Ce smo povečali delež teoretičnega pouka v nekaterih šolah, smo to 
naredili z željo, da bi kvaliteto dela v teh šolah dvignili. Res pa je, da se nam 
je to obrnilo kot bumerang in nam sredstva, ki smo jih za to namenili, za 
toliko zmanjšalo. 

Glede preporazdelitve sredstev se izvršni svet ni mogel poslužiti nobene 
druge metode kot najenostavnejše metode demokratičnega dogovarjanja z ob- 
činskimi skupščinami. Lahko: rečem, da so v včerajšnjem razgovoru predsedniki 
občin povedali, da so pripravljeni postavljene naloge izpolniti. Nekateri so to 
s konkretnimi podatki celo že dokazali. 

V svojem razlaganju nisem govoril o kvantifikacijah, ki so sicer deloma 
že narejene in prisotne tudi v materialih republiške izobraževalne skupnosti, 
zato, ker smo se v začetku domenili, naj bi bila današnja razprava kot uvod 
samo splošna in naj bi se ne spuščala v podrobnosti. Razumljivo je, da bo kvan- 
tifikacija v celoti sledila in da bo takrat razprava mnogo konkretnejša prav 
zato, ker bodo na razpolago podatki. 

Tovarišice in tovariši poslanci, ob zaključku se vam moram zahvaliti za to 
razpravo, ki bo meni neposredno, kot tudi izvršnemu svetu služila kot dodatna 
argumentacija o teh materialih. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nimam namena povzemati osnovnih 
misli, ki so bile izrečene v razpravi; mislim pa, da gre vendarle poudariti 
osnovno konstatacijo; prosvetno-kulturni zbor podpira napore izvršnega sveta, 
podpira njegova stališča, da se v letošnjem letu v naj skromnejši realni meri, 
v prihodnjih treh letih pa dokončno sanira celotna sfera šolstva in da se s tem 
ustvarijo tisti materialni odnosi, ki bodo zagotavljali normalno funkcioniranje, 
normalno delo vseh kategorij našega šolstva. Hkrati lahko izjavim, da preveva 
v našem zboru realni optimizem v trenutku, ko ugotavljamo, da se bližamo 
kritični točki, kar zadeva materialno stanje v našem šolstvu in da postajamo 
prepričani, da je s strani izvršnega sveta resen namen, rešiti vprašanje mate- 
rialne baze šolstva. Celotno gradivo, o čemer je bilo danes v razpravi govora, 
bo posredovano komisiji, ki jo bomo danes imenovali. 

Hkrati menim, da tako republiški sekretariat in izvršni svet kot republiško 
in temeljne izobraževalne skupnosti zadene obveznost, da za zbor in komisijo 
okvantificirajo stroške na eni strani, na drugi strani pa jasno povedo, kakšen 
bo mehanizem in postopek za pridobitev sredstev, ki bodo potrebna za sanacijo 
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šolstva. To je namreč pomembno zategadelj, da bomo točno vedeli in da bo 
točno opredeljeno, čigava je določena materialna obveznost, ter kdaj in kako jo 
je dolžan realizirati. Mislim, da bo na podlagi takšne kvantifikacije tudi veliko 
lažje oceniti celoten postopek sanacije in zavzeti stališča, ki naj bi jih naš zbor 
obravnaval in sprejel skupaj z republiškim zborom. Takoj ko bo komisija 
pripravila gradivo, bomo ponovno dali vprašanje ureditve materialnih pogojev 
vzgoje in izobraževanja na sejo našega zbora. 

S tem zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme naš zbor, kot bo to 
storil tudi republiški zbor in kot to predlaga v svojem poročilu naš stalni odbor, 
odlok o ustanovitvi skupne komisije našega in republiškega zbora. Predlog 
besedila se glasi: 

Na podlagi prvega odstavka 175. člena ustave SR Slovenije in 160. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije sta republiški zbor in prosvetno-kulturni 
zbor, ko sta razpravljala o osnovnih problemih pri urejanju materialnega polo- 
žaja vzgoje in izobraževanja in o predlogih ukrepov sprejela odlok o ustanovitvi 
in izvolitvi skupne komisije republiškega in prosvetno-kulturnega zbora za pri- 
pravo predloga stališč o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja. 

1. Ustanovi se skupna komisija republiškega zbora in prosvetno-kulturnega 
zbora za pripravo predloga stališč o materialnem položaju vzgoje in izobra- 
ževanja. 

2. Komisija sestavlja 9 članov, od katerih izvoli tri člane republiški zbor, 
tri člane prosvetno-kulturni zbor, po enega člana pa imenujejo: izvršni svet, 
republiška izobraževalna skupnost in republiški sekretariat za prosveto in kul- 
turo. Predsednika komisije izvoli komisija izmed članov na svoji prvi seji. 

Komisija mora pripraviti predlog stališč o materialnem položaju vzgoje in 
izobraževanja najkasneje do konca meseca junija in ga predložiti Skupščini SR 
Slovenije. 

V komisijo se izvolijo s strani našega zbora naslednji poslanci: Lojzka 
Gostenčnik-Zmavc. Bojan Kardelj in Leopold Kejžar. 

Dajem predlog v razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Kolikor ne, dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj, prosim, 

dvigne roko-. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o skupni komisiji sprejet. 
Odrejam četrturni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 15. uri in se je nadaljevala ob 15.30.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo sejo in prehajamo na 
6. točko dnevnega reda, to je na razpravo in sklepanje o predlogu 
zakona o dopolnitvi zakona o predstavnikih družbene skupnosti v svetih neka- 
terih zavodov s področja kulture, katerih ustanovitelj je SR Slovenija. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet, ki je za svojega predstavnika 
določil člana izvršnega sveta tovariša dr. Vladimira Bračiča. 

Zeli predstavnik izvršnega sveta zakonski predlog še ustno obrazložiti? 
(Ne.) 

Predlog zakona sta obravnavala stalni odbor našega zbora in zakonodajno- 
priavna komisija, ki sta o tem predložila pismeni poročili. Želita poročevalca 
odbora oziroma komisije zakonski predlog ustno dopolniti? (Ne želita.) 
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Izvršni svet je predlagal, da se zakon sprejme po skrajšanem postopku tako, 
da se vse tri faze postopka za izdajo zakona združijo, ker gre le za dopolnitev, 
ki zakon vsebinsko v ničemer ne spreminja. Stalni odbor našega zbora se je 
s takim predlogom strinjal. Dajem predlog izvršnega sveta, da se skrajša 
postopek za izdajo zakona, tako da se vse tri faze združijo v eno fazo, na 
glasovanje. Kdor je za, naj, prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep, da se obravnavani zakon 
sprejme po skrajšanem postopku tako, da se vsei tri faze postopka združijo. 

Začenjam razpravo o predlogu zakona in vprašujem," kdo želi besedo? (Ne 
javi se 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 prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o predstavnikih družbene skupnosti v svetih nekaterih 
zavodov s področja kulture, katerih ustanovitelj je SR Slovenija. O zakonskem 
predlogu bo razpravljal in sklepal še republiški zbor na eni svojih prihodnjih sej. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na razpravo in skle- 
panje o predlogu poslovnika prosvetno-kulturnega zbora. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog poslovnika z 
obrazložitvijo, amandmaje predlagatelja in poročilo zakonodajno-pravne komi- 
sije k predlogom poslovnikov vseh zborov Skupščine SR Slovenije. 

Prosim predsednika komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika 
našega zbora Ferda Bema, da da poročilo. 

Ferdo Bem: Tovarišice in tovariši poslanci. Ko so v preteklem letu 
zvezna skupščina in njeni zbori sprejeli svoje poslovnike in ko je nato v mesecu 
decembru 1967 bil sprejet tudi poslovnik Skupščine SR Slovenije, je bila ustvar- 
jena možnost, da tudi naša komisija prične s pripravo predloga poslovnika 
našega zbora. 

V pripravljalnem postopku predloga stalnega poslovnika republiške skup- 
ščine so bila predlagana in nato s poslovnikom sprejeta osnovna izhodišča o 
tem, da že poslovnik republiške skupščine ureja vsa tista razmerja, ki so upo- 
rabljiva za skupščino kot celoto in vse njene zbore. Poslovnik republiške skup- 
ščine ureja torej poleg organizacije in načel poslovanja republiške skupščine 
zlasti pravice in dolžnosti poslancev, pristojnosti posameznih teles skupščine 
in njihove medsebojne odnose, postopek za obravnavanje aktov skupščine, 
način poslovanja in razmerja s predstavniškimi telesi federacije in občin, s 
samoupravnimi skupnostmi ter delovnimi in drugimi organizacijami. Ta mate- 
rija je v poslovniku republiške skupščine urejena tako, da ga lahko uporablja 
vsak njen zbor. 

Naša komisija je pri pripravi predloga poslovnika prosvetno-kulturnega 
zbora izhajala iz teh osnovnih izhodišč. Predlog poslovnika našega zbora pred- 
stavlja torej dopolnitev poslovnika republiške skupščine pri urejanju tistih 
razmerij, ki so specifična za n>aš zbor in pomembna za smotrno delo zbora in 
njegovih teles; to pa so predvsem delovno področje, organizacija in poslovanje 
zbora samega ter organizacija in poslovanje njegovih teles. 
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Komisija je bila, že ob obravnavanju delovne zasnove za poslovnik našega 
zbora mnenja, da je zaradi lažjega medsebojnega sodelovanja med zbori delov- 
nih skupnosti in praktične uporabe poslovnikov zborov potrebno koordinirano 
delo vseh komisij; to> je bilo tudi doseženo, predvsem s sodelovanjem sekretar- 
jev zborov in drugih strokovnih služb. S predloženim predlogom poslovnika je 
ta težnja uresničena in predlogi poslovnikov vseh zborov imajo približno enako 
zaporedje materije, ki jo obravnavajo. 

Komisija za pripravo predloga poslovnika našegai zbora je imela, z današnjo 
sejo vred, 5 sej. Na 1. seji dne 7. novembra 1967 je skupaj z odborom za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov razpravljala o predlogu poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Na 2. seji dne 29. februarja 1968 je komisija obravnavala delovno osnovo 
za poslovnik našega zbora in sklenila, da je treba iz delovne zasnove izdelati 
ob upoštevanju sprejetih pripomb in dopolnitev osnutek poslovnika. Tega je 
treba nato poslati vsem poslancem našega zbora; to je bilo tudi storjeno. 

Na 3. seji, ki je bila 18. aprila 1968 in so ji prisostvovali tudi člani zakono- 
dajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, je komisija obravnavala osnu- 
tek poslovnika ter v podrobni obravnavi besedila sprejela več spreminjevalnih 
in dopolnilnih predlogov k posameznim členom. S temi predlogi dopolnjeno 
besedilo osnutka je, kot veste, obravnaval naš zbor na zadnji seji. 

Na 4. seji komisije, ki je bila dne 14. maja 1968, je komisija že razpravljala 
in sklepala o predlogu poslovnika, pri čemer je upoštevala vse spremembe in 
dopolnitve, ki jih je sprejel zbor na zadnji seji. Na tej seji je komisija sprejela 
še nekaj sprememb, v glavnem redakcijskega značaja, do katerih je prišlo pri 
usklajevanju besedil poslovnikov zborov delovnih skupnosti. Na današnji 5. seji 
komisije pa so bile obravnavane pripombe, ki jih je k predlogu poslovnika 
predlagala zakonođajno-pravna komisija in ki so vsebovane v poročilu te komi- 
sije. Poročilo ste prejeli kot gradivo k tej točki dnevnega reda. Komisija je 
ugotovila, da se zakonodajno-pravna komisija strinja z vsemi amandmaji, 
razen z amandmajem k 128. členu poslovnika. Komisija je sprejela vse amand- 
maje, ki jih je zakonodajno-pravna komisija predlagala k 15., 22., 31., 38., 54.. 
59., 60., 64., 85., 104. in 109. členu poslovnika. Ni pa se strinjala s pripombo 
k 128. členu in je vztrajala na svojem amandmaju, po katerem naj poslovnik 
začne veljati takoj. 

Komisija predlaga zboru, da sprejme predlog poslovnika, hkrati z vsemi 
amandmaji predlagatelja in zakonodajno-pravne komisije, upoštevajoč pri tem 
besedilo amandmaja k 128. členu, ki ga je predlagala komisija za pripravo 
predloga stalnega poslovnika prosvetno^kulturnega zbora. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Na seji je navzoč predstavnik zako- 
nodajno-pravne komisije, poslanec Zoran Mrak. Zeli morda besedo? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Kolikor ni nikogar, ki bi 
želel razpravljati o predlogu našega poslovnika, zaključujem razpravo in dajem 
najprej na glasovanje amandmaje k predlogu poslovnika. Pri tem naj povem, 
da so stališča predlagatelja in zakonodajno-pravne komisije usklajena glede 
vseh amandmajev, razen — kakor smo že slišali — k 128. členu predloga po- 
slovnika. Predlagatelj namreč predlaga, naj poslovnik začne veljati takoj, za- 
konodajno-pravna komisija pa se s tem ne strinja. 
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Kdor je za predložene amandmaje, naj, prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, 
da so amandmaji soglasno sprejeti. 

Na glasovanje dajem še amandma k 128. členu predloga poslovnika, ki 
se glasi: Besedilo 128. člena se spremeni, tako, da se glasi: »Ta poslovnik začne 
veljati takoj.« 

Kdor je za spremembo 128. člena, naj prosim, dvigne roko. (Večina poslan- 
cev dvigne roko.) Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet ob dveh vzdržanih glasovih in enem 
glasu proti. 

Na glasovanje dajem še predlog poslovnika v celoti, upoštevajoč seveda 
vse sprejete amandmaje. Kdor je za predloženi poslovnik, naj, prosim, dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog svojega 
poslovnika. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na izvolitev pred- 
sednikov, podpredsednikov in članov odborov prosvetno-kulturnega zbora. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog odloka o izvo- 
litvi predsednikov, podpredsednikov in članov stalnih odborov prosvetno-kul- 
turnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki ga je predložila komisija za volitve 
in imenovanja Skupščine SR Slovenije. Zeli predstavnik te komisije dati še 
ustno obrazložitev? (Ne želi.) 

Preden preidemo na razpravo o predlogu odloka, se mora zbor odločiti o 
številu članov posameznih odborov. Po pravkar sprejetem poslovniku zbora 
ima vsak odbor predsednika, podpredsednika in 5—11 članov. V pripravah za 
sestavo novih odborov smo bili mnenja, naj odbor za šolstvo sestavlja poleg 
predsednika in podpredsednika še 9 članov, odbor za znanstveno-raziskovalno 
delo in visoko šolstvo ter odbor za kulturne dejavnosti pa poleg predsednikov 
in podpredsednikov še 7 članov, medtem ko naj odbor za telesno kulturo se- 
stavljajo predsednik, podpredsednik in 5 članov. Tak predlog smo posredovali 
tudi skupščinski komisiji za volitve in imenovanja. 

Dajem ta predlog o številčni sestavi posameznih odborov, ki sem ga pravkar 
pojasnil, v razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Dajem predlog na glasovanje. Kdor je za navedeno številčno sestavo odbo- 
rov, naj, prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog o številčni sestavi posameznih odborov soglasno 
sprejet. 

V razpravo dajem predlog odloka o izvolitvi predsednikov, podpredsedni- 
kov in članov odborov prosvetno-kulturnega zbora. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je zanj, naj, prosim, dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet soglasno in da so v odbor za šolstvo 
izvoljeni za predsednico dr. Aleksandra Kornhauser, za podpredsednika Bojan 
Kardelj, za člane Marija Faganeli, Lojzka Gostenčnik-Zmavc, Leopold Kejžar, 
Franc Kuzmič, Majda Slajmer-Japelj, Mladen Tancer, Vlado Uršič, Miroslav 
Vute in Ivan Zele. 



Prosvetno-kulturni zbor 

V odbor za znanstveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo so izvoljeni za 
predsednika dr. Lev Premru, za podpredsednika dr. Miro Stiplovšek, za člane 
pa Ferdo Bem, dr. Vladimir Bračič, Zvonko Cajnko, prof. dr. Roman Modic 
in Viktor Turnšek. 

V odbor za kulturne dejavnosti so izvoljeni: za predsednika Lojze Filipič, 
za podpredsednika Vlado Golob, za člane Slavko Belak, Milan Filipič, Miran 
Hasl, Janez Karlin, Emil Smole, Stanko Škaler in Slavko Tihec. 

V odbor za telesno kulturo so izvoljeni: za predsednika Jože Golnar, za 
podpredsednika Zoran Mrak, za člane Franc Bizjak, Danica Kaplan, Vinko 
Kramar, Janez Meglič in Božidar Ravnikar. 

Predlagam zboru, da mandatno-imunitetna komisija nadaljuje z delom v 
sedanjem sestavu: predsednik Jože Bogovič, podpredsednik Miroslav Vute, člani 
pa Vinko Dobnikar, Zlatko Ogrinc in Oto Pungartnik. 

Dajem ta predlog v razpravo. Zeli kdo besedo? Če ne, dajem predlog na 
glasovanje. Kdor je za, naj, prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel sklep, da mandatno-imu- 
nitetna komisija nadaljuje svoje delo v sedanjem sestavu. 

S tem smo izvolili vsa stalna telesa zbora, ki jih predvideva novi poslovnik 
našega zbora; hkrati s tem pa prenehata obstajati odbor za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov in začasni odbor za kulturne dejavnosti, poleg vseh 
skupin poslancev, ki so bile imenovane za proučevanje posameznih vprašanj 
z delovnega področja zbora. Članom odbora in skupin, kakor tudi predsedni- 
kom, ki so kreirali in vodili delo, se za njihovo prizadevnost in uspešno oprav- 
ljeno delo v imenu celotnega zbora najlepše zahvaljujem. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog odloka, ki ga je 
predložila komisija za pripravo predloga stalnega poslovnika republiškega zbora, 
ter poročilo zakonodajno-pravne komisije. Zeli predlagatelj odloka dati še ustno 
obrazložitev? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Zeli morda kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo 
in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel predlog odloka o usta- 
novitvi komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanje borcev NOV. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slove- 
nije za vprašanja borcev NOV. 

Ustrezni predlog je dala komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR 
Slovenije. Zeli predstavnik te komisije besedo? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel predlog odloka o izvolitvi 
predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za 
vprašanja borcev NOV. 

Dnevni red je s tem izčrpan, zato lahko zaključim 44. sejo prosvetno-kul- 
turnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

(Seja je bila zaključena ob 15.50.) 



SOCIALNO - ZPRAVSIVINI. j§gg 

39. seja 

(12. junija 1968) 

Predsedoval: dr. Vinko Mozetič, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 39. sejo socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: dr. Adolf Drolc, dr. Mitja Mrgole, 
dr. Dušan Mis in Nena Luzar. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. Seji zbora prisostvujejo predstavniki iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, republiškega sekretariata za zdravstvo 
in socialno varstvo, republiškega sekretariata za delo, republiškega zdravstve- 
nega centra, slovenskega zdravniškega društva, republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja delavcev, republiške skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, 
regionarnega zdravstvenega centra — Ljubljana, republiške konference SZDL, 
republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, zavoda za socialno zavarovanje 
SR Slovenije in zdravstvenega doma Ljubljana. Goste pozdravljam in jih vabim, 
da sodelujejo v razpravi. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 38. seje zbora, 
2. poslanska vprašanja; 
3. sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja; 
4. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji 

zdravstvene službe SR Slovenije. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Ima morda kdo kakšen pred- 

log za spremembo ali dopoinitev dnevnega reda? (Ne.) Ugotavljam, da je dnev- 
ni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 38. seje socialno-zdravstvenega zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli skupaj s sklicem te seje. Predlagam, da za- 
pisnik na 2. strani v 11. vrsti dopolnimo tako, da se drugi del predzadnjega 
stavka glasi: »Anuitete za srednjeročni kredit pa bodo znašale okoli 5 °/o njiho- 
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vega lanskoletnega dohodka.« Dopolnitev je potrebna, ker bodo v srednjeroč- 
nem kreditu anuitete znašale omenjeno višino dohodka. Ali se strinjate? (Da.) 
Ima še kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne.) 

Ce ni pripomb, ugotavljam, "da je zapisnik s predlagano dopolnitvijo 
odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. Na vprašanje poslanca Srečka Rota bo v imenu izvršnega sveta odgo- 
vorila tovarišica Majda Gaspari, republiški sekretar za zdravstvo in socialno 
varstvo. Besedo ima tovarišica Majda Gaspari. 

Majda Gaspari: Poslanec socialno-zdravstvenega zbora tovariš Sreč- 
ko Rot je postavil naslednje vprašanje: »Ali bodo in kako bodo zagotovljena 
sredstva za nabavo sodobne in nujne opreme zdravstvenih zavodov republiškega 
pomena, da le-ti ne bi prosili po delovnih organizacijah.« Na to vprašanje dajem 
naslednji odgovor: 

Zdravstveni zavodi urejajo svoje finančno poslovanje po določilih temelj- 
nega zakona o zavodih. Svoj dohodek formirajo s povračili, ki jih dobivajo za 
opravljeno dejavnost in storitve. Iz določil temeljnega zakona o zavodih je 
razvidno, da formirajo tudi, zdravstveni zavodi republiškega pomena sredstva 
za nabavo opreme iz skladov in amortizacije, vendar le v višini, ki jo po odbitku 
poslovnih stroškov in osebnih dohodkov dopušča doseženi dohodek. S sredstvi 
amortizacije si zavodi večinoma lahko zagotovijo le nadomestilo iztrošenih 
osnovnih sredstev, ne pa tudi nabavo drage opreme. Za enkrat se še ni uvelja- 
vilo združevanje sredstev amortizacije sosednjih zdravstvenih zavodov in skup- 
no nabavljanje tiste opreme, ki bi bila tako lahko najbolj smotrno izkoriščena. 
Republika je doslej dodeljevala sredstva zdravstvenim zavodom republiškega 
pomena predvsem le za investicijske naložbe, ki so v manjši meri obsegale tudi 
nabavo opreme. Nekaj finančnih programov je bila v skupščini sprejetih v zad- 
njih dveh letih. Tudi ti zdravstveni zavodi so tako kot drugi, namenjali del 
svojega dohodka za nabavo in modernizacijo opreme. 

Klinična bolnišnica za otroške bolezni je v začetku letošnjega leta imeno- 
vala posebno komisijo, ki je proučila potrebe po nabavi določene specialne 
opreme za diagnostiko in terapijo. Med takšno opremo so všteli sodoben rent- 
genski aparat za rutinsko klinično diagnostiko in laboratorijsko opremo za 
mikroanalize biokemičnega laboratorija. Klinika se za zahtevne rentgenske pre- 
iskave sicer poslužuje vrhunskih aparatov rentgenskega inštituta. Potrebuje pa 
aparat, ki bi dopuščal kratke osvetlitvene čase zaradi varstva otroka pred pre- 
močnim žarčenjem, kar zahteva tudi tehnika snemanja majhnega otroka. Dose- 
danji aparat tem zahtevam ne ustreza, razen tega je zastarel in zanj ni dobiti 
nadomestnih delov. Mikrokemične analize omogočajo preiskavo z minimalno 
izgubo krvi, kar je pri dojenčku nadvse pomembno. Takšne opreme v klinični 
bolnišnici ni, zato se je klinika za otroške bolezni odločila, da jo nabavi. 

Klinična bolnišnica za otroške bolezni nima dovolj lastnih sredstev za na- 
bavo navedene opreme, zato se je po sklepu upravnega odbora obrnila za pomoč 
na gospodarsko zbornico, ki je akcijo podprla in v svojem glasilu objavila pri- 
poročilo, naslovljeno na delovne organizacije. O svoji akciji klinična bolnišnica 
za otroške bolezni ni obvestila svojega ustanovitelja. Tudi če bi ga, ji le-ta v 
letošnjem letu iz svojih sredstev ne bi mogel zagotoviti nabavo navedene 
opreme. 

19 
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Mnenja smo, da bo treba tudi v bodoče za razširjeno reprodukcijo v zdrav- 
stvu združevati sredstva delovnih organizacij, družbeno-političnih skupnosti 
in zdravstvenih zavodov in jih dopolnjevati z bančnimi krediti. Tako bi lahko 
omogočili sodobno tehnologijo in razširitev tistih zmogljivosti, ki jih bo nareko- 
vala zdravstvena patologija. Res pa je, da bo morala biti v bodoče ta akcija 
bolj usmerjena v znotraj zdravstvene službe. Pričakujemo, da naj bi k temu 
pripomogle tudi ustrezne sistemske rešitve, o katerih bo danes razpravljal vaš 
zbor. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali želi poslanec postaviti dopol- 
nilno vprašanje? (Ne.) Na vprašanje poslanca Jožeta Oblaka bo prav tako odgo- 
vorila tovarišica Majda Gaspari, republiški sekretar za zdravstvo in socialno 
varstvo. 

Majda Gaspari: Poslanec tovariš Jože Oblak je postavil naslednje 
poslansko vprašanje: Zakaj stališče socialno-zdravstvenega zbora z dne 27. 
aprila 1964, da je treba čimprej izvesti diferenciacijo zavodov za izločitvijo 
duševno prizadetih in neprilagojenih oseb, še ni bilo realizirano in kdaj bo ta 
diferenciacija izvedena? 

Dajem naslednji odgovor: o diferenciaciji domov za starejše prebivalstvo 
razpravljamo že dolgo časa. V vseh časovnih obdobjih smo problem diferencia- 
cije obstoječih domov in ustvarjanje kapacitet za posebne kategorije odraslih 
oseb in starejšega prebivalstva, ki so potrebni posebnega tretmaja, vedno vezali 
na potrebna materialna sredstva za gradnjo novih ali za adaptacijo že obsto- 
ječih zavodov in na odločno zahtevo, da je treba te probleme nujno urejati s 
humanimi in strokovnimi posegi. Problem duševno motenih in drugih druž- 
beno prilagojenih oskrbovancev v domovih za stare je zelo zapleten in ga 
je zato možno reševati le načrtno in postopno. Duševne motnje pri starejših 
osebah pogosto nastopajo kot posledica procesa staranja. So primeri, ko je kljub 
relativno hudi motnji osebnost prizadete osebe deloma še ohranjena. Preselitev 
take osebe v novo okolje lahko pomeni hudo, celo usodno travmo in zelo 
nehuman ukrep. Zato je treba s starimi osebami, čeprav kažejo določene motnje, 
ravnati zelo obzirno, pustiti jih v navajenem okolju, dokler le gre, pa čeprav je 
zato treba veliko truda in naporov. Nasilna diferenciacija bi pomenila zelo 
brutalen in nehuman poseg v življenja oskrbovancev. 

Zato je ta proces lahko le spontan; izvajati ga morajo domovi sami. Drugo 
je vprašanje reševanja problema duševno prizadetih oseb, ki tudi po starostni 
dobi ne sodijo v te zavode. Vendar jih občine pošiljajo tja, ker pač nimajo 
drugih možnosti. Po približnem izračunu bi rabili za tiste motene oskrbovance, 
ki so že sedaj v domovih za stare, približno 1000 postelj, pri čemer niso upo- 
števane osebe izven domov, ki so tudi potrebne take oskrbe. 

V srednjeročnem programu razvoja za razdobje od 64. do 70. leta smo 
programirali razvoj mreže domov za stare, ki naj bi zadostila najnujnejšim 
potrebam. To je izgradnja 6 novih domov, preureditev treh večjih katerihkoli 
objektov v domove za stare ter preusmeritev nekaterih že obstoječih domov za 
domove posebne kategorije. Vse to bi po sedanjih izračunih stalo 3 in pol 
milijarde starih dinarjev. Potrebna sredstva naj bi zagotovili sklad za socialne 
zavode, ki obstaja pri republiškem sekretariatu za socialno varstvo, občinski 
skladi za negospodarske investicije in štiriodstotni stanovanjski prispevek od 
pokojnin in invalidnin. V tem planu je bila predvidena diferenciacija in profila- 
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cija domov. Od planiranih sredstev ni bilo realiziranih skoraj nič. Sklad za 
socialne zavode je bil 1965 ukinjen in njegove pravice in obveznosti je prevzel 
republiški proračun. Vendar ta doslej še ni ničesar investiral v gradnjo social- 
nih zavodov. Iz sklada 4,0/o prispevka od invalidnine in pokojnin so bila prva 
sredstva na razpolago šele leta 1967. Tudi občinske skupščine v tem obdobju 
niso investirale nobenih sredstev v gradnjo ali v preureditev domov za stare, 
razen v izgradnjo doma na Taboru v Ljubljani. 

Kot prvi korak diferenciacije za stare je bila leta 1964 predlagana preure- 
ditev bivše kmetijske šole v Mali Loki v zavod za duševno prizadete, dela 
sposobne osebe. Ta zavod naj bi deloma rešil vprašanje diferenciacije domov 
v občinah ljubljanskega območja. Po tedanji oceni in izdelanem projektu bi 
znašali najnovejši stroški za usposobitev zavoda 125 milijonov S dinarjev. Bil 
je že sklenjen prvi dogovor, na podlagi katerega naj bi stroške financirali sklad 
za socialne zavode in skupščina okraja Ljubljana. Med tem je bil v začetku leta 
ukinjen okraj, ne da bi se sklenil ustrezni dogovor glede financiranja preure- 
ditve bivše kmetijske šole v Mali Loki med prizadetimi občinami. Ob koncu 
leta 1965 je bil odpravljen tudi sklad za socialne zavode prav tako brez zago- 
tovila nadaljnjega financiranja. Tako smo na tem področju ostali skoraj brez 
vsakega financiranja. Od leta 1964 so zmogljivosti domov za stare narasle za 
340 postelj, kar seveda ne zadostuje za normalni prirast starih ljudi, ki potre- 
bujejo domsko varstvo. To skromno povečanje gre izključno na račun samih 
domov, oziroma so ga dosegli z lastnimi sredstvi na račun osebnih dohodkov, 
nekje tudi na račun stanovalcev. V tem obdobju se je na primer v Hrastecu 
povečalo število postelj za 136, dom v Impolci pa se je preusmeril na spreje- 
manje duševno prizadetih oskrbovancev. Danes je od skupno 120 postelj že 
85 postelj zasedenih s takimi oskrbovanci. To je torej dom, ki se počasi spre- 
minja v zavod za neprilagojene starejše osebe. Tudi nekateri drugi domovi se 
poskušajo specializirati, vendar je glavna težava pri tem pomanjkanje prostora. 
Tega bi bilo mogoče pridobiti le z izgradnjo in preusmeritvijo sproščenih kapa- 
citet z drugih področij. Reči pa moramo, da se kažejo v sedanjem obdobju 
večje možnosti za rešitev teh problemov. Če bo sprejet predlog, da se del sred- 
stev 4®/o stanovanjskega prispevka od pokojnin in invalidnin ter dohodkov 
kazni za prekrške uporabijo za ureditev in izgradnjo domskih zmogljivosti, 
bomo lahko v prihodnjih letih dobili nekaj novih domov. Nekaj sedanjih domov 
pa bi lahko namenili starim ljudem. 

Tudi občinske skupščine kažejo zadnje čase več razumevanja za ta vpraša- 
nja in nekatere že pripravljajo gradnjo domov. Republiški sekretariat za zdrav- 
stvo in socialno varstvo je s svoje strani pripravil več ukrepov v tej smeri. 
Delovati je začela posebna komisija, ki jo sestavljajo arhitekt, zdravnik in 
socialni delavec. Komisija bo še letos pregledala vse domove, jih strokovno oce- 
nila ter predlagala morebitno preusmeritev. Razen tega bo republiški sekre- 
tariat za zdravstvo in socialno varstvo še letos izdal poseben priročnik o domo- 
vih za stare. Občinam bo nudil teoretične in tudi nekatera praktična izhodišča 
za planiranje in gradnjo domov. Razmišljamo tudi o možnosti, da bi se za 
določeno dobo zaposlil na sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo arhitekt 
— specialist, ki bi se ukvarjal izključno z vprašanji ureditve in gradnje domov 
za stare. Lahko torej rečemo, da si torej glede diferenciacije domov za stare, 
seveda, če bodo na razpolago sredstva, lahko v prihodnjih nekaj letih obetamo 
napredek. Kdaj pa bo diferenciacija dokončno izvedena, ni mogoče reči. Zago- 
tovo pa bodo obstajali določeni problemi s tem v zvezi vedno. 
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Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali želi poslanec postaviti dopolnil- 
no vprašanje. (Da.) Besedo ima tovariš Jože Oblak. 

Jože Oblak: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tovariši po- 
slanci! Z obširnim odgovorom tovarišice republiške sekretarke nisem zadovoljen 
in sicer zaradi tega ne, ker je jasna ugotovitev, da ni bil sklep našega zbora 
v štirih letih uresničen in da nam je v enaki obliki ponovno predložen v raz- 
pravo. Zdi se mi, da se je treba spričo tega pomuditi ob tej stvari malo dalj 
časa. 

Ob tej priložnosti bi se rad dotaknil problema, ki je po moji presoji precej 
žgoč. Gre za izvajanje stališč, priporočil, sklepov, skratka za izvajanje politike 
našega zbora. 

Po jasnih in nedvoumnih določilih poslovnika Skupščine SR Slovenije 
zagotavljajo republiški upravni organi izvajanje zakonov in drugih aktov 
skupščine SR Slovenije in drugih republiških predpisov ter politike, ki jo je 
določila Skupščina SR Slovenije. Delo republiških upravnih organov nadzoruje 
izvršni svet kot politično izvršilni organ Skupščine SR Slovenije. V skladu z 
osnovami politike, ki jih je določila Skupščina SR Slovenije, daje izvršni svet 
republiškim upravnim organom splošne smernice za delo in usklajuje njihovo 
delo. Vendar pa praksa kaže, da republiški upravni organ, v tem primeru 
republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, ne zagotavlja točno, 
dosledno in popolno izvajanje stališč, priporočil in sklepov, skratka politike 
socialno-zdravstvenega zbora. Niso redki primeri, da poslanci to ugotavljajo, 
vendar se s tem tudi vse konča. 

To svojo ugotovitev naj ilustriram z nekaterimi primeri. Akcijski program 
iz leta 1966, po moji oceni še ni realiziran. Republiški sekretariat za zdravstvo 
in socialno varstvo ni obvestil našega zbora, vsaj kolikor je meni znano, o 
razlogih, ki to preprečujejo. Socialno-zdravstveni zbor je aprila leta 1966 in 
nato še decembra istega leta razpravljal o kopališkem in klimatskem zdrav-, 
ljenju in sprejel svoja stališča. O izvajanju teh stališč je naš zbor razpravljal 
na svojem zadnjem zasedanju 24. maja letos. V informaciji o izvajanju stališč 
Skupščine SR Slovenije o zdravljenju v naravnih zdraviliščih št. 514-3/68 od 
16. 4. 1968, ki smo jo prejeli z ostalim gradivom, piše na drugi strani pod točko 
II, citiram dobesedno: »Namen te informacije je, prikazati, kako se realizirajo 
stališča socialno-zdravstvenega zbora o zdravljenju v naravnih zdraviliščih in 
kakšno je stanje glede zdraviliškega zdravljenja po posameznih komunalnih 
skupnostih.« 2e uvodoma naj poudarim, da se omenjena stališča zbora slabo 
izvajajo, kar bo podrobno razvidno tudi iz nadaljnjega mojega izvajanja. 

V razpravi o sanaciji kliničnih bolnišnic v Ljubljani je na zadnjem zaseda- 
nju tega zbora sodelovala tudi poslanka Nena Luzar, ki je danes slučajno od- 
sotna. Tedaj je zelo skrbno in objektivno analizirala pogoje, vzroke in okoli- 
ščine, ki so privedle ljubljanske klinične bolnišnice do takega kritičnega stanja 
Brezkompromisno je prikazala del odgovornosti, ki jih za to stanje nosi repu- 
bliški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. Kolikor se spomnim, po- 
slanka ni dobila odgovora, zakaj je republiški sekretariat za zdravstvo in so- 
cialno varstvo tako dolgo odlašal z intervencijo kljub temu, da mu je bilo 
stanje v osrednji slovenski bolnišnici dobro znano. 

Trdno sem prepričan, da bodo poslanci tega zbora navedli po potrebi še 
vrsto podobnih primerov. Zelo značilen odnos do zagotavljanja izvajanj stališč 
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tega zbora je pokazal republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo 
o problemu, ki je predmet mojega današnjega poslanskega vprašanja. 

Socialno-zdravstveni zbor je 27. aprila 1964, to se pravi pred dobrimi 
4 leti, v razpravi o problemih starejših ljudi in o razvoju gerontološko-geriatrič- 
nih dejavnosti sklenil, citiram dobesedno iz materiala, ki smo ga prejeli za 
zadnje zasedanje našega zbora: »Čim hitreje bo treba izvršiti diferenciacijo 
oskrbovancev v tem smislu, da se formirajo zavodi za duševno motene in druž- 
beno neprilagojene starejše osebe, ki danes v veliki meri motijo bivanje ostalim 
psihično zdravim osebam v domovih.« In kaj je ukrenil republiški sekretariat 
za zdravstvo in socialno varstvo za realizacijo tega sklepa našega zbora iz leta 
1964? Ničesar, in s tem je pripomogel k temu, da je sklep zbora ostal »Blažev 
žegen«. Vse to ni prav nič motilo republiškega upravnega organa, da ne bi z 
razpravo o nekaterih oblikah družbene skrbi za starejše prebivalstvo na našem 
zboru 24. maja letos pripravil informacijo št. 511-2/68 od 25. 3. 1968, kjer pred- 
laga enake ukrepe, kot jih je sprejel socialno-zdravstveni zbor že pred 4 leti. 
V dokaz navajam iz citirane informacije stran 27, »izvesti specializacijo obsto- 
ječih domov. Normalno starajoči se ljudje bi morali živeti ločeno od tistih, ki 
jim je potrebno posebno varstvo. Duševno motene ter družbeno neprilagojene 
osebe ne sodijo v domove za stare.« Konec citata. Bodi dovolj; in kaj sedaj? 
Predsednik izvršnega sveta Stane Kavčič je nedavno izjavil, da je reforma 
mnogo težji proces in da bo zahtevala mnogo več naporov in trdega dela, kot 
smo to mogoče pričakovali pred tremi leti. Od vseh strani se slišijo opravičene 
zahteve, da je treba na vseh nivojih zaostriti odgovornost in da je treba končno 
že priti h konkretnim akcijam. Zato sem globoko prepričan, da naš zbor trdno 
vztraja, da je treba njegova stališča, sklepe in priporočila, skratka, njegovo 
politiko brezpogojno v celoti in s primernim tempom izvajati dosledno. Na 
osnovi navedenih, samo nekaterih, primerov sem prišel do zaključka, da repu- 
bliški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo ne daje jamstva za izvajanje 
politike našega zbora, zato predlagam tovarišici republiški sekretarki za zdrav- 
stvo in socialno varstvo, da odstopi v smislu določila 195. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije, ki pravi: »Ce je funkcionar, ki vodi republiški upravni 
organ, mnenja, da ne more zagotoviti izvrševanje takšnega akta skupščine ali 
politike, ki jo je določila skupščina, ali da ne more prevzeti odgovornosti za 
delo organa in za izvrševanje nalog in zadev iz njegove pristojnosti, lahko 
odstopi.« 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, ki kot politično-izvršilni organ Skup- 
ščine SR Slovenije nadzoruje delo republiških upravnih organov, da pove svoje 
mnenje o tem mojem predlogu. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ugotavljam, da član izvršnega sveta 
ni navzoč. Predstavnika izvršnega sveta ni, ker je tovarišica Majda Gaspari bila 
polno pooblaščena zastopati izvršni svet glede vprašanj, ki so v obravnavi na 
današnjem zboru. Zato predstavnik izvršnega sveta odgovora ne more dati. 

Na vprašanje poslanca Martina Jelačina bo odgovorila tovarišica Majda 
Gaspari, republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. 

Majda Gaspari: Tovariš Martin Jelačin je postavil naslednja vpra- 
šanja: »1. Koliko zdravstvenih zavodov se je združilo do 31. 12. 1967 in koliko 
se jih ni? Kakšni so bili razlogi, da se mnogi zdravstveni zavodi niso integrirali 
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in ali so že vidni uspehi v integriranih zavodih v cilju zmanjšanja finančnih 
izdatkov in kadra ter zboljšanja organizacije zdravstvene službe? 

2. Komu naj občinska skupščina oz. delovna organizacija zaupa zdravstveni 
zavod, ki nima pravice samostojnega obstoja, če ga drugi zavod, ki ima pogoje 
za obstoj, noče sprejeti? 

3. Ali je v skladu z ustavo, socialističnimi načeli ter z družbeno reformo, 
da mora delovna organizacija v konkretnem primeru zdravstveni dom oz. 
obratna ambulanta prenehati obstojati, če izpolnjuje vse pogoje za obstoj in 
delo tako glede kadra, organizacije, kot tudi glede finančnih vprašanj in cen- 
zusa, ki ga predvideva 14. člen zakona? 

4. Kaj bo v primeru, če občinska skupščina oz. delovna organizacija ne bo 
izdala odločbe o prenehanju zavoda, ker bo smatrala, da je obstoječa organiza- 
cija zdravstvene službe, glede na njene potrebe, popolnoma ustrezna.« Na po- 
stavljena vprašanja dajem naslednji odgovor: 

S predloženim zakonom o spremembah in dopolnitvah zaikona o organizaciji 
zdravstvene službe Slovenije se usklajujejo z ustavo SR Slovenije nekatera 
določila zakona o organizaciji zdravstvene službe v Sloveniji, zlasti njegov 65. 
in 28. člen. Predloženi spremembi sta v skladu z ugotovitvami ustavnega so- 
dišča SR Slovenije in pravnega sveta izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Glede roka za izpeljavo 65. člena se je odbor socialno-zdravstvenega zbora za- 
vzel za določilo, kakršnega vsebuje predlog stališč odbora, ki so pojasnjena v 
njegovem poročilu; sprejel pa jih je tudi izvršni svet. 

Pred 31. 12. 1967 je bilo v Sloveniji 70 samostojnih zdravstvenih domov, po 
novi organizaciji pa naj bi jih bilo 18, upoštevajoč, da pri nekaterih integracija 
še ni izpeljana. Reorganizacija zdravstvenih domov je bila do konca januarja 
1968 opravljena v skladu z zahtevami zakona v vseh zdravstvenih domovih, 
razen v Metliki, Črnomlju, Ajdovščini, Ravnah, Radljah ob Dravi, Slovenj 
Gradcu in Tolminu. Združeni zdravstveni dom Kočevje in Ribnica pa ne izpol- 
njuje z zakonom določenih pogojev. Z zakonskim določilom se še ni prilago- 
dilo 13 obratnih ambulant v Mariboru, Ljubljani in Kopru. Razlogi, da se še 
niso združili vsi zdravstveni domovi, so tile: 

dokazovanje lastnih, geografskih in demografskih pogojev, zadevna pod- 
pora pristojnih občinskih skupščin kot ustanoviteljev ter pričakovanje, da se 
bodo spremenila določila o limitu. Pri obratnih ambulantah je bil poleg tega 
še subjektivni razlog in sicer, da je bila šele decembra 1967 izdana odločba 
ustavnega sodišča. 

Pol leta po tem, ko je potekel rok za združitev zdravstvenih domov, je 
še prezgodaj, da bi mogli dokumentirano odgovarjati na vprašanje, ali so uspehi 
integracije glede zmanjšanja finančnih stroškov in kadra že vidni. Reorganiza- 
cija je daljši proces, ki mora absolvirati več stopenj. Združitev zdravstvenih 
zavodov z vsemi predpisanimi postopki je šele prva od njih in osnova za funk- 
cionalno uskladitev in utrditev notranje organizacije. Kljub temu pa podatki za 
leto 1967 kažejo, da je skupni indeks stroškov za izven hospitalno dejavnost 
ostal na ravni iz leta 1966, da je obseg dejavnosti teh zdravstvenih zavodov 
ostal nespremenjen in, da so se povečali stroški za amortizacijo in tuje storitve. 
Torej na tistih postavkah, ki niso bile odvisne od notranjih činiteljev zdrav- 
stvenih zavodov. 

Tako je mogoče zaključiti, da so se v letu 1967 zavodi osnovne zdravstvene 
službe zavestno vključili v reformna prizadevanja, ne da bi bistveno zmanjšali 
obseg dela in storitev. Zakon o organizaciji zdravstvene službe v Sloveniji ob- 
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vezuje zavod, ki ne izpolnjuje pogojev za samostojni obstoj, da se mora integri- 
rati kot tudi zavod, kateremu naj bi se ta priključil in tudi oba ustanovitelja 
teh zdravstvenih zavodov. 

V skladu s tem se je urejalo združevanje v nekaterih primerih, kjer so 
referendumi izpadli negativno. Ustanovitelj je na podlagi 30. člena že veljavnega 
republiškega zakona o zdravstvenem varstvu, na osnovi katerega mora občina 
zagotoviti občanom osnovne oblike zdravstvenega varstva, ugotovil, da kon- 
kretni zdravstveni dom ne izpolnjuje pogojev v smislu zakona o organizaciji 
zdravstvene službe. Odločil je, da ga bo priključil zdravstvenemu zavodu, ki te 
pogoje izpolnjuje ali pa ga združil s sosednim zdravstvenim domom, da bi tako 
skupaj zadostila pogojem. Ustavno sodišče je ugotovilo, da so v zakonu o orga- 
nizaciji zdravstvene službe določena izhodišča za izpeljavo organizacije in funk- 
cionalne zasnove zdravstvene službe v skladu z ustavo. Njihov namen je doseči 
učinkovitejše delovanje zdravstvene službe in enotnejše strokovno zdravstveno 
varstvo. Prav to je vodilo odbore in izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da 
niso sprejeli predlaganega pooblastila za eventualni odstop od limita. Ce bo 
zakon izglasovan, se bodo morali limitu prilagoditi tudi zdravstveni zavodi, ki 
tega iz kakršnihkoli razlogov še niso storili kot tudi njihovi ustanovitelji. Iz 
teh razlogov se občinske skupščine oziroma delovne organizacije ne morejo 
postavljati na stališče, da sta njihov zdravstveni zavod in obstoječa organizacija 
zdravstvene službe glede na njene potrebe povsem ustrezna. Zakon je veljaven 
in obvezen za vse. Zato občinska skupščina ne more odreči stare odločbe o 
prenehanju oziroma združitvi zavoda z drugim, če ta ne bi izpolnjeval zako- 
nitih pogojev. Ce bi do tega prišlo, bosta morala občinska skupščina in izvršni 
svet ukrepati v skladu z zakonitimi pooblastili v cilju realizacije zakona. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali želi postaviti tovariš poslanec 
dopolnilno vprašanje. (Ne.) Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Besedo 
ima Srečko Rot. 

Srečko Rot: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Bol- 
nišnica za kostno tuberkulozo Valdoltra je v zadnjih letih spremenila in raz- 
širila svojo osnovno dejavnost. Posegla je med dejavnosti zavodov za rehabili- 
tacijo, predvsem na področje dejavnosti zavoda za usposabljanje invalidne mla- 
dine Kamnik in bolnišnice za predšolsko invalidno mladino Stara gora. 

V zvezi s tem se pojavljajo med temi zavodi nesoglasja, ki se bodo v bo- 
dočnosti še zaostrovala. Želim odgovor na naslednje vprašanje: 

»Kakšen je perspektivni program razvoja bolnišnice za kostno tuberkulozo 
"Valdoltra? Kdo je njen program sprejel in zakaj s spremenjenim programom 
niso bili seznanjeni rehabilitacijski zavodi?« 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali lahko predstavnik odgovori 
danes? (Ne.) Odgovor bo dan na naslednji seji zbora. Zeli še kdo postaviti 
poslansko vprašanje? (Ne.) Ker ni novih vprašanj, zaključujem drugo točko 
dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na sistem zdrav- 
stvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 27. 3. 1968 prejeli predlog 
zvezne skupščine o sistemu zagotovitve osnovnega zdravstvenega varstva in 
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zdravstvenega zavarovanja prebivalstva. Nadalje ste dne 15. 5, 1968 prejeli 
predlog stališč SR Slovenije za izpopolnitev sistema zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja. S sklicem za današnjo sejo ste prejeli še poročilo 
odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje našega zbora. Danes ste pre- 
jeli tudi osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o 
zdravstvenem zavarovanju. Ta osnutek je pripravila strokovna komisija, ki 
deluje v okviru delovne Skupine za določitev sistema zdravstvenega varstva 
in zdravstvenega zavarovanja. Se pred spremembami v sistemu zdravstvenega 
zavarovanja, ki naj bi bile uveljavljene v letu 1970, bi bilo treba namreč spre- 
jeti ustrezne spremembe obstoječih predpisov, s katerimi ni več mogoče odlašati. 
O omenjenem gradivu bodo razpravljali pristojni odbori skupščine in svoja 
stališča in predloge posredovali zveznim organom. Predlagam zboru, da ekspoze 
k tej točki dnevnega reda poslušamo na skupni seji z republiškim zborom. Ali 
se zbor strinja s takim predlogom? (Da.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. Prosim poslance, da se napotijo v avlo 
pred veliko dvorano v prvem nadstropju. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.35 in se je nadaljevala ob 11. uri.) 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Nadaljujemo z delom. Poslance pro- 
sim, da ankete, ki ste jih prejeli, čimprej izpolnite in oddate še danes. 

Se eno formalnost sem dolžan opraviti v smislu poslovnika. Danes namreč 
vodim sejo sam brez namestnika. Poslovnik v takih primerih določa, da izvoli 
zbor tudi namestnika, oziroma nekega poslanca, ki pomaga predsedniku pri 
delu zbora za primer, da bi se odločil za diskusijo. V tem primeru moram 
imeti namestnika, ki vodi sejo zbora. Zato bi prosil, da opravimo to formalnost. 
Predlagam, da me v tem primeru nadomešča tovariš Srečko Rot, predsednik 
odbora za invalidsko-pokojninsko zavarovanje. Se strinjate s takim predlogom? 
(Poslanci se strinjajo.) 

Ugotavljam, da zbor soglaša z mojim predlogom in prosim tovariša Srečka 
Rota, da zavzame mesto v predsedstvu. 

Poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje ste pravočasno 
prejeli. Zeli poročevalec odbora morda še ustno dopolniti odborovo poročilo? 
(Ne želi.) Odpiram razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš dr. Boris 
Sušteršič. . 

Dr. Boris Sušteršič: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in 
poslanci! Predlog sistema za zagotovitev osnovnega zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja prebivalstva, ki sta ga dala V javno razpravo zvezni 
in socialno-zdravstveni zbor zvezne skupščine, doživlja pri nas iz dneva v dan 
večjo kritiko in odklonilna mnenja. Ze leta se vedno bolj zaostrujejo odnosi in 
vrtijo problemi v zdravstvenem zavarovanju. Se posebej zato, ker se je vedno 
bolj večala neusklajenost med materialnimi možnostmi in obsegom pravic iz 
tega zavarovanja. Ze pred reformo in posebno po njej se je opozarjalo na točno 
določene pomanjkljivosti, ki so zahtevale potrebne spremembe v veljavnih 
zakonskih predpisih. Ti sedaj natančno predpisujejo obseg pravic zavarovanca, 
ne da bi temu primerno zagotavljali tudi finančna sredstva. Pričakoval se je 
tako izpopolnjeni sistem zdravstvenega zavarovanja, ki bi dal večji manevrski 
prostor, da bi se lažje prilagajali danim razmeram. S tem naj bi imeli možnost, 
da bi zdravstveno zavarovanje na čim bolj samoupraven način financiralo tak 
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obseg in nivo zdravstvenega varstva, ki ga je družba ekonomsko sposobna zago- 
toviti. V želji po izpolnitvi sistema zdravstvenega zavarovanja, so nam zvezni 
organi ponudili popolnoma novo obliko sistema, v katerem najdem mnogo 
nerealnega idealiziranja, centralističnih teženj, starih napak in skokov v 
neznano. 

Dotaknil bi se samo osnovnega zdravstvenega varstva, ki je po mojem 
glavna ost predlaganega sistema. Z njim hoče predlagatelj na določenem nivoju 
zdravstvenega varstva odpraviti vse razlike, ki obstajajo v federaciji, financira- 
nje bi zagotovilo s prelivanjem sredstev iz delavskega zavarovanja v enoten 
zvezni centralistični sklad. Izgleda, da se pri tem ne dela velikega problema, ko 
bo zaradi tega močno padel nivo zdravstvenega varstva zavarovancev sedanjega 
delavskega zavarovanja. Kaj to pomeni za Slovenijo? Pomeni predvsem znaten 
odliv finančnih sredstev in precejšen padec sedanjega nivoja zdravstvenega 
varstva. Ker imamo v Sloveniji v zveznem merilu največje dohodke, bomo s 
predpisano stopnjo tudi jjajveč prispevali. Pri delitvi se bodo verjetno upošte- 
vala jugoslovanska poprečja. Ker je pri nas zdravstvena služba tehnološko spo- 
sobna zagotoviti in že zagotavlja vse oblike osnovnega zdravstvenega varstva, 
je s tem v jugoslovanskem merilu tudi najdražja. Tako bodo od zveznega sklada 
dodeljena finančna sredstva zagotovo nezadostna. 

No, in na tej točki dobi tudi samouprava svojo moč. Samoupravno bomo 
lahko določili dodatna finančna sredstva. Nisem in tudi nimam kvalifikacij, 
da bi bil družbeni teoretik, vendar imam občutek, da sestavljalci predloga niso 
doumeli protislovij in razlik, ki se pojavljajo v našem prostoru kot posledica 
zgodovinskega razvoja in družbenoekonomskih pogojev. Da pa se mi ne bi 
očitalo, da gledam skozi oči naše republike, bom zadevo malce razširil. Upam 
si trditi, da bo v katerikoli republiki, na kateremkoli območju, pa naj bo razvito 
ali nerazvito, povzročilo prelivanje sredstev iz delavskega zavarovanja tak 
padec ravni zdravstvenega varstva, da se bodo pojavili neprijetni konflikti v 
gospodarstvu, kjer jih trenutno najmanj potrebujemo. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovariš Štefan Sreš. 

Štefan Sreš: Tovarišice. in tovariši poslanci. Kot rezultat dveletnega 
intenzivnega dela več sto strokovnjakov in drugih družbenih institucij v državi, 
je predlog sistema za zagotovitev osnovnega zdravstvenega varstva in zdrav- 
stvenega zavarovanja prebivalcev, o katerem so prav v tem času obširne raz- 
prave. Moramo ugotoviti, da smo na terenu z velikim zanimanjem pričakovali 
rezultate dveletnega intenzivnega dela, vendar predlog tega pričakovanja ne 
opravičuje. Svoja osnovna izhodišča povzema iz tez zveznega izvršnega sveta, 
ki že prej niso vzdržale kritike, eventualne drugačne rešitve pa predlog dopušča 
le v alternativnih predlogih. To nedvomno kaže na odločnost avtorjev tez, da 
jih tudi uresničijo. Predlog stališč Socialistične republike Slovenije kot proti- 
predlog zveznemu predlogu je v osnovnih izhodiščih bližji in bolj sprejemljiv. 
V njegovih osnovnih izhodiščih ga v celoti podpiramo. Ze sam naslov pove, da 
ne ustvarjamo novega sistema, temveč dopolnjujemo že uveljavljenega. Zaradi 
tega želimo obdržati njegove pozitivne učinke kot so enotnost sistema v smeri 
perspektivnega preraščanja v nacionalno zavarovanje, ohranitev teritorialnega 
načela, v organizaciji zdravstvene službe itd. Tudi razprave na terenu to potrju- 
jejo. Na razširjeni seji izvršilnega odbora občinske konference Socialistične 
zveze in občinskega sindikalnega sveta v Murski Soboti dne 11. 4. t. 1. so bila 
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poudarjena prav ta stališča, s čimer so tudi potrdila republiška stališča oziroma 
predlog. Poleg tega je bilo močno poudarjeno mnenje, da moramo še vnaprej 
obdržati osnovno načelo solidarnosti in vzajemnosti, saj ekonomski položaj 
našega prebivalstva še ne dovoljuje močnejšega prenosa te skrbi iz družbene 
na osebno potrošnjo. Prav tako je bilo poudarjeno, da tudi v bodoče še ni 
mogoče uveljaviti načela prostovoljnosti v sistemu zdravstvenega zavarovanja 
prav zaradi strukture našega gospodarstva, ki se kaže v obstoju velikega števila 
manjših delovnih organizacij in precejšnjega števila individualnih proizvajalcev. 
Vsi smo tudi enotni v tem, da je treba samoupravo na področju zdravstvenega 
zavarovanja vsebinsko obogatiti. Vendar odgovora na to ne vsebuje niti zvezni 
predlog, niti predlog republiških stališč. Prav v to področje želim usmeriti svojo 
razpravo. 

Kolikor lahko razberemo iz predloga republiških stališč, še ni razčiščeno 
niti vprašanje, kakšna naj bo oblika te samouprave. Na strani 18 republiških 
stališč v tej zvezi lahko beremo: »Dograditev samoupravnega sistema na pod- 
ročju zdravstvenega varstva bi bila mogoča prav v tej smeri, da bi v sam 
mehanizem samouprave vključili v okviru istega organizma tako predstavnike 
zavarovancev kot tudi predstavnike zdravstvenih zavodov (posameznih ali zdru- 
ženih), kar naj bi prispevalo k neposrednejšim medsebojnim dogovarjanjem, 
ugotavljanju politike, programiranju itd. V take organizme bi, poleg predstav- 
nikov zavarovancev in zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih zavodov, 
delegirale svoje predstavnike lahko še delovne organizacije in družbeno-politične 
skupnosti. Tak »mešan«, »bilateralen« samoupravni mehanizem ne bi pomenil 
nekakšno prepuščanje sredstev na primer zdravstveni službi, ali da bi pomenil 
oblike, kjer bi lahko prihajalo do mehaničnega preglasovanja na škodo enih 
ali drugih, marveč bi na osnovi medsebojnih argumentov, strokovne ocene dolo- 
čenih zahtev, predlogov, te skupnosti, ki bi prerasle skupnost zdravstvenega 
varstva, ugotavljale splošne dogovore, pogoje za sklepanje medsebojnih pogodb, 
način ugotavljanja delovnih rezultatov, medsebojne rizike itd.« Nekoliko bolj 
konkreten je pri svojem prispevku tovariš Jože Piano, katerega material smo 
prav tako dobili, ki je na strani 8 svojega prispevka pod a) predlagal, da se 
formira skupnost zdravstvenega varstva, skupnost zavarovancev, v kateri bi 
bili proporcialno 50 : 50 zastopani predstavniki zavarovancev in predstavniki 
zdravstvene službe. 

Tovariš Jože Piano izpušča udeležbo družbeno-političnih skupnosti in delov- 
nih organizacij v tem samoupravnem mehanizmu. Morda ni popolnoma opra- 
vičljiva primerjava, vendar se mi je ob tem porodila misel, kaj bi bilo, če bi 
zahtevali za naš samoupravni mehanizem 50% udeležbo državne uprave, ki je 
izvajalec te službe. Mislim, da moramo prav tako zavarovancem priznati izvirno 
pravico do kreiranja politike. V tem primeru pa nastopa zdravstvena služba kot 
izvajalec te politike. Morda bi bile oblike samouprave iz predloga stališč repu- 
blike sprejemljive, če bi sprejeli načelo zveznega predloga o formiranju poseb- 
nih skupnosti osnovnega zdravstvenega varstva celotnega prebivalstva. Temu 
pa republiška stališča nasprotujejo z utemeljitvijo, da bi to pomenilo korak 
nazaj, vsaj v naši republiki. Izhodišča za formiranje samoupravnega mehanizma 
iz predloga stališč po mojem mnenju niso sprejemljiva, saj bi to pomenilo 
povrnitev v sistem samouprave, ki smo ga pred letom 1966 še poznali v tako 
imenovanih upravnih odborih skladov zdravstvenega zavarovanja kmetijskih 
proizvajalcev, v katerih so bili zastopani predstavniki družbeno-političnih skup- 
nosti, prejšnjih okrajev, zadružnih organizacij in zavarovancev. Nato pa smo 
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ugotavljali, da so v tem samoupravnem organu zastopani vsi drugi, samo nepo- 
sredni koristniki ne. 

Menim, da je sedanja oblika samouprave sprejemljivejša, dokler ne ugoto- 
vimo nekaj novega, le, da ji moramo dati ustrezno vsebino in večji življenjski 
prostor. Ze danes lahko ugotavljamo, da ima samouprava na področju zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov večji življenjski prostor, kot na področju zdrav- 
stvenega zavarovanja delavcev. Naj navedem samo nekatera dejstva. 

Na področju zdravstvenega zavarovanja delavcev je odločilen vpliv glede 
obsega zdravstvenega varstva s strani pristojnosti samoupravnih organov le v 
tem, da že priznan obseg pravice zmanjšuje, kot je to primer, s predpisovanjem 
lastne udeležbe zavarovanih oseb pri uveljavljanju pravic do zdravstvenega 
varstva. Prav tak primer je tudi že ob priznani pravici proste izbire zdravnika 
in zdravstvenega zavoda z istočasnim zakonskim pooblastilom, da lahko samo- 
upravni organ zdravstvenega zavarovanja delavcev to pravico omejuje. Pri 
zagotavljanju sredstev nastopa širša družbena skupnost: federacija ali repu- 
blika v vlogi zaščitnika z vsakoletnim direktnim ali indirektnim limitiranjem 
osnovne prispevne stopnje z istočasnim sproščanjem dodatnih obremenitev, npr. 
izredni prispevki. Vse to daje videz, da je samouprava na tem področju in z 
njo tudi služba socialnega zavarovanja kriva za vse težave zavarovancev. Res- 
nica pa je le v tem, da ima ta samouprava tako določen življenjski prostor, 
da lahko že priznane pravice omejuje in išče zaradi večnih limitov nove vire 
sredstev. Ne iščimo torej novega pastorka, marveč mu dajmo možnost za živ- 
ljenje. Ze prej sem omenil, da je samouprava na področju zdravstvenega 
zavarovanja kmetov boljša, njen življenjski prostor, pa širši. Zaradi tega tudi 
ugotavljamo, da je samouprava kmetov kmečkim zavarovancem bližja, kot je 
delavcem njihova. Zakaj se torej vračati tja, kjer smo že bili, pa nismo bili 
zadovoljni? Iščimo torej višjo kvaliteto samouprave, ki mora izhajati nepo- 
sredno iz samih koristnikov in vendarle doseči sinhronizacijo zavarovancev, 
družbeno-političnih skupnosti, zdravstvene službe in delovnih organizacij. Ob 
obstoju dveh osnovnih kategorij zavarovancev in zavarovanih oseb, to so delavci 
in kmetje, je prisotnost delovnih organizacij tudi v samoupravnem mehanizmu 
delavskega zavarovanja zagotovljena. Interes družbeno-političnih skupnosti in 
zdravstvene službe pa se da po mojem mnenju zagotoviti s samoupravnimi 
dogovori na tem področju. Tak družbeni dogovor že poznamo v obliki splošnega 
sporazuma. Le-ta je bil v začetku mišljen kot samoupravni dogovor med zdru- 
ženimi zavarovanci in združenimi zdravstvenimi delavci. Praksa ga vsako leto 
dopolnjuje. Tudi v minulem letu, to je v prvem letu njegove uveljavitve so 
bile na novomeškem območju pritegnjene k samoupravnim dogovorom tudi 
družbeno-politične skupnosti. Enako je bilo v letošnjem letu storjeno tudi na 
našem območju. Zakaj torej ne bi nadaljevali s to začeto obliko sodelovanja, 
saj smo jo doslej ocenjevali kot pozitiven element pri urejevanju družbenih 
problemov na področju zdravstvenega zavarovanja. Vseh njegovih pozitivnih 
učinkov v enem letu uveljavitve seveda še ni mogoče ugotoviti. 

Na koncu bi rad poudaril še dejstvo, da moramo vzporedno z izpopolnjeva- 
njem sistema zdravstvenega zavarovanja izpopolnjevati tudi sistem financiranja 
zdravstvene službe. Pri tem želim opozoriti na stališče komisije centralnega 
komiteja ZKJ za vprašanje družbenoekonomskih odnosov, ki so zelo konkretno 
in razumljivo izražena v naslednjem odstavku: »Za nadaljnji razvoj notranje 
delitve v zdravstvenih organizacijah je, poleg opuščanja elementov proračun- 
skega načina financiranja in izpopolnjevanja odnosov med zdravstvenim zava- 
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rovanjem in zdravstvenimi ustanovami, nujno treba začeti uveljavljati znan- 
stveno utemeljene objektivne kriterije in merila za vrednotenje kvalitet in 
vrednosti zdravstvenega dela. Praksa je pokazala, da so normativi, standardi 
in druga merila nujno potrebni za uporabo dohodka na področju zdravstva in 
izpopolnjevanja dogovorjenih odnosov.« To je bilo objavljeno v prilogi »Komu- 
nista« z 29. 9. 1967. To zahteva tudi naš zbor že tri leta od pristojnih republiških 
organov, vendar danes lahko ugotavljamo, da teh stvari v republiki še nimamo 
urejenih. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovariš Bojan Volk. 

Bojan Volk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ko 
v tem domu razpravljamo o sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja na podlagi tez zveznega zbora in predloga stališč SR Slovenije, 
mi dovolite, da posredujem nekaj misli in vprašanj, ki so mi jih zastavljali moji 
volivci v razpravi v raznih sredinah in na različnih ravneh. 

Reči moram, da nekatera vprašanja niso bila tako nebistvena kot na prvi 
pogled izgledajo, če jih gledamo s formalne plati. V svojem bistvu namreč 
kažejo veliko mero odgovornosti, ki jo ima naš delovni človek za razvoj samo- 
upravnih odnosov in še posebej za poskus odtujevanja urejanja posameznih 
družbenih vprašanj iz samoupravne sfere. Prvo tako vprašanje, ki mu sicer 
nisem našel odgovora," sem pa o njem pozneje precej razmišljal in iskal pri- 
mere, je bilo približno takole: ali pri nas spreminjamo sisteme takrat, ko je 
praksa pokazala to za potrebno, ali jih spreminjamo takrat, ko se menjajo 
najodgovornejši ljudje v organih uprave, ali kot občani po domače pravijo, ko 
se menjajo »ministri«? Odgovor na to vprašanje ni tako enostaven in tudi ga 
ne smemo odreči. Dejstvo je, da niso družbenoekonomski odnosi nekaj statič- 
nega. V vsaki družbi doživljamo nenehni razvoj, v naši še hitrejšega, povsod 
v smeri socialističnih družbenih odnosov. Postavlja se vprašanje, ali nastajajo 
res iz dneva v dan take kvalitetne spremembe, da jih je treba vselej na novo 
sankcionirati? Ta dilema se mi postavlja še toliko bolj, če primerjam obrazlo- 
žitev potreb po spremembi sistema zdravstvenega zavarovanja iz leta 1955. 
1962 in 1968, pri zadnjem mislim na najnovejše teze. 

Dovolite mi, tovariši in tovarišice poslanci, da s polno odgovornostjo citi- 
ram nekaj ugotovitev, tako kot so to storili že poslanci pred menoj, iz leta 1962 
in iz sedanjih tez. Pri tem uporabljam gradivo zvezne skupščine iz leta 1962 
in iz prve številke biblioteke zvezne skupščine iz letošnjega leta. Naj citiram 
iz leta 1962: »Sadašnje socialno osiguranje,« govorim v izvirnem besedilu zaradi 
tega, da ne bi nastali nobeni dvomi glede prevoda, »misli se na sistem ispred 
1962, iako po svojim organizacionim formama samoupravna organizacija, stvar 
nosi u sebi još elemenata ranijeg državnog socijalnog osiguranja izgradjenog 
u prvoj etapi našeg društvenog i ekonomskog razvitka. Postojanje etatističkih 
elemenata u sistemu uslovljava izvesne slabosti, kako u oblasti sistema, zaštite, 
tako i u oblasti obezbedjivanja sredstava uprave, na fondovima i organizacija 
same službe sprovodjenja osiguranja. Tako osiguranici i organizacije u kojim 
oni rade, koji obezbedjuju sredstva za fondove socijalnog osiguranja, nemaju 
onaj položaj i ulogu sa odgovarajućim pravima i odgovornostima, koju bi tre- 
balo da imaju u rešavanju problema socijalnog osiguranja. Uloga osiguranika 
pretežno se svodi na izbor za organe upravljanja, a uloga organizacije izcrplje 
se uglavnom u plačanju doprinosa i izvršavanju odredjenih administrativno- 
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tehničkih dužnosti i poslova u sprovodjenju socijalnog osiguranja.« Nadalje, 
»sistem ne daje mogućnosti, da osiguranici, organizacije u kojima oni rade, po 
svojoj iniciativi i prema svojim potrebama i mogućnostima, a na osnovu odgo- 
varajućih ulaganja u fondove po načelima solidarnosti i uzajamnosti, mogu 
da obezbedjuju i druge vidove pored onih, koji su sa zakonom utvrdjeni kao 
prava iz obaveznog socijalnog osiguranja.« 

Tako oceno daje predlagatelj v citiranem gradivu o sistemu, ki je veljal 
pred letom 1962. Potem obrazlaga intence novega, sedaj veljavnega sistema in 
pravi, zopet citiram: »Sistem organizacije i financiranja prema predloženom 
nacrtu polazi od intencije, da se socijalno osiguranje postavi na takve orga- 
nizacione i materialne osnove, da može da funkcioniše kao avtonomna organi- 
zacija osiguranika, zasnovana na načelirAa uzajamnosti i solidarnosti i samo- 
upravnosti, čiji će organi samoupravljanja imati potrebne uslove, da se razviju 
kao nosioci politike socijalnog osiguranja potpomogniti pravima i odgovor- 
nosti svih zainteresovanih učesnika u obezbedjivanju i sprovodjenju socijal- 
nog osiguranja. Pri tome se polazi od načelne postavke, da društvena zajednica 
aktima svojih organa treba da reguliše samo sistem osnovne organizacije i 
financiranja socijalnog osiguranja i u toj oblasti ima samo regulatornu, dru- 
štveno-plansku i društvenu kontrolnu funkciju. Sama realizacija sprovodjenja 
socijalnog osiguranja treba da bude stvar autonomnih organizacija osiguranika 
i konkretne politike njihovih organa upravljanja. 

Samostalnost novih organizacija socijalnog osiguranja odražava se s toga u 
tome, što zajednice same na osnovu i okvirima zakonskih normi u opštim akti- 
ma svojih skupština uredjuju odnose u sprovodjenju socialnog osiguranja, kao 
što su statuti, pravilnici itd. 

Predloženi sistem,« misli se na sistem, ki je sedaj v veljavi, »organizacije 
i financiranja socijalnog osiguranja iako sadrži značajne izmene u osnovama 
i u orientaciji daljeg razvitka sistema socijalnog osiguranja u celini, ne može 
se smatrati definitivnim rešenjem za neki duži period razvitka, nego je jasno, 
da će se on morati prilagodjavati, izgradjivati naročito u vezi sa daljim 
razvitkom i eventualnim značajnim izmenama u sistemu raspodele društvenog 
proizvoda, a naročito raspodele dohodka organizacije sa daljim dostignućima u 
sistemu društvenog samoupravljanja i političkom sistemu društvene zajednice. 
U celini, ipak, predložena rešenja jasno održavaju samoograničene mogućnosti 
odredjivanja novih osnova i prava daljeg razvitka socijalnog osiguranja, pred- 
stavljaju značajan napredak u odnosu na sadašnje stanje organizacionih i mate- 
rialnih odnosa oblasti socijalnog osiguranja. Stoga bi se sa postavljanjem orga- 
nizacije finansiranja socijalnog osiguranja na predložene nove osnove, likvidi- 
rale u znatnoj meri pomenute slabosti sadašnjeg sistema.« 

Tovarišice in tovariši. Opravičujem se še enkrat zaradi navajanja izvirnega 
besedila. Menim pa, da smo ga kljub temu razumeli. Sedaj mi dovolite, da 
citiram družbeno-politične ocene iz najnovejših tez, ki se nanašajo na sistem, ki 
je sedaj v veljavi in o katerem sem vam ravnokar prebral takrat izrečene 
besede in kako se danes ocenjuje ta sistem. 

V sedanjem sistemu, citiram — zdravstvenega zavarovanja so bili v ospredju 
problemi, ki kažejo, da niso rešena ali so le delno rešena vprašanja, od katerih 
je odvisno delovanje vsega sistema v skladu z našimi celotnimi sodobnimi pro- 
cesi. Ker niso jasno diferencirane pravice in obveznosti vseh dejavnosti v 
zdravstvu, ne prihaja do popolnega izraza njihov posamezni skupni interes za 
dogajanja na tem področju. Preveč je poudarjena vloga federacije in republike, 
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ki je vidna iz zakonskega urejanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja in zaple- 
ten je mehanizem financiranja in odnosov med zainteresiranimi institucijami. 
Zato tudi nima razglašeni in konstituirani mehanizem samoupravljanja svoje 
družbene in materialne osnove. V takem sistemu ni mogoče doseči, da bi delovni 
ljudje v okviru svojega samoupravnega mehanizma pomembneje in odločneje 
vplivali na sredstva, ki jih odvajajo za potrebe, na skladnost med ravnijo zdrav- 
stvenega varstva in materialnimi možnostmi. Zaradi tega tudi niso bila v polni 
meri uresničena ustavna načela in rešitve na področju zasebnega in družbenega 
standarda oziroma njegovo odvisnost od dohodka, ki ga delovni ljudje dosegajo 
na področju ožjih in širših družbeno-političnih skupnosti. Pomanjkljivosti siste- 
ma v organizaciji in financiranju zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene 
službe, zaostajanje v razvoju samoupravnih odnosov in v delovanju načela 
dohodka, ne daje zavarovancem in zdravstvenim delavcem zadostnih možnosti, 
da bi skladno s svojimi interesi prek samoupravnega mehanizma in v medse- 
bojnih odnosih hitreje poboljšali zdravstveno varstvo in uskladili porabo na 
tem področju z realnimi možnostmi družbe oziroma delovnih ljudi na določenem 
območju. 

Ne bi navajal citatov iz poglavja »Cilji reforme na področju zagotovitve 
zdravstvenega varstva in temeljna načela«, ki so navedena na 30. strani v tej 
brošuri. Če primerjamo citate, ki sem jih navedel od treh različnih sistemov, 
mislim, da vam dajejo odgovor na to vprašanje. 

Mene take ocene, ki so povsem identične fraze o treh različnih sistemih 
zdravstvenega varstva in zavarovanja, ne morejo zadovoljiti. Zato se izrekam 
proti njim. Pri vsem tem se postavlja vprašanje, doklej bomo samo ugotavljali, 
da položaj delovnega človeka še vedno ni ustavno realiziran — citiran — niso 
v polni meri uresničena ustavna načela in rešitve na področju osebnega in druž- 
benega standarda oziroma njegova odvisnost od dohodka, ki ga delovni ljudje 
dosegajo na območjih ožjih in širših družbeno-političnih skupnosti. 

Kakšne rešitve se v tej smeri ponujajo iz tez? Zakonodajna regulativa, s 
katero se določa obseg in raven osnovnega zdravstvenega varstva na ravni 
federacije in eventualno republike, dajejo zelo malo manevrskega prostora za 
samoupravne odločitve. Popolna kvantifikacija pravic in praksa limitiranja sto- 
penj prispevka za zagotovitev teh pravic namreč prejudicira vsake samoupravne 
odločitve. Določene kategorije delovnih ljudi so pri nas od nekdaj sem v dolo- 
čenih zgodovinskih obdobjih v večji meri odločale o obsegu pravic in o sredstvih 
zanje. Zato danes delovni ljudje čutijo, da se jim samouprava na tem področju 
odtujuje. Naj spomnim samo na bratovske skladnice. Samoupravi moramo dati 
vsebino in materialno osnovo. Formalna samouprava nas ne more več zadovo- 
ljevati. Ne gre za to, da zavarovancem omogočimo izbiro rizične skupnosti, mar- 
več za to, da bo zavarovanec lahko določal in usklajeval svoje pravice s svojimi 
materialnimi možnostmi. Gre končno za to, da bo zavarovanec določal svoj 
odnos do teh vprašanj čim bolj, izvirno brez posrednikov, ne pa da v njegovem 
imenu država sprejema njegova sredstva in mu jih nato dodeljuje v upravljanje 
potem, ko mu je do podrobnosti predpisala njihovo porabo. 

Pojem solidarnosti in vzajemnosti delavskega razreda. Kako je to vprašanje 
postavljeno v tezah? Pravimo, delavci se zavarujejo po načelu solidarnosti in 
vzajemnosti. Za kakšno solidarnost in vzajemnost gre? Teze zagovarjajo rešitev 
pravic ob enaki proporcionalni stopnji. Te enake pravice pa postanejo takoj ne- 
enake, čim jih postavimo.v odvisnost realnega uveljavljanja. Potemtakem je 
ta tako imenovana »enaka pravica« zagotovljena z zveznim zakonom za občana, 
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ki živi npr. na Kozjanskem — neenaka pravica, za mene pa, ki živim v večjem 
zdravstvenem središču, je prav tako enaka, lahko pa je tudi privilegij. 

Ce pri tem izhajam iz predpostavke, da ima občan na Kozjanskem nižje 
osebne dohodke kot so moji, vplačuje pa po proporcionalni stopnji, potem ne gre 
za enake pravice. Dalje, eden je slabotnejši, bolehnejši kot drugi, ta v večji 
meri uveljavlja večje pravice in tako dalje. Ce ob načelu solidarnosti vežemo 
prispevek iz osebnega dohodka, ob načelu vzajemnosti pa uveljavljanje pravic 
iz zdravstvenega zavarovanja, potem se razkrije enaka pravica kot pravica, ki 
je po vsebini pravica te enakosti kot vsaka pravica sploh. 

»Toda te pomanjkljivosti so neizogibne,« kot pravi Marx v kritiki gotskega 
programa, »v prvi fazi komunistične družbe, kakršna se po dolgih porodnih 
bolečinah rodi iz kapitalistične družbe. Pravno ne more«, končuje Marx to 
misel, »biti nikdar na višji stopnji kot ekonomska ureditev in ob tej stopnji 
odvisna stopnja družbene kulture.« 

Iz tega bi najprej razvijal tole misel: trdno sem prepričan, tovarišice in 
tovariši poslanci, da smo si vsi edini o tem, da je na področju zdravstvenega 
varstva in zavarovanja potrebna bolj kot kjerkoli drugje solidarnost in vzajem- 
nost. Kot rezultat praktičnih rešitev tega načela sta mi znana dva finančna 
instrumenta, ki urejata in konkretizirata ti dve načeli. To je sklad za nerazvita 
področja in pozavarovalni sklad zdravstvenega zavarovanja. Funkcija prvega 
naj bi bila, po mojem mnenju ta, da bi spodbujal s sistemom kreditiranja 
razvoj družbenih služb, pri tem posebej mislim na zagotavljanje pogojev za 
uveljavljanje pravic in zdravstvenega zavarovanja, na tistih območjih, ki še 
danes niso dosegla stopnjo poprečne razvitosti pri nas. Funkcija drugega naj 
bo v tem, da se zavarujejo izredni riziki, kamor bi vsekakor štel večje epide- 
mije, hujše nesreče, deloma pa tudi potrese in poplave, čeprav pri slednjih 
rizikih ne gre za povečane stroške zdravstvenega zavarovanja, marveč gre bolj 
za odmero pokojninskih dajatev in za premoženjsko škodo. Zdi se mi povsem 
utemeljena potreba, da konkretiziramo načelo vzajemnosti in solidarnosti za- 
vestnih odločitev delovnih ljudi na samoupravnih osnovah. Le tako bo namreč 
to načelo konkretizirano z novo kvaliteto brez bojazni, da bo solidarnost delav- 
skega razreda Jugoslavije ogrožena, to jo lahko kvečjemu samo okrepi. Rešitev, 
predlagana v tezah, ki me ne zadovoljujejo in tudi mnoge udeležence javnih 
razprav ne, je pa tudi sama pravna konstrukcija sistema. 

Glede na svojo formo gre v bistvu za temeljni zakon. Po svoji vsebini pa 
so teze take, da je v njih videti skorajda popolni zakon. V predlogu naših stališč 
je sicer tudi govora o splošnem zakonu. Ne bi polemiziral o ilormalni plati tega 
vprašanja, docela pa se strinjam s stališči, ki jih je dal v svojem ekspozeju 
tovariš Hafner. Zdi se mi, da je napočil čas, da tudi na področju zakonodajne 
regulative storimo dva koraka naprej za razvoj samouprave. V konkretni 
situaciji bi morali na nivoju federacije predpisati le oblike zdravstvenega var- 
stva, ne pa tudi njih raven. To naj bo izvirna pravica zavarovancev. Kakšna 
je potem tu vloga republike? Po mojem mnenju se pojavlja ta kot regulator 
organizacijskih predpisov obeh služb, kot tudi vseh drugih služb, ki skupaj 
izvajajo to družbeno funkcijo. To je ena stran tega problema. Gotovo je, da bo 
izvajanje izvirnih pravic, enih prej drugih pozneje, narekovalo, da se neka- 
tere pravice kvantificirajo na ravni republike. Pri tem se lahko republika, da 
tako rečem, vmeša bodisi s predpisi, bodisi z družbeno-političnimi akti. Vse 
bolj z zadnjimi. To bo pomenilo novo kvaliteto na tem področju, ki bo repu- 
bliko dejansko opredelilo kot najvišji organ samouprave. 
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Tovarišice in tovariši poslanci. V svoji razpravi se nisem podrobneje dotak- 
nil nekaterih drugih nedvomno še bolj bistvenih vprašanj. Tega nisem storil 
zato, ker menim, da predlog teh zadnjih stališč v načelu kaže predloge in pri- 
pombe delovnih ljudi in organizacij v moji volilni enoti v času dosedanje javne 
razprave. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič : Besedo ima dr. Stjepan Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! K razpravi me je spodbudilo nekaj mnenj, ki so bila danes izražena v 
referatu tovariša Hafnerja in v prejšnjih razpravah. 

Menim, da so osnovna stališča do zveznih tez o organizaciji osnovnega 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja enotna. Vsi v tem zboru 
in tudi v ostalih forumih zastopamo enotno mnenje, da naj področje zdravstve- 
nega zavarovanja in zdravstvenega varstva ureja federacija le zelo okvirno, 
podrobna ureditev pa naj bo prepuščena posameznim republikam. Prav tako 
je očitno iz dosedanjih razprav, da zastopamo v glavnem načelo teritorialne 
organizacije zdravstvenega zavarovanja in ne po panogah dejavnosti. Torej 
gre za načelna stališča, o katerih menim, da ne kaže izgubljati preveč časa. 
Toda že gradivo, ki smo ga dobili, današnji ekspoze podpredsednika izvršnega 
sveta tovariša Hafnerja in nekatere diskusije so šle že korak naprej, to se pravi, 
da nakazujejo možnosti konkretnih rešitev za to področje in nalagajo tako 
posebni skupini, ki bo še vnaprej pripravljala gradiva in materiale za to pod- 
ročje pri nas, kot tudi vsem ostalim dejavnikom v republiki, da upoštevajo 
mnenja, ki bodo danes izrečena. Poskušajo naj jih uveljaviti v vseh nadaljnjih 
gradivih in v pripravah zakonskih aktov. Morda bi izpadlo tako, da so danes 
izražena posamezna stališča dejansko stališča zborov, kar bi me motilo. Zato 
sem se torej tudi oglasil k besedi. 

Izhodišča, ki jih vsebujejo materiali zveznih organov v tezah, so po mojem 
zelo sprejemljiva. Če od vseh teh izhodišč vzamem samo eno, to je, recimo, 
izhodišče, da želimo nadaljnjo krepitev samouprave, da želimo nadaljnjo deeta- 
tizacijo tega področja skrbi za zdravje ljudi, temu izhodišču, ni kaj oporekati. 
Žal je pozneje izpeljava in konkretizacija tega izhodišča skozi teze zamegljena in 
drugačna kot je bila postavljena. Očitno kažejo te razprave in tudi nekatere 
razprave na terenu, da nismo enotni v teh poteh, čeprav smo pripravljeni kriti- 
zirati zvezne teze, češ da nimajo natančne sheme o tem, kako si sami zamišljajo 
deetatizacijo tega področja in nadaljnji razvoj samouprave na tem področju. 
Še vedno namreč vrivamo in vnašamo v področje zavarovanja in zdravstva 
nekatere spremembe, ki so se sicer uveljavile nekje bolj, nekje manj v gospo- 
darstvu. Pri tem ne upoštevamo, da gre za zdravstvo, za družbeno službo, za 
deetatizacijo drugega področja, ki mora imeti svoje specifičnosti in jih tudi 
ohranjati z različnimi rešitvami in poznejšimi zakonodajnimi akti. Kot vemo, 
pomeni deetatizacija na področju gospodarskih dejavnosti dvoje: razpolaganje 
s produktom dela in sistema samoupravljanja. To se pravi, da prepuščamo 
delovnim organizacijam življenje in poslovanje, ki ga diktirajo seveda tržne 
zakonitosti, medtem ko samoupravnost na nekem višjem nivoju, konkretno v 
skupščinskem sistemu, ureja le določene normative. Te izpeljave si za zdrav- 
stveno službo ne moremo nikakor misliti, saj gre tu za področje, na katerem 
so interesi povsem drugačni kot na področju blagovne izmenjave in kjer ni 
mogoče organizirati in izvajati zdravstvenega varstva le na načelu ponudbe in 
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povpraševanja, oziroma v tem smislu določati cene. Gre torej za področje, kjer 
obstaja poseben interes najširšega kroga prebivalcev, tudi tistih, ki si ne morejo 
zagotoviti dobrin iz zdravstvenega varstva na načelu plačništva oziroma na 
načelih blagovne proizvodnje, marveč jih pri tem podpirajo s solidarnostjo in 
vzajemnostjo tisti, ki jim pri tem lahko pomagajo. 

Ta specifičnost se mora torej logično kazati na področju zdravstva in zdrav- 
stvenega zavarovanja tudi v odmiranju državnih funkcij, oziroma v krepitvi 
samouprave. V katero smer naj gre ta samouprava? Dosedanje razprave so 
izrazile mnenje, da je videti, to je podčrtano tudi v gradivu zveznih organov, 
nadaljnji razvoj samo v smeri krepitve samoupravnosti zavarovancev in nič 
drugega. To ni razvidno iz slovenskih gradiv. V gradivih je poudarjeno, naj 
se razvije samouprava zavarovancev, naj zavarovanec ve, koliko sredstev daje, 
da naj odloča o pravicah in tako dalje, čimer ne nasprotujem. Toda na drugi 
strani se pušča izvajalec zdravstvenega varstva, ali izvajalec večjega dela 
obveznosti iz zdravstvenega varstva povsem po strani. Skozi vsa ta gradiva se 
prepleta več ali manj misel, da je izvajalec zdravstvenega varstva neke vrste 
servis, ki mu sistem samouprave zavarovancev diktira tako ali drugačno poli- 
tiko, kot da ne bi vsi ostali činitelji imeli zanjo interesa v tem, da se to področje 
skladno ureja in kot da ne bi kazalo prav tako krepiti samouprave in izvajati 
deetatizacijo tudi pri izvajalcu zdravstvenega varstva. 

Strinjam se, da je bila samouprava zavarovancev doslej v marsikaterem 
pogledu formalna. Zato jo je treba krepiti in razvijati, toda po mojem globokem 
prepričanju, predvsem na področju zdravstvenega zavarovanja. Zavarovanec 
naj vp, koliko mora prispevati in kakšne pravice bo za to imel. Naj se mu pa 
vendar ne daje možnosti, da bi hkrati s to odločitvijo lahko naravnost diktiral 
tudi neko drugo področje, na primer zdravstveno varstvo, kajti pri tem gre za 
organizirano dejavnost, ki raznih premikov ne prenese. Rešitev glede tega bi 
bila v tem, da se samoupravnost razvija skladno z določeno enakovredno ude- 
ležbo obeh zainteresiranih činiteljev. To se pravi, na eni strani udeležba zava- 
rovancev, lastnikov sredstev, na drugi strani pa izvajalcev zdravstvene službe s 
skupnimi samoupravnimi telesi na določenem območju. Ideja je vabljiva in 
mislim, da ji ni kaj oporekati, vsaj načelno ne. Morda bi si res kdaj v prihod- 
nosti lahko obetali neko skupno samoupravno telo, v katerem bi bili zastopani 
zdravstveni delavci in zavarovanci in morda še nekdo drug. Lahko bi res 
skladno urejali področje skrbi za zdravje prebivalstva. Toda pota, po katerih 
gremo, nam zaenkrat ne obetajo posebnega uspeha v razvoju takšne samo- 
uprave. Zakaj ne? Očitno je namreč, da prihajamo, oziroma smo že zdavnaj 
prišli v nasprotje, ko ne moremo več pokrivati vseh pravic in izvajati popol- 
nega zdravstvenega varstva prebivalcev samo s sistemom zavarovanja oziroma 
samo z zavarovančevim dinarjem iz skladov. Glede tega je že storjen precejšen 
korak naprej in verjetno bo morala marsikatera dosedanja pravica zavarovanca 
odpasti in se prenesti najbrž na osebno participacijo v taki ali drugačni obliki. 
Deloma morda tudi na politično teritorialno skupnost, na delovne organizacije 
in podobno. Očitno je torej, da v prihodnjem ne bo pokrito celotno področje 
varstva samo s financiranjem iz skladov. Če bi imeli skupno telo, ki naj bi 
upravljalo zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, bi imeli samo eno 
področje, samo tisto, kar plačujejo skupno iz skladov, medtem ko vse ostalo 
že teže skupno urejujejo, teže najdejo skupni jezik. Zaradi tega mislim, da kaže 
zaenkrat v sedanjem stanju razvijati samoupravnost za področje zdravstva, za 
področje skrbi za zdravstveno varstvo prebivalstva, ki ga ne izvaja samo zdrav- 
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stvena služba, marveč tudi drugi dejavniki, da se razvija samoupravnost sklad- 
no v obeh smereh in ločeno, toda v končnih ciljih harmonično, enotno in v 
tesni povezavi. V dosedanjem razvoju samoupravnosti je zdravstvo daleč cap- 
ljalo za razvitimi dejavnostmi na drugih področjih, medtem ko je zavarovanec 
le imel, čeprav samo formalno, možnost odločanja na nivoju neke regije oziroma 
komunalne skupnosti zavarovancev in prav tako na nivoju republike. Le zdrav- 
stvo kot tako, ki mu nalagamo obveznosti skrbi za zdravje prebivalstva, je 
ostalo v svoji samoupravi samo na nivoju delovne organizacije. Zaprto v ta 
okvir in v ta sistem in ni moglo, razen s sistemom samouprave zavarovancev,- 
s samoupravnim mehanizmom vplivati na dogajanja na področju zdravstva. 
Zdravstveni delavec torej ni bil kreator zdravstvene politike in ni mogel biti 
povsem odgovoren za izvajanje zdravstvenega varstva na nekem območju. Če 
razvijamo to skladnost naprej, se mi zdi nujno potrebno, da preraste samo- 
upravnost zdravstvenih delavcev, ki se jim nalagajo določene obveznosti, tudi 
do republiškega vrha in da imamo prav tako razvit samoupravni sistem zdrav- 
stvenih delavcev v zavodu, v regiji in v republiki. Ali se bo iz takega sistema 
kmalu razvil res nek skupen organ zavarovancev in zdravstvenih delavcev, ki 
mu bo dana skrb za zdravje prebivalstva, je to drugo vprašanje. Vendar se mi 
zdi, da je treba v prihodnjih razpravah nujno upoštevati tudi ta moment in 
stremeti za tem, da se ne sme samoupravljanje v zdravstvu in zavarovanju 
razvijati samo v eno smer, drugo smer pa povsem zanemarjati. Če bi bilo tako. 
bi v določenem, času zopet prišli v težka nasprotja. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovariš Nikolaj Sabjan. 

Nikolaj Sabjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ne bi rad ponavljal vseh dejstev in problematike v zvezi s socialnim zavarova- 
njem, predvsem v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem, ki je nedvomno trenutno 
eno najbolj aktualnih vprašanj naše družbene pozornosti. Kompleks vprašanj 
v sferi socialnega zavarovanja čaka na ustrezno rešitev, vsaj na tista vpraša- 
nja, ki pomenijo hkrati pomembno eksistenco naših delovnih ljudi. To je pod- 
ročje, ki je v nekaj zadnjih letih predstavljalo pojem vse splošne družbene 
pozornosti, direktnih ali indirektnih, upravičenih ali neupravičenih kritik. 

Izhajajoč iz dejstva, da so izdatki za socialno zavarovanje pomembna po- 
stavka tako z gledišča delovnih organizacij kot tudi z gledišča trošenja sred- 
stev narodnega dohodka in ne nazadnje tudi z gledišča ustvarjenega osebnega 
dohodka delavcev, se je vse bolj izkristaliziralo mnenje, da obstoječi sistem ni 
zasnovan na povsem tako trdnih ekonomskih temeljih, da bi bil kos dinamiki 
potrošnje. Predvsem mu njegova, z zakonom določena regulativa, ne nudi 
zadostnega jamstva, da bi se kazali vplivi samoupravnih organov te dejavnosti 
tam in takrat, kjer in kadar bi to bilo najbolj nujno. Socialno zavarovanje je v 
naši družbi prešlo več razvojnih stopenj in vemo, da se še nenehno razvija. 
Vemo tudi, da je sedanji sistem zrasel še pred dobrimi petnajstimi leti iz tipič- 
nega državnega sistema socialnega zavarovanja, da se še ves čas dopolnjuje 
in poglablja v iskanju najboljših rešitev in prilagoditev. Upoštevajoč dosedanji 
obseg zvezne zakonodaje, so ostale kljub naporom določene posledice starega 
državnega zavarovanja. Te se več ne skladajo v polni meri z načelom samo- 
upravljanja ter do določene mere tudi zavirajo samoupravni razvoj. Menim, 
da je ta ugotovitev skupna za vse veje socialnega zavarovanja, še najbolj očitne 
pa so posledice prav v sistemu zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. 
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Zato je prav, da posvečamo ločeno pozornost tem vprašanjem, sedaj konkretno 
zdravstvenemu zavarovanju. 

Več kot na dlani je, da v tej dejavnosti splošne družbene skrbi za prebi- 
valstvo nismo uspeli z enakim ali večjim tempom, kot gre naša ekonomika, sle- 
diti družbenemu razvoju. To dejstvo nas torej postavlja pred odgovorno družbeno 
nalogo, da izpopolnimo samoupravni mehanizem, da reorganiziramo to družbeno 
službo ali pa, da radikalno spremenimo obstoječi sistem in ga nadomestimo z 
drugim. 2e več kot dve leti se na najrazličnejših nivojih srečujemo s to pro- 
blematiko z željo, da bi prišli do takih načel, na katerih bi vzpostavili tak 
sistem osnovnega zdravstvenega zavarovanja prebivalcev, ki bi ustrezal stop- 
nji našega družbenega razvoja in tudi našim ekonomskim zmogljivostim. Pred 
nami je zvezni predlog, oziroma teze novega sistema. Iz tega gradiva izhaja 
med drugimi tudi načelo, da obstoječi sistem ne omogoča dovolj zadostnega 
vpliva zavarovancev pri gospodarjenju s sredstvi. Teze sicer ne zanikajo res- 
nice, da so bili na tem področju skoraj vsi instrumenti do podrobnosti regu+ 
lirani z zveznimi predpisi, kar je povzročilo pri ljudeh občutek, da ta vprašanja 
regulirajo drugi akterji izven njih. Razumljivo je, da je to rodilo določeno pasi- 
vizacijo, večje ali manjše nezanimanje zavarovancev, delovnih organizacij in 
drugih zavezancev. Po mojem globokem prepričanju niso teze zasnovane v 
celoti na objektivnem kriteriju in dejanskem stanju. Zvezni predlog neizpod- 
bitno pomeni graditev novega sistema, ne pa izpopolnitev starega, sedaj obsto- 
ječega in njegovo prilagoditev sedanjemu družbenoekonomskemu razvoju. 

Menim, da kritika sedanjega sistema zdravstvenega zavarovanja ne sme 
prezreti sprememb, ki so bile speljane pred leti, konkretno leta 1966, in spre- 
memb, sprejetih decembra 1966. leta. Glede določb o samoupravnosti. Delovanje 
teh sprememb vidimo pravzaprav šele zdaj. Ti ukrepi, ki imajo zelo velik pomen 
za aktiviranje zavarovanca in samouprave komunalnih skupnosti socialnega 
zavarovanja, so na primer tudi vprašanje obsega zdravstvenega zavarovanja, 
vprašanje participacije, višina osebnega dohodka in podobno. Nikakor ne bi 
smeli prezreti pozitivnih izkušenj in pokazateljev dosedanje prakse. Treba 
je le resno oceniti, koliko so deformacije in nekateri negativni rezultati v delo- 
vanju zdravstvenega zavarovanja zares posledica napak in pomanjkljivosti v 
samem sistemu in ne morda posledica nepopolnega in nedoslednega izvajanja 
sedanjih predpisov, oziroma posledica tega, da niso bile uporabljene vse pozi- 
tivne možnosti kot na primer organizacijske, finančne in druge, ki obstajajo 
tudi v sedanjem sistemu, oziroma v sedanji zakonodaji. Menim, da ne obstajajo 
takšni dokazi, ki bi lahko nesporno dokazovali, da je v obstoječem sistemu 
vse negativno in da šo deformacije res tolikšne, da je treba rušiti sistem v 
celoti. Nehote se mi poraja misel, da smo pripravljeni sugerirati si, da je sedanji 
sistem socialnega zavarovanja res v tako imenovani »mat poziciji«. Če smo res 
zaigrali to veliko šah partijo, je prav, da brez zadržkov tudi priznamo, da so 
bile nekatere poteze napačne ali slabo izpeljane. Samo zaradi tega pa ne bi 
smeli rušiti celotnega sistema in nato vse skupaj postaviti v začetni položaj, 
saj se lahko spet zgodi, da bomo ponovili iste, ali storili še večje napake. Novi 
sistem ni povsem preštudiran in zato je lahko posledica njegov še hujši konec. 

Smatram, da je treba to šahovsko partijo bolj trezno in podrobno analizi- 
rati, eventualno storiti korak ali dva nazaj in na novo preštudirati vse možnosti 
za zmago, ne pa rušiti vse, kot to stori nervozen partner, ko mu nasprotnik 
preti z »mat pozicijo«. Pravila v našem družbenem sistemu morajo biti tole- 
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rantna, napake smo dolžni priznati, še bolj pa smo jih dolžni odklanjati, ven- 
dar na razumen in gospodaren način. 

Upoštevajoč ta načela, je treba bistveno favorizirati specifičnosti družbeno- 
ekonomskega razvoja posameznih republik, raven že obstoječega zdravstvenega 
varstva in nenazadnje tudi zdravstveno prosvetljenost prebivalstva. 

Sprejemljivo bi bilo, po mojem mnenju, stališče, naj federacija s svojimi 
predpisi določi le splošna načela, eventualno tisto obliko ali tisti obseg zdrav- 
stvenega varstva, ki bi naj bil zagotovljen vsemu prebivalstvu. Ti splošni pred- 
pisi ne bi smeli posegati v podrobno organizacijo zdravstvenega varstva; to 
mora biti izključna republiška regulativa. Po mojem je edino smotrno to, da 
ohranimo enotni sistem zdravstvenega zavarovanja, njegove pozitivne dosežke 
in da ga v nobenem primeru ne ločimo na tri samostojne oblike. Imamo vse 
možnosti razvijati obstoječi sistem in doseči tako imenovano sistemsko nadgrad- 
njo znotraj vsega kompleksa teh vprašanj. Dane so vse možnosti za krepitev 
samouprave zavarovancev, delovnih organizacij, predvsem pa družbeno-politič- 
nih skupnosti. Z določeno treznostjo in s sodelovanjem vseh činiteljev lahko 
dosežemo tudi finančno uravnovešenost na področju namenske potrošnje, name- 
sto, da bi si z drobljenjem sistema nakopali večje finančne obveznosti do raz- 
vejane funkcionalnosti poedinih vej zdravstvenega zavarovanja prebivalcev. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
tovariš Dolfe Vojsk. 

Dolfe Vojsk: Vse javne razprave o zveznem predlogu so bile dobro 
obiskane. Tudi na ljubljanskem območju je bilo več javnih tribun. Želim reči 
samo to, da je prišlo skupno predsedstvo, ki je sumiralo rezultate teh javnih 
razprav, to je predsedstvo mestnega sindikalnega sveta in mestne konference 
Socialistične zveze, do enakih zaključkov ko sta jih sprejela republiška konfe- 
renca SZDL in republiški svet sindikatov ter so v bistvu indentična s tem, kar 
smo danes že slišali. 

Ob tem velja še pripomniti, oziroma opozoriti na to, da so zvezne teze na 
žalost večkrat orientirane na velika sredstva, ki jih imajo na nekaterih območjih 
in ki naj bi se lahko prelivala v imenu solidarnosti in vzajemnosti v okviru 
federacije. Želim opozoriti na to, da ima predvsem ljubljansko območje velik 
narodni dohodek na prebivalca, da so sorazmerno velika sredstva koncentrirana 
prav v ljubljanski regiji in da na drugi strani skoraj ne poznamo v Jugoslaviji 
tako težkih problemov kot so prav na ljubljanskem območju. Z njimi se je 
moral ukvarjati tudi naš zbor. Torej ne velja pravilo, kot javnost čestokrat 
misli, da »bogati« na tem področju nimajo problemov. Celo sama praksa do- 
kazuje, da so problemi na teh območjih marsikdaj še hujši, kot na drugih, kjer 
bi se hotelo dokazovati čestokrat drugače. Mislim, da bi to morali upoštevati in 
omeniti v tekstu, ki bo ustrezal zveznim tezam. 

Predsednik dr. VinkoMozetič: Kdo želi besedo? Besedo ima dr. Šte- 
fan Gruškovnjak. 

Dr. Štefan Gruškovnjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Samo nekaj besed o osnovnih elementih zdravstvenega varstva in o 
njihovem financiranju. 
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Osnovni elementi zdravstvenega varstva so naslednji: zdravstvena vzgoja, 
telesna vzgoja, racionalni izbor poklica, zdrava okolica in vse, kar sodi zraven, 
to je zdrava voda, zdravo stanovanje, preprečevanje nalezljivih bolezni, nadalje 
zdrava in zadostna prehrana, varstvo noseče žene pred, v času poroda in po 
porodu, aktivno zdravstveno varstvo v vseh dobah človeškega življenja, var- 
stvo pri delu, sigurnost v prometu, zdravniška pomoč, zdravila, nega na domu, 
bolnišnično zdravljenje, rehabilitacija, varstvo in skrb v primeru onemoglosti 
zaradi prirojenih telesnih okvar, bolezni, nesreče in starosti ter materialna pod- 
pora, ko je zaradi delovne nesposobnosti ogroženo socialno blagostanje človeka. 

Od vseh navedenih osnovnih elementov zdravstvenega varstva izvajamo 
oziroma obravnavamo zaenkrat samo nekatere in to predvsem zdravniško po- 
moč, zdravila ter bolnišnično zdravljenje. Druge elemente deloma ali sploh ne 
obravnavamo. Ne zato, ker ne bi bili pomembni v kompleksnem zdravstvenem 
varstvu človeka, marveč zato, ker nimamo plačnika. Torej obravnava vse te 
elemente že dosedanji zakon, vendar ne določa konkretnega plačnika za to vrsto 
zdravstvenega varstva. Zato imamo naslednjo situacijo: pravniki v republiških 
organih zatrjujejo, da mora takšno preventivno zdravstveno varstvo plačevati 
občina, občinski pravniki pa valijo plačilo za iste ukrepe na socialno zavarova- 
nje, ki pa za te namene nima denarja. In tako se je izvajanje vseh drugih 
elementov zdravstvenega varstva, razen bolnišnične, zdravniške pomoči, v 
zdravstvenih domovih in neke dispanzerske dejavnosti zreduciralo na mini- 
mum. Zdravstvena služba mora sama iskati plačnika za realizacijo določenih 
osnovnih elementov zdravstvenega varstva, za katere vemo, da jih je nujno 
treba izvajati, če hočemo odstranjevati vse bolezenske pojave, ki negativno 
vplivajo na naš razvoj in na zdravje človeka. 

Ravno tako nimamo urejenega financiranja republiškega zavoda za zdrav- 
stveno varstvo kot osrednje ustanove, ki edina lahko studiozno obravnava 
določene probleme iz preventivnega zdravstvenega varstva, recimo s področja epi- 
demiologije nalezljivih bolezni, splošne higiene, higiene prehrane in drugih vej 
higiene, socialne medicine, organizacije zdravstvene vzgoje, preventivnega var- 
stva žena in otrok in podobno. Res je, da studiozno delo na področju preventive 
ni za vsakogar tako vidno in otipljivo kot na primer delo bolnišnice, vendar 
zaradi tega vrednost dela, ki je dolgoročnejše, ni nič manjša. Ta zavod je v 
septembru lani že zaprosil regionalne zdravstvene centre, naj izločijo finančna 
sredstva za raziskovalne in druge namene v višini dveh promil iz svojih razpo- 
ložljivih sredstev. Želim ugotoviti in povedati to, da ni urejeno financiranje pre- 
ventivnega zdravstvenega varstva in raziskovalnih dejavnosti na tem področju. 
Zato je nujno treba v okviru enotnega sistema zdravstvenega zavarovanja de- 
lavcev oziroma kmetov diferencirano obravnavati posamezne kategorije zdrav- 
stvenega varstva in določiti za posamezne kategorije tudi plačnika, bodisi da so 
to občine, socialno zavarovanje ali posamezniki. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Se kdo želi besedo? (Ne.) Potem 
prosim jaz za besedo? 

Srečko Rot: Besedo ima tovariš predsednik dr. Vinko Mozetič. 

Dr. Vinko Mozetič: Ne želim ponavljati tega, kar je bilo že rečeno, 
vendar samo nekaj besed k naši razpravi. 
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Menim, da je razprava pravilno pokazala smer naših nadaljnjih naporov 
in da je bilo pravilno poudarjena nujnost nadaljnjega razvijanja samouprave. 
Želel bi poudariti, da naša stališča opozarjajo na ta problem. Strinjam se s 
tistimi, ki so ugotovili, da ne nakazujemo dokončnih rešitev, prav pa je, da smo 
opozorili na ta problem. Na drugi strani bi želel opozoriti, da je rešitev tega 
vprašanja pogojena z rešitvijo drugih številnih vprašanj, o katerih je naš zbor 
že velikrokrat razpravljal in ugotavljal, da še niso rešena; na primer o vpra- 
šanju sistema dohodka v zdravstvu. Menim, da so današnja protislovja in 
neskladja, ki so- nastala med zdravstveno službo in zavarovanjem, pogojena 
prav s tem. Vemo, da smo že v preteklosti skušali razvijati sistem dohodka 
in da smo imeli že tudi storitve kot element dela zdravstvenih storitev. Kasneje 
smo spričo naraščajočih protislovij šli v proračunsko potrošnjo. Menim, da je 
vrnitev na pavšal korak nazaj, čeprav le-ta lahko vsebuje tudi elemente do- 
hodka, kolikor temelji na programu zdravstvenega varstva. Nadalje smo skušali 
na tem področju razvijati tako imenovani sporazum, ki ga moramo razvijati 
naprej, če hočemo, da bo samouprava lahko uspešno opravljala svoje delo. 
Menim, da so stališča zavarovancev in1 zdravstvene službe enotna o tem vpra- 
šanju. Razhajamo se samo v možnostih in odločanju glede obsega pravic. 

Nadalje bo treba rešiti vprašanje nadaljnje integracije v zdravstveni službi, 
racionalnega koriščanja kapacitet in njihove pravilne prerazdelitve. Prav tako 
bomo morali čimprej izvesti verifikacijo zdravstvenih zavodov, predvsem bol- 
nišnic. Šele tako bo mogoče razrešiti vsa protislovja, ki jih danes ugotavljamo. 

Opozoril bi še na vprašanje vloge, obveznosti in pravic družbeno-političnih 
skupnosti. Pravilno je bilo danes nakazano, da to še ni razčiščeno in tudi 
stališča opozarjajo, da zvezne teze ne postavljajo to vprašanje na pravo mesto. 
Menim, da nimajo prav tisti, ki pravijo, da z integracijo izgubijo integrirani 
zdravstveni zavodi svoje pravice. Poudaril bi, da je današnja vloga občinske 
skupščine ista, kot je bila v preteklosti, oziroma večja, ker mora voditi razvoj 
zdravstvenega varstva v tisto smer, kot to zahteva skupen interes vseh občanov 
in ne samo posameznih kategorij prebivalstva. Zato menim, da moramo imeti 
danes, ko razpravljamo o tem, kakšen naj bo ta sistem oziroma kaj naj predpiše 
zvezna zakonodaja, stalno pred očmi cilj naših hotenj in naše dosedanje dosežke. 

Zeli še kdo besedo? Ker se nihče več ne javi k besedi, zaključujem raz- 
pravo. 

Skupščina SR Slovenije bo o sistemu zdravstvenega varstva in zdravstve- 
nega zavarovanja ponovno razpravljala v mesecu juliju., Do tedaj bo treba pri- 
praviti predlog stališč za izpopolnitev sistema zdravstvenega varstva in zdrav- 
stvenega zavarovanja, o katerih bosta sklepala pristojna odbora in jih posredo- 
vala zvezni skupščini. Za pripravo predloga stališč predlagava s predsednikom 
republiškega zbora ustanovitev skupne komisije republiškega in socialno-zdrav- 
stvenega zbora. Ta komisija naj bi do 25. junija pripravila predlog stališč o 
izpopolnitvi sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja in ga 
predložila Skupščini SR Slovenije. Komisija naj bi imela devet članov, od 
katerih bi tri izvolil republiški zbor, tri socialno-zdravstveni zbor, dva člana bi 
imenoval izvršni svet, enega pa republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo. Predsednika komisije bo komisija izvolila izmed poslancev na svoji 
prvi seji. Predlagam, da v to komisijo iz vrst poslancev socialno-zdravstvenega 
zbora izvolimo dr. Mitjo Mrgoleta, Jožeta Nereda in Dolfeta Vojska. Se zbor 
strinja s takim predlogom? 
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Kdor je za ta predlog, naj, prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR 
Sloveniji. 

Predlog zakona je skupščini predložil izvršni svet, ki je na podlagi 294. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije tudi predlagal, da se predlog zakona sprej- 
me po skrajšanem postopku. Svoj predlog za skrajšani postopek je izvršni svet 
utemeljil s tem, da zakon o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji 
po ugotovitvi ustavnega sodišča SR Slovenije v svojih določbah ni usklajen 
z ustavo. Izvajanje zakona je tudi opozorilo na nekatere pomanjkljivosti, ki 
zadevajo tudi druga določila zakona in narekujejo njihovo spremembo oziroma 
dopolnitev v smislu predloga. Odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov našega zbora se je strinjal s predlagateljem, da se zakon sprejme po 
skrajšanem postopku iz razlogov, ki jih navaja predlagatelj. Odbor je še po- 
udaril, da se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v bistvu ne posega 
v sistem organizacije zdravstvene službe. V konkretnem primeru je skrajšanje 
postopka v tem, da zbor neposredno razpravlja in sklepa o predlogu zakona 
in tako preskoči prvo in drugo fazo> postopka, to je predlog za izdajo zakona in 
osnutek zakona. Zakon mora biti usklajen z ustavo v šestih mesecih od dneva, 
ko je bila objavljena odločba ustavnega sodišča. Zato je nujno, da skupščina 
predlog zakona sprejme po skrajšanem postopku. 

Dajem predlog o obravnavi predloga zakona po skrajšanem postopku na 
glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj, prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog o obravnavi predloga zakona po skrajšanem 
postopku sprejet. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog omenjenega 
zakona, poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, dodatno 
poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, poročilo zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije in amandma poslanca dr. Cirila 
Kumlja k predlogu zakona. Danes ste še prejeli stališča sveta regionalnega 
zdravstvenega centra v Ljubljani. 

Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog zakona? (Ne.) 
Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje je na današnji seji raz- 

pravljal o amandmaju poslanca dr. Cirila Kumlja. Prosim poročevalca odbora, 
da pojasni stališča odbora do tega amandmaja. Besedo ima poslanka dr. Bogo- 
mila Kranjc-Rošker. 

Dr. Bogomila Kranjc-Rošker: Dodatno poročilo k predlogu za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji zdravstvene službe 
v SR Sloveniji. 

Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje je na današnji seji obrav- 
naval amandma poslanca dr. Cirila Kumlja k predlogu zakona, zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Slove- 
niji, ki ste ga prejeli. Nadalje je obravnaval strokovno mnenje regionalnega 
zdravstvenega centra v Ljubljani o nadaljnjem obstoju samostojnega zdravstve- 
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nega doma Kočevje-Ribnica. Odbor je obravnaval tudi pripombe skupščine 
občine Ajdovščina in občine Tolmin k uvodoma omenjenemu predlogu zakona. 

Svet regionalnega zdravstvenega centra v Ljubljani je mnenja, naj tudi v 
prihodnje ostane samostojen zdravstveni dom za območje občin Kočevje in 
Ribnica. Svoje mnenje utemeljuje v bistvu z istimi razlogi, kot utemeljuje 
amandma poslanec dr. Ciril Kumelj, Ker ste obrazložitev amandmaja prejeli, 
razloge ne bi posebej poudarjala. 

Občinska skupščina Tolmin pripominja, da zdravstveni dom Tolmin ne 
izpolnjuje pogoja 40 tisoč prebivalcev in da bi po zakonitem roku moral 
prenehati s poslovanjem kot samostojen zavod. Meai, da z združitvijo tega 
zdravstvenega doma z drugimi zdravstvenimi zavodi verjetno ne bi bila reali- 
zirana osnovna intencija zakona izboljšanje kvalitete dela na področju zdravstva 
in pocenitev zdravstvenih storitev. Predlaga, da bi se zmanjšalo število pre- 
bivalstva kot pogoj za obstoj samostojnega zdravstvenega doma. Meni tudi, da 
bi bilo treba v večji meri upoštevati druge pogoje, zlasti pa geografsko lego. 
velikost teritorija sedanjega zdravstvenega doma oziroma oddaljenost posamez- 
nih krajev od predvidene nove zdravstvene organizacije. 

Občinska skupščina Ajdovščina navaja, da so pristojni organi v občini, 
ob obravnavi predloga zakona organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, 
ugotovili, da na območju goriške regije ni nikakršnih razlogov za spremembo 
obstoječe organizacije zdravstvene službe, ker je bila reorganizacija zdravstvene 
službe že pred leti izvršena. Občinska skupščina Ajdovščina ni dala zdrav- 
stvenemu domu soglasje za integracijo, ker ni razpolagala z analizami, ki bi 
utemeljevale upravičenost integracije. 

Mnenja so tudi, da zakon o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, 
kot tudi predlog zakona nista v skladu s 96. členom zvezne ustave in 86. členom 
republiške ustave. Opozarjajo na bojazen, da občinske skupščine ne bodo izdale 
odločbe o prenehanju zdravstvenega zavoda v skladu z drugim odstavkom 
4. člena predloga zakona, ker da je ta določba v nasprotju z zvezno in repu- 
bliško ustavo. Meni tudi, da kakršenkoli cenzus ne more biti izhodišče za orga- 
nizacijo določene dejavnosti družbenih služb, zlasti pa ne za organizacijo zdrav- 
stvene službe. 

Po vsestranski in obširni razpravi o amandmaju, strokovnem mnenju 
zdravstvenega centra v Ljubljani in pripombah občinskih skupščin je odbor 
sprejel naslednja stališča: 

— amandma poslanca dr. Cirila Kumlja ni sprejemljiv iz razlogov, ki jih 
je odbor že navedel v svojih poročilih. Vprašanje izjeme je bilo temeljito pre- 
diskutirano in so bili poslanci v razpravi že soočeni z razlogi, ki jih sedaj navaja 
poslanec in regionalni zdravstveni center. 

— predlog občinske skupščine Tolmin za omilitev pogoja števila prebivalcev 
ni sprejemljiv, ker izkušnje v svetu in pri nas kažejo, da ni možno zagotoviti 
uspešnega strokovnega in racionalnega poslovanja zdravstvenega doma za ob- 
močje, ki nima vsaj 40 000 prebivalcev. Omilitev tega pogoja bi po mnenju 
odbora imela za posledico dezintegracijo na področju zdravstva. 

V zvezi s pripombo občinske skupščine Ajdovščina, da zakon o organizaciji 
zdravstvene službe in predlog zakona nista v skladu z republiško ustavo, odbor 
pripominja, da je o ustavnosti zakona že razpravljalo ustavno sodišče SR 
Slovenije, ki je odločilo, da sta le 2 člena v nasprotju z republiško ustavo in 
to neskladje bo sedaj odpravljeno s predloženim zakonskim predlogom. 
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Odbor je ponovno razpravljal o amandmaju odbora republiškega zbora za 
zdravstvo in socialno politiko k 4. členu predloga zakona, po katerem naj bi se 
besedilo »do 30. junija 1968« nadomestilo z besedilom »do 30. septembra 1968«. 
Odbor je uvidel, da je predvideni rok 30. junij resnično prekratek, ker tisti 
zdravstveni zavodi, ki svojo organizacijo doslej še niso uskladili z zakonom, 
do konca meseca ne bi mogli na samoupravni bazi sprejeti ustreznih odločitev 
v zvezi z integracijo. Strinjam se s stališčem omenjenega odbora republiškega 
zbora, da bi vztrajanje na tako kratkem roku pomenilo, da želimo prisilno zdru- 
ževati zdravstvene zavode. Prizadeti zdravstveni zavodi namreč do konca me- 
seca ne bi mogli opraviti referendum o združitvi oziroma priključitvi. Zato je 
odbor sprejel amandma odbora republiškega zbora za zdravstvo in socialno 
politiko k 4. členu predloga zakona. 

Odbor je posebej poudaril, da bi morali prizadeti zdravstveni zavodi takoj 
sprejeti ustrezne ukrepe v zvezi z integracijo, in ne čakati do konca meseca 
septembra. Na ta način bi novi zdravstveni domovi lahko pravočasno pripravili 
vse potrebno za sklenitev pogodb s komunalnimi skupnostmi za leto 1969 v 
zakonitem roku. 

Ker je odbor sprejel amandma k 4. členu predloga zakona, je umaknil 
svoj amandma k 5. členu, po katerem naj bi zakon začel veljati naslednji dan 
po objavi v uradnem listu. 

Predstavnik izvršenega sveta ni sprejel amandmaja poslanca dr. Cirila Kum- 
lja, sprejel pa je amandma k 4. členu predloga zakona. 

Prosila bi,, če lahko kar razpravljam. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Morda bi se kasneje oglasila k raz- 
pravi, ker bi še prej predstavnik zakonodajno-pravne komisije podal mnenje 
komisije do amandmaja poslanca. 

Prosim predstavnika zakonodajno-pravne komisije, da pojasni stališča ko- 
misije do amandmaja. 

Bojan Volk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Po- 
ročilo zakonodajno-pravne komisije k predlogu zakona ste prejeli. Omejil bi 
se samo na amandma dr. Cirila Kumlja, do katerega zakonodaj no-pravna ko- 
misija z vidika skladnosti z ustavo in s pravnim sistemom nima pripomb. Z 
vsebinskega in tudi družbeno-političnega vidika pa komisija amandma zavrača. 
V poročilih odbora in komisije je namreč poudarjeno stališče, da se v sedanjem 
skrajšanem postopku obravnavajo spremembe in dopolnitve zakona, ki jih terja 
odločba ustavnega sodišča in druge nezahtevne in manjše spremembe, ki so 
dovolj razčiščene in sprejemljive. Amandma dr. Kumlja pa uvaja izjemo od 
pogojev, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni dom, ki bi lahko imela zelo daljno- 
sežne posledice pri reorganizaciji zdravstvene službe v naši" republiki. Take 
izjeme, če so umestne, je potrebno skrbneje pripraviti ter konzultirati vse 
prizadete organe in organizacije in zakon spremeniti v rednem postopku. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? Besedo ima poslanka dr. Bogomila Kranjc-Rošker. 

Dr. Bogomila Kranjc-Rošker: Naš odbor je zavzel jasno stališče 
do amandmaja. Ponovila bi svoje stališče pred zborom. Pred nami mora biti 
jasna pot. Ce bomo na tej poti omahovali in priznali status quo, kar pa ni 
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sprejemljivo in pomeni korak nazaj, bomo dopustili ponovno dezintegracijo 
v zdravstveni službi. Vsakemu mora biti jasno, da je razdrobljena zdravstvena 
služba draga, potrošnja sredstev sklada zdravstvenega zavarovanja manj kon- 
trolirana, planiranje za širše območje onemogočeno in da je več možnosti, da 
pridejo do veljave subjektivne in lokalistične težnje. Menim, da je dolžnost in 
potreba zdravstvenih delavcev, da se vključijo v reformna prizadevanja naše 
družbe. Veliki kolektivi v našem gospodarstvu precej razmišljajo o integraciji 
in sicer zaradi prednosti, ki jih integracija prinaša. Seveda, zdravstvo se ne 
more istovetiti z gospodarstvom, vendar pa nekaj podobnega velja tudi za 
družbene službe. Recimo: skupen nastop proti socialnemu zavarovanju, delitev 
dela, red v nagrajevanju, investicije, kadrovska zasedba. Vse to je za nas zelo 
pomembno. Jasno nam mora biti, da je integracija v zdravstvu proces, ki bo 
trajal dalj časa. To ni proces, ki ga lahko opravimo čez noč, saj mora biti 
opravljenih dosti nalog. Menim, da je za uspeh predvsem pomembno to, da se 
spremeni miselnost zdravstvenih delavcev. Otresti se moramo nezaupljivosti 
in ozkosti. Izgleda, da nam v sedanji situaciji pri realizaciji zakona dela težave 
to, ker še nismo izvedli verifikacije zdravstvenih zavodov. Najbrž bi se s stro- 
kovno verifikacijo posameznih zdravstvenih ustanov izognili marsikaterim te- 
žavam in zapletom, katerim smo sedaj priča. 

Menim, da je možno problem Ribnice in Kočevja rešiti po samoupravni 
poti tako, to sem tudi v odboru že večkrat poudarila, da se jim v okviru ali 
zdravstvenega doma Ljubljana ali kakšnega drugega zdravstvnega doma v sta- 
tutu prizna status ekonomske enote z večjimi pristojnostmi in pravicami glede 
gospodarjenja, kadrovske politike, planiranja in tako dalje. Te pravice pa bi 
morale biti v skladu s splošnimi normami, ki veljajo za matični zdravstveni 
dom. 

Sem proti amandmaju, ker menim, da moramo po začrtani poti naprej in 
da bi bilo z našim omahovanjem izvajanje zakona že apriori obsojeno na ne- 
uspeh. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovarišica docent dr. Ru- 
ža Segedin. 

Dr. Ruža Segedin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Oprostite, da se kot gost prva oglašam k razpravi. K temu me je izzvala tova- 
rišica Kranjčeva. Menim, da ne moremo enako pristopati k razpravi o amand- 
maju poslanca in prošenj, oziroma pripomb, ki sta jih poslali občinski skupščini 
Tolmin in Ajdovščina. Bistvena razlika je v tem, da je na ljubljanskem območju 
reorganizacija izvedena. Zdravstveni zavodi so združeni v nove zdravstvene 
domove. Izjemo tvorijo samo obratne ambulante, ki so se sklicevale na ustavo. 
To ni primer, na tistih območjih, kjer se kažejo težnje za dezintegracijo, to je 
območje Novega mesta z Belo krajino in Krškim in območje Goriške z Ajdov- 
ščino in Tolminom. Nasprotno, mi vemo, da so bili na Goriškem zdravstveni 
domovi, Ajdovščina, Gorica in Tolmin že soglasni glede združitve in izvedeni 
referendumi za združitev, na združitev pa niso pristale nekatere občinske skup- 
ščine v času, ko se je začela razprava pred ustavnim sodiščem. Ista je bila situa- 
cija v Novem mestu, kjer so tudi drugi razlogi dovedli do neizvajanja repu- 
bliškega zakona. Zato menim, da je- treba popolnoma drugače ocenjevati težnje 
enih in drugih. 
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Ce bi tako striktno tolmačili črke zakona, potem na ljubljanskem območju 
ne bi mogel obstajati še en zdravstveni dom in sicer ZD, ki zajema območje 
občin Logatec, Cerknica in Vrhnika, ker ne izpolnjuje pogoja 40 000 prebivalcev. 
Se pravi, tudi ta zdravstveni dom bi apriori moral biti priključen k Ljubljani, 
ker druge rešitve ni. Zakaj je regionalni zdravstveni center po več mesečnih, 
zelo tehtnih razgovorih z občinskimi skupščinami, zdravstvenimi domovi in z 
družbeno-političnimi organizacijami sprejel stališče, naj se ustanovita zdrav- 
stvena domova za območje občin Kočevje-Ribnica in za območje občin Vrhnika- 
Logatec in Cerknica. Prediskutirane so bile vse mogoče kombinacije. Izhajati 
moramo iz obstoječega zdravstvenega doma Ljubljana. Zdravstveni dom Ljub- 
ljana naj bi pokrival le mesto Ljubljano. Tudi zakon določa, naj bo v mestu samo 
en zdravstveni dom, Ljubjanske občine, razen občine Center, segajo daleč izven 
mestnega v periferna in celo v vaška območja. Mesto Ljubljana zajema 180 000 
prebivalcev. Ustanovitev takega zdravstvenega doma bi bila primerna kljub 
temu, da je svetovna zdravstvena organizacija določila gornji limit 150 000 pre- 
bivalcev, kot pogoj za strokovno in gospodarsko dobro voden zdravstveni dom, 
ki lahko racionalno in strokovno kvalitetno izvaja zdravstveno varstvo. Vendar 
je mesto koncentrirano območje s sorazmerno majhno kvadraturo in gosto na- 
seljenostjo, saj imamo v Ljubljani na 1 km2 203 prebivalce. Ljubljanske občine 
vključujejo tudi Medvode, Velike Lašče in Rakitno, da ne govorim še o ostalih 
manjših vaških predelih. Glede na obstoječo družbeno-politično ureditev ljub- 
ljanskih občin je bilo nujno, da se zdravstveni dom Ljubljana ustanovi za vseh 
pet občin, s populacijo nad 250 000 prebivalcev. Ostalo je odprto vprašanje 
občine Grosuplje, Kočevje in Ribnica. Glede Grosuplja so bile diskusije z Novim 
mestom za ustanovitev zdravstvenega doma Litija-Grosuplje in Trebnje, čeprav 
sega Trebnje v drugo komunalno skupnost in v drugo regionalno področje. 

Taka formacija bi predstavljala določeno zaokroženo geografsko območje, 
čeprav ne z najbolj idealnimi komunikacijami. Odpadla je možnost, da bi ta 
zdravstveni dom zajćmal tudi občine Trebnje, Litija in Grosuplje pa nimata 
dobrih komunikacijskih zvez, pa tudi ne bi izpolnjevale pogoja 40 tisoč pre- 
bivalcev. To se pravi, vsi pogoji za ustanovitev zdravstvenega doma na tem 
območju bi bili vprašljivi. Da ne zavlačujem, kljub temu, da tudi območje 
občin Vrhnika, Cerknica in Logatec ne izpolnjuje cenzusa glede števila prebi- 
valcev, je zdravstveni center v soglasju z vsemi činitelji na tem območju, dal 
soglasje za formiranje takega zdravstvenega doma. Šele kasneje se je priključil 
k temu notranjskemu zdravstvenemu domu tudi idrijski zdravstveni dom in 
z njim seveda izpolnjuje zakonske pogoje. Ce pa do te združitve z Idrijo ne 
bi prišlo, bi se najbrž danes prav tako postavljalo vprašanje nadaljnjega ob- 
stoja notranjskega zdravstvenega doma. Ce bi sledili črki zakona, bi imeli 
danes zdravstveni dom Ljubljana, ki bi ne zajemal samo obstoječega območja 
zdravstvenega doma, ampak tudi še območje sedanjega zdravstvenega doma, 
Kočevje-Ribnica, in še celotno Notranjsko. To se pravi, da bi ta zdravstveni 
dom praktično zajemal skoraj celotno regijo. Strokovno vodenje takega zdrav- 
stvenega zavoda na tako širokem območju pa najbrž ne bi bilo uspešno. Vpra- 
šanje ekonomskih enot situacije ne rešuje. Ne bi bil problem v finančno-eko- 
nomskem vodenju takega zdravstvenega doma, tudi če bi zajemal še Ribnico 
in Kočevje. Gre za strokovno obvladovanje in strokovno vodenje takega zdrav- 
stvenega doma. Menim, da je to bistveno vprašanje. Iz amandmaja dr. Kumlja 
ste razbrali, kakšna je razsežnost Kočevja in Ribnice in kakšna je gostota 
prebivalstva na tem območju. Zdravstveni dom Kočevje-Ribnica pokriva če- 
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trtino celotne naše regije. Od 4000 km2 jih odpade nekaj več kot 1000 km2 

na Kočevje in Ribnico z gostoto 35 prebivalcev na km2. Take situacije ni na 
tistih območjih, kjer bi se formirali novi zdravstveni domovi. Zato je tudi 
neutemeljeno pričakovati, da bi se s kakršnokoli integracijo v okviru Ljub- 
ljane zdravstvena služba na tem področju pocenila. Ker take redke nase- 
ljenosti kot jo imamo na tem področju ni nikjer drugje v Sloveniji, saj je 
gostota na območju občine Kočevje 20 prebivalcev na km2. Zato je nujno, da 
je zdravstvena služba na takem območju dražja. S tako združitvijo ne bi do- 
segli intencije zakona — racionalnejše poslovanje — pač pa negativne posledice, 
saj strokovno obvladovanje tako širokega območja ne bi bilo uspešno. 

Ne želim podrobno govoriti o tem, kaj so novi zdravstveni zavodi že storili 
od 1. 1. 1968 upoštevajoč, da jih čaka verifikacija. Je bistvena razlika med temi 
združenimi zdravstvenimi zavodi in tistimi, ki se še niso združili in samo ča- 
kajo, kaj jim bo sedanji predlog zakona prinesel. Naj povem le ukrepe, ki jih 
je sprejel ZD Kočevje-Ribnica. ZD Kočevje-Ribnica je že od vsega začetka v 
sodelovanju z regionalnim zdravstvenim centrom pristopil zlasti k strokovnemu 
dvigu kadra in k namestitvi novega zdravstvenega kadra, da se v celoti dvigne 
strokovno delo na tem območju in da se zagotovi tudi strokovna rast z novimi 
kadri ter kvalitetnejše zdravstveno varstvo čim večjemu številu prebivalcev. 
Trdno sem prepričana, če do te integracije ne bi prišlo, da bi imeli enako situa- 
cijo, kot jo imamo v zdravstvenih domovih, ki se do danes še niso integrirali in 
ki samo čakajo na eventualno možnost izjeme. 

Ko je svet regionalnega zdravstvenega centra dne 4. 6. ponovno razprav- 
ljal o tej nastali situaciji, je bil tudi mnenja, naj bi izvršni svet z zakonom dobil 
pooblastilo, da bi na predlog republiškega zdravstvenega centra dajal soglasje 
za ustanovitev zdravstvenih domov, če ne izpolnjujejo katerega od pogojev in 
da so ostali pogoji, ki jih zakon določa, pomembnejši, kot pa samo število pre- 
bivalcev. 

Svet centra je bil mnenja, da tako določilo zakona ne bi predstavljalo ne- 
varnosti za realizacijo samega zakona v tem smislu, da bi bilo prošenj in zahtev 
za ustanovitev samostojnih zdravstvenih domov morda še več, kot jih je danes 
znanih. Verjetno je že sam izvršni svet (ki je nosilec in izvajalec politike, ki jo 
sprejema skupščina) dovolj močno zagotovilo, da ne bi prišlo do formiranja 
zdravstvenih domov tam, kjer niso podani objektivni pogoji, da se zlasti upo- 
števa cenzus. Poleg tega bi izvršnemu svetu moral dajati mnenja republiški 
zdravstveni center, izjemno ustanovitev zdravstvenih domov pa naj bi predla- 
gali regionalni zdravstveni centri. Ker pa vemo, da so že v sedanjih fazah regio- 
nalni zdravstveni centri imeli svoja stališča do formiranja zdravstvenih domov 
in kljub temu, da se ta niso realizirala, ni nobenega upravičenega strahu, da bi 
s takim amandmajem spravili v nevarnost realizacijo samega zakona. 

Oprostite mi, če sem bila obširna. Menim, da resnično ne bi bilo prav z 
enakega gledišča obravnavati situacijo, ki je že nastala, oziroma ki naj bi 
nastala na posameznih območjih v Sloveniji. Ocena je lahko bistveno različna, 
kaj je z ozirom na objektivno situacijo bilo možno narediti. Kar zadeva kon- 
kretno Kočevje in Ribnico, moram poudariti, da je nemogoče ločiti del občine 
in jo priključiti za to, da izpolniš cenzus. To se pravi, da bi občino, konkretno 
Vič, morali deliti, in sicer bi mestno območje priključili k zdravstvenemu domu 
Ljubljana, izvenmestno pa k zdravstvenemu domu Kočevje-Ribnica. Od nekod 
bi morali pobrati še nekaj tisoč prebivalcev samo zato, da bi se populacijsko 
zagotovila formacija zdravstvenega doma, ki bi bila umetna tvorba, ki bi tudi 
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povzročala nove probleme ne samo občinskim skupščinam, ki so nosilci zdrav- 
stvene politike, ampak tudi samim zdravstvenim zavodom glede na obstoječ 
sistem financiranja, tako s strani socialnega zavarovanja, družbeno-političnih 
skupnosti kot delovnih organizacij. Zato bi ponovno poudarila, da je nepravilno 
z enakega gledišča obravnavati eno ali drugo območje in te dezintegracijske 
procese, če se jih že tako imenuje, ki so nastali in ki želijo nastati na območju 
Slovenije. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima dr. Jože Marolt, direktor 
zdravstvenega doma Ljubljana. 

Dr. Jože Marolt: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tovarišice 
in tovariši poslanci. Docent dr. Šegedinova je kot predsednik regionalnega 
zdravstvenega centra v Ljubljani obrazložila situacijo glede zdravstvenega doma. 
Mogoče bom nekatere stvari ponavljal. 

Ljubljanski zdravstveni dom zajema območje 1333 km2 in ima 268 500 stal- 
nih prebivalcev in ca. 15—20 000 začasno prijavljenih prebivalcev v srednjih 
in strokovnih šolah ter na univerzi. Zdravstveno varstvo nudi tudi približno 
11 000 prebivalcem, ki dnevno prihajajo v Ljubljano. Upoštevati je treba tudi 
letni prirastek okoli 6000 prebivalcev. Sam zdravstveni dom Ljubljana zajema 
območje vseh petih ljubljanskih občin in občine Grosuplje ter ima z današnjim 
stanjem 1062 zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev. Zakon določa, da je v 
mestu lahko samo en zdravstveni dom. Ljubljanske občine pa zajemajo tudi 
izven mesta območja npr. Medvode, Rakitno, Velike Lašče, Dobre polje itd. ZD 
Ljubljana pa zajema tudi občino Grosuplje, ustanovitelj tega zdravstvenega 
doma pa je mestni svet Ljubljane. 

Dosedanja reorganizacija nam je že dala precej rezultatov, vendar moram 
poudariti, da se dnevno srečujemo z neštetimi organizacijskimi problemi. V 
bistvu so tu konservativne tendence, ki težijo k ohranitvi status quo, k samo- 
upravljanju po starih hišah itd. Konsolidacijo zavoda bomo dosegli v enem do 
dveh letih in s tem bomo dosegli tudi praktične dosežke reorganizacije. 

Naj opozorim na trenutne probleme: ni še rešeno vprašanje centralnih 
dispanzerjev, kot učne in demonstracijske baze. Nekatere strokovne komisije 
so predlagale, naj damo tem dispanzerjem poslovno samostojnost. Glede na 
diskusijo tovarišice dr. Roškarjeve sem se tudi javil k diskusiji, da bi prav 
na ta problem opozoril. Mi imamo plaz zahtevkov posameznih služb po poslovni 
samostojnosti. Menim, če bi- jim ugodili, ne bi dosegli smotrne integracije. Prak- 
tično bi ločili populacijo na posamezne službe in bi s tem vsaka služba ščitila 
samo svoje interese, s tem pa bi težko dosegli koordinacijo v izvajanju enovi- 
tega in kontinuiranega zdravstvenega varstva. S problemom poslovne samo- 
stojnosti smo imeli velike težave že v času integracije v decembru, ker je po- 
slovno samostojnost zahteval bivši zavod za zdravstveno varstvo študentov, 
zdaj jo pa zahtevajo bivši centralni dispanzerji in status quo v organizaciji, da 
izvajajo zdravstveno varstvo samo za območje občine Ljubljana-Center, kjer 
pride en pediater na 600 otrok, zdravstveni dom pa je sprejel normativ en 
pediater na 1500 otrok. 

Tudi učna baza se financira samo iz sklada zdravstvenega zavarovanja. To 
so težki problemi. Očita se mi, da kot direktor zdravstvenega doma, ker hočem, 
da se ta situacija razčisti, zaviram zgodovinske napredke. Zdravstveni dom ima 
kljub temu, da je v mestu, nezadovoljivo kadrovsko strukturo, tako glede po- 
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sameznih profilov zdravstvenih delavcev, kot v upravni službi. Podedovana 
situacija zahteva, da ponovno izvedemo prerazporeditev kadrov. Ta prerazpore- 
ditev se nam je zavlekla in zdaj kolektiv še ni notranje konsulidiran. Problemov 
je nešteto. Ti problemi v Ljubljani evidentno kažejo, da komaj obvladujemo 
sedanjo situacijo in da s pripojitvijo območja Kočevje, ki ga dobro poznam, — 
kot splošni in obratni zdravnik sem bil tam 5 let, v Ljubljani sem zdaj 7 let — 
problemi tega območja ne bi mogli biti prioritetni. Organizacija in vodenje 
službe na tako velikem teritoriju ne more biti smotrna niti cenejša. Praktično 
bi bila to administrativna združitev po sili zakona s prizvokom, da sta že nova 
zdravstvena domova Kočevje-Ribnica in zdravstveni dom Ljubljana eksempla- 
rična ponovo reorganizira zato, da se doseže združitev na ostalih območjih. 
Upoštevati je treba, da smo mi izvedli reorganizacijo po zakonu, medtem ko je 
druga območja niso izvedla. Oba kolektiva sta konstituirana, oba kolektiva sta 
že na svojem svetu zavzela negativno stališče glede integracije. Nismo imeli še 
zadostnih obrazložitev, vendar smo bili obveščeni o razpravi na zdravstvenem 
centru. Menim, da bi s priključitvijo ZD Kočevje*-Ribnica nastale težave. Ta 
zdravstveni dom ima svoje probleme, tudi kadrovske, vendar bo glede dispan- 
zerske službe izpolnil pogoje za verifikacijo, saj se bodo ti zdravstveni delavci 
še dokvalificirali. Zdravstveni dom Kočevje-Ribnica bo torej sam kril strokovne 
potrebe svoje populacije. Sem ognjevit zagovornik integracije v osnovni zdrav- 
stveni službi. Ze 10 mesecev izvajam zakon v Ljubljani. Vendar menim, da 
mora biti cilj integracije jasen, ne pa sama črka zakona. Samo predstavljajmo 
si, kako bi bilo z referendumom v teh dveh kolektivih. Vemo, kakšne težave 
smo imeli pri izvajanju referenduma ob združitvi 18 samostojnih zdravstvenih 
zavodov, — ki so se združili z zdravstvenim domom Ljubljana — in še štirih 
obratnih ambulant. V Ljubljani imamo še pet obratnih ambulant izven zdrav- 
stvenega doma. 

Tovariši in tovarišice poslanci. Sami presodite po svoji vesti, ali je umestno 
že izvedeno reorganizacijo zdravstvene službe po šestih mesecih ponovno reor- 
ganizirati. Menim, da je treba doseči reorganizacijo tam, kjer še sploh ni bila 
izvedena in da sem s tem vse povedal, kar sem hotel. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima dr. Ciril Kumelj. 

Dr. Ciril Kumelj: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci. Amand- 
ma, ki sem ga predlagal k predlogu zakona in o katerem danes razpravljamo, 
ste sicer prejeli pred nekaj dnevi. Tudi moja dva predgovornika sta ga temeljito 
obrazložila. Ker pa želim, da bi si pred samim glasovanjem osvežili spomin, mi 
dovolite, da ga na kratko obrazložim še s tega mesta. 

K amandmaju, da se izjemoma lahko ustanovi zdravstveni dom za ob- 
močje, ki ne dosega števila prebivalstva, izpolnjuje pa druge pogoje in da dovo- 
ljenje za takšno ustanovitev izvršni svet SR Slovenije potem, ko dobi o tem 
mnenje pristojnega regionalnega zdravstvenega centra, dajem naslednjo obraz- 
ložitev in pojasnilo, kaj me je vodilo pri odločitvi, da sem predlagal omenjeni 
amandma. 

Zakon o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, ki je bil sprejet 
pred dobrim letom, določa v 14. členu pogoje za ustnovitev zdravstvenega doma. 
Pogoji so naslednji: patologija prebivalstva, geografske razmere, prometne zveze 
ter demografska in urbanistična zaokroženost območja. Na zadnjem mestu je 
omenjen tudi pogoj glede števila prebivalstva 40 000. 
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Kmalu po sprejetju tega zakona so se na območju občin Ribnica in Kočevje 
začele priprave za reorganizacijo zdravstvene službe v skladu z zakonom. Pro- 
učevane so bile številne variante (eventualna združitev z zdravstvenimi domovi 
Ljubljana, zdravstvenim domom Grosuplje, zdravstvenim domom Novo mesto 
in zdravstvenimi domovi za Notranjsko). Po vsestranskih in temeljitih razpra- 
vah v iniciativnih odborih, kolektivih zdravstvenih domov, občinskih skupšči- 
nah in družbeno-političnih organizacijah je bilo ugotovljeno, da nobena od teh 
variant ni sprejemljiva, ker v celoti ne ustreza osnovnim pogojem zakona. 
Ribniško-kočevska kotlina nima praktično nobenih prometnih zvez z novome- 
škim, belokranjskim in notranjskim območjem in tudi ne z območjem občine 
Grosuplje. 

Dobra prometna povezava je le z Ljubljano. Vse bolj je prevladovalo spo- 
znanje, da bi bila najbolj umestna rešitev, če bi za to območje, ki predstavlja 
demografsko in urbanistično zaokroženo celoto in ima enako patologijo prebi- 
valstva, ustanovili samostojen zdravstveni dom kljub temu, da ne izpolnjuje 
pogoja glede števila prebivalcev. To območje ima namreč po zadnjih podatkih 
29 400 prebivalcev, zdravstveni dom pa nudi zdravstveno varstvo še za ca. 4000 
prebivalcev iz sosednje Hrvatske. 

Pri sprejetju odločitve, da se za območje občin Ribnica in Kočevje ustanovi 
samostojen zdravstveni dom, je bilo upoštevano, da je tudi sam predlagatelj, 
zakon o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji — izvršni svet — pred- 
videl tako rešitev. To je namreč razvidno iz obrazložitve zakonskega predloga. 
Torej je že predlagatelj uvidel specifičnost tega območja. 

Svet regionalnega zdravstvenega centra v Ljubljani je na seji dne 11. 9. 
1967, ko je razpravljal o reorganizaciji zdravstvene službe na območju ljubljan- 
ske regije, sprejel stališče, naj se za to območje, čeprav ne izpolnjuje vseh za- 
konskih pogojev, ustanovi samostojen zdravstveni dom. Pri stališču, naj ima 
to območje samostojen zdravstveni dom, je svet omenjenega centra vztrajal tudi 
na zadnji seji dne 4. t. m., dne 7. 6. 1968 pa je poslal Skupščini SR Slovenije 
temeljito strokovno mnenje, ki ste ga danes prejeli. 

Da gre za specifičnost tega območja, naj v ilustracijo navedem samo nekaj 
podatkov: celotna ljubljanska regija ima 4327 km2, od česar odpade na kočevsko- 
ribniško kotlino skoraj četrtino — 1022 km2. Gostota prebivalstva je na tem ob- 
močju najnižja, saj znaša 35 prebivalcev na km'2, medtem ko je poprečje ljub- 
ljanske regije 104 prebivalce na km2. Ker zajema območje novega zdravstve- 
nega doma Ljubljana območje 1023 km 2 in ima 268 500 prebivalcev, bi z eventu- 
alno priključitvijo zdravstvenega doma Kočevje-Ribnica zajemal novi zdravstveni 
dom Ljubljana polovico ljubljanske regije in bi moral zagotavljati zdravstveno 
varstvo za ca. 300 000 prebivalcev. 

Novi zdravstveni dom Kočevje-Ribnica je bil ustanovljen v zakonitem roku 
in je registriran pri pristojnem sodišču. Na široki samoupravni bazi je bil spre- 
jet statut in drugi samoupravni akti. Sprejeta je bila nova organizacija dela in 
sistematizacija delovnih mest. Izvedena integracija je terjala ogromne napore 
zdravstvenih in drugih delavcev ter tudi precej finančnih sredstev. Razumljivo 
je torej, da ni več mogoče pričakovati od kolektiva, da bi še kdaj na samo- 
upravni podlagi sprejel drugačne odločitve v zvezi z integracijo. Pri tem naj še 
poudarim, da so tudi vsi republiški organi vedeli za potek in rezultate inte- 
gracije na območju občin Kočevje in Ribnica ter da z njihove strani ni bila 
dana prizadetim zdravstvenim zavodom nobena pobuda oziroma predlog za 
primernejšo rešitev. Tudi ni bila z njihove strani osporavana izvedena integra- 
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cija. Zato sem bil prepričan, da bo predlagatelj zakonskega predloga upošteval 
izkušnje in probleme, ki so se pojavili v zvezi z organizacijo zdravstvene službe 
ter z ustrezno spremembo zakona omogočil uveljavitev logičnih in racionalnih 
rešitev. 

Odveč se mi zdi poudariti, da s priključitvijo zdravstvenega doma Kočevje- 
Ribnica k zdravstvenemu domu Ljubljana ne bi dosegli osnovnega namena 
reorganizacije zdravstvene službe, to je izboljšanje organizacije dela in racio- 
nalizacijo poslovanja. Taka združitev bi pomenila le izhod v skrajni sili, da se 
zadosti določbi zakona. V tej zvezi bi poudaril, da je zdravstveni dom Ljubljana 
že registriran. Kot ste slišali, je že sprejel samoupravne akte, uredil svojo no- 
tranjo organizacijo dela in določil novo sistematizacijo delovnih mest. Tudi ni 
prezreti, da mora nov zdravstveni dom Ljubljana, ki združuje številne prej 
samostojne zdravstvene institucije - kot ste tudi že slišali — reševati številne 
pereče probleme na samem območju mesta Ljubljane. Ker so ti problemi vsem 
znani, jih ne bi omenjal. Zato po mojem globokem prepričanju zdravstveni dom 
Ljubljana ne bi mogel uspešno opravljati svojih nalog, če bi zajemal še kočev- 
sko in ribniško kotlino. 

Razumljiva mi je bojazen nekaterih članov odbora našega zbora, — ki je 
bila tudi danes že omenjena, da bi dovolitev izjem omogočila dezintegracijske 
procese. Po mojem mnenju pa se lahko takim negativnim procesom izognemo 
s tem, da že ob sprejemanju predloga zakona izvršni svet in skupščina jasno 
povesta, za katera območja so izjeme utemeljene. Menim, da republiški organi, 
ki spremljajo reorganizacijo zdravstvene službe, dobro poznajo situacijo na 
terenu. Zato po mojem mnenju niso potrebne nobene dodatne analize glede 
dovolitve eventualnih izjem. Potreben je le jasen koncept in večja odločnost 
za njegovo realizacijo. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec dr. Mihael 
Petrovič. 

Dr. Mihael Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Ker so moji predgovorniki že našteli vse argumente, ki govore v prid 
obstoja zdravstvenega doma Kočevj e-Ribnica, mi mnogo ne ostane. Potrdil bi 
samo to, da so vse navedbe, ki so bile s tega mesta izrečene, točne. Regionalni 
zdravstveni center Ljubljana, občinske skupščine, samoupravni organi obeh 
zdravstvenih domov, kakor tudi iniciativni odbor, ki je vodil združitev zdrav- 
stvene službe na območju občine Ribnica in Kočevje, je temu problemu posvetil 
precej pozornosti in ni našel drugega izhoda, kot ga predstavlja dana rešitev. 

Želel bi poudariti predvsem nekaj. Že sem slišal določene očitke, da tej 
rešitvi morda botrujejo tudi določene lokalistične in subjektivne težnje. 

Ta očitek bi želel ovreči. Tudi predhodniki so že povedali, da je obstajala 
s strani zdravstvenih delavcev obeh zdravstvenih domov pripravlejnost, da se 
združi to območje z zdravstvenim domom Ljubljana. Prav tako so to priprav- 
ljenost izrekli tudi obe občinski skupščini, čeprav smo se eni kot tudi drugi 
zavedali, da je to popolnoma formalna rešitev in da ne bo ničesar prispevala 
v pogledu dviga strokovnosti in ekonomičnejšega oziroma bolj racionalnega 
poslovanja. Ta rešitev bi dejansko predstavljala samo zadostitev zahtevi po 
cenzusu 40 000 prebivalcev. Po dolgotrajnih debatah smo se pač odločili za 
rešitev, ki jo imamo danes. Ta rešitev se nam je zdela že od vsega začetka 
smotrna in logična. Lahko rečem, da je ta združeni zdravstveni dom, v kratkem 
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času svojega obstanka, to se pravi v dobrem polletju dokazal, da so bile te 
naše domneve pravilne. V delu zdravstvenega doma je namreč dejansko prišlo 
do določenih sprememb, o katerih je bilo tukaj že govora. Prišlo je do kadrov- 
skih sprememb, do zamenjave administrativnega osebja s strokovnim osebjem. 
To pa je razumljivo terjalo znatne napore in naletelo tudi na odpor pri vseh 
prizadetih. 

Slišali smo tudi vse argumente, ki govorijo proti združitvi zdravstvenega 
doma Kočevje-Ribnica z zdravstvenim domom Ljubljana in teh stvari ne bi 
ponavljal. Prav tako se strinjam z mnenji predgovornikov, da eventualno spre- 
jetje tega amandmaja ne pomeni nobene nevarnosti v tem smislu, da bo ta 
amandma sprožil dezintegracijske procese. Menim, da je izvršni svet sposoben 
oziroma bi vsaj moral biti sposoben pravilno odločati o zahtevkih po izjemah. 
Osebno nisem prepričan, da bi taka integracija, to se pravi integracija združe- 
nega zdravstvenega doma Kočevje-Ribnica z zdravstvenim domom Ljubljana, 
ustrezala osnovnemu namenu zakona, strokovnosti in ekonomičnejšemu poslo- 
vanju. 

Ponovno naj poudarim to, kar sem že, da bi ta rešitev predstavljala samo 
formalnost, ki bi pa povzročila znatne težave. Menim, da je cenzus 40 000 pre- 
bivalcev samo orientacijsko število, ki ne more biti edino merodajno in da so 
ostali pogoji, demografski, geografski in komunikacije enako pomembni, če 
ne morda bolj pomembni. Zato prosim člane tega zbora, da pri glasovanju o 
amandmaju upoštevajo to dejstvo in da se zavedajo, da bi zavrnitev amand- 
maja povzročila znatne težave ne samo na območju Kočevja in Ribnice, ampak 
tudi ljubljanskemu zdravstvenemu domu. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec Martin Jelačin. 

Martin Jelačin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ne bi rad ponavljal, kar je bilo že rečeno. Rad bi pa povedal svoje mnenje 

in mnenje mojih volivcev, ki jih zastopam. Verjetno bi ne bilo nikogar v naši 
občini, kakor tudi drugod ne, ki bi nasprotoval intencijam zakona o organiza- 
ciji zdravstvene službe, če bi ta zakon slonel na nekih ekonomskih ali drugih 
pokazateljih, ki narekujejo potrebo po tako zasnovani organizaciji. Ze samo 
ugotovljeno dejstvo, da gremo v reorganizacijo zdravstvene službe, ne da bi za 
to imeli izdelanih ekonomskih analiz ali vsaj meril, ki bi zagotavljala vidne 
uspehe, kaže, da delamo to zato, ker je v modi integracija. Menim, da kar je 
organizacijsko potrebno spremeniti v Ljubljani, ni potrebno v Trbovljah, Po- 
stojni, Tolminu ali v Kočevju. Verjetno je popolnoma normalno, da je na ob- 
močju enega mesta en sam zdravstveni dom. Tudi v občini naj bi bilo tako. 
Ne vem pa, če je prav, da je neka gola številka (cenzus), absolutno merilo, ki 
garantira, da bo po centralizaciji vse v redu. S tem pa tudi odvzemamo inicia- 
tivo in tudi pravico občinam, da si po svoje urejajo zdravstveno službo. Kot 
že omenjeno, nimamo konkretnih dokazov oziroma pokazateljev, ki bi uteme- 
ljevali, da za vsako ceno spreminjamo nekaj, kar je že vpeljano in prilagojeno 
krajevnim potrebam, glede na patologijo, krajevne razmere in obseg pravic 
oziroma potreb. Pri tem pa nismo nikjer vprašali za mnenje tistih, ki jim je 
zdravstvena služba namenjena. Dosedaj je v navadi le to, da zavarovance ob- 
vestimo, da njihovi prispevki ne zadostujejo za tako obsežne pravice in da mo- 
ramo vpeljati dodatne prispevke ali obseg pravic zmanjšati. Zato se vprašam, 
če je to prav. Iz dneva v dan se črtajo naravne meje med občinami. Vse več je 
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medobčinskega sodelovanja na raznih področjih družbene in gospodarske dejav- 
nosti, pa kljub temu ni mogoče vseh vprašanj urejati v merilu medobčinskega 
sodelovanja, posebno ne tistih vprašanj, ki zadevajo splošne pravice in dolžnosti 
s področja šolstva in zdravstva. Zato upravičeno obstaja bojazen, da bo zopet 
nekdo prizadet in prizadet bo prav gotovo zavarovanec, občan, katerega ne 
vprašamo za mnenje. 

V 59. in 60. členu tega zakona dajemo možnost zasebne zdravstvene prakse, 
torej ni cenzusa. Cenzus velja le za obstoj zavoda. Zato se sprašujem, zakaj taka 
nasprotja. Na koncu bi poudaril še to, da je prav na tem zboru zahtevano in 
tudi obljubljeno, da se bo storilo vse, da pridemo do enotnih, prepotrebnih nor- 
mativov v zdravstvu ter da bodo sprejeti ukrepi za pocenitev zdravstvene 
službe, kakor tudi za racionalizacijo administrativnega poslovanja v zdravstvu;. 
Do sedaj od vsega tega ni nič ali bore malo napravljenega. Tudi v bodoče ne 
bomo dosegli zaželenih rešitev, če ne bomo zdravstvene službe reševali kom- 
pleksno in vzporedno z vsemi gibanji družbeno gospodarskega razvoja. Čas bi 
bil, da bi za tako velike spremembe imeli tudi objektivne dokaze, da je to 
potrebno in da ni to samo eksperiment. Prav stalne spremembe in nedosledno 
izpeljani sistemi organizacije zdravstvene službe, od obratnih ambulant prek 
zdravstvenih domov do zdravstvenih centrov hromijo zdravstveno službo. Zato 
se ne strinjam s tistimi, ki utemeljujejo take spremembe, konkretno ta zakon 
samo s stališča formalnih, ustavnih in zakonitih pravic, da se te neskladnosti 
odpravijo. Prepričan sem, da to ni stvar subjektov, pač pa družbena skrb, da se 
ustvarijo taki pogoji dela v zdravstvu, ki bodo pogojeni s potrebami in mož- 
nostmi. 

Končno bi še povedal, da se z odgovorom na poslansko vprašanje ne morem 
strinjati, ker je dan nejasen odgovor na tista vprašanja, ki sem jih zastavil. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima dr. Milan Hodalič. 

Dr. Milan Hodalič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Dovolite 
mi, da samo z nekaj skromnimi mnenji podprem svoje predgovornike. Morda 
ne bi bilo napačno, če bi za moto povzel besede prof. dr. Kersiča iz Škole narod- 
nog zdravlja »Andrije Štampar« v Zagrebu, enega naših najvidnejših strokov- 
njakov za organizacijo zdravstvene službe in ekspertov svetovne zdravstvene 
organizacije za ta vprašanja. Dobesedno navajam njegov citat: »Zdravstveni je 
dom, ki zajema več kot 80 000 prebivalcev, je v svojem delu neučinkovit in 
preobsežen po svojem administrativnem aparatu.« Na te besede sem se spomnil, 
ko sem mislil, koliko prebivalcev bi zajemal sedanji zdravstveni dom Ljubljana, 
če bi mu v smislu zakona priključili tudi zdravstveni dom Kočevje. Ne glede 
na to, da bi se po svoji teritorialni razsežnosti že kar precej približal tistemu 
merilu iz pesmi »Od Urala do Triglava«, saj bi bila njegova južna meja na 
Krvavcu, severna pa na Čabru, bi imel tudi nad 300 000 prebivalcev. Pa tudi 
če pustimo ob strani vsa ta dejstva, še vedno ostane geografska situacija Ko- 
čevja in njegove okolice. Področje, ki ga zajema sedanji zdravstveni dom Ko- 
čevje, je res v pravem pomenu bazen, ki ima, kot je bilo že povedano, eno samo 
dobro zvezo z ostalimi deli v republiki, to je cesta Ljubljana—Kočevje. V zim- 
skem času, ko postane tudi ta zveza včasih problematična, pa živi ta bazen 
svoje odmaknjeno življenje, kar blizu narodnemu pregovoru »car daleko, a bog 
visoko«. 
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Slišali smo, da je odklonitvi amandmaja botrovala tudi misel, da bi bila 
odločitev skupščine, da ostane zdravstveni dom Kočevje samostojni zdravstveni 
dom, precedens za ostale zdravstvene domove v Sloveniji. Ne vem, toda te bo- 
jazni ne vidim, saj smo se po izidu zakona združevali v velike zdravstvene usta- 
nove baje z veseljem in navdušenjem. Če smo se, potem zakaj nenaden strah, 
da bi zaradi kočevskega primera hoteli tudi drugi zdravstveni domovi po poti 
odcepitve. Če pa te težnje odcepitve še obstajajo in če jih zdravstveni delavci 
tudi strokovno podpirajo ali celo utemeljujejo, potem se moram vprašati, kako 
smo mislili, ali kako so mislili takrat, ko se je sprejemal zakon o organizaciji 
zdravstvene službe v Sloveniji. Menim, da bi na podlagi teh nekaj mnenj pred- 
lagal našemu zboru, da kljub temu premislimo o odločitvi, ali zakon zadevno po- 
pravimo ali ne, saj nam to narekuje zdrava kmečka pamet in drugače ne 
moremo. Gora okoli Kočevja z nobenim zakonom ne bomo mogli premakniti. 

Predsednik Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovari- 
šica Majda Gaspari. 

Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši poslanci. Da ne bi bilo na- 
pačnih tolmačenj, menim, da je prav, da vam povem naslednje: naš sekretariat 
se je že v gradivu, ki je bilo poslano skupščini meseca februarja v zvezi s po- 
trebnimi spremembami zakona o organizaciji zdravstvene službe in kasneje 
tudi predlagatelj — izvršni svet — v predlogu za spremembo zakona soočil z 
dejstvom, da obstaja nek zdravstveni dom, ki mu je pristojni regionalni zdrav- 
stveni center S sklepom dal pristanek za obstoj, ki pa ne izpolnjuje zakonskih 
pogojev. O tem sklepu regionalnega zdravstvenega centra smo razpravljali že 
v preteklem letu na posvetovanju z regionalnimi zdravstvenimi centri. Moram 
poudariti, da so vsi predstavniki iz regionalnih zdravstvenih centrov soglasno 
menili, da se ne bi smeli posluževati take prakse. Dejstvo, da se je na dolo- 
čenem območju zdravstvena služba reorganizirala na predpostavkah, ki niso v 
skladu z določili zakona, smo, kot sem že omenila, upoštevali v prvotnem gra- 
divu in v predlogu zakona ter predlagali spremembo zakona, tako rekoč v ena- 
kem besedilu kot jo vsebuje amandma poslanca Kumlja, samo z razliko, da 
naj da mnenje izvršnemu svetu republiški zdravstveni center, ne pa regionalni 
zdravstveni center. Torej predlog za spremembo zakona je bil skupščinskim 
organom predložen v takem besedilu. Po temeljiti in vsestranski razpravi v obeh 
pristojnih odborih skupščinskih zborov pa je prišlo do zaključka, da ni umestna 
taka sprememba, ki smo jo predlagali in odbora nista podprla predloga, da bi 
izvršni svet dobil pooblastilo, da v posameznih primerih lahko odstopi od določb 
zakona. O teh stališčih in sklepih odborov je bil izvršni svet informiran in se je 
glede na enotna in povsem sinhronizirana mnenja obeh odborov sprijaznil z 
njihovimi ugotovitvami in jih je sprejel, tako da je predlog zakona rezultat 
stališč, ki so bila dokončno difinirana v skupščinskih odborih. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Prosim. Besedo 
ima poslanec Štefan Sreš. 

Štefan Sreš: Menim, da si moramo postaviti določeno vprašanje. Na 
vse te stvari, o katerih so danes govorili diskutanti, smo opozarjali pred enim 
letom. So bili predlogi konkretno z našega območja, da bi bil cenzus 30 000 
prebivalcev, na nekaterih območjih pa so bili za cenzus 25 000 prebivalcev. Mi 

21* 
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smo že pred enim letom, ko smo zakon, ki je bil 1 leto v javni razpravi, sprejeli, 
smo vedeli za kočevski bazen, -kot tudi za druge bazene. Ta primer nam je 
šola, poštena šola, da preden pripravimo nek predlog, da se prepričamo, ali 
ga bomo lahko sploh izvedli ali ne. 

Kar zadeva obsežnost tega zdravstvenega doma, menim, da utemeljitev ni 
tako prepričljiva, da bi zaradi tega ne mogli izvesti integracije. Naš zdravstveni 
dom zajema večji teritorij, ker ima Ljubljana na stacioniranih 180 000 ljudi 
na mestnem območju, pri nas pa živi 130 000 ljudi v številnih manjših naseljih, 
saj ima mesto le 8000 ljudi. To pomeni, da imamo po terenu raztresenih 120 000 
ljudi. Ljubljanski zavod bo s priključitvijo Kočevja imel ravno tako 120 000 
ljudi na izvenmestnem območju. Menim, da zaradi tega ne bi bilo treba spre- 
minjati zakona ali pa priznajmo, da smo se takrat zaleteli, vendar istočasno 
z ugotovitvijo, da bo prišlo do dezintegracije, ker se bo Krško območje hotelo 
osamosvojiti in bomo ravno tako strokovno utemeljitev našli za Črnomelj in 
Metliko, verjetno pa tudi pri nas v Pomurju. Ce pustimo eno luknjo nekje 
prazno, potem začne voda pronicati in ta luknja postaja vedno večja in večja, 
na koncu pa voda izteče. 

Strinjam se z mnenjem zakonodajno-pravne komisije, da je to tako vpra- 
šanje, ki bi ga bilo treba obravnavati v rednem postopku in če je izjema 
potrebna, potem dajmo predlog za spremembo zakona v rednem postopku. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
poslanec dr. Albin Pečavar. 

Dr. Albin Pečavar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. 

V dosedanji razpravi se, v glavnem odločamo o konkretnem amandmaju. 
Ze na odboru smo ob obravnavi tega amandmaja ugotovili naslednje: Ta 
amandma, hočeš ali nočeš bo, kolikor ga sprejmemo, prejudic za nadaljnje 
dezintegracijske procese. Ko smo razpravljali o vsebini oziroma o cilju amand- 
maja, smo zavzeli stališče, naj bi bila izjema samo za občino Kočevje in Ribnico. 
Ugotovili pa smo, da ne bi bilo umestno že v samem zakonu navesti izjemo. 
Če pa predlagani amandma sprejmemo, je jasno, da se vsi dosedanji zdravstveni 
domovi, ki se še niso integrirali, tudi v prihodnje ne bodo. Moram namreč 
poudariti, da na ostalih območjih integracija ni bila izvedena prav zato, ker so 
se zgledovali po primeru Ribnica, Kočevje in ker so bili seznanjeni s sklepom 
regionalnega zdravstvenega centra v Ljubljani, ki je odločil v nasprotju z za- 
konom (limit!). Ostali zdravstveni centri si tega nismo mogli privoščiti, da bi 
legitimno nastopali proti zakonu, dokler ni zakon spremenjen. Isti argumenti, 
kot so bili omenjeni za Kočevje in Ribnico, obstajajo tudi za območje, katerega 
zastopam, Črnomelj in Metliko in so bili bojevito prezentirani v lokalnih nivojih 
in tudi v republiških organih. Moram vam povedati, da so bili predstavniki tega 
območja že v individualnih stikih s predstavniki izvršnega sveta in sekretariata 
in jim je bilo jasno povedano, če dobi eden, dobite tudi Vi. Na te stvari sem 
hotel opozoriti, da bi nam bile jasne posledice, ker ne moremo spremeniti za- 
kona oziroma sprejeti amandmaja le za določeno območje. S tem pa ne mislim 
oporekati tistemu, kar so predgovorniki iz kočevskega govorili. Poznam to raz- 
sežnost. V ublažitev teh argumentov naj bo v razpravi prisotno, da ta inte- 
gracija ja ničesar ne jemlje temu terenu. Zdravniki ostanejo tam, kot so bili. 
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Mene bi bolj bolelo, če bi se pogovarjali o integraciji bolnišnic, pa bi takrat 
navajali komunikacijske zveze, hribe in doline. To je večja prepreka za inte- 
gracijo bolnišnic, kot pa za reorganizacijo osnovne zdravstvene službe, pri ka- 
teri se gre samo za tisti vrh. Slabe komunikacijske zveze bodo samo ovira 
tistim delegatom, ki se bodo vozili na seje samoupravnih organov. Team kot 
tak pa naj bi bil tam, kjer je, nasprotno v okviru boljšega zdravstvenega doma 
bi moral tudi bolje oziroma lažje delati, ker bi se tudi lažje primerjal z dru- 
gimi teami in bi se ti pogoji, ki so trenutno veliko težji na teh območjih, sča- 
soma tudi ublažili. 

Naj omenim samo še to, da je bila danes večkrat citirana obsežnost tega 
terena in da to območje ne sodi v okvir ljubljanskega zdravstvenega doma, ni 
pa bilo poudarjeno, da ima dvakrat večjo normo za zdravnike. To so že taki po- 
kazatelji, ki govorijo, da to območje v Ljubljano ne spada. Opozarjam, da se da 
z dobro voljo tudi ta primer rešiti, če hočete, z neintegriranim delom zdrav- 
stvene službe na belokranjskem območju oziroma v povezavi z Grosupljem. Še 
posebej poudarjam to, da kolikor amandma sprejmemo, bo dezintegracija 
zajela Belo krajino, ki je že pripravljena, Krško, Škofjo Loko, Šmarje in tako 
najprej. Zato predlagam, kolikor je vsebina amandmaja umestna, da damo 
amandma za ukinitev limita. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec dr. Drago Ple- 
šivčnik. 

Dr. Drago Plešivčnik: Glede na dosedanjo razpravo bi imel nekaj 
pripomb, da bi bilo naše bodoče delo bolj jasno in uspešno. 

Oglašam se že zaradi tega, ker sem bil poslanec takrat, ko smo ta zakon 
sprejeli. Tovariši, ki niso bili v prejšnjem sestavu poslanci, ne bodo vedeli, da 
smo mi takrat hrumeli proti takemu cenzusu in proti takim limitom. Na ta naš 
grom je tedanji predsednik našega socialnć-zdravstvenega zbora dr. Ruža Še- 
gedin odgovorila, da je cenzus potreben, ker je svetovna zdravstvena organi- 
zacija ugotovila, da je zdravstveni dom, ki obsega 40 000 prebivalcev, najbolj 
ekonomska formacija osnovne zdravstvene službe. Na podlagi tega pojasnila 
sem glasoval za zakon, ker se ne čutim strokovnjaka za organizacijo zdravstvene 
službe. 

Danes slišim dve dilemi, če sprejmemo amandma, ustanovimo ekonomsko 
insuficenten zdravstveni dom za Kočevje, ker ima premajhno število ljudi, če 
pa amandma odklonimo, ogrožamo s tem ljubljanski zdravstveni dom, ki bo 
s 300 000 prebivalcev prekoračil zgornji cenzus. To me spravlja v dilemo in 
menim, da bi bilo prav, če bi takrat vztrajali na predlogu, da se nam tudi pove, 
če sprejmemo cenzus 40 000 ljudi, ob katerem se da zdravstvena služba naj- 
bolje organizirati, kakšna naj bo osnovna struktura tega novega zdravstvenega 
doma. Potem bi lahko izračunali, koliko dinarjev bi za tak zdravstveni dom 
porabili in bi se vsi tisti amaterji, ki se moremo zdaj ukvarjati z organizacijo 
zdravstvene službe in poiskati najbolj idealno formo zdravstvene službe za 
40 000 ljudi, lažje orientirali. Menim, da bi morali že takrat določiti strukturo 
zdravstvenega doma, takšno kot je. Kam bi razmestili posamezne dejavnosti, 
dispanzerje, splošno ordinacijo in tako naprej, to je pa stvar območja, ki bi 
se lažje orientiralo in stvari postavilo tja, kamor za posamezno območje naj- 
bolj ustreza. 
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Predsednik, dr. Vinko Mozetič: Želi še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) 

Ker se nihče več ne javi k besedi, zaključujem razpravo. 
Prehajamo na glasovanje o posameznih amandmajih. Najprej dajem na 

glasovanje amandma dr. Cirila Kumlja. Ta amandma se glasi: Pred 1. členom 
se doda nov člen, ki se glasi: »V 14. členu zakona o organizaciji zdravstvene 
službe v SR Sloveniji (Uradni list SR Slovenije, št. 16/116/1967) se doda novi 
drugi odstavek, ki se glasi: 

Izjemoma se lahko ustanovi zdravstveni dom za območje, ki ne dosega šte- 
vila prebivalstva, izpolnjuje pa druge pogoje iz prejšnjega odstavka, dovoljenje 
za takšno ustanovitev da izvršni svet Skupščine SR Slovenije potem, ko dobi 
o tem mnenje pristojnega regionalnega zdravstvenega centra. 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.« 
Kdor je za ta amandma, naj, prosim dvigne roko. (16 poslancev dvigne 

roko.) Je kdo proti? (29 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (8 poslancev.) 
Prisotnih je 61 poslancev, večina je 32 glasov. Za amandma je glasovalo 16, 

to se pravi, da amandma ni sprejet. Popravljam, glasovi se ne ujemajo. Pred- 
lagam poimensko glasovanje, da ne bo nekih nejasnosti. (Sekretar zbora Vlado 
Tance kliče nato poslance, ki poimensko glasujejo.) 

Ugotavljam, da je glasovalo 59 poslancev. Za amandma je bilo oddanih 15 
glasov, proti 35, vzdržanih pa 9 glasov. Amandma torej ni dobil večine pri- 
sotnih poslancev. Ugotavljam, da socialno-zdravstveni zbor amandmaja ni 
sprejel. 

Na glasovanje dajem amandma zakonodajno-pravne komisije k 4. odstavku 
4. predloga zakona. Amandma se glasi: Besedilo četrtega odstavka se nadomesti 
z naslednjim novim besedilom: »Ustanovitelji tistih zdravstvenih zavodov, ki 
prenehajo po drugem odstavku tega člena, in zdravstveni zavodi, ki prevzamejo 
njihove dejavnosti, uredijo medsebojna razmerja s pogodbo. S pogodbo se lahko 
dogovori tudi — sledi besedilo, kot je v predlogu zakona —. Poudarjam, da se 
s tem amandmajem zakonodajno-pravne komisije strinja tudi naš odbor. Kdor 
je za omenjeni amandma, naj prosim, dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 vzdržana.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Na glasovanje dajem amandma: odbora za proučevanje zakonskih in drugih 

predlogov, po katerem se v četrtem odstavku 4. člena črta besedilo prve alinee 
ter amandma, po katerem se besedilo 2. alinee četrtega odstavka 4. člena spre- 
meni tako, da se glasi: »da bodo ustanovitelji zdravstvenega zavoda, ki pre- 
neha, sporazumno imenovali določeno število svojih predstavnikov v svet 
zdravstvenega zavoda, ki prevzame njegove dejavnosti, kot predstavnike druž- 
benih skupnosti.« 

Kdor sa strinja s tema amandmajema, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja sprejeta. 
Na glasovanje dajem še amandma, ki ga je na današnji seji sprejel odbor 

za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje. Amandma se glasi: »V prvem od- 
stavku 4. člena se v drugi in tretji vrsti besedilo »do tretjega junija 1968.« na- 
domesti z besedilom »do 30. septembra 1968«. 

Kdor je za ta amandma, naj, prosim, dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
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Amandma k 5. členu je bil umaknjen. 
Prehajamo na glasovanje o celotnem predlogu zakona. Kdor je za predlog 

zakona, naj, prosim, dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog zakona. 
Republiški zbor je o zakonu že glasoval. Ker še nimam uradnega sporočila 

o izidu glasovanja, bi vas prosil, da počakate, da dobimo uradno sporočilo. 
Nadaljujemo z delom zbora. Obveščam zbor, da je republiški zbor v enakem 

besedilu sprejel predlog zakona o organizaciji zdravstvene službe. 
Dnevni red je s tem izčrpan in zaključujem 39. sejo socialno-zdravstvenega 

zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 13.45.) 



PRil-OGE 

Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb 
ali dopclnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumentov, 
so v prilogah označene samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo 

pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila. 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Cene Matičič, 

poslanec republiškega zbora 

Za Rajakowitschem in Joco-Crljenko Tukecek iz Vodic pri Šibeniku se 
v zadnjem času pojavlja v našem dnevnem in tedenskem časopisju še ime 
Vinko Levstik. Ta vojni zločinec in morilec, doma s Hudega konca pri Ribnici, 
je sedaj bogat hotelir v Rimu v Italiji. 

Najprej belogardist, nato domobranec se je sam hvalil, da je pobil nad 
50 ljudi. O njem so pisali že med vojno, omenjajo pa ga tudi knjige o vojnih 
zločincih. Veljal je za enega najhujših vojnih zločincev in morilcev na Dolenj- 
skem, morda tudi v Sloveniji. Še po končani vojni je skupina, s katero se je 
skrival, ubila dva aktivista. Pred dobrimi desetimi leti je prišel v Jugoslavijo 
kot vodja tihotapske organizacije in se srečno tudi umaknil, ko so ga varnostni 
organi začeli loviti. 

Jeseni 1966 se je ponovno — sedaj popolnoma legalno — pojavil pri Sv. Gre- 
gorju nad Ribnico. Pripeljal se je v službenem »Mercedesu« z rdečo tablico in 
po njegovi izjavi naj bi bil »minister« tisti, ki ga je pripeljal. 

Šele dve leti po tej očitni provokaciji, ki je razburila našo javnost in po- 
sebno še okolico Ribnice, se je ta primer, ne da bi bil kakorkoli pojasnjen, 
pojavil v našem dnevnem in tedenskem časopisju, O njem so pisali »Nedeljski 
dnevnik«, »Dolenjski list«, nedavno pa tudi »TV«. 

Ker sem mnenja, da zahteva ta primer odgovor na mučna vprašanja, ki so 
razburila vso našo javnost, vas prosim, tovariš predsednik, da posredujete sekre- 
tarju za notranje zadeve SR Slovenije naslednja vprašanja: 

1. Kako je mogoče, da vojni zločinec in morilec Vinko Levstik popolnoma 
prosto in legalno prihaja v SFRJ? 

2. Zakaj ga organi naše notranje varnosti niti ob prehodu državne meje 
niti v domačem kraju, kjer ga večina prebivalcev nedvomno pozna, niso takoj 
aretirali in priprli? 

3. Kaj je ukrenila naša varnostna služba, da bi pojasnila neznanko okoli 
službenega »mercedesa« in razkrila skrivnostno osebnost, ki jo Levstik omenja 
kot »ministra«? 
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4. Kaj je ukrenila naša konzularna služba v Rimu, ko je Levstik dne 
26. 10. 1967 predložil prošnjo za izpis iz jugoslovanskega državljanstva? Kako 
je mogoče, da šef konzularnega oddelka v Rimu Slavko Aleksić na hrbtni strani 
njegove prošnje izjavlja: »Potvrdjuje se, da je Levstik Vinko svojeručno pod- 
pisao ovu ispravu, identitet imenovanog utvrdjen je na osnovu: LlCNO POZ- 
NAT.« 

Ali je bilo torej njegovi prošnji ugodeno, ne da bi se poslaništvo pozanimalo, 
če ni na seznamu vojnih zločincev? 

5. Ali1 je bil zahtevek za izročitev vojnega zločinca sploh kdaj sprožen? 
6. Levstik se izgovarja na neke »višje koristi«, zaradi katerih naj bi bila 

njegova preteklost pozabljena. 
Koliko je resnice v tej njegovi trditvi? 

Ivan Ahlin, 
Miran Košmelj, 
Franc Puhar, 
Milan Vižintin,- 

poslanci republiškega zbora 

Na podlagi 23. in 24. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije Vas prosimo, 
da posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje poslansko 
vprašanje: 

V zvezi z razpravo o bilanci federacije, ki se je v javnosti že odprla, nas 
zanima, kakšno je stališče izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do teh vpra- 
šanj in zlasti, kakšno stališče je izvršni svet zastopal v razpravah, ki so se že 
vršile v okviru zveznega izvršnega sveta. Kolikor nam je znano, je v teh razpra- 
vah sodeloval predsednik izvršnega sveta tovariš Stane Kavčič. Zato prosimo, 
da na naše vprašanje odgovori v imenu izvršnega sveta njegov predsednik. 

Glede na aktualnost postavljenega vprašanja prosimo za ustni odgovor, 
že na prvi seji republiškega zbora dne 12. 6. 1968. 

Milan Klemenčič, 

poslanec republiškega zbora 

V zadnjih mesecih se opaža, da je področje Pomurja skoraj popolnoma 
izločeno v poročilih televizije. Tako je več pomembnih dogodkov v Pomurju 
ostalo nezabeleženih kljub temu, da so bili republiškega ali celo zveznega po- 
mena. Svoječasno so delovne organizacije in politično-teritorialne enote v Po- 
murju morale sofinancirati nakup televizijske kamere, ki je baje sedaj odslužila 
svojemu namenu, zato iz Pomurja v televiziji ni več nobenih prispevkov. Po- 
stavljam naslednje poslansko vprašanje: 

— Kako dolgo se bo s strani televizije to območje bojkotiralo' in kaj name- 
rava storiti RTV, da bi v bodoče tudi Pomurje bilo zastopano s filmskim mate- 
rialom v slovenski televiziji? 
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Marija Ivkovič, 

poslanec republiškega zbora 

1. Ali obstojajo merila za določanje razvitih in nerazvitih področij? 
2. Ali se to določa po družbeno-političnih skupnostih zaokroženo, ali po 

geografsko zaokroženih področjih? 
3. Ali se v našem družbenem, sistemu lahko zgodi, da nerazviti prispevajo 

za razvoj nerazvitih. Ce se, v kakšni meri in na kakšen način se lahko doseže, 
da bodo dolžnost pomoči nerazvitih nosili razviti? 

Ivan Kreft, 

poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

V zvezi z odgovorom predstavnika republiškega sekretariata za prosveto 
in kulturo na moje poslansko vprašanje na seji republiškega zbora dne 18. maja 
1968 sem prejel od istega sekretariata z datumom 3. 6. 1968 prepis dopisa 
muzeja ljudske revolucije z dne 25. maja 1968. 

Ugotovil sem, da je v poročilu muzeja ljudske revolucije več dezinformacij, 
med drugim tudi o tem, da je likovna zbirka odprta, da upravlja oziroma 
je upravljal zbirko kustos z ustrezno kvalifikacijo, čeprav ima le pedagoško 
akademijo, ki nima stopnje visoke šole, nadalje o tem, da neugoden materialni 
položaj muzeja vodi k zmanjšanju števila zaposlenih strokovnih delavcev, 
čeprav je znano, da so strokovnjaki zapuščali muzej zaradi neurejenih med- 
sebojnih odnosov. 

Postavljam vprašanje: 
— Ali je republiški sekretariat za prosveto in kulturo pripravljen preiskati 

te moje trditve? 

Drugo vprašanje 

— Ali ne bodo zaradi ponovnega medsebojnega zadolževanja gospodarskih 
organizacij ostale klirinške terjatve neporavnane tudi po preteku roka, ki ga 
določa zakon? 

— Kakšna je trenutno bilanca kliringa? 

Tretje vprašanje 

Odgovor, ki ga je dal na moje poslansko vprašanje inž. Ivan Zupan, doka- 
zuje, kolikšna previdnost je potrebna pri gradnji novih kapacitet v aluminijski 
industriji. Zato postavljam dopolnilno vprašanje, in sicer: 

— Koliko je v naši in drugih republikah zgrajenih objektov s poroštvom 
federacije, s poroštvom, kot so ga nedavno dobili novi projekti aluminijske 
industrije, in kako se bo delila materialna odgovornost v primeru, če se bo poka- 
zalo, da smo proizvodne kapacitete predimenzionirali? 
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Rado Pušenjak, 

poslanec republiškega zbora 

Poslovne banke odobravajo posojila s primerno udeležbo prek oročenja 
tudi za gradnjo vikend hiš in to za dobo 30 let in 2 '°/o obrestno mero. Sredstva 
se izplačujejo v breme bivših stanovanjskih skladov. Za iste namene dajejo 
posojila v breme skladov skupne porabe tudi delovni kolektivi. 

S tem se zelo skromna sredstva za reševanje stanovanjske krize še zmanj- 
šujejo, otežkoča pa se najem posojila prosilcem, ki nujno potrebujejo stanova- 
nje, kar povzroča nezadovoljstvo med delovnim ljudstvom. 

Menim, da za gradnjo vikend hiš vsaj v dobi velikega pomanjkanja sred- 
stev za gospodarske, kakor negospodarske potrebe, ni primerno dajati družbe- 
nih sredstev in to celo po zelo ugodnih pogojih. 

Naprošam, da posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije nasled- 
nje poslansko vprašanje: 

1. Ali smatra izvršni svet, da je umestno dajati posojila iz bivših stano- 
vanjskih skladov ter iz skladov skupne porabe za gradnjo vikend hiš, 

2. če smatra, da sedaj ni čas razvijati gradnje vikendov, kaj namerava 
ukreniti, da bi se uporabljala družbena sredstva za bolj koristne namene. 

Inž. Anton Kovič, 

poslanec gospodarskega zbora 

Skupščina SR Slovenije je v preteklem 1967. letu obravnavala likvidacijo 
poslovnega združenja EKK Velenje in potrdila prevzem celotne opreme ter 
gradnje novih obratov v cinkarni Celje. 

' S tem so bile podane osnove, da se začne z zelo konkretnim reševanjem 
preorientacije naročene opreme v na novo predvidene objekte. Tako ukrepa- 
nje pa bi moralo biti hitro in ekspeditivno zaradi dejstva, da je del opreme 
že ležal na skladiščih v Angliji, del opreme pa že prihajal v našo državo. Iz 
nekaterih podatkov pa ugotavljamo, da konec aprila še ni bilo končne odločitve 
glede cinkarne Celje. 

Taka situacija gotovo postavlja vprašanje smotrnosti prevoza že izgotov- 
ljene in še neizgotovljene opreme v Jugoslavijo. Bežen podatek, da leži v skla- 
diščih Velike Britanije 3000 ton razne opreme, ki čaka na odpoklic, nas opozarja, 
da so nujni zelo hitri ukrepi na primernih nivojih, če nočemo stroške še pove- 
čati,. in če naj bi tudi na nivoju republike gospodarili po principu dobrega in 
smotrnega gospodarja. 

Ker je bila SGB v celoti plačnik vseh dinarskih obveznosti in je na ta 
način velik delež odgovornosti sprejela nase republika, pa se je SGB pripojila 
h KBH, ki pa se je pred javnostjo zavarovala, da ne prevzema obveznosti, ki 
jih ima republika do EKK Velenje, nastaja vprašanje nasledstva za pokritje 
problema financiranja. S tem se toliko bolj postavlja vprašanje smotrnosti 
nadaljnjega prevoza opreme iz Velike Britanije. 

Zato bi bilo treba čim prej sprejeti dokončne odločitve, kolikšen del 
opreme bomo lahko uporabili, ostalo opremo pa odprodali že v Veliki Britaniji 
po primerni vrednosti ali pa kot staro železo. 
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Ker tako počasno reševanje tega problema vpliva na ocenjevanje poslov- 
nosti našega gospodarstva in bo pri nadaljnjih gospodarskih sodelovanjih z 
Veliko Britanijo imelo negativne posledice, smatram, da je potrebno čim prej 
odgovoriti na naslednja vprašanja: 

1. Kdaj in kdo bo v republiki odgovoril na vprašanje hitrega plasmaja 
došle in prihajajoče opreme v nove objekte in rešil financiranje dinarskih sred- 
stev za prevoz in vzdrževanje te opreme? 

2. Ali se lahko v najkrajšem času pričakuje dokončna odločitev glede od- 
prodaje vse nerentabilne opreme že v Veliki Britaniji, da bi tako zmanjšali 
stroške vsaj za prevoz nepotrebnega? 

3. Ker je ta zbor tudi obravnaval vprašanje likvidacije poslovnega zdru- 
ženja EKK Velenje, bi predlagal, da je na eni izmed prihodnjih sej obveščen o 
sedanjem stanju likvidacije in stroških. 

Stane Pungerčar, 

poslanec gospodarskega zbora 

1. Kakšno mesto je določeno tekstilni industriji v nacionalnem gospodar- 
stvu in če so izdelane osnovne koncepcije programa razvoja (dolgoročnega) za 
to gospodarsko panogo? 

Svoje vprašanje utemeljujem z naslednjim: 
Pred leti je bilo znano stališče, da je potrebno izriniti iz slovenskega gospo- 

darstva tekstilno industrijo, ker je ta panoga tipična za gospodarstvo nerazvitih 
in manj razvitih gospodarskih področij. Dejansko pa predstavlja tekstilna 
industrija v strukturi slovenske industrije 13,34'% in ima 37 000 zaposlenih, v 
SFRJ pa 200 000 zaposlenih. 

Postavlja se vprašanje ali gre za napačne ocene razvojne koncepcije, ali 
pa če take koncepcije sploh ni. 

Tudi gospodarstvo najbolj razvite države uvrščajo tekstilno industrijo kot 
eno pomembnih nacionalnih industrij. Ta konstatacija je utemeljena z dejstvom, 
da so npr. ZDA uvozile v letu 1967 le 6 °/o potreb po tekstilu, medtem ko znaša 
uvoz tekstilnih finalnih proizvodov za področje SFRJ 10 °/o. 

2. Ali je politiko uvoza tekstilnih finalnih proizvodov za široko potrošnjo 
razumeti kot tendenco in posledice take koncepcije (postopno izrivanje iz nacio- 
nalnega gospodarstva)? 

Svoje vprašanje utemeljujem z naslednjim: 
Uvoz tekstilnih finalnih proizvodov za široko potrošnjo je zajel take dimen- 

zije, da je ogrozil obstoj tekstilne industrije nasploh. Tako je bilo npr. v 
letu 1967 porabljenih za uvoženo tekstilno blago za 90 milijard din — starih, 
kar pomeni, če računamo z našimi normativi, vrednost, ki bi jo opravilo 
22 500 naših tekstilnih delavcev. Na tak način smo financirali v takem obsegu 
tuje proizvajalce na račun domače proizvodnje in postavili tekstilno industrijo 
v nezavidljivi položaj ter s tem še bolj zaostrili problem zaposlovanja in ren- 
tabilnosti. 

Kljub pogostim in pravočasnim intervencijam proizvajalcev, združenj, 
zvezne komore in tudi sindikatov, se uvoz tekstilnih finalnih proizvodov za 
široko potrošnjo ni znižal, temveč celo povečal. 
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V odnosu na leto 1967 se je povečal uvoz tega blaga v prvem četrtletju za 
13 o/o. Pri tem je pomembna ugotovitev, da intervencijski uvoz ni zasledoval 
intencij reforme — uvažati blago, ki ga ne more zagotoviti domača proizvodnja, 
glede na sortiment in kvaliteto, temveč se je uvažalo tudi nekvalitetno blago 
in tudi tako, ki ga proizvajajo naši proizvajalci. 

S sprostitvijo mejnih prehodov v sosednje države je bilo porabljenih v 
letu 1967 okoli 40 milijard S din, od tega predvidoma za nakup tekstilnih 
proizvodov okoli 50'% ali 20 milijard S din. 

3. Kakšni ukrepi so podvzeti, da se normalizira uvoz surovin potrebnih za 
tekstilno industrijo? 

Svoje vprašanje utemeljujem z naslednjim: 
Sleherna država stremi za tem, da izvozi čimveč finalnih proizvodov in 

uvozi čimveč surovine za predelavo ter tako plasira na tržišču produkt vlože- 
nega dela. Pri nas so tendence ravno obratne. Ogromen obseg ekonomsko ne- 
upravičenega uvoza tekstila za široko potrošnjo je oceniti kot zelo neodgovorne 
gospodarske ukrepe. Ob tem dejstvu se zelo zaostrujejo kriteriji in pogoji za 
uvoz surovin — od stalnega spreminjanja deviznega režima — do zakasnelih 
odločitev. 

Tekstilna industrija je dobila šele v juniju 1968 rešitev, da se devizni režim 
v letu 1968 ne bo v ničemer spremenil in ostanejo isti kriteriji in pogoji kot 
v letu 1967, čeprav so bile zahteve po spremembi deviznega režima, ki ni dajal 
podjetjem enakih startnih pogojev, postavljene že v letu 1967. 

Za osnovo so vzeti kriteriji in pogoji iz leta 1966 na podlagi bančnih podat- 
kov po kriteriju razmerja uvoza z izvozom. Režim favorizira podjetja, ki se ne 
vključujejo v zunanje tržišče in prizadene tista, ki so se vključila na zuna- 
njem trgu. 

4. Kakšne so možnosti za modernizacijo proizvodnje v tekstilni industriji 
ob tendencah preusmerjanja proizvodnje na sintetiko? 

Svoje vprašanje utemeljujem z naslednjimi ugotovitvami: 
Za uvoženo surovino zahtevajo banke dinarsko pokritje ob prijavi posla 

oziroma najmanj 30 dni in več pred dobavo. S tem se zmanjšuje podjetju 
manevrski prostor in likvidnost. Zaradi takih pogojev in ukrepov podjetja ne 
morejo koristiti kreditov zunanjih partnerjev, čeprav so tuji dobavitelji pri- 
pravljeni kreditirati na daljše roke tudi do 12 mesecev. 

Zaradi obveznosti predplačila in podobnega pri uvozu surovine se razpo- 
ložljiva sredstva vežejo za potrebe obratovanja in se s tem zmanjšujejo že tako 
majhne možnosti za modernizacijo proizvodnje. 

Problem modernizacije je toliko bolj aktualen zaradi preusmerjanja na 
proizvodnjo sintetike. Situacija se poslabšuje, ker je uvoz sintetičnih surovin 
limitiran — uredba je bila izdana — tehnika razdelitve limita pa sploh ni 
bila izdelana in določena. Sele na intervencije podjetij prek zbornice je uspelo 
izposlovati začasne kvote razdelitve surovin sintetike. 

5. Postavljam vprašanje — ali je namen ukrepa — limitiranje — zaščita 
dorrjačih proizvajalcev sintetičnih surovin, ki so manj kvalitetne in tudi dražje? 

Iz- te ugotovitve se lahko postavi tudi vprašanje — zakaj se dopuščajo tako 
široke dimenzije uvoza tekstilnega blaga široke potrošnje, uvoz surovin za 
modernejšo proizvodnjo tekstilne industrije pa se omejuje? 

Posledica vseh teh ukrepov je, da je vrsta dobro organiziranih tekstilnih 
podjetij postala nerentabilna. Takšne rešitve so povzročile, da so prišla velika 
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podjetja v težave; povečujejo se zaloge, ki vežejo obratna sredstva, prodaja 
blaga se zmanjšuje, likvidnost pa je vedno bolj problematična. 

Prosim, da na moja vprašanja odgovori predstavnik izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije na seji gospodarskega zbora, ki bo dne 27. junija 1968, meni 
pa posreduje odgovor tudi v pismeni obliki. 

Anton Ladava, 

poslanec gospodarskega zbora 

Občasni odbor za gospodarsko programiranje in finance ter občasni odbor 
za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje sta na skupni seji dne 27. de- 
cembra 1967 obravnavala predlog finančnega načrta cestnega sklada SR Slove- 
nije za leto 1968. 

Med drugim je bil predmet obravnave tudi problem ceste 2aga—Učeja, o 
čemer sem že postavil poslansko vprašanje. 

Odbora sta ugotovila, da je nevzdržno, da pelje do mednarodnega bloka 
I. kategorije cesta IV. reda. Nujno je treba rešiti vprašanje prekategorizacije 
te ceste. 

Oba odbora sta menila, da naj vprašanje prekategorizacije te ceste reši 
ustrezni republiški sekretariat po možnosti čimprej in da pri tem ne čaka na 
obravnavo kompleksne problematike v zvezi z gospodarjenjem s cestami. 

Na osnovi takega sklepa obeh odborov postavljam izvršnemu svetu na- 
slednja vprašanja: 

1. Kaj je bilo do sedaj napravljenega, da se cesta Zaga—Učeja preka- 
tegorizira? 

Isto vprašanje sem že postavil republiškemu sekretarju za gospodarstvo, 
vendar se z odgovorom, ki sem ga prejel na 51. seji zbora dne 28. 5. 1968, nisem 
zadovoljil in zato prosim, da mi odgovorite še na naslednji vprašanji: 

2. Ali lahko po obstoječih predpisih vodi prek mednarodnega bloka I. ka- 
tegorije cesta IV. reda? 

3. Kdaj bo izvršni svet razpravljal o prekategorizaciji posameznih cest, 
med katere sodi tudi cesta IV. reda Žaga—Učeja? 

Karel Koren, 

poslanec gospodarskega zbora 

Na seji zbora dne 28. maja 1968 sem v razpravi postavil izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije vprašanje kritičnega stanja tekstilne industrije in vas 
prosim, če to vprašanje posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
le-ta pa po potrebi tudi zveznemu izvršnemu svetu. 

Tekstilna industrija nasploh, v zadnjem času pa predvsem tudi v Sloveniji, 
se nahaja v izredno težkem stanju. Brez dvoma, da je takemu stanju delno 
kriva tekstilna industrija sama. Res pa je, da pa povzroča večji del težkega 
stanja neprimerna uvozna politika, kot tudi odnos do te industrije nasploh. 
Znano je, da je do nedavnega prevladovalo tudi v Sloveniji mnenje, da je tek- 
stilna industrija kot dejavnost stvar ostalih, kar se je odražalo v naložbeni poli- 
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tiki. S tem je slovenska tekstilna industrija zamudila nujno obnavljanje in je 
sedaj v najtežjem položaju v SFRJ. 

Sistem deviznih režimov nekaj let nazaj je bil do tekstilne industrije močno 
krivičen, še zlasti pa je bil odnos posameznih filial bank do istovrstnih pod- 
jetij v politiki in količini sredstev nemogoč. Ta osnova se vleče tudi v letu 1968. 

Tekstilno industrijo pa negativno prizadene »intervencijski uvoz«, ki v 
večini primerov nima značaja intervencije. V zadnjem času uvozimo precej 
blaga, ki ga je domača industrija sposobna proizvajati in nuditi po praktično 
istih cenah, kolikor pa se uvozi kvalitetnejše blago, kot je doma proizvedeno pa 
je vse z občutno višjimi cenami. 

Tekstilna industrija ne odklanja potrebnega uvoza, se ne odreka konku- 
rence uvoženega blaga na domačem trgu, zahteva pa ustrezne pogoje enako- 
pravnosti, ki niso v direktni odvisnosti od nje same in se jim krojijo. Tako je 
bilo to vprašanje resno postavljeno tudi na zadnjem plenumu Zveze inženirjev 
in tehnikov tekstilcev na Dobrni 25. 5. 1968. 

Izvršni svet naj prosim, odgovori: 
— Kakšna bo politika do tekstilne industrije v Sloveniji nasploh, v teko- 

čem letu in srednjeročnem obdobju? 
— Ali se pripravljajo spremenjeni carinski predpisi s povečano carinsko 

stopnjo pri uvozu tekstilnih surovin, konkretno za poliamydne preje in to ob 
dejstvu, da se te cene na zunanjih tržiščih povišujejo poprečno med 13 do 18 °/o, 
kar bi povečalo osnovo za carino? 

Na spremenjeni carinski tarifi vztrajata oba jugoslovanska proizvajalca, ki 
pa lahko pokrijeta največ 40 % jugoslovanskih potreb ter s tem ni osnove za 
zaščitno carino. 

— Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj prosim podvzame ustrezne ko- 
rake pri zveznem izvršnem svetu, ki kroji politiko do tekstilne industrije. 

Izven vprašanja izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije vas prosim za 
posredovanje proučitve tekstilne industrije v Sloveniji v našem odboru za pro- 
izvodnjo, promet in poslovno sodelovanje. 

Jože Grošelj, 

poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za šolstvo v letu 1968 se ne more 
uresničiti »Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja«. Posledica tega je, da 
so se osnovne šole in ostali potrošniki znašli v zelo kritičnem položaju, ker se 
sredstva zmanjšujejo v primerjavi z lanskim letom (nove prispevne stopnje iz 
OD, izpad proračunskih sredstev zaradi nerednega dotoka). 

Z rebalansom občinskega proračuna bo mogoče pridobiti le neznatna sred- 
stva, zato sprašujem: 

— ali se predvideva z rebalansom letošnjega republiškega proračuna pri- 
dobiti v korist šolstva manjkajoča sredstva in kolikšna bodo ta sredstva; 

— narodni dohodek, ki je namenjen za šolstvo, se je znižal od 4,7 na 4,3 °/o. 
Kje je vzrok, da se narodni dohodek manjša, čeravno je bila v perspektivnem 
načrtu razvoja šolstva predvidena višja stopnja. Ali lahko pričakujemo v 
letu 1969 preporazdelitev narodnega dohodka v korist šolstva v naši republiki? 
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Vida R o j i c , 

poslanka prosvetno-kulturnega zbora 

V raznih slovenskih mestih imamo kulturne zavode: gledališča, galerije, 
muzeje in druge, ki jih vzdržujejo občinske skupnosti na območju sedežev teh 
zavodov. 

Tudi v Ljubljani je vrsta kulturnih zavodov. Nekateri so splošno nacional- 
nega pomena, drugi pa se po svoji pomembnosti ne ločijo od kulturnih zavo- 
dov v drugih krajih, vendar jih republika delno ali v celoti vzdržuje. 

Smatram, da bi mesto Ljubljana moralo sofinancirati tudi tiste kulturne 
institucije, ki predstavljajo na svojem kulturnem področju najvišjo nacionalno 
raven', saj je predvsem prebivalstvo Ljubljane deležno njihovih kulturnih pri- 
reditev. 

Mesto Ljubljana, ki mu tudi druge kulturne zavode sofinancira republika, 
je v tem pomenu privilegirano v odnosu na druga slovenska mesta, ki so poleg 
tega po dohodkih znatno šibkejša, saj postaja ponekod vzdrževanje kulturnih 
zavodov že resen problem. 

S tem v zvezi vprašujem: 
Ali je nacionalni značaj zavodov v Ljubljani, ki jih vzdržuje republika, 

dovolj utemeljen za delno ali celotno financiranje iz republiških denarnih virov? 
Ali bi k delnemu financiranju republike ne prišteli še nekaterih nacional- 

no pomembnih zavodov izven Ljubljane in tako vsaj delno razbremenili občine, 
ki jih vzdržujejo? 

Ali pripravlja sekretariat za prosveto in kulturo v zvezi s sedanjim nesi- 
stemskim in neprincipialnim financiranjem kulturnih zavodov nov predlog in 
kdaj ga bo predložil našemu zboru v obravnavo? 

Zakaj je bilo precizno besedilo 6. člena zakona o skladu SR Slovenije za 
pospeševanje kulturnih dejavnosti (Ur. list LRS 23/60) zamenjano z zelo sploš- 
nim besedilom 5. čl. zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti (Ur. list SRS 6/67), ki omogoča neprincipialno financiranje kulturnih 
zavodov? 

Martin Jelačin, 

poslanec socialno-zdravstvenega zbora 

Ker je napovedana v kratkem seja socialno-zdravstvenega zbora, na kateri 
bo razprava o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orga- 
nizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji in ker se ne bi mogel opredeliti v 
razpravi za ali proti predlaganim spremembam zaradi nejasnosti samega pred- 
loga, želim postaviti določena vprašanja, ki bodo, vsaj upam, prispevala 
k razjasnitvi določenih nejasnosti. 

Prepričan sem, da morajo za sprejem zakona ali spremembo in dopolnitev 
zakona obstajati tehtni in objektivni razlogi. Takih objektivnih razlogov v 
obrazložitvi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organi- 
zaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji ni navedenih. V obrazložitvi so nave- 
deni le razlogi neskladnosti tega zakona z ustavo, kakor je to ugotovilo že 
ustavno sodišče, ter pravica Socialistične republike Slovenije, da z zakonom 
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spreminja organizacijo zdravstvene službe. Nadalje je v obrazložitvi rečeno, da 
so razlogi za dopolnitev zakona isti, kot so bili za sprejem tega zakona. 

Kot vemo, so bili že ob razpravi za sprejem zakona pomisleki glede neka- 
terih določb in prav ti pomisleki so dali spodbudo oziroma so bili razlog za 
sprožitev postopka skladnosti zakona z ustavo. Torej obstajajo tudi neformalni 
objektivni razlogi, da reorganizacija zdravstvene službe ne poteka v skladu z 
intencijo zakona. 

Četrti člen predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orga- 
nizaciji zdravstvene službe, ki spreminja 65. člen, ni povsem jasen in je vpra- 
šanje, če bo lahko realiziran. Prvi odstavek tega člena določa, da morajo zdrav- 
stveni zavodi uskladiti svojo organizacijo z določili tega zakona do 30. 6. 1968. 
Če nočemo delati v zdravstvu še večjih težav, potem ta rok ni izvedljiv. 

Osebno mislim, da izvajanje tega zakona ni tako enostavno, kot izgleda, 
ampak da so to zelo resna vprašanja, katerim bi morali posvetiti več časa in 
pozornosti. To je tudi pokazal posvet v Gorici dne 4. aprila 1968, ki je bil posve- 
čen organizaciji zdravstvene službe in bi bilo prav, da bi tudi o tem posveto- 
vanju nekaj povedali. 

Glede na že postavljeno vprašanje želim postaviti še naslednja vprašanja: 
1. Koliko zdravstvenih zavodov se je združilo do 31. 12. 1967 in koliko se 

jih ni; kakšni so bili razlogi, da se številni zdravstveni zavodi niso integrirali 
in ali so že vidni uspehi v integriranih zavodih zaradi zmanjšanja finančnih 
izdatkov in kadra ter izboljšanja organizacije zdravstvene službe? 

2. Komu naj občinska skupščina oziroma delovna organizacija zaupa zdrav- 
stveni zavod, ki nima pravice samostojnega obstoja, če ga drugi zavod, ki ima 
pogoje za obstoj, noče sprejeti? 

3. Ali je v skladu z ustavo, s socialističnimi načeli ter družbeno reformo, 
da mora delovna organizacija — v konkretnem primeru zdravstveni dom ozi- 
roma obratna ambulanta — prenehati obstajati, če izpolnjuje vse pogoje za 
obstoj in delo, tako v pogledu kadra, organizacije, kakor tudi finančnih vpra- 
šanj, razen cenzusa iz 14. člena zakona? 

4. Kaj bo v primeru, če občinska skupščina oziroma delovna organizacija 
ne bo izdala odločbe o prenehanju zavoda, ker bo smatrala, da ji obstoječa 
organizacija zdravstvene službe glede na njene potrebe popolnoma ustreza. 

Vprašanje pod št. 1 postavljam zato, ker se na splošno govori, da se pri 
izvedeni integraciji, kjer je do nje prišlo, ni ničesar spremenilo, ne v pogledu 
izboljšanja organizacije dela, zmanšanja števila kadra, še manj pa glede poce- 
nitve zdravstvene službe. 

22 
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PREDLOG STALIŠČ 

SR Slovenije za izpopolnitev sistema zdravstvenega varstva 
in zdravstvenega zavarovanja 

Uvod 

Zvezna skupščina je v mesecu februarju izdelala »Predlog sistema za zago- 
tovitev osnovnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanj a'prebi- 
valstva« ter ga dala s svojim sklepom v javno razpravo. (Tekst celotnega pred- 
loga je bil objavljen v listu »Občan«, št. 6, z dne 16. 3. 1968.) 

Preden skušamo ugotoviti naša stališča, je prav, če na kratko povzamemo 
osnovna izhodišča zveznega predloga, ki so naslednja: 

— Treba je povečati raven zdravstvenega varstva tistega dela prebivalstva, 
posebno kmečkega, ki je imelo doslej omejene možnosti za izkoriščanje zdrav- 
stvenega varstva. Prav tako je treba zagotoviti osnovno zdravstveno varstvo 
na nerazvitih območjih, kjer je patologija bogata, materialna sredstva pa so 
nezadostna. 

— Med zavarovalnimi skupnostmi in zdravstvenimi zavodi je treba ustvariti 
take odnose, v katerih bo dohodek zdravstvenih zavodov v prvi vrsti odvisen 
od rezultatov pri zdravstvenem varstvu prebivalstva. Bistvena prvina odnosov 
mora biti določanje cen zdravstvenih storitev, oziroma cen za opravljeno delo 
in dosežene rezultate. 

Zdravstveno zavarovanje bi bilo treba v smislu zveznega predloga refor- 
mirati v naslednji smeri: 

a) osnovno zdravstveno varstvo: 

— določiti osnovno zdravstveno varstvo celotnega prebivalstva. Z njim naj 
bi zagotovili ukrepe za varstvo prebivalstva in okolja, v katerih živi, razisko- 
vanja, preventivo in zdravljenje tistih obolenj, ki predstavljajo nevarnost za 
družbo v celoti in ukrepe za varstvo matere in otroka ter delo na zgodnjem 
odkrivanju nekaterih bolezni, ki so pomembne za vso skupnost. 

Zvezni zakon naj bi določil osnovna načela in obseg posameznih vrst osnov- 
nega zdravstvenega varstva, ki naj bi bil obvezen za vso državo. Republikam 
in komunam naj bi se omogočilo, da lahko določajo osnovno zdravstveno 
varstvo prebivalstva v širšem obsegu glede na pogoje in materialne možnosti. 

Osnovno zdravstveno varstvo naj bi se financiralo prek posebnega druž- 
benega sklada, ki naj bi bil ustanovljen za dolčeno teritorialno območje. S finan- 
ciranjem osnovnega zdravstvenega varstva iz enotnega sklada naj bi se zago- 
tovilo izvajanje osnovnih ukrepov zdravstvenega varstva za vse kategorije 
zavarovancev na posameznih območjih. 

Alternativa k temu predlogu je, da se zagotovi taka raven osnovnega zdrav- 
stvenega varstva prek skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov s tem, da bi se sredstva namensko zagotavljala 
in posebej obračunavala. 

Finančna sredstva za financiranje osnovnega zdravstvenega varstva, razen 
za izvajanje tistih ukrepov, ki so določeni s posebnimi predpisi, da jih izvajajo 
ter da za njihovo izvajanje zagotavljajo sredstva delovne organizacije in druž- 
ben o-politične skupnosti, naj bi se zagotavljala s prispevkom iz osebnega do- 
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hodka iz delovnega razmerja, iz osebnega dohodka od poljedelskih dejavnosti 
in iz osebnega dohodka od samostojnih dejavnosti. Sredstva, ki se ne bi rrjogla 
zagotoviti za kritje teh potreb na posameznih območjih, naj bi se zagotavljala 
v okviru sedanjega sistema financiranja družbeno-političnih skupnosti. 

b) Zavarovanje za primere nesreč pri delu in poklicnih bolezni: 

Nezgode pri delu in poklicne bolezni bi se obvezno zavarovale. Delovne 
organizacije naj bi torej obvezno zavarovale svoje delavce na popolna zdrav- 
stveno zavarovanje brez udeležbe zavarovancev pri plačevanju stroškov zdrav- 
ljenja in rehabilitacije. 

Glede organizacije izvajanja zdravstvenega zavarovanja za primer nesreče 
pri delu in poklicnih boleznih predvideva zvezni predlog dve rešitvi in sicer: 

— delovne organizacije in drugi nosilci obveznosti zavarovanja bi se glede 
zavarovanja svojih delavcev, oziroma za svoje zavarovanje svobodno odločili 
o tem, da ustanovijo posebne skupnosti zdravstvenega zavarovanja samo za 
zavarovanje nevarnosti pred nesrečo pri delu in poklicno boleznijo ali pa za 
zavarovanje teh nevarnosti v okviru skupnosti zdravstvenega zavarovanja de- 
lavcev, ali da te nevarnosti zavarujejo pri organizacijah, ki opravljajo osebno 
zavarovanje (zavarovalnice); 

— da se z zakonom predpiše, da se zdravstveno zavarovanje za te primere 
izvaja v okviru skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev kot posebno 
zavarovanje s posebnim skladom. 

c) Zdravstveno zavarovanje delavcev in njihovih družinskih članov: 

Kar zadeva zdravstveno zavarovanje delavcev in njihovih družinskih čla- 
nov, pravi predlog, da se delavci zavarujejo po načelih vzajemnosti in solidar- 
nosti, da bi uživali zdravstveno varstvo in da bi v primeru bolezni prejemali 
nadomestila osebnega dohodka zaradi nezmožnosti za delo. V ta namen se 
zavarovanci združujejo v skupnosti zdravstvenega zavarovanja, kjer samo- 
stojno urejajo svoje zdravstveno zavarovanje, vrsto, obseg in način uveljavljanja 
pravic in izpolnjevanje obveznosti iz tega zavarovanja. Skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja lahko predpišejo, da so zavarovanci dolžni prispevati del stro- 
škov za posamezne vrste zdravstvenih storitev. 

Glede načina ustanovitve skupnosti sta možni dve rešitvi: 
— o ustanovitvi skupnosti zdravstvenega zavarovanja odločajo samo zava- 

rovanci v okviru svojih delovnih skupnosti oziroma panog dejavnosti in drugih 
organizacij. Kar pa naj ne bi pomenilo zaprtosti teh zavarovalnih skupnosti. 
Skupnosti naj bi omogočale svobodno vključevanje zavarovancev tudi iz drugih 
dejavnosti. Skupnosti torej lahko zajemajo vse zavarovance na določenem ob- 
močju, delavce ene ali več skupnosti delovnih organizacij ali zavarovance, ki 
pripadajo določenim panogam dejavnosti ali družbeni grupaciji; 

— na podlagi zakonskih določb se lahko oblikuje tudi za vse zavarovance 
določenega območja enotna skupnost zdravstvenega zavarovanja po pogojih in 
merilih, ki jih določa zakon — kot izključni tip zavarovalne skupnosti. 

Po tej drugi rešitvi se oblikujejo rizične skupine po teritorialnem načelu 
na podlagi izrecne zakonske določbe. Ta rešitev izhaja iz tega, da je teritorialna 
skupnost širša osnovaj za uresničevanje načela vzajemnosti in solidarnosti vseh 
zavarovancev posameznega območja, ki jih vežejo skupni interesi za boljše 
zdravstveno varstvo in za razvoj njegove gmotne podlage. 

22» 
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Sredstva za financiranje zdravstvenega zavarovanja delavcev zagotavljajo: 
— zavarovanci v delovnem razmerju — s prispevkom za zdravstveno zava- 

rovanje, ki ga plačujejo iz osebnih dohodkov, 
— upokojenci - s prispevkom za zdravstveno zavarovanje, za katerega se 

sredstva zagotavljajo v pokojninah ali v pokojninskem skladu, 
— delavci, ki so začasno izven delovnega razmerja — s prispevkom za zdrav- 

stveno zavarovanje, za katerega se sredstva zagotavljajo iz prispevkov za zapo- 
slovanje. 

V predlogu je podano načelo svobodne izbire zdravstvenega delavca in 
zdravstvenega zavoda s tem, da se z odlokom skupnosti podrobneje določijo 
pogoji in način uresničevanja tega načela. 

Tudi v naši republiki smo že pred dvema letoma začeli sodelovati v raz- 
pravi o sistemu zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva. Ugotav- 
ljamo, da se je naš način obravnavanja nekoliko razlikoval od zveznega in da 
smo prišli tudi do lastnih izhodišč. Pri nas smo namreč začeli hkrati obravna- 
vati zdravstveno zavarovanje in izvajanje tega zavarovanja, to je zdravstveno 
varstvo. Tudi zakon o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, ki je bil 
sprejet aprila 1. 1967, je bil plod treh priprav, saj je v obrazložitvi zakona zapi- 
sano, da naj pripravi pogoje za potrebne spremembe v sistemu zdravstvenega 
zavarovanja in izvajanja zdravstvenega varstva v naši republiki. Sodimo, da 
smo imeli prav, zakaj zdravstveno zavarovanje je po svoji naravi specifično 
in se razlikuje od vseh drugih oblik socialnega zavarovanja. Zavarovanec v 
zdravstvenem zavarovanju le včasih uveljavlja pravico do denarnih dajatev, 
npr. do nadomestila za čas bolezni, prevozne stroške itd., kajti njegova bistvena 
pravica je pravica do zdravstvenega varstva. Na tem področju gre potemtakem 
za nekakšno bilateralnost zavarovalniškega mehanizma in zdravstvene službe. 
Sedanji sistem zdravstvenega zavarovanja oblikuje pravice zavarovancev, njegov 
mehanizem pa uravnava zbiranje sredstev in jih razporeja, vendar ne nepo- 
sredno zavarovancu — razen v primerih denarnih dajatev — marveč zdravstveni 
službi, ki uresniči pravico zavarovanca do zdravstvenega varstva. Iz teh raz- 
logov štejemo, da ni mogoče gledati na zdravstveno zavarovanje zgolj kot na 
zavarovalniški sistem, marveč je treba hkrati obravnavati tudi celotno področje 
zdravstvenega varstva, saj gre v bistvu le za dva aspekta iste družbene funkcije. 

Področji zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja sodita prav 
gotovo med tista, kjer družbena konvencija še najbolj zadeva posameznika, saj 
zdravstvo zadene ob mnoge eksistenčne prvine. Zato prihajajo močno do izraza 
razvojne, ekonomske, kulturne in civilizacijske posebnosti območij in celo 
nacionalnih enot. Zato tudi naše ocene zveznega predloga niso zgolj oprede- 
litev glede predlogov in stališč, ki jih vsebuje, marveč smo želeli izluščiti neka- 
tere naše slovenske posebnosti na tem področju in zarisati oblike, ki naj bi tudi 
pri nas odpravile sedanja nasprotja, vendar prilagojene našim dosežkom in stop- 
nji našega družbenoekonomskega razvoja ter tudi našim tradicijam na tem 
področju. Iz tega je moč izluščiti, da hoče gradivo s kritično obravnavo zveznih 
predlogov izoblikovati vsaj splošen načrt tega, kar bi ustrezalo našim potrebam 
in našim razmeram, s čimer bi tudi prispevali k splošnim težnjam za ureditev 
ustreznega sistema v SFRJ. 

Takšna opredelitev zahteva, da pri presoji predlogov upoštevamo naše po- 
sebnosti ne le pri sistemu zdravstvenega zavarovanja v ožjem pomenu besede, 
marveč tudi dosežke našega zdravstvenega varstva, standard prebivalstva, nje- 
govo kulturno stopnjo in razvitost naše zdravstvene službe. 
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Prav je, če vnovič poudarim, da so naša spoznanja zorela dalj časa, da 
smo delno že opravili nekatere izboljšave, vsaj na področju organizacije zdrav- 
stvene službe. V teh razpravah so sodelovali mnogi strokovni in družbeno-poT 

litični delavci. 

I. 

Specializirana agencija OZN za področje zdravstva (WHO) ugotavlja, da je 
desetletje tisto razdobje, ki pokaže učinke neke zdravstvene politike in v kate- 
rem se realizirajo- medicinska dognanja tudi v praksi. Zategadelj bomo pri 
presoji izvajanja zdravstvenega varstva v naši republiki uporabili to desetletno 
obdobje. Pri tem se seveda prepletajo zdravstveni kazalci z gibanji in tenden- 
cami pri financiranju zdravstvenega varstva in zato tudi ni mogoče povsem 
razločiti teh dveh aspektov, ki se bosta prepletala tudi v našem opisu. 

Nekatere značilnosti v dosedanjem razvoju zdravstvenega varstva 

— Kljub pogostim trditvam, da je preventivno zdravstveno varstvo zapo- 
stavljeno, ugotavljamo za minulo desetletno obdobje precejšnje uspehe prav pri 
varstvu žena in otrok. Nizka umrljivost dojenčkov, ki je bila v 1967. letu 2,6 '°/o, 
nas zelo približuje ravni visoko razvitih držav (podatek za Jugoslavijo je okoli 
7'%.) V vseh analizah ravni zdravstvenega varstva se prav umrljivost dojenčkov 
šteje za enega najpomembnejših kazalcev, zakaj v tem primeru so v precejš- 
njem obsegu izločene ekonomske in druge okoliščine, ki močno vplivajo na 
zdravstveni položaj.'Po drugi strani pa moramo opozoriti na podatke o gibanju 
tuberkuloze, kjer pridejo nasprotno najbolj do veljave socialne in ekonomske 
Okoliščine. Po podatkih za leto 1966 je med poprečno 913 umrlimi na 100 000 
prebivalcev, komaj 16 primerov TBC, ali 1,7 *>/o. Tuberkuloza kot obolenje se 
pojavlja v 0,2 °/o primerov. Po podatkih naše protituberkulozne službe moramo 
te, na novo odkrite primere tuberkuloze, predvsem iskati med priseljenci v našo 
republiko. Nalezljive bolezni v strukturi vzrokov umrljivosti v 1. 1966 pred- 
stavljajo vsega skupaj 0,6 °/o, kar pomeni velik uspeh pri zatiranju teh bolezni. 
Vendar moramo ugotoviti, da zaostaja zdravstveno varstvo predšolskih otrok, 
medtem ko se je pri šolskih otrocih položaj v zadnjim letih precej izboljšal. 

— Odprava zasebne zdravniške prakse v letu 1957 je precej prispeval k 
izboljšanju zdravstvenega varstva, posebno tistih oblik, ki za zasebno prakso 
niso bile finančno zanimive. Gre predvsem za preventivne dejavnosti, saj že 
poprej omenjena analiza zdravstvenega stanja prebivalstva kaže, da se je polo- 
žaj na teh področjih po letu 1957 močno spremenil. 

— Glede odsotnosti z dela velja, da je od 1956. do 1964. leta naraščala, od 
tedaj pa pada. V 1967. letu je odsotnost z dela na najnižji ravni v zadnjih 
10 letih. Značilne spremembe v obolevnosti kažejo tako vpliv zdravstvene službe 
na odsotnost z dela s stališča njene učinkovitosti, kot tudi to, da imajo pri tem 
gospodarske okoliščine, politika zaposlovanja itd., zelo pomembno vlogo. 

V letu 1967 je znašala odsotnost z dela v naši republiki 3,56 %>. V sosednjih 
državah štejejo za normalno 50/® odsotnost z dela, svetovna zdravstvena organi- 
zacija pa ima mejo 4%>. Analiza o zdravstvenem stanju prebivalstva, ki jo je 
obravnavala Skupščina SR Slovenije, je ugotovila, da smo bili glede zdravstve- 
nega varstva aktivnega prebivalstva v preteklem desetletnem razdobju najmanj 
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uspešni, oziroma smo celo stagnirali. Zato nas podatki o odsotnosti z dela ne 
smejo zavajati, saj so nanje vplivali, kot smo že prej ugotovili, ne le zdrav- 
stveno stanje, marveč tudi mnoge druge okoliščine in ne nazadnje povpraševa- 
nje po delu. 

— Z vidika starostne strukture prebivalstva je značilno, da iz leta v leto 
konstantno narašča udeležba aktivnih zavarovancev delavskega zavarovanja v 
skupini odraslega delazmožnega prebivalstva. Delež teh zavarovancev dosega v 
v celotni populaciji delazmožnega prebivalstva že 80'°/o. Te trditve potrjujejo 
tudi demografske ugotovitve o starostni strukturi kmetov. Ta podatek je zelo 
pomemben za programiranje bodočih nalog zdravstvenega varstva. Ne smemo 
namreč spregledati, da je pri nas pričakovana življenjska doba razmeroma 
visoka in sicer pri moških 69 let, pri ženskah 73 let in, da smo torej prešli 
optimalno točko, ko zaradi podaljševanja življenjske dobe v strukturi prebi- 
valstva narašča delež delazmožnega prebivalstva. Smo torej že na drugem 
kraju krivulje in se že pričenja zaradi relativnega staranja celotne populacije 
zmanjševati udeležba za delo sposobnega prebivalstva. To dejstvo je treba upo- 
števati v vseh naših razmišljanjih o bodoči zdravstveni politiki, saj nas napo- 
tuje, da namenimo posebno skrb izboljšanju zdravstvenega varstva aktivnega 
— za delo sposobnega prebivalstva. 

V tem se naše ugotovitve bistveno razlikujejo od zveznih, ki so temelj za 
predloge, v katerih so izhodiščne ugotovitve, da je varstvo otrok preslabo, da 
so nalezljive bolezni zelo razširjene, posebno TBC itd. 

— Pri oceni zdravstvenega varstva aktivnih zavarovancev moramo opozo- 
riti tudi na dejstvo nenehnega naraščanja invalidnosti — 5,1 '°/o na leto ves čas 
po 1959. letu. Ta dejstva lahko pripišemo posledicam manjše varnosti pri delu 
v preteklosti, neučinkoviti rehabilitaciji, deloma pa tudi pomanjkljivim pred- 
pisom o invalidskem zavarovanju. 

— V primerjavi z razvitimi in srednje razvitimi državami naj tudi ugoto- 
vimo, da je zdravstveno stanje prebivalstva v naši republiki v določeni meri 
nad ravnijo srednje razvitih držav, posebno glede varstva posameznih bioloških 
skupin prebivalstva (žena in otrok.) Čeprav pri zdravstvenem varstvu aktivnih 
zavarovancev podoba ni tako optimistična, vendar je še vedno na ravni srednje 
razvite države. Da je temu tako, priča tudi podobna patologija v naši republiki, 
ki je značilna za srednje razvite in visoko razvite države. Na prvem mestu po 
umrljivosti na 100 000 prebivalcev so bolezni srca in ožilja, za njimi pa skoraj 
z dvakrat manjšo udeležbo novotvorbe in tik ob njih živčne in duševne bolezni. 
Tudi splošna umrljivost med 9 in 10 promilami nas uvršča na enako raven. 

Poraba finančnih sredstev za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavaro- 
vanje 

V minulem desetletju je rasla udeležba sredstev za zdravstveno varstvo v 
našem nacionalnem dohodku v poprečnem letnem trendu 15,5,0/o. Ta, sicer sko- 
kovit porast, je vendarle nekoliko manjši kot je jugoslovansko poprečje. Vendar 
sodi v okvir močnega naraščanja sredstev za zdravstveno varstvo, kar je v 
zadnjem desetletnem razdobju pojav v vseh srednje razvitih in razvitih drža- 
vah. Analitiki vidijo razloge za to v ekspanziji zdravstvenega varstva, ki zajema 
čedalje več ljudi in stremi k temu, da bi zajelo vse prebivalstvo. Po drugi strani 
spremlja ta pojav tudi razvoj zdravstvene tehnologije, ki ima bolj značaj kvan- 
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titativnega izpopolnjevanja kot pa kakšne povsem nove kvalitativne premike. 
Dejstvo, da raste poraba za zdravstveno varstvo hitreje kot produktivnost dela, 
je eden od značilnih izvorov inflacijskih tendenc tako pri nas (to je bilo že 
ugotovljeno ob uvajanju reformnih ukrepov) kot tudi v veliki večini srednje 
razvitih in razvitih držav. To področje je postalo zelo pomembno tudi s širših 
gospodarskih vidikov. Podobnost teh gibanj pri nas in drugod po svetu bi lahko 
bila le naključje, ko si ne bi bile podobne tudi strukture porasta. Približno 
polovico porasta, tako pri nas kot drugod (po nominalnih vrednostih v višini 
8—9'%, na leto) gre povsod na račun večanja obsega zdravstvenega varstva, 
medtem ko gre preostali del za tehnološke izboljšave za njegovo izvajanje. 

Ugotoviti moramo, da znaša udeležba sredstev za zdravstveno varstvo (to 
velja tudi v zveznem merilu) približno 5 °/o, medtem ko znaša v razvitih 
državah približno 4 % nacionalnega dohodka. Iz tega sledi, da imamo sicer 
približno enak trend naraščanja udeležbe sredstev za zdravstveno varstvo v 
nacionalnih dohodkih, da pa porabimo pri nas večji del nacionalnega dohodka 
za te namene. To dokazujejo, da je naša nižja produktivnost obremenjena bolj 
kot v drugih primerjanih državah. 

Zdravstveno zavarovanje zajema razen sredstev, namenjenih za zdravstveno 
varstvo, tudi sredstva za različne denarne dajatve, ki so v zvezi z obolevnostjo 
ali z zdravstvenim varstvom (nadomestila za čas bolezni in porodnih dopustov 
itd.). V naši republiki smo v letu 1966 porabili aa zdravstveno zavarovanje 
7,4 °/o nacionalnega dohodka. To je podobno zveznemu poprečju. Značilno za 
našo republiko, kot tudi v zveznem merilu je, da je rast sredstev za denarne 
dajatve, nadomestila itd. veliko hitrejša kot rastejo sredstva, namenjena nepo- 
srednemu zdravstvenemu varstvu. Tako je znašal indeks rasti udeležbe sredstev 
za zdravstveno varstvo v minulem desetletnem razdobju 134, medtem ko smo 
pri denarnih dajatvah dosegli celo indeks 220. Razmerje med temi dejatvami in 
sredstvi za zdravstveno varstvo je po naši oceni doseglo kritično točko. Zastavlja 
se vprašanje, ali ne bi kazalo denarne dajatve vezati tudi na raven osebnih 
dohodkov tako, da bi imele kategorije zaposlenih z manjšimi osebnimi dohodki 
pravico do procetualnih večjih nadomestil za čas bolezni kot tiste z višjimi 
osebnimi dohodki. Poti za razrešitev tega problema seveda terjajo nadaljnje 
proučitve. Vendar je problematika toliko zaostrena, da bomo morali kolikor ne 
najdemo rešitve, zadržati raven zdravstvenega varstva, ki smo jo dosegli. Ni 
namreč mogoče pričakovati, da bi lahko iz narodnega dohodka za vse področje 
zdravstvenega zavarovanja lahko izločili več sredstev kot smo jih doslej. 

Ko ocenjujemo probleme delavskega zavarovanja, moramo opozoriti tudi na 
aktualne tendence v kmečkem zavarovanju. 

Kmetijski zavarovanci iščejo zdravstveno pomoč sedeminpolkrat manj kot 
zavarovanci — delavci, ki jo iščejo poprečno trikrat na leto. Hkrati moramo 
pri tem upoštevati dejstvo, da je hospitalizacija kmetijskih zavarovancev skoraj 
dvakrat daljša, kot je pri zavarovancih delavskega zavarovanja. To kaže, da 
gre za hujša obolenja, kar je zelo pomembno za ocenjevanje prihodnjih potreb 
skladov kmetijskih zavarovancev. Sedanji izračun cen v zdravstveni službi 
temelji namreč na poprečni patologiji. Dosledno uveljavljanje sistema dohodka 
pri financiranju zdravstvene službe bi povečalo obremenitve sklada kmečkih 
zavarovancev, ker bodo odpravile nevidno prelivanje iz sklada delavskega zava- 
rovanja v prid kmečkih zavarovancev s pavšalnim obračunavanjem. 
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Investicije v zdravstvene kapacitete 

Sporno področje pri obravnavanju porabe sredstev za zdravstveno varstvo 
so investicije. Ugotovitev, da smo porabili le 33'%> za opremo in 76 °/o za nove 
pbjekte, nasprotuje znanim podatkom o vlaganjih v zdravstvene kapacitete. 
Zato tudi ne preseneča, da močno narašča odstotek zastarele opreme, medtem 
ko ugotavljamo glede objektov prav nasprotno. Prav tako smo od investicijskih 
sredstev namenili manj kot polovico za izgradnjo bolnišnične mreže, preostali 
del pa je bil v glavnem namenjen osnovni zdravstveni službi zaradi boljšega 
zdravstvenega varstva prebivalstva. Ce upoštevamo, da predstavljajo bolnišnice 
koncentracijo opreme in kadrov in da porabijo v srednje razvitih in razvitih 
državah za bolnišnice od 60 do 80'%> vseh investicijskih sredstev, potem so 
očitna pota v naši investicijski politiki na področju zdravstva. Delno je to po- 
sledica teženj, da bi zgradila vsaka komuna lastno zdravstveno službo, pri 
tem pa so imele premalo posluha za tiste objekte, ki so po svoji naravi potrebni 
širšim območjem. Se bolj pomembno je to, da smo po odpravi zasebne zdrav- 
niške prakse morali zgraditi osnovno zdravstveno službo. 

Rezultati, ki smo jih dosegli na področju osnovnega zdravstvenega varstva, 
predvsem glede preventivnih dejavnosti, potrjujejo, da je bila v naših razmerah 
takšna investicijska usmeritev pravilna. Sedaj, ko je izgrajena osnovna zdrav- 
stvena mreža, bo treba usmeriti sredstva v izgradnjo bolnišnic; takšen razvoj 
se je tudi že pričel. V gradnji je klinični center, dograjujejo se nekatere bolniš- 
nice, izmed katerih izstopata po obsegu vlaganj splošni bolnišnici v Mariboru 
in Novi Gorici; nerešeno je še vprašanje izgradnje splošne bolnišnice v Kopru, 
ki je morda najbolj pereče. 

II. 

Predlog sistema za zagotovitev osnovnega zdravstvenega varstva in zdrav- 
stvenega zavarovanja prebivalstva predvideva, naj bi poleg zdravstvenega za- 
varovanja delavcev in zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev 
uvedli še novo obliko zdravstvenega varstva in sicer minimalno zdravstveno 
varstvo vsega prebivalstva. To je vseh tistih, ki so bili zajeti v obeh sistemih 
zdravstvenega zavarovanja ter tudi tistih prebivalcev, ki sploh niso zdravstveno 
zavarovani. 

Te zamisli kažejo, da so bile pobude v zelo nizkem zdravstvenem standardu 
prebivalstva SFRJ kot celote. Predlog ugotavlja, da je raven pravic v zdrav- 
stvenem zavarovanju delavcev (v zveznem poprečju jih je 62% v celotni struk- 
turi prebivalstva) precej iznad predlaganega minimalnega zdravstvenega var- 
stva. Potemtakem imajo razmeroma nizek zdravstveni standard v SFRJ kmetje, 
ki jih je v celotni strukturi prebivalstva 36®/». Dejstvo je tudi, da za to skupino 
prebivalstva porabimo le 0,6 °/o nacionalnega dohodka, medtem ko gre za 
celotno zdravstveno varstvo in zavarovanje v SFRJ ca. 7 °/o nacionalnega do- 
hodka. 

Pred leti smo uvedli zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev. 
Pobude so bile enake kot te, ki jih hoče uresničiti minimalno zdravstveno var- 
stvo, t. j. izboljšali naj bi zdravstveno varstvo tega prebivalstva. Ce predlog 
ugotavlja nizek zdravstveni standard celotne populacije v SFRJ, potem v tem 
tiči ocena oziroma ugotovitev, da s kmetijskim zdravstvenim zavarovanjem 
nismo dosegli tistega, kar smo hoteli. Razlogi so v razmeroma nizki produktiv- 
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nosti te populacije. Zato je vprašanje, če z uvedbo novega dodatnega sistema 
zdravstvenega zavarovanja lahko odpravimo ta element oziroma, če uvedba 
takšnega novega sistema — minimalnega zdravstvenega varstva — v zasnovi ne 
korenini v prelivanju sredstev iz sklada delavskega zavarovanja v sklade kme- 
tijskega zavarovanja. Novih dodatnih sredstev za zdravstveno varstvo in zdrav- 
stveno zavarovanje v nacionalnem dohodku namreč ni moč dobiti in tudi naše 
gospodarstvo ne prenese novih dodatnih obremenitev. 

Stanje v naši republiki je dokaj drugačno, saj imamo v celotni strukturi 
prebivalcev le približno 20 Vo kmetijskih zavarovancev, porabijo pa 1,2 %> na- 
cionalnega dohodka, ki ga oblikujejo iz lastnih virov. To se pravi, da je poraba 
za zdravstveno varstvo kmetov v naši republiki v primerjavi z nacionalnim 
dohodkom po zavarovancu približno štirikrat večja. Dejansko je še večja, saj je 
naš nacionalni dohodek precej nad zveznim poprečjem. 

Ugotovili smo, da zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev v naši 
republiki močno presega predvidene zvezne minimume. Ce si prikličemo v 
spomin še to, da rabimo za zdravstveno varstvo delavcev v naši republiki 
približno 4,0/o našega nacionalnega dohodka (pri tem smo odšteli sredstva zdrav- 
stvenega zavarovanja delavcev zia razne denarne dajatve, ki jih zdravstveno 
zavarovanje kmetov ne pozna), potem lahko ugotovimo, da zdravstveno varstvo 
kmetijskih proizvajalcev v naši republiki bistveno ne zaostaja za zdravstvenim 
varstvom delavskih zavarovancev. Pri tem je treba upoštevati, da gre za dru- 
gačno demografsko strukturo kmečkih zavarovancev, kjer je bolj številna kate- 
gorija starejših zavarovancev. Pri teh v preteklosti niso bili v enakem obsegu 
izvedeni preventivni zdravstveni ukrepi. Zategadelj je potrošnja v zdravstvenem 
zavarovanju kmetijskih zavarovancev relativno večja za potrebe bolnišničnega 
zdravljenja, ki je dražja oblika. Zato je tudi relativni standard njihovega zdrav- 
stvenega varstva nižji, kot to kažejo finančne primerjave. 

Kljub temu pridržku lahko ugotovimo: 

— da se kmetijski zdravstveni zavarovanci v naši republiki financirajo 
sami na ravni ustreznega zdravstvenega standarda; 

— da še nove oblike prelivanja sredstev iz sklada zdravstvenega zavaro- 
vanja delavcev v sklad zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev v 
naših razmerah ne bi bile potrebne, niti mogoče; 

— da bi to pomenilo izven dogovorjenih okvirov prelivanje v okviru fede- 
racije od razvitih nerazvitim, saj so kmetijski zavarovanci v naši republiki že 
zavarovani iznad minimalnega osnovnega zdravstvenega varstva. Zato bi šlo iz 
skladov naših delavskih zavarovancev prelivanje za kmečko zvarovanje v drugih 
republikah. 

Uvedba minimalnega zdravstvenega varstva bi torej pomenila za območje 
SFRJ hitrejši razvoj zdravstvenega varstva kmetijskih proizvajalcev, kot jim to 
dopušča družbenoekonomska struktura in sicer na račun skladov zdravstvenega 
zavarovanja delavcev. Prepričani smo, da je prav in v duhu humanizma ter 
naše družbene ureditve, če je razvoj na področju osnovnega zdravstvenega var- 
stva nekoliko hitrejši kot ostali družbenoekonomski razvoj. Vprašanje pa je, 
kolikšno naj bo to prehitevanje, da ne bi zavrlo normalnega družbenoekonom- 
skega razvoja. Hkrati velja opozoriti na ugotovitev o zdravstvenem stanju pre- 
bivalcev v naši republiki v zadnjih desetih letih. Zdravstveno varstvo aktivnih 
zavarovancev delavskega zavarovanja zaostaja, zaradi česar mora biti naša 
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orientacija v prihodnjem obdobju okrepljeno zdravstveno varstvo teh zavaro- 
vancev, kar seveda zanika kakršnokoli prelivanje sredstev iz njihovih skladov. 

Na podlagi povedanega sodimo, da bi uveljavitev predlogov glede osnov- 
nega zdravstvenega varstva v Sloveniji pomenila: 

— izločitev sredstev za to zdravstveno varstvo, ki bi vsekakor temeljilo na 
globalnem dohodku družbeno-političnih skupnosti (federacija, republika in ob- 
čina), in da bi za del zdravstvenega varstva, ki ga prebivalstvo že ima in ki 
ga ureja s samoupravo zavarovancev, nastopili posebni družbeni organi kot 
distributerji; to bi iz družbeno-političnega gledišča pomenilo, da se vračamo na 
državno intervencijo; 

— da bi se v zveznem obsegu znižala raven zdravstvenega varstva delavcev, 
saj bi se del njihovih sredstev prelival v korist drugih kategorij prebivalstva; 

— da bi bila prizadeta funkcionalna enotnost zdravstvene službe, saj se ne 
bi mogla pojaviti kot prevzemnik in izvajalec vseh nalog za zdravstveno varstvo 
zavarovanca, marveč bi se ji bilo moč dogovarjati le parcialno z različnimi 
skladi in otežkočalo bi uveljavljanje sistema dohodka. 

Domače in tuje izkušnje pričajo, da si vsaka organizacija zdravstvenega 
zavarovanja priredi, uredi in tudi organizira svojo lastno zdravstveno službo. 
To je v naravi samega zdravstvenega zavarovanja, ki se realizira z zdravstveno 
storitvijo. Zaradi teh vzrokov urejajo zelo razvite države enotno zdravstveno 
zavarovanje, ker si zaradi visokih stroškov zdravstvenega varstva v razmerah 
sodobne zdravstvene tehnologije nihče ne more ne materialno in ne kadrovsko 
privoščiti, da bi na enem območju multipliciral zdravstvene tehnološke osnove. 

III. 

Predlog predvideva drugačen sistem zdravstvenega zavarovanja delavcev 
in njihovih družinskih članov. Zamišlja uvajanje sistema zavarovanja proti ne- 
srečam pri delu in poklicnim boleznim kot minimum obveznega zavarovanja 
delavcev. Mimo tega bi izoblikovali sistem zdravstvenega zavarovanja tudi za 
ostale rizike (druge bolezni, odsotnost z dela itd.). 

Tak pristop tudi zahteva objektivnejšo oceno o pomenu zavarovanja aktiv- 
nega zavarovanca in o možnostih učinkovitejšega vključevanja delovnih skup- 
nosti v realizacijo zdravstvenega varstva. 

Cel ugotavljamo, da je v Sloveniji skoraj ena tretjina prebivalstva v delov- 
nem razmerju, potem je možnost vpliva delovnih organizacij na zdravstveno 
politiko zelo velika, mnogo večja, kot pa npr. na drugih območjih, kjer je 
relativno manjši del prebivalstva v delovnem razmerju, kjer so tudi industrijske 
tradicije manjše, nižja je raven zdravstvenega standarda itd. Poleg tega to tudi 
pomeni, da je velik del prebivalstva dejansko vsak dan pod vplivom delovnih 
pogojev — pozitivnih in negativnih — v svoji delovni organizaciji. 

V takem družbenoekonomskem položaju delovne organizacije moramo 
iskati tiste vzvode, ki naj bi tudi skozi delovanje sistema zdravstvenega varstva 
in zdravstvenega zavarovanja še bolj spodbujali vse tiste potencialne sile in 
rezerve, ki gledg stalnega izboljševanja zdravstvenega stanja in delovne spo- 
sobnosti zaposlenih obstajajo v delovnih kolektivih. Delovna organizacija 
ustvarja svoj dohodek tudi v neposredni odvisnosti od skrbi za zdravje zaposle-i, 
nih. Z drugimi besedami: združeni proizvajalec bi lahko postal v okviru svoje 
delovne organizacije najbolj zainteresiran, odgovoren in ekonomsko stimuliran 



347 

činitelj za realizacijo sodobnejšega sistema zdravstvenega zavarovanja. To bi 
bil način, s katerim bi začel hitreje delovati dohodek in samoupravni mehani- 
zem v smeri integracije delovnih pogojev v sistemu gospodarjenja. Tako bi 
tudi bolj neposredno približali celoten sistem zavarovanja delovni organizaciji 
ter tudi delo in učinke zdravstvene službe. 

Ce izhajamo iz dejstev, da lahko delovni kolektivi postanejo zelo učinkovit 
dejavnik v sistemu zdravstvenega zavarovanja, je treba opozoriti na nekatere 
okolnosti in oblike, ki naj bi omogočile takšna gibanja. 

Predvsem gre za to, da moramo upoštevati delovne pogoje kompleksno. 
V moderni industriji delovni pogoji namreč vse bolj »prekoračujejo« ograje 
tovarn in vse bolj postajajo faktor produktivnosti tudi drugi življenjski pogoji. 

Prav v razvoju sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja 
moramo iskati rešitve, ki bi posebej upoštevale aktivnega zavarovanca — pro- 
izvajalca, kot subjekt in cilj zdravstvenega varstva, ki lahko največ pripomore 
k zmanjšanju zavarovalnih rizikov in lahko tudi največ vpliva na zdravstveno 
preventivno politiko v svoji delovni organizaciji. To bi pomenilo, da bi morali 
v odnose med zdravstvenim zavarovanjem in delovno organizacijo vpeljati 
sistem objektiviziran j a rizikov (njihovega konkretnega ugotavljanja.) Z znan- 
stvenimi metodami, merjenjem mikroklimatskih pogojev, sanacijskih ukrepov 
itd. bi lahko ugotavljali dejansko izpostavljenost mogočim zdravstvenim okva- 
ram, koti tudi odnos delovne organizacije do delovnih pogojev. To je prav sedaj 
aktualno, ko se z modernizacijo proizvodnje pojavljajo tudi nove škodljivosti 
delovnega okolja. Vse to zahteva mnogo širše obravnavanje delovnih pogojev. 
Opazen je pojav novih obolenj, ki niso akutna, marveč posledica dolgotrajnih 
vplivov, novih tehnoloških pogojev, monotonije dela itd. Vse to povzroča škod- 
ljiv vpliv posebej na psihomotoričnem in kardiovaskularnem sistemu itd. 

Tako bi lahko ugotovili kompleksne razlike za aktivne zavarovance v de- 
lovni organizaciji; s tem bi uveljavili oziroma omogočili valorizacijo rizikov, 
kar bi pomenilo tudi osnovo za ugotavljanje premij — prispevkov za zdravstveno 
zavarovanje. 

V realizaciji tega bi bilo na prvi pogled popolnoma normalno, da predvsem 
vztrajamo na zavarovanju pred nesrečami pri delu in pred poklicnimi boleznimi. 
To je tudi že tradicionalno v sistemu zdravstvenega zavarovanja. Poleg tega 
je to tudi naša mednarodna obveznost, saj smo podpisniki nekaterih mednarod- 
nih konvencij, ki urejajo to področje. Tudi pozitivna zakonodaja zajema to 
problematiko. Toda prav enostransko poudarjanje te vrste zavarovanja — kar 
se pojavlja v »Predlogu« — dejansko pomeni podcenjevanje celotnega kom- 
pleksa delovnih pogojev s stališča njihovih vplivov na zdravstveno integriteto 
delavca. 2e podatki, da znaša odsotnost z dela zaradi nesreč pri delu in poklic- 
nih bolezni samo približno ene osmine skupne odsotnosti z dela (predvsem v 
gospodarstvu), ali, da je samo približno 5 '°/o delovnih invalidov postalo invalid- 
nih zaradi nesreč pri delu ali zaradi poklicnih bolezni in da je približno devetina 
delovnih dni izgubljena zaradi teh vzrokov, napotuje na sklep, da moramo iskati 
mnogo širše i'ešitve. Zato ne bi smeli umetno izločati zavarovanje proti ne- 
srečam pri delu in poklicnim boleznim od celotnega zavarovanja aktivnega 
zavarovanca, marveč ravno obratno: zavarovanec in njegova delovna in zdrav- 
stvena sposobnost morata biti osnovni cilj. Tudi s stališča interesov zdravstve- 
nega zavarovanja in njegovih materialnih koristi bi taka enostranska rešitev 
pomenila samo nepopolno valorizacijo rizikov, 'kar bi tudi omogočilo kom- 
pleksno preventivno politiko. 
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Če bi tako opredelili mesto delovne organizacije, bi mogli iti v njenih po- 
oblastilih še naprej. Tako bi bilo potrebno ugotoviti možnosti, da bi tudi delovna 
organizacija sama sklepa pogodbe z zdravstveno službo 01 zdravljenju in reha- 
bilitaciji svojih članov. S tem bi lahko začeli proces, da se del zdravstvenega 
varstva, ki zadeva varstvo aktivnega zavarovanca, realizira tudi brez posred- 
nikov. Na drugi strani bi delovni organizaciji, ki bi bolje urejala svoje delovne 
pogoje, ostal dohodek, oziroma bi s sredstvi, ki jih je sama zagotovila, tudi 
sama gospodarila, To bi tudi bolj približalo zdravstveno službo proizvodnji, 
prispevalo bi k hitrejšemu razvoju medicine dela in odprlo bi tudi nove mož- 
nosti za dohodek zdravstvene službe. 

Lanskoletna praksa delovnih organizacij, ki že imajo sedaj večja pooblastila 
glede zdravstvenega zavarovanja, opozarja prav na to, da so delovne organi- 
zacije uspele z raznimi ukrepi — pogosto tudi z restriktivnimi — znatno zmanj- 
šati odsotnost z dela. Istočasno so delovne organizacije postavile vprašanje, kako 
naj zares vplivajo tudi na hitrejšo medicinsko in delovno rehabilitacijo svojih 
delavcev, ko dejansko nimajo nikakršne možnosti vpliva na delo in večjo učin- 
kovitost zdravstvene službe. 

Aktualne razprave so že tudi opozorile, da bi morali ugotoviti, ali je sedanji 
sistem invalidskega zavarovanja še stimulativen. Dani so že predlogi, da bi 
morali ugotoviti tudi racionalno, funkcionalno povezanost sistema invalidskega 
zavarovanja z zdravstvenim zavarovanjem. To naj bi pomenilo korak naprej 
v stimulaciji delovnih organizacij na modernejšo in učinkovitejšo preventivo. 

Take težnje so tudi popolnoma prirodne, ker kaže prav kritična analiza 
sedanjega sistema invalidskega zavarovanja, da je le-ta usmerjen predvsem na 
restitucijo posledic. To pa ne prispeva, da bi bila delovna organizacija tudi eko- 
nomsko zainteresirana za preprečevanje invalidnosti. Tako smo umetno izločili 
preventivo pred invalidnostjo iz celotne politike delovne organizacije, kar je 
imelo za posledico večje stroške in škodo zaradi porasta invalidnosti. Še celo 
več: vsi riziki invalidskega zavarovanja so postajali riziki celotnega zavarova- 
nja, čeprav je nujno in objektivno mogoče ugotavljati vzročnost invalidnosti. 
Večkrat so podjetja, ki so se neodgovorno obnašala nasproti zdravju zaposlenih, 
prenašala posledice take politike na druge delovne kolektive. Tako so nastali 
znani in težki problemi — socialni in materialni — glede življenjskih pogojev 
invalidov kot tudi pritiski na sklade invalidsko-pokojninskega zavarovanja. 

Nove rešitve, ki glede delovnih organizacij ne zahtevajo neke radikalne 
spremembe v sistemu in organizaciji zdravstvenega zavarovanja, bi bile mogoče 
s smiselno dograditvijo nekaterih sedanjih rešitev v zakonodaji. Objektivno 
stenje in potrebe sodobnega razvoja varstva aktivnega zavarovanca zahtevajo 
kritično oceno o sprejemljivosti tistih zamisli v »Predlogu«, ki zadevajo reorga- 
nizacijo delavskega zavarovanja. 

IV. 

Zvezni predlog se precej ukvarja s problematiko organizacije zdravstvenega 
varstva in zavarovanja (razne skupnosti, deteritorializacija, organizacija po pa- 
nogah itd.). Nekatere zamisli glede reforme sedanjih organizacijskih oblik zdrav- 
stvenega zavarovanja zahtevajo temeljitejšo oceno tako značilnosti razvoja tega 
področja, kot tudi oceno njegovih bodočih razvojnih poti in predloženih kon- 
kretnih rešitev. 
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Značilnosti dosedanjega razvoja zdravstvenega zavarovanja 

Preden bi opisali nekatere značilnosti v razvoju našega zdravstvenega za- 
varovanja, kaže ponovno opozoriti na dejstvo, ki ga po naši sodbi zvezni predlog 
premalo upošteva in sicer, da se zdravstveno zavarovanje realizira s pravico za- 
varovanca do zdravstvenega varstva, to je neko dejavnostjo zdravstvene službe 
in le včasih z neposredno denarno dajatvijo. Zato ni mogoče obravnavati zdrav- 
stvenega zavarovanja brez upoštevanja zdravstvene tehnologije, ker ne gre le 
za obseg sredstev za zdravstveno zavarovanje, marveč sta obseg in kakovost 
tega zavarovanja v neposredni zvezi z možnostjo zdravstvene službe, kapacite- 
tami in kadri, ki naj te pravice realizirajo. Hkrati ne smemo spregledati, da je 
področje zdravstvenega zavarovanja tisto, kjer se najbolj neposredno združu- 
jeta osebni in družbeni interes. Razen eksistenčnih in samoohranitvenih razlo- 
gov se v osebnem interesu združuje namreč tudi ohranitev zdravja, kot eden od 
pogojev za osebno afirmacijo v družbeni skupnosti. Pomemben na tem področju 
je tudi družbeni interes, saj je zdravje prebivalstva pogoj za družbenoekonomski 
razvoj in tudi raven produktivnosti dela je v tesni zvezi z njegovim zdravstve- 
nim stanjem. Znano je, da je nastala organizirana zdravstvena služba kot rezul- 
tat prizadevanja sindikatov na eni strani, ki so se borili zanjo kot pravico posa- 
meznika in na drugi tudi kot rezultat prizadevanja delodajalcev, posebno v ti- 
stih panogah — železarstvo, rudarstvo — kjer so bile zahteve po zdravih delav- 
cih najbolj izrazite. 

Zdravstveno zavarovanje se je formiralo šele takrat, ko je zdravstvena 
služba dosegla takšno tehnoioško raven, da so zavarovanci mogli uresničiti svoje 
pravice. Ta okoliščina je bila tudi odločilna, da so se vse organizacije zdravstve- 
nega zavarovanja ustanavljale in razvijale lastno zdravstveno službo. Tudi na 
Slovenskem so imele razne1 »bratovske skladnice-« svojo zdravstveno službo. 
Vpliv sistema zdravstvenega zavarovanja na organizacijo zdravstvene službe 
je tudi močno pomemben, saj je poenotenje sistema zdravstvenega zavarovanja 
vedno vodilo k poenotenju organizacije zdravstvene službe. 

Glede dosedanjega razvoja sistema zdravstvenega zavarovanja v Jugoslaviji 
lahko ugotovimo, da je po obsegu pravic in zajemanja prebivalcev v to zava- 
rovanje itd. doseglo zelo visoko raven. Ta ugotovitev se kaže v uspehih, ki 
smo jih dosegli pri zdravstvenem stanju prebivalstva, izboljšanje njegove de- 
lovne sposobnosti itd. Te uspehe smo dosegli kljub temu, da se je ta sistem raz- 
vijal vse do pred kratkim v okviru etatističnega urejanja ob določenem zaosta- 
janju samoupravnih odnosov, če to področje primerjamo z drugimi družbenimi 
dejavnostmi. 

Pri oceni razvoja zdravstvenega zavarovanja v naši republiki moramo upo- 
števati nekatere posebnosti. 

Naše zdravstveno zavarovanje ima razmeroma dolgo tradicijo in je njegov 
povojni razvoj odpravljal posebna zavarovanja (železarji, rudarji, trgovski na- 
meščenci itd.). 

V naši republiki je zdravstveno zavarovano skoraj vse prebivalstvo. Pri 
kmečkem zavarovanju smo izrabili možnosti zveznih predpisov in tudi to zava- 
rovanje »dvignili« precej nad »minimalno zdravstveno varstvo«. O tem priča 
podatek, da izstopajo v strukturi zavarovancev v SFRJ kmetijski zavarovanci 
z 38 ■%>, vendar gre zanje le 0,6'% nacionalnega dohodka, v Sloveniji pa za 21% 
kmetijskih zavarovancev porabimo 1,2% nacionalnega dohodka. Ti dve ugoto- 
vitvi sta razpravo o teh vprašanjih pri nas usmerili drugam in sicer ne k vpra- 
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šanjem, kako zagotoviti vsemu prebivalstvu vsaj minimalno zdravstveno var- 
stvo, marveč k oblikovanju sistema, v katerem bi bil zavarovanec oblikovalec 
vseh pravic, zdravstvena služba pa subjekt v dogovorih z zavarovanci. Pri tem 
moramo upoštevati, da smo tudi v razvoju zdravstvene službe že dosegli takšno 
raven, da nam pomeni v naši republiki tehnološko nepretrgano pot med osnov- 
nimi zdravstvenimi enotami in najvišjimi strokovnimi institucijami. Prav zaradi 
tega nikdar ni bilo dvomov glede kompleksnega zdravstvenega varstva. Ker 
noben zdravstven zavod ni sposoben izvajati taikšno zdravstveno varstvo, je 
nujno, da koristi zavarovanca zavaruje združena zdravstven^ služba. 

Za realizacijo pravic iz zdravstvenega zavarovanja smo tako zagotovili 
zdravstveno tehnologijo, ki nekoliko presega raven srednje razvitih držav. 

Specifičnosti zdravstvenega zavarovanja v naši republiki ter tehnološka ra- 
ven naše zdravstvene službe so zato zelo zgodaj zaostrili tudi materialna raz- 
merja, saj je bila naša zdravstvena služba tehnološko sposobna uresničiti raz- 
glašene pravice zavarovancev. 

Iz takšnih izhodišč izhaja tudi naš odgovor na dilemo, ali organizirati 
zdravstveno zavarovanje po teritorialnem načelu ali združevati zavarovance po 
gospodarskih panogah. Dejstvo, da imamo že do tolikšne mere razvito zdrav- 
stveno službo in da imajo naši zavarovanci zdravstveno varstvo na opisani teh- 
nološki ravni, terja, da ohranimo funkcionalno enotnost zdravstvene službe. Ta 
je možna edino v primeru, če se zavarovanci združujejo po teritorialnem načelu, 
saj bi sicer duplicirali kapacitete zdravstvene službe in že zavoljo tega tudi 
nujno zniževali raven zdravstvenega varstva. Na drugi strani pa so tudi po- 
samezne gospodarske dejavnosti in posamezne delovne organizacije niže pro- 
duktivne zaradi objektivnih okoliščin in bi torej združevanje po panogah 
peljalo k »združevanju bogatih«. 

S stališča razvoja zdravstvene službe kot važen element nacionalnega uve- 
ljavljanja zdravstvenega varstva, je tudi pomembno vprašanje pozavarovanja. 
Pri tem nimamo v mislih le zavarovalniške rizike, marveč tudi pozavarovanje 
v tem smislu, da bi si teritorialno organizirane skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja zagotavljale skozi ta mehanizem določene vrhunske kapacitete zdrav- 
stvene službe, ki jih ne kaže zgrajevati v vsaki posamezni skupnosti, marveč 
v širšem okviru — tudi v okviru republike. 

V okvir tega tudi sodi vsekakor še vprašanje svobodne izbire zdravnika 
kot pomembna pravica občana, ki ga je moč uresničiti le v pogojih teritorialne- 
ga organiziranja zdravstvenega zavarovanja. Ta element vnaša tudi na pod- 
ročju zdravstva v določenih zavestno postavljenih okvirih elemente težnosti, to- 
rej zahteve zavarovancev za bolj kvalitetne zdravstvene storitve. 

Samoupravnost v sistemu zdravstvenega varstva 

Unifikacija sistema zdravstvenega zavarovanja je — kot smo že rekli — šla 
v smeri tako imenovanega državnega zdravstvenega zavarovanja. Vendar s to 
razliko, da tega zavarovanja ni oblikovala povsem na novo, marveč je zdru- 
ževala zavarovalne sisteme in njihove zdravstvene službe. 

Vse te tudi za naš nacionalni prostor pomembne okoliščine so v Jugoslaviji 
vodile k nekaterim posebnostim. 

Zavarovanci so mnogo bolj intenzivno občutili odtujitev sistema zdravstve- 
nega zavarovanja, saj so v prejšnjih »bratovskih skladnicah« odločali o obsegu 
pravic in o sredstvih, ki jih bodo zanje dali. 
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Ce ocenjujemo samoupravo zdravstvenega zavarovanja, moramo ugotovili, 
da tu še vedno obstaja enaka sistuacija, kot do pred nekaj leti na področju 
gospodarstva: državna intervencija v razdelitvi dohodka — finančnih sredstev 
za pokritje pravic zavarovancev je tako močna, da pravzaprav prejudicira sa- 
moupravne odločitve. S prakso limitiranja stopenj in na drugi strani s popolno 
kvantifikacijo pravic v tej samoupravi ostaja neznaten manevrski prostor za 
samoupravne odločitve. 

Kljub temu moramo oceniti kot pozitivne nekatere dosežke tudi v tako 
okrnjeni samoupravi. Šestletna praksa je prav z napori samouprave prispevala 
k temu, da so določneje ugotovljene možnosti za zagotovitev zdravstvenega 
varstva na določenih območjih. Vse bolj je začelo prevladovati prepričanje, da 
postaja obseg pravic vse bolj odvisen od gospodarske razvitosti in uspešnega 
poslovanja celotnega gospodarstva. Intenzivnejše se je začel razvijati proces 
prilagajanja zdravstvene službe konkretnim potrebam in možnostim itd. 

Dvojnost razvoja dveh medsebojno tesno povezanih dejavnosti: zdravstve- 
nega zavarovanja in zdravstvene mreže, je tisti širši družbenoekonomski pro- 
blem, ki zahteva podrobnejše ocene in nove rešitve. 

Dosedanje razprave so tudi opozorile na zelo pomembne izkušnje Slovenije, 
ki kažejo, da bi morala imeti vsaka pot, ki bi vodila mimo sinhronizirane po- 
litike razvoja zdravstvene službe in zdravstvenega zavarovanja — kar pa je 
mogoče zagotoviti edino na teritorialni osnovi — za posledico velike škode: ma- 
terialne, zdravstvene, socialne itd. Prav take izkušnje bi morale biti tudi opo- 
min za tista območja, kjer se šele sedaj izgrajuje osnovna zdravstvena mreža. 

Z dopolnjevanjem, izpopolnjevanjem in neprestanim dograjevanjem samo- 
upravne funkcije na področju zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene službe 
bi obogatili njihovo aktivnost v smeri ugotavljanja večje diferenciacije rizikov, 
politike participacije, usmerjanja sredstev v preventivno dejavnost, dolgoroč- 
nejših programskih akcij itd. 

Tako usmerjanje bodočega razvoja samouprave zavarovancev naj bi dalo 
odgovor na vprašanje:, kako razviti medsebojno sodelovanje med to samo- 
upravo in zdravstveno službo in to v smeri usklajevanja medsebojnih interesov 
razvoja dohodka in delitvi po delu? 

Dograditev samoupravnega sistema na področju zdravstvenega varstva bi 
bila mogoča prav v tej smeri, da bi v sam mehanizem samouprave vključili v 
okviru istega organizma tako predstavnike zavarovancev kot tudi predstavnike 
zdravstvenih zavodov (posameznih ali združenih), kar naj bi prispevalo k ne- 
posrednejšim medsebojnim dogovarjanjem, ugotavljanju politike, programi- 
ranju itd. V take organizacije bi, poleg predstavnikov zavarovancev in zdrav- 
stvenih delavcev oziroma zdravstvenih zavodov delegirale svoje predstavnike 
lahko še delovne organizacije in družbeno-politične skupnosti. Tak »mešan«, 
•►bilateralen« samoupravni organizem ne bi pomenil nekakšno prepuščanje 
sredstev npr. zdravstveni službi, ali da bi pomenil oblike, kjer bi lahko priha- 
jalo do mehaničnega preglasovanja na škodo enih ali drugih, marveč bi na 
osnovi medsebojnih argumentov, strokovne ocene določenih zahtev, predlogov, 
ugotavljale splošne dogovore, pogoje za sklepanje medsebojnih pogodb, način 
ugotavljanja delovnih rezultatov, medsebojne rizike itd. To bi pomenilo, da bi 
se na osnovi takih splošnih medsebojnih dogovorov ugotavljala sredstva za delo 
zdravstvenih zavodov oziroma za plačanje »cene« opravljenih storitev. Tako bi 
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prihajalo do razvoja delitve po delu znotraj, zdravstvenih zavodov in uvajanja 
sistema dohodka na to področje družbene dejavnosti. 

Samouprava bo morala glede pravic računati z že doseženim standardom, 
ki pomeni ne samo socialne dosežke našega razvoja, marveč tudi bistven pred- 
pogoj za normalni razvoj razširjene reprodukcije v njenem najširšem smislu 
(hitrejša rast družbene produktivnosti dela, krepitev proizvodne delovne spo- 
sobnosti, podaljševanje delovnih kapacitet itd.). Ob tem bi lahko tudi diferen- 
cirali določena področja pravic. Tako bi lahko še naprej razvijali samoupravna 
pooblastila glede participacij vsekakor medicinsko in socialno diferenciranih. 
Podobno bi lahko med samoupravo zavarovancev in samoupravo delovnih orga- 
nizacij razvijali medsebojne dogovore. Delovne organizacije bi na osnovi svoje 
zainteresiranosti lahko dobivale vse več pooblastil, kar bi doprineslo k med- 
sebojnemu spodbujanju za večjo racionalnost potrošnje, za večjo varstvo zdrav- 
stvenega stanja delavcev. Da so v tem velike možnosti, nas opozarja relativno 
kratka praksa delovnih organizacij, ki so lani dobile precej široka pooblastila 
glede urejanja nekaterih pravic iz zdravstvenega zavarovanja. 

Precej resnice je v tem, da je bila do1 sedaj samouprava pod znatnim vpli- 
vom služb — zavodov za socialno' zavarovanje. Res je, da so bile te službe 
izvršni organ, kar jim je dajalo prizvok državno-upravne izvršilne oblasti. 2e 
sama preorientacija z državne regulative na samoupravno pa postavlja to službo 
v bistveno drugačen položaj. Tako bi ti zavodi lahko ugotavljali konkretne 
pravice zavarovancev v smislu uporabe splošnega akta samouprave. Za primer 
drugostopenjske pristojnosti pa bi morali pooblastiti sodišče kot reden organ 
za varstvo zakonitosti. 

V okviru strokovne službe — ziavod za socialno zavarovanje — pa bo treba 
tudi rešiti vprašanje strokovne kontrole nad izvrševanjem pogodb s strani 
zdravstvene službe. Tu bi se zavodi pojavili ikot strokovni zaščitniki interesov 
zavarovancev in tudi kot »varuh« nad porabo sredstev skozi realizacijo pogodb. 

Kar zadeva upravljanje s skladi, bi morali ti priti v normalen bančni obtok. 
To bi omogočilo, da se sredstva zavarovancev vlagajo, obrestujejo itd. kot vsa 
družbena sredstva. 

Tako bi lahko samouprava zavarovancev tudi vodila dolgoročnejšo finančno 
politiko, zagotavljanje zanesljivih rezerv, zavarovanje od vseh morebitnosti itd., 
kar pomeni, da ne bi bili več vzdržani razni posegi v te sklade, kar je bila po- 
gosta praksa v preteklosti. Deetatizacija na tem področju naj se ne bi zadržala 
izključno na vprašanjih zavarovanja, marveč naj bi prav s posodabljanjem soci- 
alnega zavarovanja zajela celotno sfero zdravstvene politike. 

V. 

Dosedanje ocene o razvoju sistema zdravstvenega zavarovanja, o razvitosti 
zdravstvene mreže, o doseženi ravni zdravstvenega standarda kot tudi ocene 
zveznega predloga zahtevajo, da je treba bolj določeno opredeliti stališča tudi 
glede 

— mesta in vloge družbeno-političnih skupnosti v sistemu zdravstvenega 
varstva in 

— koncepcije sistema financiranja zdravstvenega varstva in njegovega me- 
hanizma. 
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Mesto družbeno-političnih skupnosti v sistemu zdravstvenega varstva 

Usmeritev razvoja samouprave na področju zdravstvenega zavarovanja in 
zdravstvene službe zahteva tudi določnejšo opredelitev mesta in vloge družbeno- 
političnih skupnosti. Rešitve v »Predlogu« dajejo vtis, da naj bi se te skupnosti 
popolnoma umaknile s področja financiranja zdravstvenega varstva. To se po- 
sebej vidi iz tistih koncepcij, ki tretirajo osnovno zdravstveno varstvo, kjer naj 
bi sredstva družbeno-političnih skupnosti vse manj participirala in kamor naj bi 
»odtekel« del sredstev sedanjega delavskega zavarovanja. Predlog ne opredeljuje 
vloge družbeno-političnih skupnosti pri oblikovanju politike na tem področju. 

Prav gotovo so družbeno-politične skupnosti tiste, ki odločajo o politiki 
družbenoekonomskega razvoja sploh in v tej zvezi o udeležbi sredstev za finan- 
ciranje zdravstvenega varstva v narodnem dohodku. Tako bi dobilo področje 
zdravstvene politike svoje ustrezajoče mesto v splošni usmeritvi razvoja go- 
spodarstva in družbene reprodukcije. To bi istočasno pomenilo tudi ugotavljanje 
tistih splošnih okvirov, ki naj bi bili ekonomsko-finančne opredelitve delovanja 
skupnosti zdravstvenega varstva. Taka pooblastila teh skupnosti — družbeno- 
političnih — bi omogočila tudi bolj programsko orientacijo samouprave. 

Pri takih globalnih odločitvah bi spet lahko v najvičji meri vključili v 
sodelovanje samoupravo, ki naj bi s svojo ugotovljeno politiko zdravstvenega 
varstva sodelovala, predlagala, argumentirala določene cilje, ki naj bi jih za- 
gotovile take ali drugačne globalne odločitve glede delitve narodnega dohodka. 
Torej tudi pri teh odločitvah ne bi družbeno-politične skupnosti »arbitrirale«, 
marveč bi bilo zagotovljeno njihovo sodelovanje s samoupravo. 

Drugo področje, kjer bi morali jasneje postaviti vlogo družbeno-političnih 
skupnosti, je zagotovitev razvoja samoupravnih odnosov na področju samo- 
uprave zavarovancev in zdravstvene službe. Družbeno-politične skupnosti naj 
bi z raznimi sredstvi — tudi s sankcijami — če bi to bilo potrebno, zagotovile 
spoštovanje ugotovljenih obveznosti in usmeritev v zdravstveni službi, onemo- 
gočale naj bi družbeno škodljivo izkoriščanje monopolnega položaja, spoštovanje 
kriterijev za družbeno valorizacijo dela itd. 

To ne bi bilo nekakšno »skrbništvo«, marveč zagotovitev samoupravnih od- 
nosov in njihovo razvijanje. Tudi področje strokovnega usmerjanja, ugotavlja- 
nje optimalne politike razvoja zdravstvene službe, uporaba sodobnih znanstve- 
nih dosežkov kot tudi strokovna kontrola glede nekaterih aspektov delovanja 
zdravstvene službe, bo moralo biti predmet pooblastitve družbeno-političnih 
skupnosti. Taka pooblastila ne bi bila oblika administrativnega vpletanja v delo 
zdravstvene službe in samouprave, marveč podpora pri izvajanju splošno ugo- 
tovljene poti razvoja zdravstvenega varstva. 

Glede nekaterih vprašanj bi lahko družbeno-politične skupnosti pooblastili, 
da predhodno razpravljajo o nekaterih splošnih aktih skupnosti: npr. o statutu, 
o splošnih sporazumih, o dolgoročnih programih in dolgoročnih pogodbah po- 
sebej tedaj, kadar bi šlo za širši družbeni interes. Pri večini takih pooblastil 
bi to ne bil nekakšen »vizum« za delovanje samouprave, marveč predvsem za- 
gotovitev vpogleda v globalno politiko samoupravnih organizacij. 

Dejstvo je, da izhaja od odločitev o tem, kako bo urejena samouprava v 
zdravstvenem zavarovanju in zdravstveni službi, tudi opredelitev obsega inter- 
vencije na tem področju s strani družbeno-političnih skupnosti. 

23 
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Financiranje zdravstvenega varstva 

Financiranje zdravstvenega varstva in še posebej zdravstvene službe je že 
doslej bilo med najbolj kritično obravnavanimi vprašanji. V okviru tega gradiva 
seveda ni moč do kraja razčleniti vso to zapleteno problematiko. 2e prej smo 
opisali nekatera značilna gibanja pri financiranju zdravstvenega zavarovanja 
in zdravstvene službe. Menimo pa, da je treba glede tega vprašanja le izobli- 
kovati nekatera izhodišča. 

Udeležba zdravstvenega varstva v nacionalnem dohodku nikdar ni rezultat 
spontanega delovanja niti delovanja avtomatizma predpisov, ki določajo pravice 
s tega področja. Tu pride do izraza družbena konvencija, ki vnaprej z gledišča 
ekonomskih zmožnosti in potreb po zdravstvenem varstvu ter na osnovi za- 
vestno zastavljene politike o njegovem razvoju načrtuje — vsaj globalno — ude- 
ležbo te potrošnje v nacionalnem dohodku. 2e prej smo govorili o tem, da 
naj bodo oziroma morajo biti družbeno-politične skupnosti tiste, ki v okviru 
družbenoekonomskih proporcev razvoja opredeljujejo tudi proporce za zdrav- 
stveno varstvo, ki ga je nemogoče ločiti od politike razvoja sploh. 

Odločitve o udeležbi sredstev za zdravstveito varstvo v nacionalnem do- 
hodku bi morale zajemati: materialne stroške poslovanja zdravstvene službe, 
vlaganja v izgradnjo zdravstvenih kapacitet in sredstva za razvoj zdravstvene 
doktrine. V okviru predhodnih predlogov pa se postavlja vprašanje, posebno 
glede na to, da stremimo k izenačevanju pravic kmečkih in delavskih zavaro- 
vancev, če ne bi kazalo v delavskem zavarovanju ločiti sklade za zdravstvene 
storitve od tistih, ki so namenjeni le za pokrivanje denarnih dajatev. Ker 
kmečko zavarovanje ne pozna denarnih nadomestil, bi zato bila mogoča po- 
stopna združitev obeh sistemov zdravstvenega zavarovanja le glede zagotavlja- 
nja zdravstvenega varstva. 

Sredstva za zdravstveno zavarovanje naj bi se zlivala z osnovnim (sedanji 
osnovni in dodatni) prispevkom vseh zavarovancev po načelu solidarnosti in 
vzajemnosti in z dodatnim prispevkom. Ta prispevek naj bi imel predvsem 
namen regulirati kritje stroškov rizikov, ki vstopajo od dogovorjenih in načrto- 
vanih poprečij (stimulativen instrument za delovne organizacije). 

O tem naj bi odločale skupnosti zdravstvenega varstva na osnovi aktuarskih 
izračunov (o zajetih rizikih, njihovi pogostosti, stroških itd.) in začrtanih druž- 
benoekonomskih proporcev. 

Pri obravnavanju virov in načina financiranja zdravstvenega zavarovanja 
zadenemo ob vprašanje celotne davčne politike in sploh alimentiranja družbenih 
potreb. To odvisnost najbolj pokaže dejstvo, da ob sedanjem načinu zajemanja 
za družbene potrebe ne bi bilo mogoče izpeljati prispevkov za zdravstveno za- 
varovanje iz neto osebnih dohodkov, ker so le-ti obremenjeni s precejšnjimi 
proračunskimi in drugimi dajatvami. Posledica tega bi bila, da bi bili tudi 
prispevki za zdravstveno varstvo obremenjeni z vsemi temi dajatvami. Po- 
dobna je situacija tudi na področju kmetijskega zdravstvenega zavarovanja, ki 
se navezuje na katastrski dohodek, ki je po svoji vsebini instrument zaje- 
manja dohodka kmečkega gospodarstva. Prav zavoljo tega izgledajo obreme- 
nitve za zdravstveno zavarovanje v primerjavi s katastrskim dohodkom ne- 
realno visoke. 

Na podobne pomisleke zadenemo tudi ob ideji, da bi se financiranje inve- 
sticij v nove zdravstvene objekte preneslo neposredno na zainteresirane druž- 
ben o-politične skupnosti in delovne organizacije. Tudi tu gre namreč praktično 
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za obdavčitev bruto dohodka in bi zato bila tudi ta vlaganja obremenjena 
z vsemi prispevki in davščinami. 

Iz teh razlogov ne kaže v sedanjih pogojih bistveno spreminjati načina 
zajemanja sredstev za zdravstveno zavarovanje, čeprav mnogo razlogov govori 
za to, da takšen kot je sedaj, ni najbolj primeren. Treba bo sinhronizirati ta 
prizadevanja s pričakovanimi posegi v sistem razdelitve dohodka. 

Med vire financiranja zdravstvenega varstva moramo vključiti tudi ude- 
ležbo zavarovancev za pokrivanje stroškov ali dela stroškov za, zdravstveno var- 
stvo. Sodimo, da mora udeležba zavarovancev imeti dvojni pomen: 

— biti dopolnilni vir za pokrivanje stroškov zdravstvenega varstva, 
— in regulativ porabe sredstev zdravstvenega zavarovanja. 
V prvem primeru bi bilo mogoče narediti tudi diferenciacijo glede na eko- 

nomsko moč posameznih kategorij zavarovancev. Tisti, ki sodijo v skupino z 
večjimi dohodki, bi bili dolžni več participirati. Značilno je namreč, da se prav 
ta kategorija zavarovancev praviloma poslužuje bolj kvalitetnih zdravstvenih 
storitev, ki so seveda tudi dražje. 

Dejstvo je, da je mogoče ceno zdravstvenih storitev še najbolj objektivizi- 
rati v primerjavi z vsemi drugimi družbenimi službami. Na eni strani je zdrav- 
stvena tehnologija razmeroma eksaktna in so zato elementi za kalku- 
lacijo cene dokaj jasni in gre torej le za njihovo vrednotenje. Na drugi strani pa 
so prav na področju zdravstvenih storitev precej izražene karakteristike trž- 
nosti. Čeprav gre za storitve, vendar že prosta izbira zdravstvenega delavca 
močno nakazuje te karakteristike. 

V sedanji situaciji so cene zdravstvenih uslug še vedno »stroškovne cene«, 
torej po vsebini nimamo funkcijo cene kot instrument spodbude in konkurenČT 
nosti. Prav izoblikovanje cene v zdravstvu je pogoj tudi za razvijanje samo- 
upravljanja v zdravstvenem varstvu in za razvoj dohodka in delitve po delu. 

Ta groba skica nekaterih ekonomsko-finančnih vprašanj na področju zdrav- 
stvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva nima namena oblikovati pred- 
logov za rešitev, marveč le prikazuje obseg in težo problematike. To posebno 
problemsko področje bo terjalo podrobno obdelavo. 

VI. 

Zaključki in predlogi 

Dosedanja izvajanja napotujejo na naslednje zaključke in predloge: 
1) Sodimo, da zasnove novega sistema na območju naše republike ne mo- 

rejo temeljiti na odpravi sedanjega sistema zdravstvenega zavarovanja oziroma 
njihovega drobljenja na še nove dodatne sisteme. Ne moremo mimo funkcio- 
nalne enotnosti zdravstvene službe, marveč moramo graditi na tem, kar smo 
dosegli, izpopolnjevati sedanji mehanizem zdravstvenega zavarovanja ter po- 
speševati nadaljnje integriranje zdravstvene službe in uveljavljanje kompleks- 
nega zdravstvenega varstva. 

Izhajajoč iz tega naj: 

— ostane osnovno zdravstveno varstvo tudi naprej v sistemu zdravstvenega 
zavarovanja delavcev in kmetov. Ta sistem kaže izpopolnjevati in razvijati tako, 
da bo v perspektivi organsko prerasel v enotno zavarovanje vsega prebivalstva; 

23» 
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— ohranitev enotnega zdravstvenega zavarovanja in njegov razvoj ne iz- 
ključuje diferenciranega obravnavanja posameznih kategorij zdravstvenega var- 
stva znotraj tega sistema (poklicni riziki, invalidnost): 

— teritorialno načelo v organizaciji zdravstvenega zavarovanja ohranimo, 
ker kaže prednosti glede uresničevanja kompleksnega zdravstvenega varstva ob- 
čana in najracionalnejše organizacije zdravstvene službe z visoko tehnologijo in 
specializacijo dela; 

— se z izpopolnjevanjem sistema zdravstvenega zavarovanja vloga druž- 
beno-političnih skupnosti do zagotavljanja osnovnih pogojev za zdravje občanov 
ne zmanjšuje. Te naj bodo vse bolj usmerjevalci zdravstvene politike, pojmova- 
ne kot odraz dogovorov in odločitev zavarovancev, zdravstvenih delavcev in 
delovnih organizacij; 

— ustvarimo zaradi uresničevanja sprejete smeri razvoja, ki vodi do funk- 
cionalne integracije zdravstvene službe in do večjega vpliva zavarovanca na 
razvoj dejavnosti, tudi organizacijske možnosti za samoupravne dogovore med 
združenimi zavarovanci in zdravstvenimi delavci in za usklajevanje posebnih 
interesov z interesi družbene skupnosti kot celote; 

— se služba socialnega zavarovanja specializira in razvija tako, da bo v 
strokovno pomoč zavarovancem in zdravstvenim delavcem pri finančno-teh- 
ničnem uresničevanju njihovih odločitev; 

— se omogoči zdravstveni službi, da se samoupravno poveže kot izvajalec 
zdravstvenega zavarovanja in se uveljavi kot enakopraven subjekt v družbenih 
dogovorih glede izvajanja in financiranja tistega dela zdravstvenega varstva, 
ki ga opravlja zdravstvena služba, da ureja svojo notranjo organizacijo, začrta 
svoj razvoj in usmerja svojo razširjeno reprodukcijo. 

2) Da bi te zamisli lahko realizirali, ne bi smela federacija na področju 
zdravstvenega varstva preseči svojih pooblastil, ki jih ima po drugem odstavku 
161. člena ustave SFRJ. Ta pooblastila obsegajo le »zdravstveno varstvo, ki 
ima pomen za vso državo«. Pri tem naj opozorimo, da je federacija s svojim 
zakonom, ki je sicer splošni, vendar po vsebini več kot temeljni, uredila tudi 
»organizacijo zdravstvene službe«, ki je zvezna ustava sploh ne omenja. Pri tem 
je treba ugotoviti, da je »zdravstveno varstvo« družbena funkcija, ki jo le delno 
izvaja zdravstvena služba. Sama organizacija zdravstvene službe opredeljuje 
način in druge ukrepe za izvajanje te družbene funkcije s strani zdravstvene 
službe. Zato lahko pomeni pristojnost glede zdravstvenega varstva v zvezni 
ustavi četudi spregledamo omejitev, da gre za zadeve, ki imajo pomen za vso 
državo — le določanje oblike zdravstvenega varstva, nikakor pa ne njihove kvan- 
tifikacije, saj ta pomeni že način izvajanja. 

Tudi pri zdravstvenem zavarovanju je nujno treba vztrajati pri enaki inter- 
pretaciji, razen če gre za mednarodne konvencije, saj poprej omenjeno določilo 
ustave govori le o »socialnem zavarovanju«. To vsekakor lahko pomeni le si- 
stem socialnega zavarovanja v zvezi z določilom 38. člena ustave, ne pa tudi 
njegovo organizacijo. Kar zadeva obseg pravic in obremenitve zanje iz social- 
nega zavarovanja, posebej zdravstvenega, to nedvomno ni področje regulative 
zveznih predpisov. 

Zato predlagamo, da zveza s svojimi predpisi zaradi poprej opisanih objek- 
tivnih okoliščin 

— uredi sistem zdravstvenega zavarovanja tako, da določi tiste oblike 
zdravstvenega varstva, ki jih to zavarovanje mora obseči, ne pa, da jih tudi 
kvantificira; 
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— da glede zdravstvenega varstva določi tiste njegove oblike, ki morajo 
biti zagotovljene vsemu prebivalstvu, naj jih ne kvantificira in naj republikam 
prepusti odločitev o tem, ali bodo izpeljane v sistemu zdravstvenega zavarova- 
nja ali s posebno organizacijo; 

— da ne posega niti v organizacijo zdravstvenega zavarovanja, niti v orga- 
nizacijo zdravstvene službe. 

Da bi to lahko realizirali, bi bilo treba spremeniti nekatere zvezne predpise, 
da bi uveljavili republiško zakonodajo na tem področju. V poštev pridejo pred- 
pisi s področja organizacije in financiranja socialnega zavarovanja, zlasti te- 
meljni zakon o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Ur. 1. SFRJ, 
št. 24/65 in 57/65, 29 in 52/66), posebno I. poglavje — temeljne določbe, II. po- 
glavje — skupnosti socialnega, zavarovanja in III. poglavje — Financiranje so- 
cialnega zavarovanja, »Sklad zdravstvenega zavarovanja« in »Razmerja z zdrav- 
stvenimi zavodi«. Poleg tega bi bilo potrebno spremeniti določila temeljnega 
zakona o zdravstvenem zavarovanju (Ur. 1. FLRJ, št. 22 in 53/62 ter SFRJ, 
št. 15/65 ter 29 in 52/66), kolikor zadevajo konkretne pravice iz zdravstvenega 
zavarovanja, zlasti zdravstvenega varstva. Nakazana nova organizacija skup- 
nosti zdravstvenega varstva in njenega organa narekuje še uskladitev oziroma 
dopolnitev 15. in 16. člena splošnega zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stveni službi (Ur. 1. SFRJ, št. 9/65) ter prilagoditev oziroma spremembo prav- 
nega statusa in pristojnosti zdravstvenih centrov v III. poglavju zakona. 

Prikazana koncepcija nove organizacije zdravstvenega zavarovanja in 
zdravstvene službe ter našteti zvezni predpisi, ki jih ta nova organizacija zahte- 
va, pa ni v nasprotju z določili ustave SR Slovenije, in niti ne z ustavo SFRJ 
in je v skladu z veljavnim 23. členom ustave SR Slovenije. 

3) Za realizacijo teh zamisli v SR Sloveniji bi bilo treba: 
Formirati skupnost zdravstvenega varstva delavcev in kmetov. Ta organ bi 

iz interesov zavarovancev, družbeno-političnih skupnosti in delovnih organi- 
zacij na eni in zdravstvene službe na drugi strani oblikoval in ugotavljal skupni 
interes do zdravstvenega varstva in nakazoval njegov razvoj. Navedena skup- 
nost bi določala obremenitev za namene in potrebe zdravstvenega zavarovanja 
in tudi programske naloge zdravstvene službe. Določala bi torej politiko na pod- 
ročju zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva in tudi materializi- 
rala to politiko. To bi bile temeljne skupnosti zdravstvenega zavarovanja, nji- 
hova regionalizacija pa bo posledica zasnove njihovih funkcij in sploh prostor- 
skega planiranja v naši republiki. 

Skupnosti bi se povezovale na republiški ravni, predvsem v zadevah si- 
stema poza var ovan j a, ki naj bi ne imelo le egalizacijskega značaja za kompen- 
ziranje rizikov, marveč tudi za pospeševanje razvoja nekaterih, predvsem vrhun- 
skih kapacitet zdravstvene službe, ki naj bi koristili vsej republiki. 

Skladi zdravstvenega zavarovanja naj bi se formirali pri tej skupnosti. 
Z njimi bi ravnali zavodi za socialno zavarovanje v skladu z odločitvami skup- 
nosti zdravstvenega varstva, ki naj bi imelo podobno vlogo kot aparati zava- 
rovalnic ali bank. Torej bi imeli značaj aktuarjev tako za skupnosti zdravstve- 
nega varstva kot tudi za skupnost — združenje zdravstvene službe. Naloga teh 
organov bi bila, da bi organizirali rizične pogoje in stroške zanje, relevance med 
pravicami in potrebnimi sredstvi, hkrati pa bi opravljali finančni nadzor nad 
izvajanjem pogodb, ki bi jih sklepale skupnosti zdravstvenega varstva z zdrav- 
stvenimi zavodi. 
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V razpravah o teh splošnih zasnovah organizacije zdravstvenega zavarova- 
nja in zdravstvene službei je bilo slišati tudi predloge, naj bi se zdravstveno za- 
varovanje in zdravstvena služba ne združila v skupen organ, t. j. skupnost 
zdravstvenega varstvia, temveč naj bi to bili samostojni skupnosti, ena zavaro- 
vancev, druga pa le zdravstvenih delavcev, ki naj bi kot takšni sklepali pogodbe. 
Ta zamisel je nekoliko bolj preprosta pri realizaciji, vendar zahteva precej 
večjo vlogo družbeno-političnih skupnosti. Prihajalo bi namreč do neposrednega 
soočenja interesov, pri čemer bi morale družbeno-politične skupnosti ohraniti 
pravico arbitriranja v primerih, Iko med tema dvema skupnostima ne bi prišlo 
do soglasja. 

Zdravstveni zavodi naj bi se samoupravno povezovali v zdravstveno službo 
(skupnost, združenje), ki naj bi ne bila le funkcionalno dejstvo, marveč naj bi 
se tudi institucionirala s samoupravnim mehanizmom. Tako bi lahko postala 
subjekt pri oblikovanju zdravstvenega varstva in pri določanju politike na pod- 
ročju zdravstvenega zavarovanja. Še posebej bi urejala vsa notranja razmerja 
v zdravstveni službi, tako organizacijske kot finančne narave, usmerjala bi raz- 
širjeno reprodukcijo v zdravstveni službi, določala notranje normative in stan- 
darde, usklajevala delovne načrte zdravstvenih zavodov itd. Takšno samouprav- 
no povezovanje v zdravstveno službo narekujejo tudi tehnološki razlogi, ki silijo 
k strnjeni povezavi v zdravstveni službi od osnovnih enot do najvišjih in stro- 
kovno najbolj razvitih zdravstvenih zavodov. 

Vsekakor bi morali tudi v republiki sprejeti zakon s področja organizacije 
zdravstvenega zavarovanja delavcev. Te bi tudi doslej lahko sprejeli, vendar 
temeljni zakoni niso dali republiški zakonodaji praktično ustreznih okvirov, saj 
so do podrobnosti urejevali to organizacijo. 

V zakonu o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji bi bilo treba 
spremeniti VI. poglavje, ustreznost zakona pa, ki ureja zdravstveno varstvo, 
temeljito proučiti, saj smo ta zakon itak okrnili, ko smo iz njega izločili določila 
o organizaciji zdravstvene službe. Vsekakor bi bilo v enem izmed naštetih po- 
trebnih republiških zakonov s področja zdravstvenega zavarovanja ali s pod- 
ročja zdravstvenega varstva potrebno urediti vprašanje sporazumov oziroma 
pogodbenih razmerij med skladi zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenimi 
zavodi. Z republiško zakonodajo bi kazalo urediti čimprej tudi mesto in vlogo 
kliničnega centra. 

4) Vse te zasnove so le grob oris ureditve, kakršna bi po našem prepričanju 
ustrezala razmeram v naši republiki. Sodimo, da v sedanjem trenutku niti ne 
kaže na drobno opredeljevati teh konceptov, gre za bodoče izpopolnjevanje si- 
stema zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva. Razprava o tem bo 
trajala še dalj časa. V sedanjem trenutku je nujno opredeliti naša izhodišča, ki 
naj bi vplivala na zagotovitev možnosti potom zvezne zakonodaje, da si sistem 
zdravstvenega varstva prilagodimo našim potrebam in možnostim. 

Prav zaradi tega sedaj ne bi podrobneje obravnavali še ostalih vprašanj, 
temveč naj jih le nakažemo. 

Program zdravstvenega varstva naj bi spremljale zdravstvene skupnosti, 
določil pa bi, kaj vse je treba storiti na področju zdravstva glede razvoja 
zdravstvene službe, zgraditve kapacitet, izšolanja kadrov, posebej pa bi določil 
obseg in prioriteto posameznih dejavnosti na osnovi konkretnih okoliščin in pred- 
videl potrebna finančna sredstva. Zato bi bil program zdravstvenega varstva 
po svoji vsebini akt, ki bi določal zdravstveno politiko in njene ekonomske te- 
melje. Urejal bi torej razmerja med družbeno skupnostjo in zdravstveno službo. 
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Delovni program skupnosti zdravstvenih zavodov bi na osnovi tega pro- 
grama določal, kako in kdo bo opravil posamezne naloge po programu zdrav- 
stvenega varstva. 

V tej zamisli dobiva posebno težo strokovni nadzor. Menimo, da bi kazalo 
razlikovati strokovni nadzor kot akcijo v primerih težjih kršitev strokovnih in 
etičnih pravil, od strokovne instruktaže, ki je metoda za strokovno usposab- 
ljanje in usmerjanje. Razlikovanje bi pripomoglo k ureditvi tega vprašanja. V 
tem primeru bi kazalo razlikovati tudi pristojnosti za te ukrepe ter strokovni 
nadzor zaupati upravnemu organu, ki naj z zunanjimi strokovnjaki z upravnimi 
mehanizmi opravlja takšen nadzor. Strokovno instruktažo bi zaupali kliničnemu 
centru z obveznostjo, da opozori, kdaj je potreben strokovni nadzor. 

Republiški zdravstveni center naj bi prerasel v strokovni nadzorni organ 
zdravstvene službe, ki bi za družbeno-politične skupnosti opravljal naloge zdrav- 
stvenega nadzora, konzultacije glede problemov zdravstvenega varstva in pred- 
lagal ukrepe ter posege družbeno-političnih skupnosti na tem področju. Zadnje 
čase se vedno bolj uveljavlja mnenje, da bi za te namene zadostoval en sam 
center za vso republiko. 

Ta organ naj bi se oblikoval po strdkovno-medicinsko ustrezni metodi na 
demokratičen način, da bi posamezne medicinske veje, združene v sekcije slo- 
venskega zdravniškega društva, delegirale vanj svojega predstavnika. Ti pred- 
stavniki naj bi sestavljali dve tretjini članov sveta takšnega zdravstvenega 
centra, eno tretjino pa naj bi imela Skupščina SR Slovenije iz vrst javnih de- 
lavcev. 

St.: 190-1/68 
Ljubljana, 12. maja 1968 

POROČILA 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 26. aprila 1968 obravnaval predlog sistema za zagoto- 
vitev osnovnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja prebival- 
stva, ki ga je izdelala in predložila Skupščini SR Slovenije Zvezna skupščina. 

V razpravi je bilo izraženo mnenje, da zvezni predlog ne predstavlja novega 
sistema, marveč da gre le za izpopolnitev obstoječega, ki se je uveljavil po 
opravljenih spremembah v zadnjih letih. V tej zvezi je bila poudarjena nujnost 
funkcionalne enotnosti zdravstvene službe in nadaljnja izpopolnitev sistema, 
predvsem kar zadeva bolj odločilno vlogo zavarovancev pri določanju obsega 
zdravstvenega varstva in zavarovanja ter njihove obveznosti. Vse to naj bi do- 
ločevali v okviru skupnosti zavarovancev po teritorialnem načelu. Teritorialno 
načelo organizacije zdravstvenega! zavarovanja moramo nujno ohraniti, saj kaže 
prednosti glede uresničevanja kompleksnega zdravstvenega varstva občana in 
najracionalnejše organizacije zdravstvene službe. Hkrati teritorialno načelo tudi 
bolj ustreza načelom vzajemnosti in solidarnosti zavarovancev. 

Odbor se je soglasno izrekel tudi za to, da ostane osnovno zdravstveno var- 
stvo še vnaprej v sistemu zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov. Bil 
je celo mnenja, da je treba ta sistem razvijati in izpopolnjevati tako, da bo 
organsko prerasel v enotno zavarovanje vsega prebivalstva. V tej zvezi je bilo 
tudi ugotovljeno, da smo v naši republiki že močno nad predlaganim osnovnim 
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zdravstvenim varstvom. Tudi zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev 
v naši' republiki močno presega predvidene zvezne minimume in v marsičem 
ne zaostaja za zdravstvenim varstvom delavskih zavarovancev. Vendar ohrani- 
tev enotnega zdravstvenega zavarovanja ne izključuje diferenciranega obrav- 
navanja posameznih kategorij zdravstvenega varstva znotraj tega sistema (po- 
klicni riziki, invalidnost) predvsem glede virov financiranja. 

Izločitev minimalnega zdravstvenega varstva iz delavskega in kmečkega 
zavarovanja — kot to predvideva zvezni predlog — bi pomenila ponovno podr- 
žavljanje večjega dela zdravstvenega varstva, ki se je doslej že uspešno uve- 
ljavilo na samoupravnih osnovah. Izločitev sredstev za takšno varstvo bi 
temeljila na globalnem dohodku družbeno-političnih skupnosti, kar bi pomenilo 
za naše razmere, da bi za del zdravstvenega varstva, ki ga prebivalstvo že ima 
in ureja s samoupravo zavarovancev, nastopili posebni organi kot razdeljevalci 
teh sredstev. 

Kar zadeva zdravstveno zavarovanje delavcev za primer nesreče pri delu 
in obolenj za poklicno boleznijo, je bil odbor mnenja, da te oblike zdravstve- 
nega zavarovanja sploh ni mogoče ločiti od kompleksnega zdravstvenega var- 
stva. Glede financiranja te oblike zdravstvenega varstva pa je bil odbor sogla- 
sen, da je zvezni predlog, na podlagi katerega naj bi to obliko zdravstvenega 
varstva financirale delovne organizacije iz svojega dohodka, v celoti spre- 
jemljiv. 

Zdravstvenemu varstvu aktivnih zavarovancev, ki je zajeto v delavskem 
in kmečkem zavarovanju, posveča zvezni predlog premalo pozornosti. Aktivno 
prebivalstvo je namreč odločujoč činitelj pri ustvarjanju narodnega dohodka in 
zato ni mogoče sprejeti takega sistema delitve sredstev, ki bi omogočal njihovo 
prelivanje v škodo aktivnih zavarovancev. 

Ko je odbor obravnaval vlogo družbeno-političnih skupnosti do zagotav- 
ljanja osnovnih pogojev za zdravje občanov, je menil, da se ne sme z izpopol- 
njevanjem sistema zdravstvenega zavarovanja zmanjševati njihova vloga. Druž- 
beno-politične skupnosti morajo postati vsebolj usmerjevalci zdravstvene politike 
na podlagi dogovorov in odločitev zavarovancev, zdravstvenih delavcev in 
delovnih organizacij. 

V razpravi je odbor precej razpravljal o funkcionalni integraciji zdrav- 
stvene službe in o vplivu zavarovanca na razvoj njene dejavnosti. V tej zvezi 
je bilo izraženo mnenje, da moramo hkrati ustvariti tudi vse organizacijske 
možnosti za samoupravne dogovore med zavarovanci in zdravstvenimi delavci. 
Zdravstveni službi je treba omogočiti, da se samoupravno poveže kot izvajalec 
zdravstvenega zavarovanja in uveljavi kot enakopraven subjekt v družbenih 
dogovorih glede izvajanja in financiranja tistega dela zdravstvenega varstva, 
ki ga opravlja in da samostojno ureja svojo notranjo organizacijo in svoj razvoj. 

Na podlagi razprave o zveznem predlogu sistema za zagotovitev osnovnega 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja prebivalstva je bil odbor 
mnenja, da naj federacija predpiše le splošna načela in določi glede zdravstve- 
nega varstva le tiste oblike, ki morajo biti zagotovljene vsemu prebivalstvu. 
Republikam naj se prepusti odločitev o tem, ali bodo te izpeljane v obstoječem 
sistemu delavskega in kmečkega zdravstvenega zavarovanja ali s posebno 
organizacijo. Prav tako naj federacija ne posega niti v organizacijo zdravstve- 
nega zavarovanja, niti v organizacijo zdravstvene službe. Za realizacijo tega 
bi bilo seveda treba čimprej spremeniti nekatere zvezne predpise, da bi lahko 
uveljavili republiško zakonodajo na tem področju. Odbor je bil namreč mne- 
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n.ja, da je nesprejemljivo stališče, da bi se spremembe v sistemu zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja uveljavile šele v letu 1970. Čimprejšnjo 
rešitev vseh teh vprašanj terjajo namreč mnogi nerešni problemi, predvsem v 
sistemu financiranja zdravstvene službe, kar povzroča nelikvidnost in deficite 
tako v skladih zdravstvenega zavarovanja kot tudi v zdravstvenih zavodih. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca Draga 
Benčino. 

Št.: 190-1/68 
Ljubljana, 29. 5. 1968 

Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega 
zbora je ob sodelovanju članov bivšega odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov na seji dne 27. maja 1968 razpravljal o izpopolnitvi sistema 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Osnova za razpravo je 
bil predlog zvezne skupščine o sistemu ziai zagotovitev osnovnega zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja in predlog stališč SR Slovenije za izpo- 
polnitev sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. O ome- 
njenem predlogu zvezne skupščine je dne 17. aprila 1968 razpravljal že bivši 
odbor za proučevanje zakonikih in drugih predlogov. 

Poslanci so v načelu odklonili predlog sistema za zagotovitev osnovnega 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja prebivalstva. Menili so, da 
niso sprejemljiva nekatera osnovna načela, na katerih naj bi temeljil ta sistem. 
Zvezni predlog v bistvu pomeni graditev novega sistema, ne pa izpopolnitev 
obstoječega in njegovo prilagoditev družbenoekonomskemu razvoju. Poudar- 
jeno je bilo, da obstoječega sistema ne moremo v celoti negativno oceniti. Po- 
manjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju tega sistema, — in ki so predvsem 
v tem, da so bile praktično vse pravice zavarovancev-delavcev določene z zvez- 
nimi predpisi, za zagotovitev potrebnih sredstev pa so bili odgovorni samo- 
upravni organi socialnega zavarovanja — je mogoče odpraviti z ustrezno izpo- 
polnitvijo sedanjega sistema. Izpopolnitev bi morala iti predvsem v smeri 
krepitve samouprave zavarovancev in večje zainteresiranosti zavarovancev, 
delovnih organizacij, družbeno-političnih skupnosti in zdravstvene službe za 
razvoj zdravstvenega varstva in za bolj smotrno potrošnjo na tem področju. 

Zvezni predlog ne upošteva specifičnosti družbenoekonomskega razvoja 
posameznih republik, doseženega nivoja zdravstvenega varstva in zdravstvene 
prosvetljenosti prebivalstva, razvitosti in organizacije zdravstvene službe ter 
njeno tehnološko raven. Premalo tudi upošteva značilnosti dosedanjega razvoja 
zdravstvenega zavarovanja po posameznih republikah in dejstvo, da je bistvena 
pravica zavarovanca iz zdravstvenega zavarovanja pravica do zdravstvenega 
varstva, ki jo realizira prek zdravstvene službe. Na omenjenih izhodiščih pa 
temelji koncept, ki ga je predložila začasna delovna skupina poslancev in stro- 
kovnjakov za proučitev sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zava- 
rovanja. Zato se je odbor v načelu strinjal s tem konceptom. 

Poslanci so predlog stališč SR Slovenije za izpopolnitev sistema zdravstve- 
nega varstva in zdravstvenega zavarovanja zelo pozitivno ocenili. Poudarili so, 
da so specifičnosti zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v Slo- 
veniji dobro analizirane in da je gradivo solidna osnova za razpravo o izpopol- 
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nitvi sistema. Na teh ugotovitvah temelje tudi predlogi, katerih večina po 
mnenju odbora ustreza. 

Soglasno je bilo podprto stališče, da je treba ohraniti enotni sistem zdrav- 
stvenega zavarovanja in ga ne ločiti na/ tri oblike: osnovno zdravstveno var- 
stvo, zavarovanje za nesreče pri delu in poklicna obolenja ter zdravstveno zava- 
rovanje delavcev oziroma kmetov. Rešitev, ki jo predvideva zvezni predlog, bi 
imela za posledico, da bi bil velik del regulative glede obsega pravic in njiho- 
vega materialnega kritja odtegnjen samoupravi zavarovancev. Taka rešitev bi 
tudi povzročila povečanje režijskih stroškov za upravo in strokovno službo ter 
povečanje administrativnega dela v zvezi z obračunavanjem prispevkov in 
drugimi opravili za izvajanje zavarovanja. Po mnenju odbora je možno' v okviru 
enotnega sistema zdravstvenega zavarovanja delavcev oziroma kmetov diferen- 
cirano obravnavati posamezne kategorije zdravstvenega varstva (rizik za ne- 
sreče pri delu in poklicna obolenja). 

Zvezni predlog ne daje ustrezne vloge družbeno-političnim skupnostim, 
predvsem občinam, ki so po ustavi odgovorne za zdravstveno varstvo občanov 
na svojem območju. Tudi v gradivu, ki ga je pripravila omenjena začasna sku- 
pina poslancev in strokovnjakov, ni dovolj jasno opredeljena vloga družbeno- 
političnih skupnosti. Vlogo teh skupnosti na področju zdravstvenega varstva in 
zavarovanja je treba po mnenju odbora okrepiti predvsem v smeri določanja 
politike na področju zdravstva in udeležbe sredstev za zdravstveno varstvo v 
narodnem dohodku. 

Po mnenju odbora naj federacija s svojimi predpisi določi le splošna načela 
in tiste oblike zdravstvenega varstva, ki morajo biti zagotovljene vsemu pre- 
bivalstvu. Zvezni predpis ne sme posegati v organizacijo zdravstvenega zava- 
rovanja in zdravstvene službe, ker je to stvar republiške regulative. V obsegu 
pravic naj predvsem odločajo samoupravni organi zdravstvenega zavarovanja 
delavcev oziroma kmetov v skladu z zmogljivostmi svojega območja in z repu- 
bliškim zakonom. 

Odbor je poudaril, da je obseg osnovnega zdravstvenega varstva za naš,o 
republiko nesprejemljiv, ker je predvideni obseg daleč pod nivojem, ki ga 
pri nas uživajo tudi zavarovanci kmetje in nezavarovane osebe, za katere nosi 
stroške zdravstvenega varstva občina. Menil je, da je verjetno ta obseg nespre- 
jemljiv tudi za nekatere druge republike na njihove ekonomske pogoje in 
nezadovoljivo kadrovsko in materialno bazo v zdravstvu. 

Odbor je pozitivno ocenil izhodišče predlagatelja, da se s spremembami v 
sistemu zagotovi prebivalstvu boljše zdravstveno varstvo. To pa je mogoče 
doseči s pomočjo nerazvitim področjem z ustreznimi rešitvami v sistemu finan- 
ciranja družbeno-političnih skupnosti. 

Ko je odbor razpravljal o organizaciji zdravstvenega zavarovanja se je 
zavzel za ustanovitev skupnosti po teritorialnem principu. Teritorialni princip 
je treba uveljaviti z republiškim zakonom. Odbor je kategorično odklonil mož- 
nost, da bi skupnosti zajemale delavce ene ali več delovnih organizacij oziroma 
delavce, ki pripadajo določenim panogam dejavnosti ali družbenih grupacij. 
Poudarjeno je bilo, da ni mogoče oceniti vseh posledic, ki bi nastale, če bi se 
odločili za tako obliko organizacije skupnosti zavarovanja. Na podlagi doseda- 
njih domačih in tujih izkušenj je utemeljena bojazen, da bi posamezne skupno- 
sti zavarovanja organizirale samostojno zdravstveno službo in s tem razbile 
enotno organizirano zdravstveno službo, kar bi lahko privedlo do neracionalne 
izgradnje in koriščanje materialne in kadrovske baze v zdravstvu. Upoštevati je 
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tudi treba, da bi lahko ekonomsko močni kolektivi težili k ustanovitvi samo- 
stojnih skupnosti, s čimer bi bilo ogroženo eno temeljnih načel zavarovanja, to 
je načelo vzajemnosti in solidarnosti. Odbor je nadalje opozoril, da le uvelja- 
vitev teritorialnega načela zagotavljanja zavarovancem uresničevanje pravice 
do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda. 

Ko je razpravljal o samoupravljanju na področju zdravstvenega zavarova- 
nja in zdravstvenega varstva, je posebno pozornost posvetil predlogu omenjene 
skupine poslancev in strokovnjakov, naj bi se ustanovile skupnosti zdravstve- 
nega varstva (str. 25 in 26 gradiva). Odbor je poudaril, da predlagani koncept 
še ni dovolj proučen in dodelan. O njem je po mnenju odbora težko zavzeti 
dokončno stališče, ker iz gradiva ni razvidno, kadko bi ta samoupravni meha- 
nizem funkcioniral in kakšne bi bile pozitivne pridobitve v primerjavi z dose- 
danjim samoupravnim mehanizmom. Pri tem je odbor opozoril, da je ta koncept 
težko izvedljiv ob dejstvu, da bo tudi v prihodnje še določen čas zdravstveno 
zavarovanje kmetov ločeno od zdravstvenega zavarovanja delavcev. Vprašljivo 
je namreč, ali bi bilo umestno, da bi tudi zavarovanci-delavci na primer odločali 
o obsegu pravic zavarovancev kmetov in njihovem materialnem kritju. Po 
mnenju odbora pa bi bilo treba nadalje razviti samoupravo na področju zdrav- 
stva, saj je sedaj samoupravljanje omejeno le na zdravstvene zavode, ni pa 
ustrezno izpeljano tudi na višjem nivoju. 

Ker se je odbor omejil le na načelno razpravo o zveznem predlogu sistema 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, se v podrobne rešitve ni 
spuščal. 

Odbor je poudaril, naj komisiji, ki sta bili ustanovljeni za proučitev financi- 
ranja zdravstvenega zavarovanja in za, pripravo predlogov za spremembo zvez- 
nih predpisov s področja zdravstvenega zavarovanja, čimprej predložita skup- 
ščini ustrezne predloge, da bi se še pred uveljavitvijo izpopolnjenega sistema 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja sprejele ustrezne spre- 
membe zveznih predpisov. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Jožeta Nereda. 

St.: 190-1/68 
Ljubljana, 30. 5. 1968 

POROČILO 

delovne skupine za proučevanje sistema zdravstvenega, pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja o stališčih do zveznega predloga sistema za zagotovitev 
osnovnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja prebivalstva 

Predsednik Skupščine SR Slovenije je v oktobru lani imenoval začasno 
delovno skupino poslancev in strokovnjakov z nalogo, da proučuje sistem zdrav- 
stvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, da pri tem sodeluje z 
vsemi drugimi zainteresiranimi dejavniki in da o svojih predlogih in stališčih 
obvešča Skupščino SR Slovenije. Čeprav se to poročilo nanaša predvsem na 
sistem zdravstvenega zavarovanja in čeprav ne želim odvrniti vaše pozornosti 
od tega osnovnega predmeta, izkoriščam to priliko, da vas na kratko seznanim 
tudi o dosedanjem delu skupine na proučevanju sistema pokojninskega in inva- 
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lidskega zavarovanja. Saj so vsa tri področja socialne politike med seboj zelo 
tesno povezana ter po svoji materialni in socialno-politični vsebini predstav- 
ljajo pomemben element naše celotne družbenoekonomske ureditve. 

I. 

Zvezna skupščina je na skupni seji zveznega in socialno-zdravstvenega 
zbora 29. februarja letos sprejela predlog sistema za zagotovitev osnovnega 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja prebivalstva. Predlog naj 
bi po opravljeni javni razpravi, ki je podaljšana do konca junija, služil kot 
osnova za oblikovanje konkretnih zakonskih predpisov. Le-te naj bi zvezna 
skupščina sprejela še letos, v veljavo pa bi v celoti stopili šele v začetku 
leta 1970, ko bi bili sprejeti tudi že vsi potrebni republiški predpisi in odločitve 
samoupravnih organov zavarovancev. 

Zvezni predlog za izpopolnitev sistema zdravstvenega zavarovanja je plod 
skoraj dve leti trajajoče razprave, v kateri so že od začetka aktivno sodelovali 
tudi odgovorni predstavniki naše republike. Delovna skupina se je vključila v 
to razpravo lani v novembru, ko so nam bile s strani pristojnih odborov zvezne 
skupščine predložene prve konkretne teze. Te so služile za osnovo sedanjemu 
zveznemu predlogu. Svoja stališča k omenjenim tezam smo konkretno posre- 
dovali odgovornim zveznim predstavnikom na posvetovanju v republiškem 
izvršnem svetu januarja letos. Vendar so bila naša takratna stališča omejena le 
na kritične pripombe do zveznih predlogov; nismo pa še imeli izdelanega last- 
nega koncepta za izpopolnitev sistema zdravstvenega zavarovanja, kakršen bi 
ustrezal našim razmeram. Tak koncept se je oblikoval šele postopoma ob 
obravnavanju zveznega predloga ter je vsebovan v gradivu z naslovom: »Pred- 
log stališč SR Slovenije za izpopolnitev sistema zdravstvenega varstva in zdrav- 
stvenega zavarovanja«. Tudi to gradivo je bilo sredi maja dano v javno raz- 
pravo, s čimer je tudi razprava o zveznem predlogu dobila konkretnejšo vsebino. 

Predlog naše delovne skupine še ne predstavlja nek deflinitiven in celovit 
koncept rešitve vseh perečih vprašanj sistema zdravstvenega zavarovanja. Vse- 
kakor pa daje osnovo za oblikovanje takega koncepta in hkrati opozarja na 
nekatere razlike med našimi pogledi in izhodišči ter stališči, vsebovanimi v 
zveznem predlogu. Ker so vsa ta stališča in razlike obsežene v priloženem gra- 
divu, se bom v svojem poročilu omejil le na nekaj bistvenih ugotovitev. 

II. 

Zvezni predlog in predlog naše delovne skupine se v ničemer ne razliku- 
jeta v opredelitvi osnovnih ciljev, ki jih želimo doseči z reformo zdravstvenega 
zavarovanja in ki so vsebovani že v obrazložitvi zveznega predloga. To so: hi- 
trejše razvijanje samoupravljanja v zdravstvenem zavarovanju, zagotovitev 
učinkovitega zdravstvenega varstva za celotno prebivalstvo in vzpostavitev 
takih odnosov med zavarovalnimi skupnostmi in zdravstveno službo, da bo 
njen ekonomski položaj neposredno odvisen od njene učinkovitosti v uresniče- 
vanju zdravstvenega varstva prebivalstva. Očitne razlike med obema predlogo- 
ma nastajajo šele pri opredeljevanju konkretnih rešitev za dosego omenjenih 
ciljev. 
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Zvezni predlog predvideva dokaj radikalne spremembe sedanjega sistema 
zdravstvenega zavarovanja. Namesto sedanjega enotnega zavarovanja delavcev 
in zavarovanja kmetov naj bi se samostojno organizirali in financirali trije 
oziroma štirje posebni sistemi. To so: 

1. 

Osnovno zdravstveno varstvo vsega prebivalstva. 
Obsegalo naj bi: zdravstveno-higienske ukrepe, s katerimi je družba tudi 

že do zdaj ščitila prebivalstvo od škodljivega delovanja okolice, dalje razisko- 
vanja, preprečevanja in zdravljenja tistih obolenj, ki predstavljajo neposredno 
nevarnost za družbo kot celoto, to je nalezljivih bolezni, dalje zdravstveno var- 
stvo matere in otroka, in končno, ukrepe na zgodnjem odkrivanju nekaterih 
bolezni množičnega značaja, ki so pomembne za vso skupnost kot npr. rakasta 
obolenja. Zvezni zakon bi predpisal osnovna načela, vrste in minimalni obseg, 
tega varstva. Stroški tega varstva bi se v celoti krili iz sredstev posebnega 
sklada, ki bi se alimentiral s prispevkom od osebnega dohodka zaposlenih ter 
od kmetijskih in samostojnih dejavnosti, kot tudi s prispevki družbeno-politič- 
nih skupnosti in delovnih organizacij. 

2. 

Zdravstveno zavarovanje za nesreče pri delu in poklicne bolezni, ki bi bilo 
obvezno za vse delovne organizacije in zasebne delodajalce. Stroški tega zava- 
rovanja bi se v celoti pokrivali iz sredstev sklada, ki bi se alimentiral iz dohodka 
delovnih organizacij in zasebnih delodajalcev. 

3. 

Zdravstveno zavarovanje delavcev, ki bi poleg zaposlenih, podobno kot do 
zdaj, obsegalo tudi zdravljenje njihovih družin za vsa tista obolenja, ki niso 
obsežena v osnovnem zdravstvenem varstvu oziroma v zavarovanju za nesreče 
pri delu in poklicne bolezni. Vrsto in obseg pravic in obveznosti iz tega zava- 
rovanja bi določale same skupnosti zavarovancev. Sredstva sklada bi se obliko- 
vala iz prispevka od osebnega dohodka zaposlenih, zavarovalna skupnost pa 
bi lahko predpisala tudi participacijo zavarovancev na stroških za posamezne 
vrste zdravstvenih storitev. 

4. 

Zdravstveno zavarovanje kmetov bi zadržalo podoben položaj, kot ga ima 
že zdaj, vendar s to pomembno razliko, da bi se iz njega izločilo zavarovanje 
za vsa tista obolenja, ki bi bila obsežena v osnovnem zdravstvenem varstvu 
celotnega prebivalstva. 

Glede organiziranja zavarovalnih skupnosti za posamezne oblike zdravstve- 
nega zavarovanja dopušča zvezni predlog več alternativ, s tem, da se lahko 
organizirajo na teritorialnem, proizvodnem ali kombiniranem principu. Tudi 
glede določanja obsega pravic zavarovancev ter načina financiranja je predlog 
dovolj širok, razen zelo kategoričnih stališč v primeru osnovnega zdravstvenega 
varstva in zavarovanja za nesreče pri delu in poklicne bolezni. 
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m. 

Ker so stališča delovne skupine do zveznega predloga vsebovana in po- 
drobneje obrazložena v gradivu, ki vam je predloženo za današnjo sejo, se bom 
v svojem izvajanju omejil na tele najvažnejše ugotovitve: 

1. 
I 

Osnovni cilji reforme zdravstvenega zavarovanja, s katerimi je motiviran 
zvezni predlog, so: učinkovitejše zdravstveno varstvo vsega prebivalstva, kre- 
pitev samoupravljanja zavarovancev in racionalna potrošnja zdravstvenega 
dinarja. Poudarjam, da. so ti cilji povsem istovetni s tistimi, ki jih je pri obli- 
kovanju svojih stališč imela v vidu tudi naša delovna skupina. Saj so ti cilji 
v naši republiki prav take aktualni, kakor na kateremkoli drugem območju 
države. Vendar osnovno slabost zveznega predloga vidimo v tem, da pri oprede- 
ljevanju konkretnih rešitev za uresničevanje omenjenih ciljev preveč računa 
s poprečnimi razmerami v vsej državi ali celo z razmerami v manj razvitih 
regionih. Zdravstveno varstvo oziroma zdravstveno zavarovanje pa je že po 
•svoji prirodi takšno, da mora deliti položaj okolja, v katerem se uresničuje, in 
zato v največji meri odraziti ekonomske in socialne posebnosti tega okolja. Zato 
smatramo, da nekatere konkretne rešitve v zveznem predlogu za naše sloven- 
ske razmere niso sprejemljive, ker bi njihovo uresničevanje pomenilo po našem 
mnenju celo korak nazaj od današnjega stanja organizacije zdravstvenega zava- 
rovanja v naši republiki. Priloženo gradivo delovne skupine potrjuje tak 
zaključek s konkretnimi podatki in primerjavi. 

2. 

Zvezni predlog po našem mnenju prekoračuje zakonodajne pristojnosti 
federacije v urejanju zdravstvenega področja, zlasti še, če bi bile uveljavljene 
prve alternative, ki jim celotna koncepcija predloga daje očividno predpost. V 
primerjavi s sedanjim stanjem predlog po eni strani nakazuje razširitev regu- 
lativne pristojnosti družbeno-političnih skupnosti in samouprave zavarovancev, 
po drugi strani pa z nekaterimi kategoričnimi postavkami, kot npr. pri osnov- 
nem zdravstvenem varstvu in zavarovanju za nesreče pri delu in poklicne 
bolezni, .celo zožuje sedanjo samostojnost in prihaja v nasprotje tudi z lastnimi 
ugotovitvami o potrebi čim širše decentralizacije in deetatizacije v urejanju 
zdravstvenega zavarovanja. Res je, da dva različna člena zvezne ustave dajeta 
utemeljitev za širšo ali ožjo regulativo federacije v zdravstvenem zavarovanju. 
Vendar pri tem očitno ne gre za formalno-pravno, temveč za čisto principialno 
vprašanje in hkrati za praktično potrebo, da federacija ureja to področje le š 
splošnim zakonom. Vse konkretno urejanje pa bi morala prepustiti družbeno- 
političnim skupnostim, zlasti republikam in samoupravi zavarovancev. 

3. 

Z uveljavitvijo zveznega predloga bi prišlo do doikaj radikalne spremembe 
sedanjega sistema zdravstvenega zavarovanja. Saj bi iz sedanjega enotnega 
zavarovanja delavcev in zavarovanja kmetov nastali trije oziroma štirje sistemi 
zavarovanja. Mislimo, da takšna rešitev vsaj za naše slovenske razmere 
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nikakor ni sprejemljiva in da je umestneje iti po poti izpopolnjevanja sedanjega 
enotnega sistema zdravstvenega zavarovanja, organiziranega na teritorialnem 
načelu. Razlogi za to so predvsem naslednji: 

Prvič, ker bi drobitev zdravstvenega zavarovanja, ki v naši republiki že 
zdaj zajema celotno prebivalstvo, a od tega delavsko zavarovanje skoraj 80 od- 
stotkov, samo otežilo njegovo postopno preraščanje v enoten sistem nacionalnega 
zavarovanja kot končni cilj naših prizadevanj. 

Drugič, zaradi ozke povezanosti organizacije zdravstvenega zavarovanja z 
organizacijo in razvojem zdravstvene službe, ki lahko doseže optimalne učinke 
le ob kompleksni obravnavi katerekoli populacije zavarovancev. 

Tretjič, ker bi drobitev sistema oziroma organizacije zdravstvenega zava- 
rovanja nujno povečala njegove stroške. Iz vseh teh razlogov je tudi dosedanja 
javna razprava v naši republiki o zveznem predlogu zavrnila njegovo organi- 
zacijsko koncepcijo. 

4. 

Zvezni predlog daje poseben poudarek osnovnemu zdravstvenemu varstvu 
prebivalstva. Za Slovenijo to sicer nima posebnega pomena, ker je pri nas celo 
sedanje zdravstveno varstvo kmetov že iznad nivoja osnovnega zdravstvenega 
varstva, kakršnega predvideva zvezni predlog. Kljub temu ne zanikamo po- 
mena, ki bi ga imelo uresničevanje tega varstva za celotno zdravstveno stanje 
v državi. Vendar to še ne pomeni, da je treba obseg in raven tega varstva, 
kot ukrepa splošnega pomena, konkretno odrediti z zveznim zakonom, razen 
seveda, če se s tem namerava vsakomur zagotoviti tudi potrebna finančna sred- 
stva prek prelivanja med skladi delavskega in kmečkega zavarovanja ali pre- 
livanja prek federacije med republikami. Tega pa si pri sedanji obremenitvi 
gospodarstvo z družbenimi dajatvami ne moremo dovoliti niti v celotni Jugosla- 
viji niti v Sloveniji. Saj tudi pri nas ob sedanjih sredstvih s težavo vzdržujemo 
že doseženo raven zdravstvenega varstva, ki bi jo s kakršnimikoli ukrepi in 
motivi nikakor ne smeli še bolj zniževati, temveč edino izboljšati. 

Iz vsega tega izhajajo tile bistveni zaključki: 
Prvo, da niso potrebne nobene radikalne spremembe sedanjega sistema 

zdravstvenega varstva oziroma zdravstvenega zavarovanja, temveč ga je treba 
le nenehno izpopolnjevati v smislu osnovnih intencij, ne pa tudi konkretnih 
rešitev, za katere se zavzema zvezni predlog. 

Drugo, da naj federacija ureja to področje le s splošnim zakonom, kon- 
kretno urejanje obsega zdravstvenega varstva in pravic zavarovancev kot tudi 
organizacije in financiranja zdravstvenega zavarovanja pa naj se prepusti regu- 
lativi republik in samoupravnih skupnosti zavarovancev. 

Tretje, da je potrebno še v letošnjem letu primerno spremeniti ali dopolniti 
nekatere določbe veljavnih zveznih predpisov in tako omogočiti republikam in 
zavarovalnim skupnostim, da še pred uveljavitvijo morebitnih pomembnejših 
sistemskih sprememb samostojno urejajo sedanje pereče probleme financiranja 
in organizacije zdravstvenega zavarovanja. 

Splošna smer in možnosti takega urejanja so podani že v priloženih sta- 
liščih delovne skupine. Pristojni strokovni organi pa pripravljajo tudi konkretne 
predloge za spremembo ustreznih zveznih predpisov.. Predvidevamo, da vam 
bodo ti predlogi, skupaj s končnimi rezultati javne razprave o zveznem predlogu 
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in predlogu stališč SR Slovenije, predloženi v razpravo še pred nastopom skup- 
ščinskega dopusta. 

Ob tej priložnosti obveščam oba zbora, da sta o obeh predlogih razpravljala 
tudi predsedstvo republiške konference SZDL in predsedstvo republiškega sin- 
dikalnega sveta na skupni seji 7. junija letos in da so njuni zaključki v osnovi 
istovetni s stališči naše delovne skupine. 

IV. 

Kot sem že uvodoma napovedal, uporabljam to priložnost, da na kratko 
poročam tudi o aktivnosti naše delovne skupine na proučevanju sistema inva- 
lidsko pokojninskega zavarovanja. Znana vam je materialna, socialna in poli- 
tična težina te problematike, saj je v tej ali oni obliki nenehno prisotna v javnih 
razpravah in bila je že nekajkrat obravnavana v vaših dveh zborih. V središču 
razprave sta dve bistveni vprašanji pokojninskega sistema: Prvo, kako uskla- 
diti stare pokojnine z novimi oziroma kako sploh usklajevati pokojnine iz 
različnih časovnih obdobij z gospodarskimi gibanji, in drugo, kako za daljše 
časovno razdobje zagotoviti skladnost med gibanjem dohodkov pokojninskih 
skladov in pravic zavarovancev oziroma kako zagotoviti socialno sigurnost 
zavarovancev v skladu z načelom solidarnosti in vzajemnosti. Vsi drugi pereči 
problemi pokojninskega sistema se navezujejo na ta dva osnovna. 

V zadnjem letu je bilo tako v strokovnih organih federacije kot tudi v 
naši republiki opravljeno obsežno študijsko delo o sistemu pokojninskega zava- 
rovanja ter o posameznih perečih problemih. Naša delovna skupina je pred 
kratkim osvojila kot osnovo nadaljnje obravnave gradivo z naslovom: »Predlog 
sprememb in dopolnitev sistema pokojninskega zavarovanja«. To gradivo je 
bilo kot stališče delovne skupine posredovano številnim republiškim in zveznim 
poslancem, pristojnim organom federacije in socialističnih republik ter zainte- 
resiranim družbenim organizacijam z željo, da dajo svoja mnenja k iznesenim 
stališčem. Po opravljeni predhodni razpravi z omenjenimi neposredno zaintere- 
siranimi dejavniki bo delovna skupina predložila skupščinskim zborom v raz- 
pravo svoje definitivne predloge. Šele nato bi bili ti predlogi dani v širšo 
javno razpravo in predloženi pristojnim zveznim organom kot stališča naše 
skupščine. 

V svojem gradivu se delovna skupina v cilju trajnejše razrešitve perečih 
problemov pokojninskega zavarovanja zavzema za zelo pomembne in hkrati 
tudi zelo kočljive dopolnitve sedanjega sistema. Kot najvažnejše navajam: 

— postopen prehod od sedanjega, izključno dokladnega sistema kritja po- 
kojninskega sklada s prispevki od tekočega osebnega dohodka zaposlenih na 
kombiniran dokladno-pričakovalni sistem. Ta bi poleg prispevkov od osebnega 
dohodka zagotavljal finančne vire sklada tudi iz naslova tako imenovanega 
opredmetenega dela in omogočil formiranje znatnih rezerv. Te rezerve bi 
morale biti tolikšne, da bi obresti od njih omogočale stalno usklajevanje pokoj- 
nin z gospodarskimi gibanji ob dolgoročno določeni, nespremenjeni stopnji 
prispevkov od tekočega osebnega dohodka. S tem bi bila stalno zagotovljena 
sigurnost pokojnin, samoupravljanje v pokojninskem zavarovanju pa bi s tem 
dobilo resnično ekonomsko osnovo; 

— dosledna uskladitev pravic in obveznost zavarovancev oziroma dohodkov 
in izdatkov pokojninskega sklada na strogo ekonomsko zavarovalnih načelih, 
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uvažajoč pri tem tudi načelo solidarnosti in vzajemnosti. V tem smislu predla- 
gamo spremembo v sistemu beneficiran j a delovne dobe ter izenačenje delovne 
dobe ?ena z moškimi, ob hkratni uvedbi posebnih oblik beneficiranja zaposlene 
matere; 

— določeno procentualno znižanje poprečja na novo uveljavljenih pokoj- 
nin v razmerju do pokojninske osnove oziroma osebnega dohodka v korist 
porasta starih pokojnin. Uvedba degresivne lestvice pri izračunu pokojnine 
iz pokojninske osnove v korist zavarovancev z nižjimi osebnimi dohodki; 

— nekatere spremembe v pristojnostih za normativno urejanje pokojnin- 
skega zavarovanja v smeri razširitve pristojnosti republik in samouprave zava- 
rovancev. Opustitev urejanja pokojninskih zadev v upravnem postopku in pre- 
hod na redni sodni postopek; 

— nekatere okvirne zamisli o uvedbi pokojninskega zavarovanja zasebnih 
kmetov. 

Ponavljam, da vsi omenjeni predlogi predstavljajo le mnenja delovne sku- 
pine, ki naj služijo kot osnova poglobljeni razpravi in ki jim zato tudi ni treba 
dajati pretiranega pomena. Vendar poudarjam, da je delovna skupina te pred- 
loge oblikovala na podlagi temeljite obravnave in da je vsak od njih, kakorkoli 
je lahko videti težko sprejemljiv ali celo problematičen, podan z najboljšim 
namenom odločno razrešiti nekatere pereče ekonomske in socialno-politične 
probleme našega pokojninskega zavarovanja v skladu s stvarnimi materialnimi 
zmogljivostmi družbe in razumnim uresničevanjem socialističnega načela delitve 
po delu. 

Poleg proučevanja sistema zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja 
obsega program dela naše delovne skupine tudi proučevanje sistema invalid- 
skega zavarovanja, ki je v vsej svoji problematiki z drugima dvema sistemoma 
najtesneje povezan. Vendar vas moram obvestiti, da je proučevanje invalidskega 
sistema v precejšnjem zaostanku. Šele pred kratkim je bilo s strani strokovnih 
služb izdelano osnovno študijsko gradivo, ki ga bo delovna skupina obravnavala 
še v tem mesecu. Predvidevamo, da vam bomo tudi problematiko invalidskega 
zavarovanja že v tretjem četrtletju predložili v razpravo. 

Tovariši in tovarišice poslanci! 
Prosim vas, da razpravljate o tem poročilu, predvsem pa o zveznem pred- 

logih stališč SR Slovenije za izpopolnitev sistema zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja. Delovna skupina bo vsa iznesena mnenja skupaj z 
rezultati javne razprave vzela v poštev pri izdelavi definitivnega predloga sta- 
lišč SR Slovenije, o katerih bosta vaša dva zbora razpravljala predvidoma še v 
prvi polovici meseca julija. 

St.: 190-1/68 
Ljubljana, junij 1968 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji zdravstvene službe 
v SR Sloveniji 

1. člen 

V 15. členu zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji (Uradni 
list SRS, št. 16-116/67) se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Bolnišnična lekarna lahko oskrbuje prebivalstvo z zdravili, če izpolnjuje 
za to predpisane pogoje in če to odobri pristojni zdravstveni center.« 

2. člen 

Drugi odstavek 28. člena se črta. 
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da 

se glasi: 
»O ukrepih iz prejšnjega odstavka je treba obvestiti ustanovitelja.« 

3. člen 

Prvi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Svet zdravstvenega centra sestavljajo zdravstveni delavci, ki, so strokov- 

njaki za posamezne dejavnosti zdravstvenega varstva, in drugi strokovni de- 
lavci, ki bi lahko prispevali k uspešnemu delu centra.« 

4. člen 

65. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Zdravstveni zavodi morajo uskladiti svojo organizacijo in delo z določ- 

bami tega zakona najpozneje do 30. junija 1968. 
Zdravstveni zavodi, ki do roka iz prejšnjega odstavka ne bi uskladili svoje 

organizacije z določbami tega zakona in ki po tem zakonu ne morejo obstajati, 
prenehajo. Odločbo o prenehanju izda skupščina občine, v kateri ima zdrav- 
stveni zavod svoj sedež. 

Prenehanje zdravstvenega zavoda se opravi po predpisih o postopku za 
redno likvidacijo, ki veljajo za gospodarske organizacije. 

S pogodbo med prizadetimi zdravstvenimi zavodi in njihovimi ustanovitelji 
se dogovorijo pravice in dolžnosti, ki jih imajo ustanovitelji zdravstvenih zavo- 
dov, ki prenehajo po drugem odstavku tega člena, do zdravstvenih zavodov, ki 
prevzamejo njihove dejavnosti. S pogodbo se lahko dogovori zlasti: 

— da bo ustanovitelj zdravstvenega zavoda, ki preneha, postal soustanovi- 
telj zdravstvenega zavoda, ki prevzame njegove dejavnosti; 

— da bo ustanovitelj zdravstvenega zayoda, ki preneha, imenoval določeno 
število svojih predstavnikov v svet zdravstvenega zavoda, ki prevzame njegove 
dejavnosti, kot predstavnike družbene skupnosti; 

— da bosta ustanovitelj obratne ambulante, ki preneha, in zavod, ki 
prevzame njene dejavnosti, sporazumno organizirala opravljanje dejavnosti 
obratne ambulante v posebni organizacijski enoti, združila sredstva za delo te 
enote in sporazumno odločala o določenih vprašanjih te enote po skupnem 
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organu (poslovni odbor) v skladu z določbami 58. in 65. člena zakona o sredstvih 
gospodarskih organizacij (Uradni list SFRJ, št. 10-113/68).« 

5. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Ustavno sodišče SR Slovenije je 14. decembra 1967 (opr. št. U 45/67-37) 
v post.opkn za ocenitev ustavnosti 65. člena zakona o organizaciji zdravstvene 
službe v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 16-116/67) ter po lastni pobudi 
glede 2. odstavka 28. člena istega zakona ugotovilo, da določbi 2. odstavka 
28. člena in 65. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji 
nista v skladu z ustavo SR Slovenije. 

Na podlagi 231. člena ustave SR Slovenije mora Skupščina SR Slovenije 
v šestih mesecih od dneva, ko je bila odločba ustavnega sodišča objavljena, 
uskladiti zakon z ustavo, če ustavno sodišče ugotovi, da ni v skladu z ustavo 
SR Slovenije. 

Predlog na spremembo 28. člena zakona je posledica ugotovitev ustavnega 
sodišča SR Slovenije, da je po 2. odstavku 22. člena ustave SRS in ob zakonitih 
pogojih možno postaviti pod prisilno upravo le gospodarske organizacije in da 
tega ukrepa ustava SRS ne predvideva zoper zavode; zato se ta ulkrep zoper 
zavode ne more uporabiti in tako določilo v zakonu o organizaciji zdravstvene 
službe ni v skladu z ustavo. — Ker bi morebitni postopek za spremembo ustave 
SRS v skladu s predlogom ustavnega sodišča SRS ter vključitev zdravstvenih 
zavodov v tisto zvrst zavodov, v katerih se pod določenimi pogoji lahko uvede 
prisilna uprava, verjetno trajal dalj kot do konca junija 1968, predlagamo 
uskladitev 28. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe z ustavo SRS 
s tem, da se 2. odstavek tega člena odpravi, njegov dosedanji 3. odstavek pa 
prilagodi besedilu 1. odstavka 28. člena, ki ostane nespremenjen. 

65. člen zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji je — po 
ugotovitvi ustavnega sodišča — v nasprotju s 4. odstavkom 20. člena ter s 
3. odstavkom 22. člena ustave SRS, ker je prenehanje zdravstvenih zavodov, 
ki ne izpolnjujejo pogojev za samostojen obstoj po zakonu o organizaciji zdrav- 
stvene službe, odredil z obliko spojitve oziroma pripojitve. Ta dva načina pa 
nista obliki odprave zavoda po 3. odstavku 22. člena ustave SRS, ki bi jo lahko 
odredil organ zunaj delovne organizacije, ampak sta obliki, s katerima delovne 
organizacije same po svoji samoupravni pravici lahko odpravijo svoj zavod. 
Zato zakon lahko predpiše le pogoje in postopek za spojitev, ne more pa odrediti 
spojitve oziroma pripojitve. - V skladu s tem stališčem ustavnega sodišča SRS 
je sestavljen predlog za novi 65. člen zakona o organizaciji zdravstvene službe 
v SR Sloveniji. Uskladitev predlaganega 65. člena ne prizadene fiziognomije 
zdravstvene službe oziroma tipov zdravstvenih zavodov, kakor jih opredeljuje 
zakon, temveč gre za določitev postopka za realizacijo zakona v smislu ugoto- 
vitve ustavnega sodišča in izhaja iz zakonite pravice SR Slovenije, kot jo je 
v istem postopku ugotovilo ustavno sodišče, da »-ima Socialistična republika 
Slovenija pravico z zakonom tudi spreminjati sedanjo organizacijo zdravstvene 
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službe in urejati način prilagoditve dosedanje organizacije novim, z zakonom 
določenim pogojem«. Zato odpade obrazložitev upravičenosti, da se dosedanje 
obratne ambulante preusmerijo za naloge s področja zdravstvenega varstva 
pri delu in organizacijsko vključijo v zdravstvene domove. Razlogi za takšno 
organizacijsko vključitev obratnih ambulant v zdravstvene domove so enaki 
tistim, ki so bili odločilni tudi pri razpravi o zakonu o organizaciji zdravstvene 
službe. Gre namreč za kompleksnost osnovnega zdravstvenega varstva, zaradi 
česa naj bi bila na določenem območju ena sama zdravstvena institucija nosilec 
tega varstva. Znotraj tega zakona pa naj bo izpeljana delitev dela. Na ta način 
bi odpravili sedanje slabosti v delu zdravstvenih domov, ki se niso ukvarjali z 
zdravstvenim varstvom pri delu. To pa velja tudi za obratne ambulante, ki so 
se večinoma ukvarjale s kurativnim zdravstvenim varstvom in zapostavljale 
svoje specifične naloge. 

Na podlagi teh ugotovitev — pravnih in strokovnih — predlagamo, da se 
nadomesti sedanji 65. člen zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Slo- 
veniji z besedilom, kot je predloženo v predlogu za spremembo zakona. 

Pri tem menimo, da je utemeljen tudi 4. odstavek predlaganega 65. člena. 
Čeprav bi za realizacijo ugotovitve ustavnega sodišča sicer zadoščali prvi trije 
odstavki predlaganega 65. člena — ki so usklajeni tudi z oceno pravnega sveta 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije — menimo, da je glede na specifičnost 
področja, ki ga obravnava zakon o organizaciji zdravstvene službe v SR Slove- 
niji in njegov 65. člen, potrebna še konkretnejša določitev možnosti glede so- 
ustanoviteljstva, zdravstvenega varstva, premoženja in zastopstva v organih 
upravljanja novega zdravstvenega zavoda v smislu 111. člena temeljnega zakona 
o zavodih (Uradni list SFRJ, št. 5/65), ki določa, da se ob spojitvah in pripo- 
jitvah zavodov uporabljajo splošni predpisi o podjetjih, »če ni za posamezne 
vrste zavodov v zakonu drugače določeno«. Problematika, ki se pojavlja ob 
prenehanju zdravstvenih zavodov na podlagi določil zakona o organizaciji 
zdravstvene službe v SR Slveniji, pa je take narave, da je konkretnejša uzako- 
nitev teh možnosti opravičljiva in v skladu z družbenim pomenom zdravstvene 
službe. 

Predlog za dopolnitev 15. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe 
v SR Sloveniji je posledica ugotovitve nekaterih regionalnih zdravstvenih 
centrov, da zakon ni povsem zadovoljivo rešil vprašanja oskrbe prebivalstva 
z zdravili. Po zakonu je lekarniška služba in preskrba prebivalstva z zdravili 
možna le v lekarnah kot samostojnih zdravstvenih zavodih (18. člen zakona), 
medtem ko »bolnišnična lekarna« (katere funkcija je določena v 15. členu za- 
kona) ne more in ne sme oskrbovati prebivalstva z zdravili. — Upravičenost 
bolnišničnih lekarn, da tudi oskrbujejo prebivalstva zunaj bolnišnice pa je ve- 
zana na interes in potrebo. Zato da soglasje za opravljanje te dejavnosti regio- 
nalni zdravstveni center, kar pomeni, da bi lahko le določene bolnišnične le- 
karne opravljale to dejavnost, in to le tiste, glede katerih bi regionalni zdrav- 
stveni center ugotovil potrebo po taki dejavnosti. Pri tem je treba upoštevati, 
da sedaj le bolnišnice opravljajo specialistično ambulantno službo in da bi 
opustitev te dejavnosti v bolnišničnih lekarnah močno prizadela občane, ki 
iščejo specialistično ambulantno pomoč in jim je možnost nakupa zdravil v 
bolnišnični lekarni potrebna — vse to pa ob predpostavki, da predlagana dopol- 
nitev 15. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe ni v nasprotju z 22. 
členom istega zakona, ki je v zadnjem stavku za območje mesta dopustil 
možnost le ene lekarne. 
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Sprememba prvega odstavka 36. člena zakona o organizaciji zdravstvene 
službe v SR Sloveniji je nujno potrebna, ker mora biti struktura vseh svetov 
zdravstvenih centrov — regionalnih in. republiških — enaka. Po sedanjem 
pravnem stanju pa sestavljajo svet regionalnega zdravstvenega centra samo 
zdravstveni delavci, svet republiškega zdravstvenega centra pa po drugem 
odstavku 3. člena zakona o ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra 
(Uradni list SRS, št. 26-216/67) »tudi drugi strokovni delavci, ki bi lahko pri- 
spevali k uspešnemu delu centra«. Udeležba takih strokovnih delavcev (npr. 
ekonomistov, pravnikov, strokovnjakov za vprašanja zdravstvenega zavarova- 
nja) pa je v svetu regionalnega zdravsvtenega centra po mnenju predlagatelja 
zakona šef posebno potrebna, ker spada po 37. členu zakona v pristojnost regio- 
nalnega zdravstvenega centra obravnavanje finančno-ekonomskih vprašanj 
zdravstvenega varstva in zdravstvenih zavodov. Predlagana sprememba zakona 
je samo logična posledica nalog, ki jih ima regionalni zdravstveni center po 
zakonu. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami bi bil zakon o organizaciji 
zdravstvene službe v SR Sloveniji usklajen z ustavo SRS po ugotovitvah 
ustavnega sodišča in prav tako usklajen z ugotovitvami, kot jih je pokazala 
praksa in izvajanje nove organizacije osnovne zdravstvene službe po omenje- 
nem zakonu. Zato menimo, da so predlogi za spremembo in dopolnitev zakona 
o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji utemeljeni. Prav tako menimo, 
da za njihovo obravnavo ni potrebno, da se Skupščina SR Slovenije O' predla- 
ganih spremembah načelno opredeli v smislu skupščinskega poslovnika, ampak 
da jih obravnava brez te opredlitve, ker o načelni potrebi za spremembo zakona 
o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji že obstoji ugotovitev ustavnega 
sodišča. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne 
16. maja 1968 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slove- 
nije predložil izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ter poročilo odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega zbora k pred- 
logu omenjenega zakona. 

Komisija je uvodoma ugotovila, da je predlagani zakon potreben zaradi 
uskladitve drugega odstavka 28. člena in 65. člena zakona o organizaciji zdrav- 
stvene službe v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS. št. 16/67) z ustavo SR Slovenije, ker 
je ustavno sodišče SR Slovenije na seji dne 14. decembra 1967 ugotovilo, da ti 
dve določbi omenjenega zakona nista v skladu z republiško ustavo; hkrati se 
na podlagi dosedanjih izkušenj pri izvajanju zakona predlaga še dopolnitev 
15. člena in sprememba prvega odstavka 36. člena omenjenega zakona. 

V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da je skrajšani postopek v zvezi 
z 2. in 4. členom predlaganega zakona umesten, ker temelje spremembe in 
dopolnitve zakonia o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, predvidene 
v teh dveh členih, na odločbi ustavnega sodišča. V zvezi s 3. členom predloga 
zakona komisija prav tako ni imela načelnih pripomb, ker je bila že na svoji 
97. seji dne 14. junija 1967 ob obravnavi predloga zakona o ustanovitvi repu- 
bliškega zdravstvenega centra, da bi bilo treba že takrat spremeniti zakon o 
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organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji v tem smislu, kakor je to zdaj 
predlagano v 3. členu obravnavanega predloga zakona. V zvezi s 1. členom 
predloga zakona pa je bila komisija mnenja, da je skrajšani postopek glede tega 
člena umesten le v primeru, če dopolnitev zakona o organizaciji zdravstvene 
službe v SR Sloveniji, ki je v tem členu predlagana, vsebinsko ni sporna oziroma 
če je predlagana nova ureditev vsestransko sprejemljiva in zoper njo ni pomi- 
slekov. V nasprotnem primeru bi bilo po mnenju komisije treba ta člen iz 
predloga zakona črtati in ga obravnavati po rednem postopku. 

V podrobni obravnavi komisija k prvim trem členom predloga zakona ni 
imela pripomb. K 4. členu pa so bili najprej izraženi pomisleki glede realnosti 
in sprejemljivosti roka iz prvega odstavka predlaganega novega 65. člena zakona 
o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, ker bi organizacije, ki naj bi 
se spojile, morale v tem času še izvesti potrebne priprave in dokončati proces 
spojitve oziroma pripojitve; prekratek rok za to bi praktično lahko onemogočil 
pravočasno in učinkovito izvršitev zakona, zaradi česar tudi s pravnega vidika 
ni povsem irelevanten. Končno je v komisiji prevladalo stališče, da na dolo- 
čitev tega raka vplivajo še drugi razlogi in okoliščine, ki jih komisija glede na 
svojo funkcijo ne more ustrezno presojati, zato glede omenjenega roka ni dala 
konkretnih predlogov. 

Po mnenju komisije ni jasno besedilo prvega stavka četrtega odstavka 
predlaganega novega 65. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR 
Sloveniji in njegova nejasnost tudi z amandmajem odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega zbora ne bi bila od- 
pravljena, zaradi česar je komisija predlagala, da se omenjeni stavek spremeni 
tako, da se glasi: 

»Ustanovitelji tistih zdravstvenih zavodov, ki prenehajo po drugem od- 
stavku tega člena in zdravstveni zavodi, ki prevzamejo njihove dejavnosti, 
uredijo medsebojna razmerja s pogodbo.« 

V drugem stavku četrtega odstavka tega člena naj se beseda »zlasti« nado- 
mesti z besedo »tudi«, ker taka formulacija glede na nadaljnje besedilo bolj 
ustreza. Iz predloženega besedila bi namreč kdo utegnil sklepati, da naj ome- 
njene pogodbe zajemajo predvsem tisto, kar je navedeno v alineah, ki temu 
stavku sledijo, kar pa ni bilo mišljeno. 

Z nadaljnjima amandmajema odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov socialno-zdravstvenega zbora (črtanje prve alinee in sprememba dru- 
ge alinee) se je komisija strinjala. 

Z amandmajem omenjenega odbora k 5. členu predloga zakona se je ko- 
misija strinjala pogojno in sicer za primer, če bi prevladalo1 stališče, da rok 
30. junij 1968, določen v prvem odstavku predlaganega novega 65. člena, ostane. 
V tem primeru bi bili po mnenju komisije namreč podani razlogi iz drugega 
odstavka 216. člena ustave SR Slovenije, ker bi bil rok za uskladitev organiza- 
cije in dela zdravstvenih zavodov z določbami omenjenega zakona zelo kratek 
in bi bilo zato tudi skrajšanje roka za uveljavitev zakona umestno. Ce bo za 
uskladitev organizacije in dela zdravstvenih zavodov z določbami omenjenega 
zakona sprejet kakšen kasnejši rok, pa za spreminjanje 5. člena predloga zakona 
seveda ni razloga. 

7« 
St.: 50-6/68 
Ljubljana, 21. 5. 1968 
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Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora je na seji dne 
16. maja 1968 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slove- 
nije predložil izvršni svet hkrati s predlogom, da ga skupščina sprejme po 
skrajšanem postopku. 

V načelni obravnavi zakonskega predloga je bilo s strani nekaterih poslan- 
cev ponovno poudarjeno, da naj bi s predlogom zakona spremenili oziroma 
dopolnili samo tista člena zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Slove- 
niji. glede katerih je ustavno sodišče SR Slovenije v mesecu decembru minulega 
leta ugotovilo, da nista v skladu z ustavo SR Slovenije (to sta 28. in 65. člen 
zakona.) Mimo tega je odbor ugotovil, da je predlagatelj upošteval mnenje od- 
bora, in sicer, da bi bilo treba spremeniti 36. člen zakona v smislu drugega 
odstavka 3. člena zakona o ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra. Takš- 
na stališča je odbor zavzel že na prejšnji seji, ko je obravnaval predlog repu- 
bliškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o spremembah in dopol- 
nitvah o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji. 

V tej zvezi je bilo v načelni obravnavi ponovno poudarjeno vprašanje, če 
je smotrno, da z zakonom, ki ga sprejemamo po skrajšanem postopku, že zdaj 
— brez predhodnih razprav — omogočamo bolnišničnim lekarnam oskrbo pre- 
bivalcev z zdravili. 

Ker pa predlagana dopolnitev 15. člena ni v nasprotju z 22. členom zakona, 
saj bolnišnična lekarna ne spremeni z delno razširitvijo dejavnosti svojega 
statusa, je bila večina poslancev mnenja, naj bolnišnična lekarna oskrbuje 
prebivalce z zdravili, če je to v interesu zavarovancev in če za to dejavnost 
izpolnjuje predpisane pogoje. Poudarjeno pa je bilo, da bi morala biti bolniš- 
nična lekarna, kar zadeva oskrbo prebivalcev z zdravili, izenačena glede finanč- 
nih obveznosti z javno lekarno. 

Odbor je ugotovil, da je predlagana sprememba 36. člena zakona o organi- 
zaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji v skladu z že Sprejetim stališčem od- 
bora, na podlagi katerega bi morali biti v svetu zdravstvenega centra poleg 
zdravstvenih še tudi drugi strokovni delavci. 2e ob sprejemanju zakona o 
ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra je bilo namreč poudarjeno, da 
moramo ob prvih dopolnitvah in spremembah zakona o organizaciji zdravstvene 
službe dopolniti 36. člen v smislu drugega odstavka 3. člena zakona o ustano- 
vitvi republiškega zdravstvenega centra. 

Posebno pozornost je odbor v razpravi o navedenem zakonskem predlogu 
namenil prvemu odstavku 4. člena, ki predvideva, da morajo uskladiti zdrav- 
stveni zavodi svojo organizacijo in delo najpozneje do 30. junija 1968. 

Večina poslancev je bila mnenja, da je predvideni rok absolutno prekratek, 
saj je nemogoče, da bi mogli v tako kratkem času uskladiti svojo organizacijo 
in delo tisti zdravstveni zavodi, ki doslej tega še niso storili zaradi mnogih 
nerešenih vprašanj glede integracije (npr. zdravstveni domovi na Kočevskem, 
v Beli krajini, na Goriškem, obratne ambulante na mariborskem območju itd.). 
Mimo tega morajo prizadeti zdravstveni zavodi opraviti tudi referendum o 
združitvi oziroma priključitvi, kar ni mogoče izvesti v tako kratkem roku. 
Vztrajanje na tako kratkem roku, ki je nemogoče tudi iz pravnih, političnih 
in strokovnih razlogov, bi pomenilo — po mnenju večine članov odbora — da 
želimo prisilno združevati zavode. Zato je daljši rok nujno potreben, če hočemo, 
da delovne organizacije odločajo o integraciji na samoupravni osnovi. Tak po- 
stopek pa nedvomno terja daljši rok, vsaj nekaj mesecev. 
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V podrobni obravnavi zakonskega predloga so bili sprejeti naslednji amand- 
maji: 

K 4. členu: V prvem odstavku se v drugi in tretji vrsti besedilo »do 
30. junija 1968« nadomesti z besedilom: »do 30. septembra 1968«. 

Sprememba je v skladu s stališčem večine članov odbora, izražena v načelni 
razpravi. 

Besedilo četrtega odstavka se spremeni tdko, da se glasi: 
»Ustanovitelji tistih zdravstvenih zavodov, ki prenehajo po drugem od- 

stavku tega člena, in zdravstveni zavodi, ki prevzamejo njihove dejavnosti, 
uredijo medsebojna razmerja s pogodbo. S pogodbo se lahko dogovori tudi:«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
V četrtem odstavku se črta besedilo prve alinee. 
Odbor je bil mnenja, da ni treba z zakonom posebej poudarjati, da se 

s pogodbo med drugim lahko tudi dogovori, dia postane ustanovitelj zdravstve- 
nega zavoda, ki preneha, soustanovitelj zdravstvenega zavoda, ki prevzame 
njegove dejavnosti. Vprašanje soustanoviteljstva se lahko reši z ustanovitvenim 
aktom. 

V četrtem odstavku se besedilo druge alinee deloma spremeni tako, da se 
glasi: 

»— da bodo ustanovitelji zdravstvenih zavodov, ki prenehajo sporazumno 
imenovali določeno število svojih predstavnikov v svet zdravstvenega zavoda, 
ki prevzame njihove dejavnosti, kot predstavnike družbene skupnosti;«. 

Treba je jasneje precizirati pravico ustanoviteljev zdravstvenih zavodov, ki 
prenehajo, glede imenovanja predstavnikov v svet zdravstvenega zavoda. V 
primeru, da bi lahko vsak ustanovitelj zdravstvenega zavoda, ki preneha, ime- 
noval v svet zdravstvenega zavoda svojega predstavnika ali celo več, bi imeli 
primere, da bi bili taki sveti zelo številni, kar ne bi bilo smotrno. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme zakonski predlog z na- 
vedenimi amandmaji. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko Slavko Perger. 

Št.: 50-6/68 
Ljubljana, 20. 5. 1968 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega 
zbora je na seji dne 13. maja 1968 obravnaval predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da ga skupščina 
sprejme po skrajšanem postopku. 

Odbor se je strinjal s predlogom predlagatelja, da se zakon sprejme po 
skrajšanem postopku iz razlogov, ki jih navaja predlagatelj. Pri tem je odbor 
tudi upošteval, da s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v bistvu ne 
posegamo v sistem organizacije zdravstvene službe. 

Odbor je ugotovil, da je predlagatelj zakonskega predloga v celoti upošteval 
stališča odbora, ki jih je odbor sprejel na seji dne 24. aprila, ko je obravnaval 
predlog republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo in predlog 
sveta za socialno varstvo, zdravstvo in delo občinske skupščine Ljubljana-Šiška 
za spremembe in dopolnitve zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR 
Sloveniji. Na tej seji se odbor ni strinjal s predlogom sekretariata, da se lahko 
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izjemoma ustanovi zdravstveni dom za območje, ki ne obsega 40 000 prebivalcev 
in da dovoljenje za takšno ustanovitev da izvršni svet v soglasju z republiškim 
zdravstvenim centrom. Poslanci so menili, da bi morali dosledno spoštovati 
zakon in ne dovoliti izjem. Opozarjali so, da so takšne težnje obstajale že v 
času sprejemanja zakona in da so bile že tedaj odklonjene. Nadalje so opozorili, 
da bi dovolitev izjem imela za posledico dezintegracijske procese v osnovni 
zdravstveni službi. Omenjeno je bilo več občin, ki bi, v primeru, da bi dovolili 
izjeme, zaprosile za ustanovitev samostojnega zdravstvenega doma. Odbor se tudi 
ni strinjal s predlogom sekretariata, da se v delovno področje zavodov za 
zdravstvo vključi tudi skrb za zdravstveno varstvo delavcev. Poudarjeno je 
bilo, da bi bila taka dopolnitev v nasprotju z 12. členom zakona, ki določa, da 
zdravstveni dom med drugim izvaja zdravstveno varstvo delavcev pri delu. 
Opozorjeno je bilo, da posebna komisija republiškega zdravstvenega centra 
proučuje, kakšne naj bi bile naloge in organizacija zavodov za zdravstveno var- 
stvo v prihodnje in da republiški zdravstveni center še ni sprejel dokončnega 
stališča o tem vprašanju. Prav tako posebna komisija tega centra proučuje 
vprašanje organizacije medicine dela. 

V načelni obravnavi zakonskega predloga se je odbor s predlogom zakona 
strinjal. Po mnenju poslancev je treba omogočiti bolnišnični lekarni oskrbo 
prebivalcev z zdravili, če je to v interesu zavarovancev. Izraženo je bilo mnenje, 
da bi morala biti bolnišnična lekarna, kar zadeva oskrbo prebivalstva z zdravili, 
glede finančnih obveznosti izenačena z javno lekarno. Po mnenju odbora pred- 
lagana dopolnitev 15. člena ni v nasprotju z 22. členom zakona, saj bolnišnična 
lekarna z delno razširitvijo svoje dejavnosti ne spremeni svojega statusa. Tudi 
predstavnik Farmacevtskega društva Slovenije se je na seji odbora strinjal 
s predlagano dopolnitvijo zakona. 

Sprememba 36. člena zakona je v skladu z že sprejetim stališčem odbora, 
da bi morali biti v svetu zdravstvenega centra poleg zdravstvenih tudi drugi 
strokovni delavci. Že ob sprejemanju zakona o ustanovitvi republiškega zdrav- 
stvenega centra je bilo poudarjeno, da moramo ob prvih spremembah in dopol- 
nitvah zakona o organizaciji zdravstvene službe spremeniti 36. člen zakona o 
organizaciji zdravstvene službe v smislu 2. odstavka 3. člena zakona o ustano- 
vitvi republiškega zdravstvenega centra. Pri ustanovitvi nekaterih regionalnih 
zdravstvenih centrov je bil tak sestav svetov upoštevan, kljub temu, da zakon 
tega ni omogočal. 

Odbor je posebno pozornost posvetil roku, do katerega morajo zdravstveni 
zavodi uskladiti svojo organizacijo in delo z zakonom. Izraženi so bili pomisleki 
glede realnosti predlaganega roka, upoštevajoč, da bo zakon stopil v veljavo 
šele v mesecu juniju in da bodo potrebne obsežne priprave za realizacijo spre- 
menjenega 65. člena. Po vsestranski in temeljiti razpravi o tem vprašanju je 
bilo sprejeto stališče, da ne kaže podaljševati roka iz naslednjih razlogov: 

— s podaljšanjem roka bi dali potuho tistim zdravstvenim zavodom, ki se 
dobro zavedajo, da nimajo' pogojev za samostojni obstoj in v bistvu kaznovali 
tiste, ki so dosledno spoštovali zakon; 

— doslej je bilo s strani republiških organov večkrat poudarjeno, da bo rok 
za izvedbo reorganizacije zdravstvene službe v zvezi z odločbo ustavnega so- 
dišča kratek in so bili s tem seznanjeni tudi zdravstveni"zavodi; 

— komunalne skupnosti socialnega zavarovanja so z zdravstvenimi zavodi, 
ki ne izpolnjujejo pogojev za samostojni obstoj, sklenile le začasne pogodbe o 
financiranju zdravstvenega varstva (za pol leta); 
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— bilanco finančnega poslovanja zavodov, ki prenehajo kot samostojni, je 
umestneje napraviti ob polletju, ne pa ob kakšnih drugih terminih med letom. 

Odbor je bil mnenja, da ni treba z zakonom posebej poudarjati, da se s 
pogodbo med drugim lahko tudi dogovori, da ustanovitelj zdravstvenega za- 
voda, ki preneha, postane soustanovitelj zdravstvenega zavoda, ki prevzame 
njegove dejavnosti. Vprašanje soustanoviteljstva se lahko reši z ustanovitvenim 
alktom. Nadalje je odbor upošteval, da so sicer bile s strani nekaterih delovnih 
organizacij težnje, da bi postale soustanoviteljice, vendar ne celotnega zdrav- 
stvenega zavoda, temveč le obratne ambulante kot njegove enote. Tako sousta- 
noviteljstvo pa ni v skladu z našo zakonodajo. 

Poudarjeno je bilo, da je treba jasneje precizirati pravico ustanoviteljev 
zdravstvenih zavodov, ki prenehajo, glede imenovanja predstavnikov v svet 
zdravstvenega zavoda. V primeru, da bi lahko vsak ustanovitelj zdravstvenega 
zavoda, ki preneha, imenoval v svet zdravstvenega zavoda svojega predstavnika 
oziroma celo več, bi imeli primere, da bi bili taki sveti »parlament«, saj bi lahko 
šteli tudi nad 70 članov. 

V podrobni obravnavi zakonskega predloga so bili sprejeti naslednji 
amandmaji: 

K 4. členu: V četrtem odstavku se v prvi vrsti črta beseda »priza- 
detimi«. 

Sprememba je potrebna, ker sedanja dikcija dopušča tolmačenje, da gre 
predvsem za zdravstvene zavode, ki prenehajo. V resnici pa gre za pogodbo 
med novim zdravstvenim zavodom in njegovimi ustanovitelji. 

V četrtem odstavku se črta besedilo prve alinee. 
Sprememba je v skladu s stališči odbora, izraženimi v načelni razpravi. 
V četrtem odstavku se besedilo druge alinee deloma spremeni tako, da se 

glasi: 
»— da bodo ustanovitelji zdravstvenih zavodov, ki prenehajo, sporazumno 

imenovali določeno število svojih predstavnikov v svet zdravstvenega zavoda, 
ki prevzame njihove dejavnosti, kot predstavnike družbene skupnosti;«. 

Sprememba je v skladu s stališčem odbora, izraženim v načelni razpravi. 
K 5. členu: Beseda »osmi« se nadomesti z besedo »naslednji«. 
Sprememba je potrebna, ker je v 4. členu predloga zakona določen kratek 

rok in je zato nujno, da zakon stopi takoj v veljavo. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Mitja Mrgoleta. 

Št..: 50-6/68 
Ljubljana, 15. 5. 1968 

Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega 
zbora je na seji dne 27. t. m. ob sodelovanju članov bivšega odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov obravnaval amandmaje k predlogu ome- 
njenega zakona. Amandmaje sta dala odbor za zdravstvo in socialno politiko 
republiškega zbora ter zakcnodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora je sprejel na- 
slednji amandma: 

K 4. členu: V prvem odstavku se v drugi in tretji vrsti besedila »do 
30. junija 1968« nadomesti z besedilom »do 30. septembra 1968«. 



Priloge 

Drago Bencina, predsednik odbora za zdravstvo in socialno politiko 
republiškega zbora, je v imenu odbora obrazložil omenjeni amandma. Poudaril 
je, da je rok, ki ga predlaga predlagatelj, absolutno prekratek, da je nemogoče, 
da bi mogli v tako kratkem času uskladiti svojo organizacijo in delo tisti zdrav- 
stveni zavodi, ki doslej tega še niso storili zaradi mnogih nerešenih vprašanj 
glede integracije (npr. zdravstveni domovi na Kočevskem, v Beli krajini, na 
Goriškem, obratne ambulante na mariborskem območju itd.). Nadalje je opo- 
zoril, da morajo prizadeti zdravstveni zavodi opraviti tudi referendum o zdru- 
žitvi oziroma pripojitvi, kar pa ni mogoče izvesti v tako kratkem roku. Po 
mnenju odbora bi vztrajanje na tako kratkem roku pomenilo, da želimo pri- 
silno združevati zavode (prisilna likvidacija, kot jo določa zakon). Zato je po- 
daljšanje roka nujno, da bi delovne organizacije lahko na samoupravni osnovi 
odločale o integraciji. 

Poslanci so ponovno posvetili vso pozornost vprašanju roka, do katerega 
morajo zdravstveni zavodi prilagoditi svojo organizacijo določbam zakona. Vse- 
stransko so analizirali argumente za in proti podaljšanju roka. Po vsestranski 
in temeljiti razpravi o tem vprašanju so prišli do zaključka, da ni umestno po- 
daljšanje roka in sicer iz razlogov, ki jih je bivši odbor že navedel v svojem 
poročilu in iz naslednjih dodatnih razlogov: 

— vsako podaljšanje roka prek 30. junija bi imelo za posledico, da bi se 
konstituiranje samoupravnih organov in konsolidacija zdravstvenega doma pre- 
nesla v prvo trimesečje 1969, ker praksa kaže, da je za to potrebno najmanj 
pol leta; 

— težave v pogledu financiranja zdravstvenega varstva terjajo, da novi 
zdravstveni zavodi že da konca leta pripravijo vse potrebno, da bi bile pogodbe 
s komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja za leto 1969 pravočasno skle- 
njene. S temi pripravami bi nedvomno kasnili, če bi podaljšali rok za izvedbo 
reorganizacije; 

— ustavno sodišče SR Slovenije spornih določb zakona o organizaciji zdrav- 
stvene službe v SR Sloveniji ni odpravilo oziroma razveljavilo po 232. členu 
ustave SR Slovenije, pač pa se je poslužilo določbe 231. člena ustave. Torej 
je bil rok 31. december 1967, ki ga določa 65. člen citiranega zakona, za zdrav- 
stvene zavode obvezen. Večina zdravstvenih zavodov je do danes prilagodila 
svojo organizacijo določbam zakona, izjema so le nekateri zdravstveni zavodi. 
Od teh je večina nasprotovala združitvi z drugimi zdravstvenimi zavodi, čeprav 
so bili le-ti pripravljeni, da bi se z njimi združili. Izjema je le zdravstveni dom 
Ribnica-Kočevje, ker do združitve z drugim zdravstvenim zavodom ni prišlo 
iz objektivnih razlogov. Podaljšanje roka za izvedbo reorganizacije ne bi bi- 
stveno prispevalo k rešitvi problema zdravstvenega doma Kočevje-Ribnica in 
bo treba ta problem skrbno proučiti ter čimprej najti ustrezno rešitev; 

— vsako podaljšanje roka bi negativno vplivalo na potrošnjo sredstev, 
namenjenih za zdravstveno varstvo, saj bi utegnili zdravstveni zavodi, ki ne 
bi mogli več obstajati kot samostojni zavodi, neracionalno trošiti razpoložljiva 
sredstva... 

Nekateri poslanci so menili, da bi bila morda rešitev v podaljšanju roka 
za en mesec. To mnenje pa ni bilo deležno podpore. 

Poslanci so kritično ocenili dejstvo, da je predlagatelj zakonskega predloga 
tako pozno predložil skupščini predlog zakona. Bilo jim je nerazumljivo, da je 
predlagatelj potreboval več kot štiri mesece za izdelavo predloženega zakona. 
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Odbor se je strinjal z amandmajem zakonodajno-pravne komisije k če- 
trtemu odstavku 4. člena, ki je razviden iz poročila zakonodajno-pravne komi- 
sije. S tem amandmajem se je strinjal tudi odbor za zdravstvo in socialno 
politiko republiškega zbora. Omenjeni odbor se je strinjal tudi z ostalimi 
amandmaji k 4. členu, ki jih je predlagal bivši odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov socialno-zdravstvenega zbora. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona z amandmaji odbora in 
zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Št.: 50-6/68 
Ljubljana, 28. 5. 1968 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o varstvu narave 

I. Potreba po zakonski ureditvi varstva narave 

1. Normativni vidiki 

Ustava SR Slovenije določa, da so naravne znamenitosti pod posebnim 
družbenim varstvom (43. člen). S tem je ustava poudarila pomen varstva 
narave. Družbeno varstvo narave ni zgolj vprašanje kulture naroda, marveč 
ima svoj velik pomen tudi za razvoj turizma, rekreacije in splošnega gospo- 
darstva. 

Vprašanje varstva narave zakonsko ni zadovoljivo urejeno. Področje var- 
stva narave sedaj urejata zakon o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih 
znamenitosti (Uradni list LRS, št. 22/58) in zakon o narodnih parkih (Uradni 
list LRS, št. 6/59), ki še nista bila usklajena z ustavo. Poleg tega pa omenjena 
zakona nasprotujeta intencijam reforme ter nista usklajena s planskimi pro- 
storskimi instrumenti, uvedenimi v pretečenem letu. 

Zal moramo opozoriti tudi na okoliščino, da je SR Slovenija edina jugoslo- 
vanska republika, ki še nima samostojnega zakona o varstvu narave, čeprav je 
vodilna po svojih prirodnih značilnostih in znamenitostih. 

2. Sedanje stanje varstva narave 

a) Zavod za spomeniško varstvo SRS ima že od svoje ustanovitve dalje 
formirano službo za varstvo narave, ki pa je bila še do lani zasedena le z enim 
konservatorjem. Po svojih močeh je skrbel za obsežno delovno področje: dajal je 
npr. predloge za zavarovanje naravnih znamenitosti, ogroženih vrst in pokra- 
jinskih območij, pregledoval stanje zavarovanih območij in znamenitosti, dajal 
strokovne nasvete, mnenja, organiziral študijsko delo, izdajal strokovne publi- 
kacije in opravljal drugo delo iz svoje pristojnosti. 

Od okrajnih organov za spomeniško varstvo sta se občasno ukvarjaLa z 
varstvom narave le okrajna zavoda Kranj in Ljubljana. Izdanih je bilo nekaj 
aktov o zavarovanju (npr. stara drevesa v okraju Kranj) in pripravljenih nekaj 
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predlogov za narodne parke (OLO Ljubljana.) Ostali Okrajni organi in zavodi 
se v tem obdobju niso posebej ukvarjali z varstvom narave. Usoda okrajnih 
zavarovalnih aktov nam danes ni znana, predlogi za narodne parke (Kamniška 
Bistrica, Velika planina, Rakov Škocjan) pa žal niso bili uresničeni. 

Republiška komisija za narodne parke je pripravila predlog za razglasitev 
Triglavskega narodnega parka (zavarovan je bil leta 1961), obravnavala je še 

' nekatere druge predloge, vendar pa je kasneje njeno delo zamrlo. 
Z reorganizacijo spomeniškovarstvene službe v letu 1961 so prenehali z de- 

lom okrajni zavodi. Novo organizirani občinski in medobčinski zavodi za spo- 
meniško varstvo niso posvečali zadostne skrbi varstvu narave. Z vprašanji 
varstva narave se je predvsem ukvarjal republiški zavod za spomeniško var- 
stvo. Kasneje je tudi mariborski medobčinski spomeniškovarstveni zavod pre- 
vzel naloge za varstvo narave. Delu omenjenih dveh ustanov se moramo zahva- 
liti, da se je ohranila kontinuiteta službe. 

b) Kljub neznatnemu številu profesionalnih delavcev (dva v Ljubljani in 
eden v Mariboru) je služba od ustanovitve naprej opravljala najnujnejše naloge 
s tega področja in dosegla pomembne uspehe. Do konca lanskega leta je bilo 
zavarovanih 52 pokrajinskih območij, naravnih in hortikulturnih spomenikov in 
en narodni park. Poleg tega je bilo zavarovanih 56 rastlinskih vrst, 6 živalskih 
vrst in nekaj skupin jamskih živali. Površina vseh zavarovanih pokrajinskih 
območij znaša okrog 8500 ha, kar predstavlja 0,42 % nacionalnega ozemlja. 
Izdelanih je bilo še precej predlogov, ki jih iz različnih vzrokov doslej še ni bilo 
mogoče uresničiti. Zavod za spomeniško varstvo SRS je začel leta 1962 izdajati 
letno glasilo »Varstvo narave«, ki je zapolnilo vrzel v tovrstni publicistiki. Vzpo- 
stavljeni so stiki s sorodnimi domačimi in tujimi ustanovami in organizacijami 
(izmenjava glasil in izkušenj, osebni stiki itd.). Precejšen delež pri uspehih 
varstva narave gre tudi strokovnjakom in ljubiteljem narave, ki so po svojih 
močeh pomagali profesionalni službi. Razveseljivo je dejstvo, da je javnost pri 
vseh vprašanjih varstva narave in pokrajine pokazala veliko zavzetost. Zato 
se bo morala tudi bodoča služba v največji meri nasloniti nanjo in čim tesneje 
sodelovati z ustreznimi družbenimi organizacijami (Planinska zveza, Gorska 
straža, Zveza tabornikov, Zveza hortikulturnih društev itd.). 

Med pomanjkljivosti, ki izvirajo iz pomanjkljive zakonske ureditve in več 
kot pomanjkljive organizacije, spada zlasti nemoč današnje službe, da bi se 
lotevala vseh številnih nalog in širokega delovnega področja in da bi ukrepala 
naglo in učinkovito. Zaradi neurejenega financiranja se ni moglo začeti z nobeno 
večjo organizirano akcijo. Nadzorovanje zavarovanih predelov in spomenikov 
je neredno in priložnostno. Zavarovani objekti (razen Triglavskega narodnega 
parka) nimajo niti opozorilnih napisov. 

Služba nima sredstev za osnovno dejavnost, zato se ni mogla lotiti niti naj- 
bolj perečih vprašanj. Razumljivo je zato, da služba nima izdelanega delovnega 
programa. Posledice tega se čutijo zlasti pri nekaterih dobronamernih pobudah 
ljubiteljev, ki zaradi pomanjkanja strokovnega znanja naravovarstveni službi 
pogosto bolj škodijo kot koristijo. Vsakdanja nuja sili tudi profesionalne de- 
lavce v prakticizem, kar ima le malo skupnega s strokovno metodologijo. Po- 
polnoma je zanemarjeno propagandno in vzgojno delo, ki bi moralo biti sestavni 
del rednega dela. Zadnja leta je skoraj zamrlo tudi raziskovalno delo o narod- 
nih parkih in naravnih rezervatih, ker so usahnila namenska sredstva. 
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II. Izhodišča za novo zakonsko uvrstitev 

Dosedanje stanje in izkušnje na področju varstva narave nas opozarjajo 
na nekatera pereča vprašanja, ki jih je treba zakonsko regulirati v skladu z 
uveljavljeno gospodarsko in stanovanjsko reformo ter s sistemom regionalnega 
prostorskega in urbanističnega planiranja, ob upoštevanju specifičnosti varstva 
narave. 

Predlagatelj je v sodelovanju z naravoslovnimi društvi, zavodi za spome- 
niško varstvo in občinskimi skupščinami sprejel tale izhodišča za novo ureditev: 

1. Pokrajina se obravnava kot prostorski element, varstvo pokrajine pa 
kot sestavina prostorskega planiranja, regionalnega in urbanističnega. S tem 
se odpravljajo dosedanji ozki profesionalni aspekti varstva narave ter razšir- 
jajo in uklapljajo v sistem družbenega in prostorskega planiranja, ki zajema 
ekonomsko-družbeni razvoj večjih teritorialnih območij s stališča vseh druž- 
benih dejavnosti. Pri tem upoštevamo, da ima varstvo narave svoje značilnosti, 
ki opravičujejo sprejetje zakona. Med te značilnosti spadajo npr. naravovar- 
stvena izhodišča, heterogenost stroke, strokovno in znanstveno ter vzgojno 
delo itd. 

2. Izhodišče ža vsa ukrepanja na področju varstva narave je opravljeno 
naravovarstveno ovrednotenje (valorizacija) pokrajine. Z valorizacijo pokrajine 
naj se varstvo narave enakovredno vključi v regionalno prostorsko in urbani- 
stično planiranje. 

Ovrednotenje pokrajinskega prostora nas opozori na posamezna pokrajin- 
ska območja oziroma naravne znamenitosti, ki imajo s stališča varstva narave 
posebno vrednost, ki zaslužijo družbeno varstvo. Predlagamo razdelitev takšnih 
območij oziroma naravnih znamenitosti v šest kategorij. Prve tri kategorije 
naj obsegajo območja (posamezne kategorije se razlikujejo v varstvenem re- 
žimu), naslednji dve posamezne naravne znamenitosti, zadnja pa redke ali 
ogrožene rastlinske in živalske vrste. Predlagane kategorije so: 

— narodni parki: doslej so bili obravnavani v posebnem zakonu o narodnih 
parkih. V osnutek zakona bi bilo povzeti določbe tega zakona in postaviti na- 
rodne parke kot najvišjo kategorijo zavarovanih pokrajinskih območij. Po med- 
narodnih normah morajo biti zaključena pokrajinska območja posebnega narod- 
nega pomena z bolj ali manj prvobitno naravo in dovolj veliko površino. Od 
vseh gospodarskih dejavnosti je v strogo zavarovanem območju dovoljen le 
turizem in rekreacija. Ce je park coniran, tj. če ima poleg strogo zavarovanega 
območja tudi predel z manj strogim varstvom, je dovoljeno omejeno in usklajeno 
gospodarsko izkoriščanje, vendar mora biti to izjema in ne pravilo. 

— Naravni rezervati imajo strogi varstveni režim, ki je lahko popolen ali 
poseben (zavarovana je npr. samo flora, samo ptice ipd.). Ker gre za manjše 
površine, niso dopustne gradnje in gospodarsko izkoriščanje (npr. pragozdni 
ostanki, visoka barja, močvirja kot gnezdišča ptic itd.). Naravni rezervati so na- 
menjeni prvenstveno znanstvenim raziskovanjem. 

— Krajinski parki imajo od vseh zavarovanih pokrajinskih območij naj- 
milejši varstveni režim. Namen zavarovanja je predvsem ohraniti pokrajinsko 
podobo zavarovanega predela, zato je dopustna vsa gospodarska eksplotacija, 
kolikor ne prizadene značaja ali izgleda pokrajine (npr. Robanov kot, dolina 
Krke). 
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— Naravni spomeniki so posamezne naravne znamenitosti žive ali nežive 
narave (npr. skala Igla v Savinjski dolini, stara tisa v Stranjah, soteske, slapovi, 
jame itd.), in morebiti njihovo okolje. 

— Hortikulturni spomeniki so parkovni spomeniki (grajski in mestni parki, 
arboretumi, alpinumi, eksoti itd.). 

— Rastlinske in živalske vrste so zavarovane ali na območju vse republike 
(kot je bilo do sedaj), ali pa samo na posameznih rastliščih oz. nahajališčih. Ne- 
katere gospodarsko pomembne vrste (npr. redkejša zdravilna zelišča) sicer niso 
popolnoma zavarovane, vendar bi bilo treba pri njihovem izkoriščanju upošte- 
vati določila, da se vrsta ne iztrebi ali uniči. 

3. Takšna razčlenitev varstvenih območij terja odpravo dosedanjih prakti- 
cističnih norm v zakonu, ki so težila, da se z enim predpisom v vseh nadrobno- 
stih uredijo vprašanja varstva narave ne glede na teritorializacijo varovanih 
območij, njihovo specifičnost in odvisnost od gospodarskih in drugih pogojev. 
Osnutek zakona naj zato uvede fleksibilne norme tj. določi le okvirne smernice 
za razvrstitev naravnih znamenitosti v posamezne kategorije zavarovanj, med- 
tem ko naj v vsem ostalem prepusti pristojnim skupščinam, da v skladu z zna- 
čajem naravne znamenitosti, z lokalnimi in z drugimi pogoji določijo režim var- 
stva in gospodarjenja. 

4. Jamstvo za učinkovito delovanje službe za varstvo narave je lahko samo 
njena dobra organizacija. Varstvo narave je heterogena stroka z enotnimi na- 
ravovarstvenimi izhodišči. Zato mora ta služba pokrivati področja botanike, 
zoologije, biološke geografije in geologije. Poglavitna načela za organizacijo 
službe naj bi bila: 

— Stalna pristojnost in aktivnost na terenu ter tesno sodelovanje med ob- 
činskim in republiškim organom za varstvo narave in ustreznimi inšpekcijami. 

— Služba za varstvo narave bo morala čimprej opredeliti strokovna izho- 
dišča svoje dejavnosti, izdelati dolgoročni delovni program in temeljno meto- 
dologijo. 

— Svojo dejavnost bo morala povezati s sorodnimi strokami in službami 
(npr. gozdarstvo, kmetijstvo, lovstvo, vodno gospodarstvo, spomeniško varstvo 
itd.), zlasti pa s tistimi, ki najmočneje posegajo v pokrajino. 

— Služba bo morala v svojem delovnem programu združiti vsa prizadevanja 
na področju varstva narave. Organizirati bo morala študijsko in raziskovalno 
delo O' narodnih parkih in naravnih rezervatih ter sodelovati z upravnimi organi 
zavarovanih naravnih območij. 

— Bolj kot doslej bo treba razviti vzgojno in propagandno delo. Obnoviti 
in popestriti bo treba delo mladinskih in družbenih organizacij, ki imajo v svo- 
jem programu tudi varstvo narave (Gorska straža, Planinska zveza, Zveza ta- 
bornikov itd.). 

Tako zasnovane naloge terjajo tudi ustrezno organizacijo službe za varstvo 
narave. Predlagamo takšno zakonsko ureditev: yarstvo narave v okviru pravic 
in dolžnosti občine naj izvajajo občinski upravni urbanistični organi, v okviru 
pravic in dolžnosti republike pa republiški sekretariat za urbanizem. Občina 
oziroma republika lahko poveri opravljanje posameznih strokovnih nalog s 
področja varstva narave ustrezni strokovni delovni organizaciji. 

Takšna organizacija te službe dopušča, da se opravljanje strokovnih zadev 
poveri določeni že obstoječi organizaciji (npr. republiškemu zavodu za spome- 
niško varstvo, urbanističnemu inštitutu SRS in podobno), dopušča pa tudi, da 
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se za opravljanje teh zadev ustanovi posebna nova organizacija. O ustanovitvi 
takšne nove organizacije pa bi se odločalo posebej, ko bo za to govorilo dovolj 
razlogov in ko bo celotna stvar bolj proučena in jasna. Argumente za takšno 
organizacijsko ureditev službe varstva narave so sprejeli tudi Prirodoslovno 
društvo Slovenije in Zavod za spomeniško varstvo SRS, ki sta prvotno zastopala 
stališče, da je potrebna ustanovitev posebnega republiškega zavoda o varstvu 
narave. 

Ob sedanjih pogojih je za odločitev o organizaciji službe varstva narave 
med drugim pomembna tudi finančna obremenitev proračunov družbeno-poli- 
tičnih skupnosti. 

Po naši oceni bi bila potrebna za organizacijo te službe pri republiškem 
sekretariatu za urbanizem otvoritev novih štirih delovnih mest (visoka stro- 
kovna izobrazba) pri tem sekretariatu. V tem primeru bi znašali stroški iz na- 
slova osebnih izdatkov 150 000 dinarjev, oziroma skupno z materialnimi izdatki 
210 000 dinarjev. 

Organizacija službe varstva narave pri občinah ne zahteva večjih obreme- 
nitev občinskih skupščin. Služba naj bi se predvsem organizirala kot samostojna 
le pri večjih občinah, kar bi terjalo otvoritev dodatnega 1 delovnega mesta, 
(tj. okoli 50 000 din). Ta strošek se pri organizaciji medobčinske službe pri po- 
sameznih občinah znatno zmanjša. 

5. Izvrševanje določb zakona o varstvu narave ter predpisov in splošnih 
aktov, izdanih na njegovi podlagi, naj nadzorujejo urbanistična inšpekcija ozi- 
roma druga inšpekcija, ki je pristojna za ustrezno področje varstva narave 
(gozdarska, kmetijska in podobno). Zakon naj tudi določi, da sme zaradi uspeš- 
nega izvajanja nadzorstva pristojna skupščina z aktom o zavarovanju poobla- 
stiti posamezne organe in organizacije (kot gorsko stražo, planinsko zvezo, go- 
zdarske in lovske organizacije itd.), da njihovi člani lahko opravljajo posamezna 
opravila v zvezi z nadzorstvom (legitimiranje oseb, mandatno kaznovanje, od- 
vzem predmetov in podobno). Učinkovito nadzorstvo in praktično izvajanje 
ukrepov za varstvo narave, predvsem zavarovanih pokrajinskih območij, je 
bistvo varstva. Brez učinkovitega in vsestranskega nadzorstva, ki ga ne zmore 
samo milica, varstva sploh ni, ostane samo deklaracija na papirju. To dokazuje 
vsa dosedanja naša, zlasti pa tudi tuja praksa. Argumente za to zahtevo nam 
dajejo tudi dosedanje izkušnje pri upravljanju Triglavskega narodnega parka. 

6. Se posebej je treba poudariti potrebo, da se zagotovijo finančna sredstva 
za upravljanje in vzdrževanje zavarovanih pokrajinskih območij. 

Sedanja zavarovanja, razglašena s splošnimi predpisi, so v glavnem nalagala 
le občinskim skupščinam dolžnost, da vzdržujejo zavarovano območje. Zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev pa je vzdrževanje takih območij v praksi po- 
vsem odpovedalo, celo tudi pri Triglavskem narodnem parku, ki je edino for- 
malno pravno razglašen kot narodni park. Glede na to, da z deklarativnimi akti 
ni mogoče reševati problema in z namenom, da se družbeno varstvo narave 
dimenzionira v skladu z našimi materialnimi zmogljivostmi — zakonski osnutek 
naj določi načelo, da je naravni in hortikulturni spomenik dolžan vzdrževati 
lastnik oziroma imetnik pravice uporabe, zaupnik ali uživalec zemljišča na svoje 
stroške. Stroške, ki presegajo obseg rednega vzdrževanja, krije družbeno-poli- 
tična skupnost, katere organ je izdal akt o zavarovanju. Ti stroški bodo predmet 
posebne analize in obravnave o priliki sprejemanja konkretnih aktov o za- 
varovanju. 
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Kar zadeva stroške za vrednotenje pokrajine, se pripominja, da so ta dela 
že zajeta v programu za izdelavo regionalnega prostorskega plana za območje 
republike ter finančno ne pomenijo novih obremenitev republike. Kolikor gre 
za vrednotenje pokrajine s stališča posameznih občinskih teritorijev, bodo ti 
stroški vsebovani v stroških za izdelavo urbanističnega programa občine. Urba- 
nistični program predstavlja kompleksen elaborat, za katerega je potrebna ce- 
lotna gospodarska in družbena analiza in zato ni mogoče natanko porazdeljevati 
stroškov po posameznih področjih, vendar ocenjujemo, da bodo stroški za va- 
lorizacijo pokrajine minimalni. 

7. Zakonski osnutek naj predvidi, da s sprejetjem o varstvu narave prenehata 
veljati zakon o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti (del tega 
zakona, ki obravnava varstvo kulturnih spomenikov, je že nehal veljati) in .zakon 
o narodnih parkih, ki se naj smiselno vključi v zakonski osnutek. Predpisi, ki 
so bili sprejeti na podlagi omenjenih dveh zakonov, ostanejo v veljavi do nji- 
hove uskladitve z novim zakonom.. Uskladitev naj se izvrši v roku enega leta 
od uveljavitve novega zakona. Po naši oceni je bilo doslej izdanih 56 zava- 
rovalnih aktov. 

Osnutek zakona o varstvu narave je bil v javni'razpravi od 28/3-1967 dalje 
ter so občinske skupščine, pristojni organi in prizadete organizacije ter društva 
iz naravoslovnega področja sprejeli načela za bodočo zakonsko ureditev s pod- 
ročja varstva narave. Neposredno so sodelovali pri izdelavi osnutka zakona Pri- 
rodoslovno društvo Slovenije, Planinska zveza Slovenije in Zavod za spomeniško 
varstvo SRS ter republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Ker pa je bil 
medtem uveden trofazni zakonodajni postopek, materija pa po svojem pomenu 
posega v široke sfere družbenega življenja, dostavljamo predlog za izdajo za- 
kona, osnutek zakona o varstvu narave pa le informativno z namenom, da 
boljše prikažemo konkretizacijo načel predlagane zakonske ureditve. 

POROČILA' 

Zakcnodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
16. maja 1968 obravnavala predlog za izdajo zakona o varstvu narave, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Komisija je v načelni razpravi najprej razpravljala o tem ali je predlagani 
zakon potreben in ali ga je z vidika ustavne in pravne ureditve mogoče izdati. 
V tej zvezi je bilo ugotovljeno, da zakonsko reguliranje varstva narave in nje- 
nih znamenitosti po svojem značaju ter tudi po ustavni in pravhi ureditvi 
vsekakor sodi v republiško zakonodajno pristojnost in zato za izdajo predlaga- 
nega zakona s tega vidika ni ovire. Glede na sedanjo pomanjkljivo in neustrezno 
pravno ureditev tega področja pa je tudi po mnenju komisije potrebna sodob- 
nejša in kompleksna pravna ureditev tega področja. 

Proti konceptu predloga za zakonsko ureditev področja varstva narave v 
načelni obravnavi ni bilo pripomb. Ugotovljeno je bilo, da gre sicer za nov 
pristop k reševanju vprašanja varstva narave in njenih znamenitosti, vendar 
vključevanja varstva narave v sistem regionalnega, prostorskega in urbanistič- 
nega planiranja predstavlja kompleksno rešitev, ki daje realnejšo osnovo za 
urejanje vprašanj na tem področju. V okviru tega sodobnega koncepta se var- 
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stvo narave ne obravnava le pasivno in enostransko, temveč tudi z vidika aktiv- 
nega poseganja v naravo za njeno smotrno izkoriščanje. 

V razpravi je bilo izraženo tudi stališče, da bi bilo potrebno učinkoviteje 
zavarovati etnografske značilnosti, predvsem zunanji izgled poslopij, ki se po- 
gostoma kvari z neustreznimi adaptacijami starih stanovanjskih hiš in podobno. 
Ker zakon o varstvu narave sicer ne more neposredno urejati teh vprašanj, ki 
sodijo na področje kulturno-spomeniškega varstva in urbanističnega urejanja, 
bi bilo potrebno, da občinske skupščine posvetijo temu vprašanju potrebno skrb 
v svojih urbanističnih načrtih in urbanističnih redih. S tem v zvezi je bila v 
razpravi poudarjena potreba, da bi ustrezni organi pri pripravljanju konkretnih 
aktov o zavarovanju narave oziroma njenih znamenitosti tesno sodelovali s 
službo spomeniškega varstva. 

Glede izhodišč predlagane nove zakonske ureditve je bilo sicer sprejeto 
načelno izhodišče, da zakon določi le okvirno ureditev varstva narave, medtem 
ko se konkretno izvajanje ob ustreznih zavarovalnih aktih prepušča v glavnem 
občinskim organom, vendar so bili nekateri člani komisije mnenja, da zakon ne 
bi smel biti preveč okviren in so se zavzeli, da bi pri pripravah zakonskega 
osnutka in predloga zakona konkretneje določili dolžnosti občinskih in drugih 
organov ter s potrebnimi konkretnimi normami tudi zagotovili izvajanje zakona. 

Pri obravnavi posameznih izhodišč za bodočo zakonsko ureditev je bila ko- 
misija mnenja, da v 5. izhodišču izraženo načelo, naj zakon »tudi določi, da sme 
zaradi uspešnega izvajanja nadzorstva pristojna skupščina z aktom o zavaro- 
vanju pooblastiti posamezne organe in organizacije (kot gorsko stražo, Planin- 
sko zvezo, gozdarske in lovske organizacije itd.), da njihovi člani lahko oprav- 
ljajo posamezna opravila v zvezi z nadzorstvom (legitimiranje oseb, mandatno 
kaznovanje, odvzem predmetov in podobno),« ni v skladu z obsoječo ustavno in 
pravno ureditvijo. Prisilni ukrepi močno posegajo v temeljne svoboščine in pra- 
vice človeka ter je zato za njihovo izvajanje v ustavi in zakonih določena po- 
sebna ureditev. 

Iz ustave izhaja, da sankcije za storjena kazniva dejanja in gospodarske 
prestopke izrekajo pristojna sodišča; sankcije za prekrške lahko izrekajo uprav- 
ni organi, v mejah in v postopku, ki jih predpisuje zakon. 

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 18/65) ima 
v tej zvezi izrecno določbo, da delovne in druge organizacije, ki izvršujejo 
javna pooblastila, ne morejo v upravnem postopku, ki ga same vodijo, izrekati 
kazni in uporabljati prisilnih ukrepov, ki so v postopku dani upravnim organom. 
Temeljni zakon o prekrških (Uradni list SFRJ, št. 26/65) določa v 155. členu, 
da se do določene višine denarne kazni s predpisom o prekrških lahko določi 
tudi možnost mandatnega kaznovanja; to lahko izvajajo »uslužbenci milice, 
enaka pravica pa se s predpisom o prekršku lahko da tudi drugim uradnim 
osebam«. Glede zasega predmetov temeljni zakon o prekrških določa v 121. 
členu, da se za to opravilo lahko pooblastijo s posebnimi predpisi o prekrških 
»uradne osebe inšpekcijskih organov in uslužbenci milice«. 

Zakon o osebni izkaznici (Uradni list SFRJ, št. 8/65) pa določa v 11. členu, 
da imajo pravico legitimiranja »pooblaščeni uslužbenci organov za notranje za- 
deve in drugi z zakonom pooblaščeni uslužbenci«. 

Vsem navedenim določbam o mandatnem kaznovanju, odvzemu predmetov 
in legitimiranju oseb je torej skupno to, da ta opravila lahko opravljajo le 
določene uradne osebe. Tudi zakon o varstvu narave ne more mimo te splošne 
ureditve. Zakon bi zato lahko dal ustrezna pooblastila posameznim inšpekcijam 
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(urbanistična, gozdarska, kmetijska in podobne), nikakor pa ne tudi raznim 
organizacijam in njihovim članom. Če bi se za to področje poleg obstoječih 
inšpekcijskih služb eventualno organizirala posebna nadzorna in čuvajska 
služba (kot v ribištvu ali lovstvu) bi lahko osebam, iki bi to službo opravljale, 
zakon dal določena javna pooblastila uradnih oseb — nikakor pa ne neposredno 
občinska skupščina z aktom o zavarovanju. 

V predlogu za izdajo zakona vsebovano načelo o pooblastilih posameznim 
organizacijam ter njihovim članom, da lahko opravljajo posamezna javna po- 
oblastila v zvezi z nadzorstvom, v danem besedilu in predlaganem smislu, iz 
navedenih razlogov ni sprejemljivo ter ne more služiti kot izhodišče za zakonski 
osnutek. 

K drugim izhodiščem oziroma načelom, na katerih naj bi temeljil bodoči 
zakon, komisija ni imela pripomb. 

St.: 63-19/68 
Ljubljana, 20. 5. 1968 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve republi- 
škega zbora in občasni odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje 
gospodarskega zbora sta na skupni seji dne 14. maja 1968 obravnavala predlog 
za izdajo zakona o varstvu narave, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 

Predloženi predlog za izdajo zakona je rezultat enoletne javne razprave, v 
kateri so sodelovale občinske skupščine in številne organizacije ter strokovna 
društva. 

Odbora sta ugotovila, da je izdaja zakona o varstvu narave ne samo umest- 
na, ampak tudi nujna in potrebna, saj je Slovenija edina, ki še nima tega zakona, 
čeprav ima veliko naravnih lepot, ki bi jih bilo nujno čimprej zavarovati. Zato 
sta odbora poudarila, da je treba izdati zakon čimprej, da s tem dobimo za- 
konsko osnovo za varstvo narave in osnovo za postopke proti vsem, ki ne bi 
spoštovali zakona, ki bi uničevali ali neodgovorno spreminjali naravo. 

Odbora sta podprla stališče, da se mora narava obravnavati kot prostorski 
element in da je varstvo narave sestavni element prostorskega planiranja in da 
bo s tem zakonom izpopolnjena znatna vrzel v naši urbanistični zakonodaji. 
Novi zakon pa ne sme delovati kot zaviralni činitelj, temveč mora usmerjati 
posege v prostor. Zato bi bilo tudi v bodoče potrebno zagotoviti javno razpravo 
o večjih posegih v naravo že pri izdelavi prvih osnutkov regionalnih prostor- 
skih planov. 

Odbora se v celoti strinjata z načeli v predlogu za izdajo zakona o varstvu 
narave. Pri izdelavi osnutka zakona pa naj se upoštevajo smiselno tudi pri- 
pombe in misli, izražene na seji obeh odborov: 

— z zakonom naj se uveljavi načelo, da se varuje vsa narava in ne samo 
posebej zaščitena narava v naravnih parkih ali druge zanimivosti in posebnosti. 
Narava kot celota mora biti pod družbenim nadzorstvom. V tem smislu je po- 
trebno vzgajati tudi občane. Zato naj se uzakoni načelo, da so dolžni varovati 
naravo praviloma vsi in ne samo tisti, ki jim je ta naloga posebej poverjena; 

— območja naravnih znamenitosti naj se dopolnijo še z »naravovarstve- 
nim območjem«. S to kategorijo naj se zaščiti tipika posameznih področij, ki 
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z novogradnjami in drugimi posegi vedno bolj bledi. Z zakonom naj bo torej 
dana tudi osnova za zaščito tipičnega ambienta posameznih območij; 

— delovna področja organizacije, ki naj skrbi za varstvo narave, naj bodo 
širša kot so področja botanike, zoologije, biološke geografije in geologije. Na- 
loge te organizacije naj se raztezajo predvsem na področju pokrajinskega obli- 
kovanja; 

— za uresničitev načel zakona o varstvu narave bo potrebno angažirati tudi 
razna društva in organizacije, ki so že do sedaj pripomogle k učinkovitemu 
varovanju narave. Po mnenju članov odbora bi bila zelo koristna tudi ustrezna 
materialna stimulacija teh organizacij; 

— čeprav so s kazenskimi določbami predvidene relativno visoke kazni, pa 
bi bilo potrebno podrobneje precizirati način odmerjanja kazni. Predvsem gre 
za izrekanje denarnih mandatnih kazni in za pooblastila nekaterim organizaci- 
jam, da jih smejo odmerjati na samem kraju kaznivega dejanja; 

— odbora ugotavljata, da bo ta, zakon šele osnova za uveljavljanje ukrepov, 
ki so potrebni za učinkovito realizacijo načel tega zakona. Konkretni ukrepi 
naj se pripravljajo že vnaprej, da bodo zakonska določila in njegova načela čim- 
prej zaživela. 

Odbora predlagata republiškemu in gospodarskemu zboru, da sprejmeta 
Sklep o sprejemu predloga za izdajo zakona o varstvu narave. 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradjo in komunalne zadeve republi- 
škega zbora je določil za poročevalca na seji zbora poslanca Janka Markiča, 
občasni odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje pa poslanca 
Mirka Tratnika. 

Št.: 63-19/68 
Ljubljana, 20. 5. 1968 

PREDLOG ZAKONA 

o dopolnitvi zakona o predstavnikih družbene skupnosti v svetih nekaterih 
zavodov s podi-QČja kulture, katerih ustanovitelj je SR Slovenija 

1. člen 

V 1. členu zakona o predstavnikih družbene skupnosti v svetih nekaterih 
zavodov s področja kulture, katerih ustanovitelj je SR Slovenija (Uradni list 
SRS, št. 42-223/66), se na koncu zadnje vrste pika nadomesti z vejico, nato pa 
se doda nova vrsta, ki se glasi: 

»Sava filma — zavoda za šolski in poučni film v Ljubljani.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 



Priloge 

OBRAZLOŽITEV 

Sava film — zavod za šolski in poučni film je ustanovil izvršni svet Ljudske 
skupščine LRS v sporazumu z izvršnim odborom Ljudske prosvete v Ljubljani 
z odločbo o ustanovitvi Zavoda za šolski in poučni film (Uradni list LRS 
št. 25-129/55). Leta 1960 je izvršni svet izdal odločbo o spremembah odločbe o 
ustanovitvi Zavoda za šolski in poučni film (Uradni list LRS, št 33-198/60) S 
to odločbo se je zavod preimenoval v Sava film - Zavod za šolski in poučni 
film. V letu 1964 je bila ustanovitvena odločba zavoda zopet spremenjena, tako 
da je dobil splošno nadzorstvo nad zakonitostjo dela zavoda republiški sekreta- 
riat za šolstvo oziroma po zakonu o organizaciji republiške uprave SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 14-150/65) republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 

Organizacijo zavoda pa je treba uskladiti z nadaljnjim razvojem samo- 
upravljanja in zagotoviti širši družbeni interes nad delom zavoda, katerega usta- 
novitelj je po 135. členu republiške ustave SR Slovenija. Glede na to bi le-ta 
morala imenovati svoje predstavnike družbene skupnosti v svet zavoda hkrati 
pa določiti organe in organizacije, ki delegirajo predstavnike družbene skupno- 
sti v ta svet. Ker pa ni potrebno, da bi ostalo imenovanje predstavnikov in do- 
ločitev organizacij, ki delegirajo predstavnike družbene skupnosti v svet za- 
voda, v pristojnosti Skupščine SR Slovenije, naj bi se ta pristojnost prenesla 
na izvršni svet. Tako je že urejeno pri drugih kulturnih zavodih, katerih usta- 
novitelj je SR Slovenija, z zakonom, katerega dopolnitev predlagamo. 

' POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
25. 4. 1968, št. 022-150/68. 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora — poročilo z dne 20 5 1968 
št. 022-150/68. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov prosvetno-kulturnega 
zbora — poročilo z dne 17. 5. 1968, št. 022-150/68. 
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PREDLOG ODLOKA 

o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti za leto 1967 

Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 8. člena 
zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti (Ur. 1. SRS 
št. 6-64/67) je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora dne 12. junija 
1968 in na seji prosvetno-kulturnega zbora dne 5. junija 1968 sprejela 

ODLOK 

o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti za leto 1967. 

I. 

Potrdi se zaključni račun sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti za leto 1967 s stanjem na dan 31. decembra 1967. 

1. dohodki  14 434 559,88 din 
2. izdatki  13 841 901,65 din 
3. ostanek sredstev . . . 592 658,23 din 

Ostanek sredstev sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti 
se prenese kot njegov dohodek v letu 1968. 

II. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na seji dne 
21. maja 1968 obravnaval zaključni račun sklada SR Slovenije za pospeševanje 
kulturnih dejavnosti za leto 1967, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
v potrditev upravni odbor sklada. 

S spremembami in dopolnitvami zakona o skladu SR Slovenije za pospe- 
ševanje kulturnih dejavnosti se je zvečal obseg nalog sklada in s tem tudi od- 
govornost upravnega odbora. Sklad je v lanskem letu financiral poleg kulturnih 
manifestacij tudi redno dejavnost nekaterih zavodov s področja kulture, stro- 
kovna kulturna društva in kulturne družbene organizacije ter razpolagal tudi 
s sredstvi za nakup likovnih del. Ker je bila predvidena dotacija republiškega 
proračuna realizirana pravočasno in celotnem znesku, je upravni odbor sklada 
lahko nakazal uporabnikom sredstva v dogovorjenem roku. Pri tem je moral 
prevzeti razdelitev sredstev na temelju prejšnjega načina in je le s preostalimi 
sredstvi lahko razpolagal po lastni presoji. Zato upravni odbor sklada ni mogel 
v celoti uresničiti naloge, da bi pospeševal, usmerjal in usklajeval celotno kul- 



Priloge 391 

turno politiko v Sloveniji tako, da bi bile kulturne dobrine dosegljive čim več- 
jemu številu občanov. 

Odbor predlaga prosvetno-kulturnemu zboru, da potrdi zaključni račun 
sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1967. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
23. 5. 1968, št. 400-21/68. 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora — poročilo z dne 6. 6. 1968, 
št. 400-21/68. 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti za leto 1968 

Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 7. člena 
zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti (Ur. 1. SRS, 
št. 6-44/67) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega 
zbora dne 12. junija 1968 in na seji prosvetno-kulturnega zbora dne 5. junija 
1968 sprejela 

ODLOK 

o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti za leto 1968 

I. 

K finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih det- 
javnosti za leto 1968, ki ga je sprejel upravni odbor sklada SR Slovenije za 
pospeševanje kulturnih dejavnosti dne 1. 3. 1968 in ki izkazuje dohodek v višini 
15 592 658 dinarjev in izdatke v enaki višini, se daje soglasje. 

II. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SR Slo- 
venije«. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na seji dne 
21. maja 1968 obravnaval finančni načrt sklada SR Slovenije za pospeševanje 
kulturnih dejavnosti za leto 1968, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije v 
soglasju upravni odbor sklada. 

Odbor je ugotovil, da delo upravnega odbora sklada temelji na zakonu 
o skladu SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti kot tudi na pripo- 
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ročilu Skupščine SR Slovenije ob sprejemanju republiškega proračuna za le- 
tošnje leto. Tako je upravni odbor sklada v letu 1968 namenil za 8 ,a/o več sred- 
stev za redno dejavnost nacionalnih kulturnih zavodov, ostalim koristnikom pa 
je razdelil sredstva na ravni lanske potrošnje. S tem je sklad potrošil vsa raz- 
položljiva sredstva in med letom ne bo imel nobenih možnosti za dodatne fi- 
nančne posege. 

Odbor je ocenil, da upravni odbor sklada zaradi nekaterih določil dopolnje- 
nega zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti ne 
more opravljati svojih nalog niti usmerjati kulturne politike na Slovenskem ob 
ustrezni metodi financiranja. Delovanje sklada je v celoti odraz nedoslednosti, 
neurejenosti in nenačelnosti v financiranju kulture. V njegovem delu se kažejo 
nekateri heterogeni elementi: sklad namreč financira redno delo nekaterih 
nacionalnih kulturnih zavodov v celoti, redno delo nekaterih pa financira le 
deloma, medtem ko nekatere kulturne akcije podpira s 50«/o participacijo, ve- 
zano na sredstva drugih financerjev. Tako upravni odbor sklada kar 80 °/o sred- 
stev razporeja glede na zatečeno stanje, le ostanek, to je komaj 20 °/o, pa lahko 
samostojno deli na osnovi razpisov in s tem načenja proces uravnavanja nacio- 
nalne kulturne politike. 

Odbor se ni spuščal v realne ocene o zadostnosti sredstev niti v oceno na- 
čina, kako sklad denar dobiva. Spoznal pa je, da bo potrebno čim prej spre- 
meniti namen in metode dela sklada in dotekanje sredstev vanj. Odbor bo o 
tem še razpravljal, ko mu bodo predložena ustrezna gradiva republiškega sekre- 
tariata za prosveto in kulturo ter inštituta za sociologijo in filozofijo univerze 
v Ljubljani. 

Odbor predlaga prosvetno-kulturnemu zboru, da sprejme predlog odloka 
o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti za leto 1968. 

POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 5. junija 1968 
obravnaval finančni načrt sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih de- 
javnosti za leto 1968, ki ga je predložil v soglasje upravni odbor sklada. 

Uvodoma je odbor ugotovil, da je upravni odbor sklada predložil Skupščini 
SR Slovenije pomanjkljivo argumentiran finančni načrt. Manjka zlasti podrob- 
nejši prikaz razdelitve sredstev posameznim kulturnim institucijam. Zaradi tega 
je odbor teže presojal odnos sklada do posameznih kulturnih zavodov in pro- 
svetno-kulturnih organizacij ter društev in s tem tudi ustreznost uravnavanja 
nacionalne politike na posameznih območjih Slovenije. 

Upravni odbor sklada ima minimalne možnosti za samostojno oblikovanje 
nacionalne kulturne politike, ker je dolžan skoraj 80'% sredstev deliti vnaprej 
določenim zavodom nacionalnega pomena, katerih ustanovitelj je Skupščina SR 
Slovenije; ostanek sredstev, pa lahko samostojno deli na podlagi razpisov. To 
ima za posledico, da sklad brez svoje krivde zanemarja vlogo in potrebe zlasti 
kulturnih institucij, ki niso locirane v Ljubljani in ne more zadovoljivo oprav- 
ljati naloge, da bi pospeševal, usklajeval celotno kulturno politiko na Sloven- 
skem. S tem v zvezi je bilo opozorjeno, da od 15 milijonov din, kolikor znašajo 
dohodki sklada, prejmejo mariborske kulturne organizacije za svojo dejavnost 
komaj 100 000 din. 
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Čeprav so sredstva, s katerimi sklad samostojno razpolaga, občutno manjša 
od onih, katera avtomatično odvede za potrebe nacionalnih kulturnih institucij, 
so ta še vedno toliko pomembna, da zahtevajo bolj objektivna merila za njihovo 
delitev. Ker je v sedanjih razmerah nevarnost subjektivnih odločitev večja, 
se bi moral upravni odbor sklada zavarovati pred njimi s čimbolj javnim 
poslovanjem, zlasti tako, da bi konstruiral vse prosilce za sredstva pred spreje- 
mom finančnega načrta in jih seznanil z nameravano razdelitvijo sredstev. 

Tako metodo dela zahteva posebna občutljivost tega področja, na katerem 
dela veliko število poklicnih in amaterskih kulturnih delavcev v težkih materi- 
alnih razmerah. 

V razpravi o možnih objektivnih merilih je bilo opozorjeno, da je nevarno 
v vseh primerih dosledno zahtevati soudeležbo lokalnih sredstev, ker bi to lahko 
dovedlo do prevelike ekonomizacije kulture. 

Člani odbora so ocenili, da je vzrok prepočasnega oblikovanja bolj smotrne 
kulturne politike in bolj objektivnega razdeljevanja sredstev tudi v pomanj- 
kljivi strokovni službi, ki bi se ukvarjala s temi problemi. Strokovne službe 
upravni odbor praktično nima in tudi odnosi med skladom in republiškim se- 
kretariatom za prosveto in kulturo niso povsem jasni. 

Za restavracijo kulturnozgodovinskih spomenikov razpolaga sklad z mini- 
malnimi sredstvi; zategadelj je potrebna čimbolj smotrna izbira objektivov. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca Ceneta 
Matičiča. 

5t.: 400-21/68. 
Ljubljana, 6. 6. 1968 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
23. 5. 1968, št. 400-21/68. 

POROČILO 

k zaključnemu računu za leto 1967 in finančnem načrtu za leto 1968 
sklada Borisa Kidriča 

Odbor prosvetno-kultur-nega zbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov je dne 23. maja 1968 obravnaval 
zaključni račun za leto 1967 in finančni načrt za leto 1968 sklada Borisa Kidriča, 
ki ju je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo upravni odbor sklada. 

Odbor je uvodoma ugotovil, da sredstva, s katerimi je razpolagal sklad Bo- 
risa Kidriča lani in ki so mu namenjena letos, ne predstavlja bistveno večje 
participacije v republiškem proračunu v primerjavi s prejšnjimi leti zaradi 
močnega porasta stroškov realno pomenijo celo znižanje republiških sredstev 
za raziskovalno delo. Da je rast raziskovalnega dela hitrejša kot porast sredstev 
zanjo, potrjuje tudi podatek, da je sklad Borisa Kidriča leta 1967 lahko ugodil 
zahtevam za financiranje znanstvenih nalog le v višini 13 milijonov dinarjev, 
da pa bi za vse predložene prošnje potreboval 42 milijonov; letos je ob enaki 
višini zahtevkov kot lani upravni odbor sklada lahko v ta namen odobril 20 mi- 
lijonov dinarjev, vključujoč tudi raziskave na inštitutu Jožef Štefan in geološke 
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raziskave. Udeležba sredstev sklada je zato v dohodkih raziskovalnih organi- 
zacij izredno nizka (6'"/o) in celo v inštitutih s področja družbenih ved ne pre- 
sega 11'%. 

Odbor je že ob proračunski razpravi opozarjal, da sklad z razpoložljivimi 
sredstvi ne bo zmogel učinkovito uresničevati svojih nalog, to je usmerjati 
znanstveno raziskovalno dejavnost in voditi ustrezno politiko tako, da bi se 
znanost in raziskovalno delo razvijala v pravilnem razmerju z ostalimi dejav- 
nostmi. Glede na to, da je znanstveno-raziskovalno delo neločljivi del in eden 
od osnovnih pogojev za napredek sploh, je odbor zavzel stališče, da je družbeno 
in materialno vrednotenje tega področja odločno prenizko. Vsi dejavniki, tudi 
gospodarske organizacije, si bodo morali zato v prihodnje v večji meri prizade- 
vati, da se bodo celotna sredstva za znanost zvečala. V razpravi je bila izražena 
zahteva, da naj bodo družbena sredstva za raziskovalno delo v stalnem in rasto- 
čem razmerju z narodnim dohodkom. 

Odbor k delu upravnega odbora sklada ni imel pripomb. Priporočil je, da 
sklad tudi v prihodnje z ustreznimi dogovori pospešuje integracijo znanstveno- 
raziskovalnega potenciala, predvsem pri dolgoročnih znanstvenih programih. V 
okviru razpoložljivih sredstev naj upravni odbor ostreje zastavi svojo usmer- 
jevalno politiko tako, da bodo uresničene za družbo najvažnejše znanstvene 
raziskave. Raziskave, katerih rezultate bodo lahko že v bližnji prihodnosti uve- 
ljavljali v gospodarstvu, pa naj bi kreditirale tudi banke. 

Sklad naj tudi vnaprej temeljito preverja svoje naložbe v drago razisko- 
valno opremo, tako da bodo družbena sredstva racionalno in učinkovito nalo- 
žena. Preprečuje naj nakup dragocene raziskovalne opreme hkrati na več 
istovrstnih ali podobnih institucij. Pri kreditiranju za nakup raziskovalnih 
aparatov je predvsem potrebno doseči večjo usklajenost tudi z zveznim skladom 
za financiranje znanstvene dejavnosti. Odbor se je zavzel za ustreznejšo meto- 
dologijo delitve sredstev zveznega sklada, predvsem na osnovi kakovosti pred- 
loženih znanstvenih programov. 

Člani odbora so v celoti podprli sklep upravnega odbora sklada, da se v 
letošnjem letu postavijo zahtevnejši kriteriji glede kakovosti znanstvenih nalog 
na podlagi recenzije vseh predloženih programov. Soglašali so tudi s sklepom 
upravnega odbora, da bo podprl objavo najboljših del, ki jih je sklad financiral. 

V razpravi je bila ugodno ocenjena tudi namera sklada, da sofinancira 
nekatere znanstvene raziskave, ki jih je za uresničenje svoje programske osnove 
naročila pri nekaterih inštitutih Skupščina SR Slovenije. 

Odbor je priporočil, naj sklad čim prej na novo ovrednoti dejavnost deve- 
tih inštitutov s področja družbenih ved, ki jih letos še financira na osnovi kri- 
terijev, ki jih je v prejšnjih letih uveljavil republiški sekretariat za pr os veto 
in kulturo. 

V razpravi je bilo izraženo mnenje, naj bi slovenska akademija znanosti in 
umetnosti izdelala predlog, da bi sklad Borisa Kidriča financiral njene inštitute 
s področja nacionalnih ved predvsem na osnovi raziskovalnih programov, kar 
bi pospešilo tudi kadrovsko okrepitev teh institucij. 

Posebej je bilo v razpravi opozorjeno, da niti v zveznem niti v republiškem 
merilu ne razpolagamo s celotnimi, uradno preverjenimi in primerljivimi po- 
datki o virih in obsegu sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost in o 
raziskovalnih kadrih, ker statistika te dejavnosti ne spremlja. Podatki, ki jih 
lahko posreduje zveza raziskovalnih organizacij Slovenije, so nepopolni, ker 
zajemajo le raziskovalno delo članic zveze. Odbor je zato v celoti podprl predlog 
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zveze raziskovalnih organizacij Slovenije in republiškega sekretariata za pro- 
sveto in kulturo, da naj zavod za statistiko SR Slovenije uvede ustrezen vsa- 
koletni popis, ki naj da točen in objektiven statistični prikaz o virih sredstev 
za znanstveno-raziskovalno delo, o obsegu tega dela v delovnih organizacijah in 
o. višini sredstev zanj kot tudi o strukturi in številu znanstveno-raziskovalnih 
kadrov. 

Odbor je priporočil skladu, da gradivo, ki ga bo predložil v obravnavo 
prosvetno-kulturnemu zboru, dopolni predvsem še s podrobnim prikazom 
zahtevkov po posameznih področjih na osnovi cen predloženih nalog, kot tudi 
specifikacijo dokončne delitve za ta namen določenih sredstev. 

Odbor je za svojega poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora določil 
poslanca dr. Leva Premruja. 

Št.: 400-21/68 
Ljubljana, 28. 5. 1968 

POROČILO 

o gibanju gospodarstva v letu 1968 z analizo poslovanja gospodarskih organizacij 
v letu 1967 

Odbor za družbeni plan in finance je skupaj z odborom 
za proizvodnjo in promet republiškega zbora na seji 14. ju- 
nija 1968 obravnaval gibanje gospodarstva v letu 1968 z analizo poslovanja 
gospodarskih organizacij v letu 1967 na osnovi gradiv, ki so jih Skupščini SR 
Slovenije predložili izvršni svet, republiški sekretariat za gospodarstvo, zavod 
SR Slovenije za planiranje, služba družbenega knjigovodstva — centrala v 
Ljubljani in strokovne službe Skupščine SR Slovenije o izvrševanju programov 
dela zborov Skupščine SR Slovenije in pregledu in izvajanju resolucij, pripo- 
ročil in sklepov zborov Skupščine SR Slovenije. 

I. 

Odbora sta ugotovila, da je prvo četrtletje zelo kratko obdobje, da bi se 
lahko že na osnovi teh podatkov ocenil položaj gospodarstva v letošnjem letu. 
Tako kratko obdobje tudi ni najbolj primerna osnova za izdelavo daljnosež- 
nejših ukrepov na področju ekonomske politike. Kljub temu, da se v gospodar- 
stvu v zadnjih mesecih zaznava ponovna oživitev v proizvodnji, pa sta odbora 
opozorila na nekatera temeljna vprašanja, ki bi jih bilo treba reševati: 

— analiza republiškega sekretariata daje le fotografijo stanja in problemov 
v našem gospodarstvu, ne daje pa ukrepov, ki bi poživili naše gospodarstvo; 

— gibanje gospodarstva je prikazano predvsem na osnovi fizičnih pokaza- 
teljev, ne pa finančnih rezultatov poslovanja. Podatki, ki se nanašajo na rast 
industrijske proizvodnje, kažejo sorazmerno ugodno stanje. Vendar pa se jih, 
po mnenju odborov, ne sme obravnavati preoptimistično, ker se je v zadnjem 
obdobju poslabšala likvidnost gospodarstva in so se kljub posebnemu načinu 
poravnave nekaterih dolgov uporabnikov družbenih sredstev medsebojne obvez- 
nosti še povečale — narasle pa so tudi zaloge gotovih izdelkov; 
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— povečani krediti za obratna sredstva kljub porastu niso zadostni in ne 
izboljšujejo finančne situacije gospodarskih organizacij, ker so predvsem krat- 
koročni in z visokimi obrestnimi merami. 

Člani odbora so bili mnenja, da samo kvantitativni pokazatelji o fizičnem 
obsegu proizvodnje še ne omogočajo uvida v dejanska dogajanja v gospodar- 
stvu. Zato bi bilo treba po mnenju odborov analizirati tudi tržišče, predvsem 
ker rezultati izvoza niso najpovoljnejši in ugotoviti tudi finančne pokazatelje o 
gibanju celotnega dohodka in dohodka gospodarskih organizacij, o gibanju 
zalog in o prestruktuiranju proizvodnje. Iz analize o gibanju gospodarstva ni 
razvidno, kako se gospodarske organizacije vključujejo v proces modernizacije 
proizvodnje in bi le tako dopolnjeni podatki lahko omogočili realnejše zaključke 
našega gospodarstva in o njegovem mestu v mednarodni delitvi dela. 

Poslanci so ugotovili, da se je poslabšalo delitveno razmerje med družbo 
in delovnimi organizacijami, katerih akumulativnost se vedno bolj zmanjšuje 
in ne dopušča modernizacije proizvodnje. Zato so se člani odborov zavzeli za 
uresničitev načel gospodarske reforme glede delitve dohodka med družbo in 
delovnimi organizacijami, pri čemer so poudarili, da bi ugodnejše delitveno 
razmerje v korist delovnih organizacij pozitivno vplivalo na gospodarsko aktiv- 
nost, kar bi se odražalo1 tudi na področju negospodarskih dejavnosti. Pri obrav- 
navi stanja v premogovništvu so se člani odborov zavzeli za to, da bi bila 
čimprej izdelana energetska bilanca v SR Sloveniji in da bi prišlo do čim 
tesnejšega sodelovanja med premogovniki in termoelektrarnami. Ob tem je bilo 
tudi opozorjeno na zaostajanje deponiranja sredstev za gradnjo novih energet- 
skih objektov zaradi neustrezne delitve dohodka v elektrogospodarskih orga- 
nizacijah v korist neobveznega rezervnega sklada in ne poslovnega sklada. 

Dinamika izvoza in uvoza v SR Sloveniji kaže, da se v prvem četrtletju 
nadaljujejo neugodne tendence zadnjih mesecev leta 1967. Na tako stanje je, po 
mnenju odborov, vplivalo več dejavnikov: 

— zahtevnejše mednarodno tržišče; 
— pomanjkljivosti v zunanjetrgovinskem in carinskem režimu; 
— prepozna seznanitev gospodarskih organizacij s spremembami v deviz- 

nem režimu; 
Odbora sta smatrala, da vzroke slabosti v našem gospodarstvu ne smemo 

iskati le v kadrovski politiki, temveč tudi v nekaterih sistemskih vprašanjih, 
na katere gospodarska organizacija ne more vplivati. Pri vsem tem pa status 
direktorja pravno in sistemsko ni urejen in so načela o odgovornosti, vodenju 
in organizaciji preširoka in premalo konkretna. 

Odbora sta tudi ugotovila, da zakon o posebnem načinu poravnave neka- 
terih dolgov uporabnikov družbenih sredstev ni rešil problema zadolženosti v 
gospodarstvu. Izven kliringa so po določbah zakona stali družbeni skladi, skladi 
družbeno-političnih skupnosti, družbene organizacije, društva in zasebniki in 
skupnosti socialnega zavarovanja. Tak kliring tudi ne odkriva in ne odpravlja 
samih žarišč zadolženosti v gospodarstvu. Zaradi likvidacije presežkov in pri- 
manjkljajev bančnih sredstev bo po končanem kliringu prišlo do prelivanja 
sredstev, pri čemer bodo morale banke, katerih komitenti so sedaj uspešno 
poslovali in imeli visoke terjatve, del svojih sredstev obvezno posojati bankam, 
katerih komitenti so bili prezadolženi. Po mnenju odborov bi morali vsi upo- 
rabniki družbenih sredstev obvezno sodelovati v kliringu. S področja SR Slove- 
nije se kliringa ni udeležilo le 13 upravičencev, ki pa so vsi le manjše obrtne, 
trgovske in druge organizacije (npr. nekatere šole). Delovne organizacije v SR 
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Sloveniji so vnovčile do 8. 5. 1968. leta 51,94 '%> prijavljenih terjatev za klirinško 
sodelovanje, plačale pa so 90,39%) prijavljenih obveznosti. Odstotek poravnanih 
obveznosti je višji od odstotka poravnanih terjatev, kar kaže na to, da so se 
klirinškemu poravnavanju izognile predvsem delovne organizacije iz drugih 
republik, ali pa so organizacije v drugih republikah poravnale obveznosti pred- 
vsem upnikom iz domače republike. 

Po mnenju odborov je oživitev proizvodnje odvisna predvsem od poveča- 
nega izvoza pa tudi od večje kupne moči potrošnikov. Brez modernizacije pro- 
izvodnje, ki bo omogočila večjo produktivnost, boljšo'konkurenčnost in s tem 
večje osebne dohodke, tega ne bo mogoče doseči. Ob tem pa se zastavlja vpra- 
šanje notranje delitve dohodka v samih delovnih organizacijah. Odbora sta 
menila, da je potrebno stimulirati predvsem tiste delavce, katerih plod daje 
boljša organizacija, večja produktivnost in s tem večji ustvarjeni dohodek. 
Modernizacija proizvodnje pa ni odvisna samo od uvajanja modernejših postop- 
kov, od izboljšanja organskega sestava kapitala, temveč tudi od organizacije 
dela in dobrega poznavanja trga. Zato naj bi delovne organizacije same ali pa 
v sodelovanju s sorodnimi organizacijami pospešeno organizirale analitske in 
konjunkturne službe, ki bodo sposobne na osnovi strokovnih analiz in ocen 
usmerjati proizvodnjo. 

II. 

Pri obravnavi rezultaov poslovanja gospodarskih organizacij v letu 1967 sta 
odbora ugotovila, da pomeni leto 1967 nekako prelomnico glede finančnih uspe- 
hov v našem gospodarstvu. Osnovni elementi delitve dohodka kažejo, da se je 
celotni dohodek v letu 1967 v primerjavi z letom 1966 povečal za 10 %, neto 
produkt je bil zaradi povečanih materialnih stroškov in amortizacije večji le za 
4'°/o. Ker so porasli tudi drugi stroški, je ostal dohodek na višini leta 1966. Ob 
povečanju bruto osebnih dohodkov za 6 fl/o je bil ostanek dohodka nižji za 14°/o, 
pri čemer so se znižali vnosi v poslovni sklad za 14'°/o nasproti lanskemu letu. 
~V primerjavi z režultati, ki jih kažejo finančni pokazatelji, je finančni rezultat 
poslovanja podjetij, gledan z vidika višine dohodka in skladov, vsekakor slabši. 

Odbora sta ugotovila, da nizka rast proizvodnje, porast zalog gotovih izdel- 
kov, povečanje medsebojnih obveznosti, manjša likvidnost gospodarskih organi- 
zacij in bank, povečanje udeležbe federacije v delitvi dohodka predstavljajo 
osnovne probleme. Po mnenju odborov je treba takoj pristopiti k pripravi in 
uveljavitvi ukrepov za odstranitev vzrokov, ki povzročajo stagnacijo, znižanje 
rentabilnosti in zmanjšanje možnosti za nujno potrebno stalno modernizacijo 
proizvodnje. 

Najbolj je pereč danes plasma izdelkov. Za veliko serijsko in množično 
proizvodnjo jugoslovanski trg več ne zadošča, ker je sorazmerno majhen, po- 
trošnja prebivalcev pa je izpod evropskega poprečja. Na zunanjih tržiščih se 
srečujejo naša podjetja z organiziranimi grupacijami razvitih držav, ki s carin- 
skimi unijami pospešujejo razvoj lastnega gospodarstva in z visokimi carinami 
otežkočajo, mnogokrat pa celo onemogočajo izvoz naših proizvodov. Po mnenju 
odborov je bilo za odstranjevanje ovir pri izvozu našega blaga premalo stor- 
jenega, ker bi bilo verjetno možno na podlagi raznih kompenzacij utreti pot 
prodaji večjemu številu artiklov. Velike slabosti pa so še vedno v gospodarskih 
organizacij, ki se kažejo v neorganiziranem in nekoordiniranem nastopu na 
zunanjih trgih, medsebojni konkurenci in slabi povezavi trga. 
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Odbora sta menila, da je treba zavzeti stališča do naslednjih vprašanj: 
— delež gospodarskih organizacij v delitvi neto produkta se je zmanjšal, 

čeprav je bilo eno izmed načel reforme, da bo ta postopno naraščal. Zato bi bilo 
treba proučiti obremenitve gospodarstva in poiskati možnosti za zmanjšanje 
obremenitve; 

— glavni vir financiranja družbeno-političnih skupnosti so prispevki iz 
osebnega dohodka od delovnega razmerja, ki pa ne odražajo uspešnosti poslo- 
vanja gospodarske organizacije. Po mnenju odborov bi bilo treba iskati ustrez- 
nejši način obdavčitve; 

— v interesu pospešene modernizacije industrije bi bilo treba spremeniti 
obstoječe predpise, ki zaradi obveznih dajatev na investicijska vlaganja niso 
stimulativni in delujejo celo zaviralno. 

III. 

Pri obravnavanju izgub v gospodarskih organizacijah v letu 1967 sta odbora 
ugotovila, da so izgube nasproti letu 1966 porasle za skoraj štirikrat. Leto 1967 
je zaključilo z izgubo 105 delovnih organizacij, to je 4lo/o vseh delovnih orga- 
nizacij v gospodarstvu, ki so predložile zaključne račune. Odbora sta opozorila, 
da v zvezi z izgubami postaja vedno bolj aktualno vprašanje nekritih izgub iz 
prejšnjih let, zaradi česar narašča znesek le-teh. Po mnenju odborov je gospo- 
darska reforma spremenila pogoje poslovanja. Z nastalimi spremembami pa 
mnoge gospodarske organizacije niso mogle uskladiti svojega poslovanja in so 
se izgube pojavile tudi tam, kjer jih prej ni bilo. Zato bi bilo treba čimprej 
odstraniti vzroke, ki povzročajo stagnacijo in zmanjšanje možnosti za nujno 
modernizacijo proizvodnje. 

Odbora sta menila, da bi morali ukrepi, ki bi se podvzeli za odpravo izgub 
v industriji in kmetijstvu, nuditi pomoč tem delovnim organizacijam in biti 
odvisni od ciljev, ki jih ima usmerjanje gospodarstva v prihodnjih letih. 

Odbora sta ob zaključku razprave sprejela sklep, da izvršni svet predloži 
osnutek ukrepov, ki naj bi jih delovna skupina poslancev obeh zborov predložila 
republiškemu in gospodarskemu zboru v obravnavo in sprejem. 

Odbor za družbeni plan in finance je določil v delovno skupino poslance 
Franca Puharja, Avgusta Majeriča in Ceneta Matičiča, odbor za proizvodnjo in 
promet pa poslanca Milana Kristana in Iva Sčavničarja. ' 

Odbor za družbeni plan in finance je za poročevalca določil poslanca Avgu- 
sta Majeriča. 

T 
Št.: 402-124/68 
Ljubljana, dne 18. 6. 1968 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana— 
Postojna—Razdrto—državna meja pri Novi Gorici 

Porast cestnega prometa v SR Sloveniji je dosegel tolikšno stopnjo, da 
sedanje ceste niso sposobne prenašati vseh teh obremenitev in prihaja zaradi 
tega vse pogosteje do prometnih omejitev tako glede propustnih cest, kakor 
tudi glede tehnične sposobnosti teh cest za normalno odvijanje prometa. 

Razloge za takšno stanje moramo, iskati predvsem v neprilagojenosti naše 
cestne mreže vse bolj naraščajočemu prometu motornih vozil. Ta promet se 
razvija tako številčno kakor tudi po svoji teži oziroma osnih pritiskih. 

Sedanje cestne prometne obremenitve in ocene prometnih tokov v bodočem 
predvidenem razvoju nam kažejo, da bo cestni promet še nadalje naraščal pred- 
vsem v smereh sedanjega glavnega cestnega sistema v SR Sloveniji, ki ga često 
označujemo z izrazom »cestni križ«. Ta cestni križ je naravna povezava cestnih 
prometnih sistemov tega dela Evrope, saj povezuje Padsko nižino s Panonsko 
in naprej v vzhodno Evropo in Srednjo Evropo z Jadranskim morjem in Bal- 
kanon ter prek njega s Prednjo Azijo. 

Ta mednarodni karakter cestnega križa je posebno pomemben predvsem za 
tranzitni in turistični promet. Zaostajanje tehničnih svojstev cestnega križa za 
tujimi cestnimi sistemi, na katere se navezuje, bi utegnilo povzročiti spremembo 
obstoječih prometnih tokov in s tem izločitev SR Slovenije v prometno osam- 
ljeni otok. 

Osnovni pomen centralnega križa pa ni samo v njegovem tranzitnem ali 
turističnem pogledu, ampak predstavlja cestno prometno hrbtenico slovenskega 
gospodarskega prostora in njegovo vključenost v jugoslovanski prostor. 

Del cestnega križa je z zgraditvijo ceste Bratstva in enotnosti do Ljubljane 
in s podaljškom na Gorenjskem delno rešen, ni pa rešen njegov drugi krak od 
italijanske meje prek Postojne—Ljubljane—Celja in Maribora do avstrijske 
meje v skupni dolžini 253 km. 

Pomembnost pristopa k modernizaciji te cestne povezave je nesporna, saj 
povezuje ca. 56 °/o slovenskega gospodarskega potenciala. Obstoječa cesta ne 
ustreza niti sedanji, še manj pa za bodoči promet, ker nima ustreznih elemen- 
tov: prešibek ustroj, preveč prehodov skozi naselja, preveč priključkov itd. 
Posledica takega stanja je, da znaša potovalna hitrost ob normalnih razmerah le 
okoli 50 km na uro. S povečan6 gostoto prometa bo ta hitrost še upadala. Kljub 
majhni potovalni hitrosti pa je ta cesta zelo nevarna in tako razlog za težke 
prometne nesreče. Samo rekonstrukcija obstoječe ceste ne bi rešila problema, 
povzročila pa bi sorazmerno visoke stroške. 

Pristop k modernizaciji te prometne smeri z izgradnjo sodobne avtoceste je 
edina rešitev, ki zagotavlja zadovoljitev tudi perspektivnih potreb. Pomeni pa 
dolgoročen napor in po svojem obsegu največjo investicijo na področju SR Slo- 
venije. 

Družbeni plan razvoja SR Slovenije v letih 1966 do 1970 ugotavlja, da se 
je v zadnjih desetih letih povečalo število motornih vozil v Sloveniji 7-krat, 
poprečni porast na vsem cestnem omrežju pa za 4,4-krat. Posebno močno 
povečanje kaže promet tujih vozil v Sloveniji. Do leta 1970 pa se računa še z 
nadaljnjim močnim porastom prometa. 
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Glede na povedano nalaga družbeni plan republiškim organom oziroma 
organizacijam, da: 

— pospešeno izdelajo kompletne tehnične dokumentacije na smeri glavne 
magistrale Gorica—Ljubljana—Maribor, poleg dokumentacije za nedokončane 
odseke ceste Bratstva in enotnosti; 

— dokončajo dolgoročno projekcijo za razvoj celotnega cestnega omrežja v 
SR Sloveniji, ki mora dati tudi osnovne rešitve sistema hitrih cest. 

Na osnovi navedenega je cestni sklad SRS izdelal investicijski program za 
graditev avtoceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Po- 
stojna—Razdrto—državna meja pri Novi Gorici. 

Iz doslej obdelanih strokovnih materialov izhaja, da je na obstoječi cesti 
v obravnavani smeri promet naraščal sorazmerno zelo naglo. V obdobju od 
1957.—1967. leta se je povečal promet od 700 na 5590 vozil dnevno oziroma od 
1310 na 8540 osebnih vozil enot dnevno. Na posameznih odsekih pa so ta pove- 
čanja še znatno višja. Po predvidevanjih se bo obstoječi promet še znatno pove- 
čal. Vendar pa že samo dvakratno povečanje, ki se prognozira za leto 1970, 
pomeni takšno gostoto - prometa, ki ga sedanja cesta ne zmore in narekuje iz- 
gradnjo avtomobilske ceste. 

Zaradi obsežnosti in dolgoročnosti projekta je potrebno, da se z zakonom 
uredijo temeljna vprašanja modernizacije te ceste. V nadaljnjem navajamo 
konkretne razloge, ki utemeljujejo potrebo za izdajo tega zakona, predlagamo 
načela, na katerih naj zakon temelji in kakšne bodo finančne posledice zakona. 

I. Razlogi, ki narekujejo potrebo za izdaj o,zakona 

Kot je že v uvodu navedeno, pomeni predlagana investicija dolgoročen 
napor, ki bo zahteval tudi dolgoročnejše materialne obveznosti republike. Za- 
radi tega je mogoče tako dolgoročno obveznost zagotoviti le z zakonom. Kot 
vire financiranja modernizacije te ceste nakazuje investicijski program poleg 
sredstev cestnega sklada SR Slovenije, ki je s svojim sklepom izločil del 
sredstev od rednih dohodkov za financiranje te ceste, tudi sredstva republike. 
Do leta 1970 je na osnovi družbenega plana predviden del sredstev 1,5 %> dodat- 
nega prometnega davka od prodaje blaga na drobno v skupni višini 93,44 mili- 
jona dinarjev. Za realizacijo programa modernizacije ceste bo potrebno pred- 
videti tudi za leto 1970 in naprej nove vire financiranja iz republiških sredstev, 
pri čemer pride v poštev nadaljnja participacija iz že navedenega 1,5 % dodat- 
nega prometnega davka kakor tudi preusmeritev republiške udeležbe na zvez- 
nem prometnem davku od prodaje goriv v višini 20 '%> in ev. daljnih sprostitev 
prometnega davka na gorivo, za potrebe modernizacije ceste. Za hitrejšo realiza- 
cijo programa modernizacije česte obstoja tudi možnost najetja mednarodnega 
posojila. 

Za izgradnjo te ceste ali njenih delov bo potrebno uvesti cestnino na 
izgrajenih delih ceste. Ta cestnina se lahko uvede le z zakonom, s katerim se 
odredi tudi njena namembnost. 

II. Načela zakona 

1. Modernizira se cesta državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljublja- 
na—Postojna—Razdrto—državna meja pri Novi Gorici z vsemi elementi avto- 
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ceste. To je sestavni del programa del cestnega sklada SRS in njegovih finančnih 
planov. 

2. Projektiranje in izgradnja posameznih etap, z označbo elementov in 
obsega izgradnje etape ter potrebnih sredstev, ki se zagotove iz republiških 
virov, se predpišejo s posebnimi odloki skupščine SR Slovenije. 

3. Viri financiranja modernizacije ceste so: 
— redna sredstva cestnega sklada SRS; 
— sredstva republike; 
— ostali viri z možnostjo mednarodnih kreditov. 
Sredstva 1,5 % dodatnega prometnega davka za promet blaga na drobno, ki 

so določena za gradnjo in projektiranje novih cestnih odsekov v višini 93,4 mili- 
jona din se namenijo za projektiranje in modernizacijo te ceste. Za isti namen 
se usmerijo tudi redna sredstva cestnega sklada SRS, pridobljena s povečanjem 
prispevka za ceste od cene bencina. 

4. Uvede se cestnina, katere višino določa izvršni svet skupščine SRS. Sred- 
stva, zbrana s cestnino, se lahko trosijo za pokrivanje stroškov v zvezi s pobi- 
ranjem cestnine, preostali del sredstev, zbranih s cestnino pa služi za vračanje 
kreditov oziroma za nadaljnja vlaganja v modernizacijo ceste. 

5. Investitor modernizacije ceste je cestni sklad SR Slovenije. 
6. Dela za modernizacijo ceste se oddajajo z javnim natečajem z možnostjo 

udeležbe tujih izvajalcev. 

III. Finančne posledice zakona 

Z zakonom predvidena modernizacija te ceste je prvi primer pristopa k 
izgradnji infrastrukturnega objekta iz lastnih sredstev republike in upravljalca 
cest. Pri tem koriščena redna sredstva cestnega sklada SRS ne pomenijo zmanj- 
ševanja dosedanjih razpoložljivih sredstev za vzdrževanje in rekonstrukcijo 
cest I., II. in III. reda, ker ta sredstva ostanejo v celoti nedotaknjena in bodo 
rastla v sorazmerju s povečanjem potrošnje pogonskih goriv. Zajemajo se le 
nova in bodoča sredstva, ki bodo prišla na ceste po letu 1970. Dodatne obreme- 
nitve za republiški proračun pa pomeni le prenos tistih sredstev na ceste, ki 
so tudi nastala od cestnega prometa in so v drugih republikah že sedaj namen- 
sko prenesena na cesto. To so predvsem sredstva 20% zveznega prometnega 
davka na promet s pogonskimi gorivi. Uvedba cestnine je nova kategorija 
dohodka na cestah, ki pogojuje nadaljnjo izgradnjo oziroma modernizacijo 
cestne mreže. S tem zakonom ni moči predvideti terminskih obremenitev pro- 
računa in njihovih višin, ker bodo te odvisne od posameznih odlokov skupščin 
SR Slovenije o etapni gradnji posameznih odsekov. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
13. junija 1968 obravnavala predlog za izdajo zakona o modernizaciji ceste 
državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—Ljubljana—Postojna—Razdrto—držav- 
na meja pri Novi Gorici, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Komisija je najprej obravnavala vprašanje ali je predlagani zakon potre- 
ben. V tej zvezi je bilo ugotovljeno, da gre za materialno' in politično tako 
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pomembno zamisel republiškega značaja, da je odločitev o njej v obliki zakona 
upravičena. Predvidena investicija bo trajala daljšo dobo in bo terjala velika 
družbena sredstva. V tej zvezi je potrebna resna in premišljena, vendar demo- 
kratična, zakonska ureditev temeljnih vprašanj financiranja, graditve ter mate- 
rialnih obveznosti republike. 

Skupščinski odlok o finančnem programu v tem primeru ne bi bil ustre- 
zen glede na omenjeni značaj investicije in glede na to, da ne gre za uporabo 
proračunskih sredstev s točno predvideno dinamiko. Prav tako ne pride za 
investicijsko odločitev v tem primeru v poštev le interni odlok o konkretnem 
investicijskem programu. 

Ugotovljeno je bilo, da so se tudi sicer v jugoslovanskem merilu pomemb- 
nejše investicijske odločitve sprejemale v obliki zakona (zakon o financiranju 
graditve vodnega sistema Donava—Tisa—Donava; zakon o financiranju investi- 
cijskih del na regulaciji Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje; 
zakon o udeležbi federacije pri financiranju investicijskih del za dovršitev proge 
Beograd—Bar itd.). 

Poleg vsega navedenega govori za zakon tudi okoliščina, da se predvideva 
uvedba cestnine za uporabo nove ceste. To pa je, na podlagi 61. f člena temelj- 
nega zakona o javnih cestah (po spremembah in dopolnitvah v Ur. 1. SFRJ, 
št. 7/67) možno uvesti le z republiškim predpisom. 

V razpravi o načelih, na katerih naj temelji bodoči zakon, so bila izražena 
tudi nekatera mnenja o materialnih vidikih obravnavanega predloga. 

Tako je bilo omenjeno, da bi bilo treba pri modernizaciji ceste upoštevati 
dosedanje izkušnje in perspektivne potrebe ter uveljaviti maksimalni program, to 
je izgraditev moderne avtomobilske ceste, pa čeprav v zaključenih krajših 
odsekih, ker je izkazano, da so le začasne in polovične rešitve vedno dražje. 

Nadalje je bilo postavljeno vprašanje, zakaj se med viri za financiranje 
modernizacije navedene ceste ne predvideva tudi ljudsko posojilo, ki bi lahko 
pomenilo pomemben prispevek pri zbiranju potrebnih finančnih sredstev. Pred- 
lagatelj je v tej zvezi pojasnil, da so v tretjem načelu za bodoči zakon, v zadnji 
alinei navedeni »ostali viri«, pri čemer so mišljeni različni viri, ki bi prišli v 
poštev, med njimi tudi ljudsko posojilo, kolikor bi se izkazalo za potrebno in 
primerno. Seveda bi tako posojilo imelo smisel le, če bi v njem sodelovale tudi 
gospodarske organizacije s svojimi deleži. Tako je bilo ugotovljeno, da kljub 
temu, da predlagatelj med viri sredstev ni posebej predvidel ljudskega posojila, 
ni ovire, da bi ob ugodnih okoliščinah oziroma po ustrezni odločitvi tudi ta 
vir ne bil aktualen. 

Izražena je bila tudi misel, da bi kazalo z zakonom regulirati ne le moder- 
nizacijo ceste Šentilj—Nova Gorica, temveč modernizacijo oziroma dograditev 
celotnega slovenskega osnovnega cestnega križa, nakar bi s posameznimi poseb- 
nimi akti konkretizirali izgradnjo, posameznih odsekov v okviru enotnega šir- 
šega načrta. Vsi bistveni elementi zakonske ureditve financiranja in gradnje 
osnovnih avtocest v Sloveniji bi bili tako enotno urejeni v enem republiškem 
zakonu. Kot ena od možnosti je bila navedena tudi izdaja republiškega zakona 
o hitrih cestah, ki bi na splošno pravno reguliral vso materijo o avtomobilskih 
cestah v Sloveniji brez navajanja konkretnih relacij. 

V zvezi s četrtim načelom (o cestnini) je bilo ugotovljeno, da se glede 
uporabe cestnine v predlogu neustrezno postavlja na prvo mesto pokrivanje 
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stroškov za pobiranje cestnine, čeprav to ne more biti njen glavni namen. Zato 
naj se v osnutku zakona uporaba sredstev, nabranih s cestnino, tudi v samem 
besedilu uredi v skladu z njenim dejanskim namenom. 

Ob navedenih mnenjih in pripombah je komisija ugotovila, da so načela, 
na katerih naj temelji bodoči zakon, utemeljena ter skladna z ustavo in s prav- 
nim sistemom. 

St.: 34-59/68 
Ljubljana, 17. 6. 1968 

Odbor za proizvodnjo in promet je skupaj z odborom za družbeni plan in 
finance republiškega zbora na seji dne 14. junija 1968 obravnaval predlog 
za izdajo zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Ce- 
lje—Ljubljana—Postojna—Razdrto—državna meja pri Novi Gorici, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil njen izvršni svet. 

V razpravi je bilo soglasno izraženo mnenje o pomembnosti in nujnosti 
pristopa k modernizaciji te cestne povezave, ki ima velik gospodarski pomen ne 
samo za našo republiko, temveč za vso državo. Sedanje cestne prometne obre- 
menitve in ocene prometnih tokov za v bodoče pa kažejo, da bo cestni ppomet 
še nadalje naraščal predvsem v smereh sedanjega glavnega cestnega sistema, 
ki ga označujemo kot »-cestni križ« v Sloveniji, ki povezuje glavne cestno pro- 
metne tokove v tem delu Evrope. Osnovni pomen cestnega križa pa ni samo v 
njegovem tranzitnem in turističnem pomenu, ampak predstavlja glavno cestno 
prometno povezavo celotnega slovenskega gospodarskega prostora in njegovo 
vključenost v jugoslovanski prostor. Zato sta bila odbora mnenja, da bi zaradi 
osnovnega pomena celotnega glavnega cestnega sistema, prej kazalo sprejeti 
zakon o modernizaciji cestnega križa in ne samo njegovega dela o modernizaciji 
ceste Šentilj—Nova Gorica. 

V razpravi po temeljnih vprašanjih bodoče zakonske ureditve modernizacije 
te ceste pa so bila izražena naslednja mnenja: 

1. Zaradi izredne pomembnosti pristopa k modernizaciji te ceste, ki pred- 
stavlja po svojem obsegu največjo investicijo na območju SR Slovenije in ki 
bo pomenila za našo republiko dolgoročni napor in ogromne materialne obvez- 
nosti, bi bilo treba izdelati detajlnejšo projekcijo zakona, ki bi vseboval že 
obdelane elemente: o projektiranju, o izgradnji posameznih etap ceste, o financi- 
ranju, o rokih realizacije in drugih elementih, ki bi predstavljali zaključeno 
celoto izgradnje tega objekta. O tako oblikovanem zakonskem predlogu bo 
možno obravnavati in rešiti številna vprašanja in dileme, ki se danes pojavljajo 
zlasti: 

— ali so rešeni vsi cestni elementi na posameznih odsekih cestne trase; 
— kako zastaviti etapno izgradnjo in kateri so najbolj prioritetni odseki 

izgradnje glede na stopnjo letne in sezonske obremenitve ter gostote prometa, 
kakor tudi glede tehnične sposobnosti sedanjih cest za normalno odvijanje pro- 
meta v tej smeri. 

2. Glede financiranja izgradnje ceste je bilo predvsem postavljeno vpraša- 
nje glede možnosti udeležbe na natečaju za najetje mednarodnega posojila. 
Izraženo je bilo mnenje, da naj bi bila usmerjena prizadevanja izvršnega sveta 
pri zveznih organih, da se doseže: 
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— vključitev tega objekta v sklop projektov, ki bodo konkurirali na nate- 
čaju za posojilo pri mednarodni banki; 

— rešitev sistemskega vprašanja delitve deviznih sredstev, ki se ustvarjajo 
na področju turističnega prometa, oziroma pravičnejšo ureditev udeležbe pri 
retenciji deviznih sredstev, ki se sedaj zelo neugodno za našo republiko obra- 
čunavajo na podlagi obsega nočitev tujih turistov; 

— ureditev sistema prometnega davka na gorivo tako, da se doseže ugod- 
nejšo delitev prometnega davka iz tega naslova med federacijo in republikami. 

3. Glede vprašanja investitorja sta bila odbora mnenja, da ne bi bilo pri- 
merno obremenjevati cestni sklad SR Slovenije s funkcijo investitorja, ker je 
vzdrževanje obstoječe cestne mreže že samo po sebi dovolj težka in odgovorna 
naloga, ki jo ima sklad, saj razpolaga za ta namen s ca. 250 milijoni din sred- 
stev letno. Ob tem je bila izražena tudi bojazen, da bi bile s tem dane možnosti 
za prelivanje sredstev, ki so namenjene za vzdrževanje cest, s sredstvi za novo- 
gradnjo'. 

Čeprav so bila deljena mnenja, da vprašanje organizacijske oblike inve- 
stitorja ni najbolj pomembno, temveč je pomembnejše vprašanje njegove ka- 
drovske zasedbe oziroma strokovne usposobljenosti, pa je prevladalo mnenje, 
da bi morali za izgradnjo te ceste oblikovati posebno telo (direkcijo ali podjetje), 
ki bi bilo v funkciji investitorja najtesneje navezano na skupščino oziroma na 
njen izvršni svet. 

4. Kot možen vir sredstev za financiranje modernizacije te ceste bi kazalo 
predvideti tudi uvedbo samoprispevka. Pri tem je bil izražen dvom, če bi bila 
takojšnja uvedba samoprispevka smotrna, ker bi to pomenilo dodatno obreme- 
nitev gospodarstva, pri nižjih družbenih skupnostih pa bi se s tem zmanjšale 
možnosti za uvedbo potrebnih lokalnih samoprispevkov. 

5. Odbora sta soglašala s stališčem v predlogu, da se bodo dela za moder- 
nizacijo ceste oddajala z javnim natečajem, pri katerem bodo imeli možnost 
udeležbe tudi tuji izvajalci. V zvezi s tem pa je bilo postavljeno vprašanje, 
ali je vključeno v natečaj tudi projektiranje. Po izjavi predstavnika izvršnega 
sveta so bila dela v zvezi s projektiranjem oddana s pogodbo zato, ker v Slove- 
niji ne razpolagamo z večjim številom projektantskih organizacij, ki bi bile 
sposobne prevzeti projektiranje za tako obsežne projekte. 

6. Predlog za izdajo tega zakona sta obravnavala tudi odbor za proizvodnjo, 
promet in poslovno sodelovanje ter odbor za storitvene in komunalne dejav- 
nosti gospodarskega zbora in ugotovila, da je zakon, s katerim se uzakoni 
modernizacija te ceste, potreben. Pri obravnavi načel zakona pa sta sprejela 
naslednjo dopolnitev 2. točke načel: 

»Pri projektiranju trase in cestnih elementov morajo biti merodajne mate- 
matično dokazane optimalne variante.« 

Odbora sta z navedeno dopolnitvijo načel soglašala. 
7. Predstavnik izvršnega sveta je glede na pripombe, da bi morali biti 

pred sprejetjem zakona znani vsi tehnični elementi na posameznih odsekih 
ceste, kakor tudi bistveni elementi financiranja, predlagal, da bi strokovnjaki 
v klubu poslancev obrazložili projekt modernizacije ceste še pred razpravo 
o predlogu zakona, ki bo v republiškem zboru. Odbora sta se s tem predlogom 
strinjala. 

Predstavnik izvršnega sveta je na zaključku razprave izjavil, da bo predlog 
za izdajo zakona dopolnjen in da bodo pri tem upoštevani predlogi in mnenja, 
ki sta jih v razpravi izrazila oba odbora. 
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Odbora predlagata republiškemu zboru, da sprejme predlog za izdajo 
zakona in da upošteva navedena mnenja in dopolnitve. 

Odbora predlagata, da osnutek zakona pripravi predlagatelj predloga za 
izdajo zakona. 

Odbora sta določila za poročevalca na seji zbora poslanca Franca Gorenca 
in Mirana Cvenka. 

Št.: 34-59/68 
Ljubljana, 18. 6. 1968 

Oclbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje ter odbor za sto- 
ritvene in komunalne dejavnosti gospodarskega zbora sta na skupni seji dne 
11. junija 1968 obravnavala predlog za izdajo zakona o modernizaciji ceste 
državna meja pri Šentilju—državna meja pri Novi Gorici, ki ga je predložil 
Skupščini SR Slovenije izvršni svet. 

Odbora sta ugotovila, da je zakon, s katerim se uzakoni modernizacija 
ceste od avstrijske meje pri Šentilju, mimo Maribora, Celja, Ljubljane in Po- 
stojne do italijanske meje pri Novi Gorici, potreben, ker bodo s tem podane 
vse potrebne pravno — formalne osnove za pripravljalna dela na področju 
projektiranja predvsem pa za začetek reševanja vprašanja financiranja 
gradnje ceste, saj bo treba sprejeti v ta namen tudi dolgoročne fi- 
nančne obveznosti republike. Odbora sta v zvezi s financiranjem še posebej 
poudarila nujnost angažiranja take finančne konstrukcije, s katero bo zagotov- 
ljena izgradnja ceste v nekem realnem času. 

Določene osnove za gradnjo ceste pa so bile podane tudi že z družbenim 
planom razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970, s katerim je bilo določeno, da 
je treba izdelati dokumentacijo za magistralo Gorica—Ljubljana—Maribor in da 
je treba dokončati dolgoročno projekcijo za razvoj celotnega omrežja v SR 
Sloveniji. 

Izkušnje pri nas kot tudi drugod po svetu kažejo, da promet narašča hitreje, 
kot je bilo predvideno tudi po najbolj optimističnih prognozah. Naše cese so že 
sedaj preobremenjene, z naraščanjem prometa v naslednjih letih pa bi postal 
položaj na naših obstoječih cestah povsem nemogoč in bi postal resna ovira 
tako za turizem kot za vse ostale gospodarske panoge. 

Odbora sta se v celoti strinjala z osnovnimi načeli zakona, kakor so podana 
v predlogu za izdajo zakona. Tekom daljše razprave pa je bila utemeljena in 
soglasno sprejeta naslednja dopolnitev 2. točke načel: 

»Pri projektiranju trase in cestnih elementov morajo biti merodajne mate- 
matično dokazane optimalne variante.« 

Ta dopolnitev je potrebna predvsem zaradi zagotovitve načela optimalnosti 
in racionalnosti ceste tako glede trase v okviru osnovne smeri, ki je nesporna, 
kakor tudi glede cestnih elementov. S tem določilom je že v osnovi podana 
obveza investitorju in projektantom, da so odgovorni za izbiro optimalnih 
variant v okviru osnovne trase. 

Obenem so z uzakonitvijo tega načela tako investitor kot projektanti tudi 
zavarovani pred raznimi možnimi zunanjimi pritiski na razne neoptimalne 
variante, ki bi bile odraz raznih lokalnih teženj ali tudi drugih interesov. 
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Sredstva za gradnjo bo prispevala republika kot celota. Treba bo torej 
skrbno gospodarjenje in izbor takšne variante, ki bo v vseh pogledih optimalna, 
tako glede variant trase v okviru osnovne smeri kot tudi glede priključkov 
na cesto in tudi glede izbire raznih tehničnih elementov same konstrukcije 
ceste. Zelo verjetno ne bo mogla biti konstrukcija ceste enaka v celotni dolžini, 
saj že sedanja kot tudi perspektivna prometna obremenitev kaže na dokajšnje 
razlike po posamezni odsekih ceste. 

Odbora sta tudi poudarila potrebo po zagotovitvi polne odgovornosti stro- 
kovnjakov pri tej doslej največji slovenski investiciji. K sami investiciji namreč 
šele pristopamo in so zato odprte še vse možnosti, dobre in slabe in je zato 
treba s polno odgovornostjo izločati slabše, manj ugodne, manj racionalne vari- 
ante. Odgovornost naj ne bi bila samo deklarativna, ampak bi morali že vna- 
prej vedeti, kateri strokovnjaki bodo kot neposredno angažirani pohvaljeni ali 
grajani. Pri vsem tem pa je treba dopustiti možnost, da sodelujejo z nasveti 
ali pripombami tudi drugi, na projektiranju in gradnji neposredno neangažirani 
strokovnjaki, ki naj bi imeli možnost svoje konstruktivne misli na ustreznem 
mestu tudi iznesti. 

Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje ter odbor za storit- 
vene in komunalne dejavnosti predlagata gospodarskemu zboru, da sprejme 
predlog za izdajo zakona z upoštevanjem dopolnitev. 

Odbora predlagata, da osnutek zakona pripravi predlagatelj predloga za 
izdajo zakona. 

Odbora sta določila za poročevalca na zboru poslanca Petra Skoka. 

Št.: 34-59/68 
Ljubljana, 11. 6. 1968 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o radijskem prometu 

I. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po zakonu 

Temeljni zakon o radijskem prometu (Ur. 1. SFRJ, št. 14/65) ureja vpra- 
šanja radijskega prometa dokaj popolno. 

Posamezne zvezne upravne organe pooblašča temeljni zakon, da uredijo 
določena vprašanja, ki v temeljnem zakonu niso urejena, oziroma, da natanč- 
neje uredijo posamezna vprašanja, ki so v temeljnem zakonu urejena le 
načelno. 

Doslej so pristojni zvezni upravni organi izdali naslednje predpise na pod- 
lagi pooblastila v temeljnem zakonu: 

1. pravilnik o osnovah za sestavljanje znakov za identifikacijo radijskih 
postaj (Ur. 1. SFRJ, št. 36/65); 

2. odredbo o tehničnih značilnostih ročnih radijskih postaj (Ur. 1. SFRJ, 
št. 47/65); 

3. pravilnik o evidentiranju radijskih postaj in o tem, kako se vodi evi- 
denca (Ur. 1. SFRJ, št. 55/65); 

4. navodilo o obrazcih dovoljenj za radijske postaje (Ur. 1. SFRJ, št. 8/66); 
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5. odredbo o pristojbini, ki jo zaračunava uprava za radijski promet za 
tehnične preglede in radijska merjenja na področju radijskega prometa (Ur. 1. 
SFRJ, št. 16/66); 

6. odredbo o označevanju električnih in drugih aparatov, priprav in naprav, 
na katerih so izvedeni ukrepi, s katerimi se odstranjujejo motnje pri spreje- 
manju radijskih oddaj (Ur. 1. SFRJ, št. 30/66); 

7. pravilnik o strokovni izobrazbi zveznih inšpektorjev za radijski promet 
(Ur. 1. SFRJ, št. 14/67); 

8. pravilnik o pogojih za postavljanje in tehnični pregled radijskih postaj 
(Ur. 1. SFRJ, št. 23/67). 

Niso pa doslej pristojni zvezni upravni organi še izdali tehle predpisov in 
drugih aktov, ki bi jih morali izdati na podlagi pooblastil v temeljnem zakonu: 

1. o posebnih pogojih za postavljanje in delo radijskih postaj v radijskih 
službah narodne obrambe in notranjih zadev; 

2. natančnejših predpisov o vrstah, postavljanju in uporabi radijskih postaj, 
ki jih smejo postavljati in uporabljati občani in tujci; 

3. natančnejših predpisov o dodeljevanju, jemanju, omejevanju in spremi- 
njanju frekvenc; 

4. natančnejših predpisov o posebnih tehničnih pogojih za prostore, po- 
ostritev in varstvo radijskih postaj z močjo 5 kilovatov in več; 

5. natančnejših predpisov o tehničnih karakteristikah posameznih vrst ra- 
dijskih, postaj, ki se smejo izdelovati po potrjenem prototipu; kot spredaj pove- 
dano, je bila doslej izdana le odredba o tehničnih značilnostih ročnih radijskih 
postaj; 

6. natančnejših predpisov o delu radijske postaje; 
7. predpisov o tehničnih ukrepih za postavitev radijskih postaj, o tehničnih 

elementih in normativih za radijske postaje in o odpravljanju motenj v radij- 
skem prometu; doslej je bila izdana le poprej navedena odredba o označevanju 
električnih in drugih aparatov iz leta 1966; 

8. načrta za razdelitev frekvenc v Jugoslaviji; uprava za radijski promet 
je izdala le začasni plan razdelitve frekvenc. 

Republike pooblašča temeljni zakon, da uredijo tale vprašanja, in to vsa 
obvezno: 

1. kako se odpravljajo motnje pri sprejemanju radiodifuznih oddaj v radio- 
difuznih sprejemnikih, ki nastajajo zaradi škodljivih sevanj električnih in dru- 
gih aparatov, priprav in naprav; 

2. katere posebne zdravstvene in strokovne pogoje morajo izpolnjevati 
radiooperatorji in radiotehniki za samostojno opravljanje dela na določenih 
delovnih mestih v radijski postaji, katera so ta delovna mesta v radijski postaji, 
program izpita in način preverjanja posebne strokovne usposobljenosti teh oseb, 
če ni to za radijske postaje v posameznih radijskih službah predpisano s po- 
sebnim zveznim zakonom, kot npr. za radijske postaje v službi za varnost 
morske plovbe in zračne plovbe; 

3. način izdajanja pooblastil za samostojno opravljanje dela na določenih 
delovnih mestih v radijski postaji ter veljavnost takega pooblastila; 

4. kateri upravni organi opravljajo naslednje zadeve na področju radij- 
skega prometa: 

a) izdajajo dovoljenja za postavitev radijskih postaj z močjo do 10 vatov in 
dovoljenja za radijske postaje, ki jih postavljajo družbene organizacije in ob- 
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čani, ne glede na moč postaje. Sedaj je urejena le pristojnost za izdajanje do- 
voljenj za postavljanje in delo amaterskih radijskih postaj; dovoljenja izdaja 
republiški sekretariat za gospodarstvo, na podlagi uredbe o določitvi upravnega 
organa, pristojnega za opravljanje določenih upravnih zadev na področju po- 
stavljanja in dela radijskih oddajnih postaj (Ur. 1. SRS, št. 2/64). Uredba je 
bila izdana pred objavo temeljnega zakona, na podlagi uredbe o postavljanju 
in delu radijskih oddajnih postaj (Ur. 1. FLRJ, št. 54/57 in Ur. 1. SFRJ. št. 
19/63); uredba je prenehala veljati na podlagi temeljnega zakona; 

b) opravljajo tehnični pregled in izdajajo dovoljenja za delo radijskih 
postaj, razen za radijske postaje diplomatskih predstavništev tujih držav in 
tujcev; 

c) izdajajo radiooperatorjem in radiotehnikom pooblastila za samostojno 
opravljanje dela na določenih delovnih mestih v radijski postaji. S poprej na- 
vedeno republiško uredbo je vprašanje urejeno v toliko, da izdaja republiški 
sekretariat za gospodarstvo pravice za delo (pooblastila) pri sprejemanju in 
odpravljanju oddaj v notranjem in mednarodnem prometu na radiotelegraf- 
skih postajah in v mednarodnem prometu na radiotelefonskih postajah; 

č) vodijo evidenco o radijskih postajah, ki so jim dovolili delo; 
d) opravljajo inšpekcijo radijskega prometa, če niso posamezne zadeve 

inšpekcije po temeljnem zakonu ali drugih zveznih zakonih v pristojnosti 
zveznih organov; 

e) dajejo mnenje k načrtu za razdelitev frekvenc v Jugoslaviji. 
Z republiškim zakonom o radijskem prometu je tedaj potrebno urediti 

vprašanja, ki jih republike obvezno urejajo na podlagi temeljnega zakona. 
Republiški zakon naj uredi na novo tudi vprašanja, ki jih ureja poprej ome- 
njena republiška uredba, uredba pa naj preneha veljati. 

Na podlagi 4. odstavka 119. člena ustave SFRJ lahko ureja republiški zakon 
tudi vprašanja, ki s temeljnim zakonom niso urejena. Ugotovljena je potreba, 
da se uredijo posamezna taka vprašanja na področju inšpekcije radijskega pro- 
meta. 

Predmet republiškega zakona o radijskem prometu niso odnosi, ki jih je 
treba urediti z republiškimi predpisi na podlagi temeljnega zakona o radiodi- 
fuznih zavodih (Ur. 1. SFRJ, št. 15/65). Posamezne odnose s tem v zvezi ureja 
zakon o opravljanju določenih zadev s področja radia in televizije (Ur. 1. SRS, 
št. 33/65), ter na podlagi tega zakona izdani pravilnik o prijavljanju in od- 
javljanju radiodifuznih sprejemnikov ter o plačevanju naročnine (Ur. 1. SRS, 
št. 34/65). 

Da bi v predpisih posameznih republik čimbolj izenačili ureditev vprašanj, 
ki jih je treba urediti na podlagi temeljnega zakona, je posebna medrepu- 
bliška strokovna komisija v 1. 1966 pripravila vzorčne teze za republiški zakon. 
Na podlagi pripomb zainteresiranih organov in organizacij k tem tezam je bilo 
v naši republiki pripravljenih že več tez. Na podlagi pripomb k tezam in 
dosedanjih izkušenj pri izvajanju temeljnega zakona je bil pripravljen obrav- 
navani predlog za izdajo zakona o radijskem prometu. Pri tem so bili kon- 
zultirani sekretariat za zakonodajo pri izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, 
republiški sekretariat za narodno obrambo, republiški sekretariat za notranje 
zadeve, gospodarska zbornica SR Slovenije, združeno podjetje za PTT promet 
v Ljubljani, radiotelevizija Ljubljana, Zveza radioamaterjev Slovenije in zavod 
za avtomatizacijo v Ljubljani. 
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II. Načela, na katerih naj temelji zakon 

1. Odpravljanje in odkrivanje motenj v radiodifuznih sprejemnikih, po- 
vzročenih po škodljivih sevanjih raznih aparatov 

a) Odpravljanje motenj 

Vprašanje varstva radijskega prometa pred motnjami, ki jih povzročajo 
pri sprejemanju radijskih oddaj radijskim postajam električni in drugi aparati 
ter priprave in naprave, ki ustvarjajo električna sevanja (škodljiva sevanja), 
ureja temeljni zakon takole: 

— aparat, ki povzroča škodljiva sevanja, mora imeti naprave ali sklope, 
ki odstranjujejo škodljiva sevanja ali jih omejujejo na predpisano mero; ta 
mera je določena z ustreznimi jugoslovanskimi standardi; 

— aparate, ki povzročajo škodljiva sevanja, je treba opremiti z napravami 
ali sklopi, ki odstranjujejo škodljiva sevanja ali jih omejujejo na predpisano 
mero, že v proizvodnji oziroma graditvi. Proizvajalci takih aparatov morajo 
na njih navesti oziroma pritrditi; da so škodljiva sevanja odstranjena oziroma 
da so zmanjšana na predpisano mero. S poprej omenjeno odredbo o označe- 
vanju električnih in drugih aparatov iz 1. 1966 so bili našteti posamezni izmed 
takšnih aparatov, ki najpogosteje povzročajo škodljiva sevanja, ter je bil pred- 
pisan način, kako se aparati označijo, da so škodljiva sevanja odstranjena ozi- 
roma zmanjšana na predpisano mero. Odredba je glede uvoženih aparatov nalo- 
žila voznikom podobno obveznost, kot jo zakon nalaga proizvajalcem aparatov 
v državi; 

— imetniki aparatov morajo le-te vzdrževati tako, da ne povzročajo škod- 
ljivih sevanj, oziroma morajo odstraniti vse pomanjkljivosti, ki povzročajo 
škodljiva sevanja, po potrebi pa jih opremiti z napravami ali sklopi, ki odprav- 
ljajo ali zmanjšujejo škodljiva sevanja na predpisano mero; 

— določeni so inšpekcijski ukrepi in kazenske sankcije za kršitve navedenih 
obveznosti v zvezi z odstranjevanjem oziroma zmanjševanjem škodljivih se- 
vanj, ki jih povzročajo aparati. 

Temeljni zakon ne šteje med radijske postaje, za katere velja ta zakon, 
sprejemnikov izdelanih za sprejemanje radiodifuznih oddaj. Zato določbe te- 
meljnega zakona o ukrepih za vrstvo radijskega prometa pred škodljivimi seva- 
nji, ki jih povzročajo razni aparati, ne veljajo za radiodifuzne sprejemnike. Glede 
na to določa temeljni zakon, da republiški zakon ureja, kako se odpravljajo 
motnje pri sprejemanju radibdifuznih oddaj v radiodifuznih sprejemnikih, ki 
nastajajo zaradi škodljivih sevanj raznih aparatov. 

Viri škodljivih sevanj, ki jih povzročajo razni aparati, so isti tako za 
radijske postaje kot za radiodifuzne sprejemnike. Zato ni razloga, da bi se 
vprašanje ukrepov za varstvo pred škodljivimi sevanji, ki jih povzročajo razni 
aparati, za radiodifuzne sprejemnike v republiškem zakonu urejalo drugače, 
kot je urejeno za radijske postaje v temeljnem zakonu in predpisih, izdanih 
na njegovi podlagi. Določbe temeljnega zakona in predpisov izdanih na njegovi 
podlagi, ki se nanašajo na to vprašanje, naj se smiselno uporabljajo tudi za 
radiodifuzne sprejemnike. 

b) Odkrivanje motenj 

Odkrivanje povzročiteljev radijskih motenj v radiodifuznih sprejemnikih 
je predvsem stvar imetnika radiodifuznega sprejemnika. Ce imetnik sprejem- 



410 

nika ugotovi osebo, ki je po njegovem mnenju povzročitelj motenj, je treba 
dati imetniku sprejemnika pravico, da pozove povzročitelja motenj, da odstrani 
škodljiva sevanja ali jih omeji na predpisano mero. 

Ugotavljanje povzročiteljev motenj v radiodifuznih sprejemnikih je pogosto 
strokovno tehnično opravilo, ki terja ustrezne strokovnjake in tehnično opremo. 
V bistvu gre pri tem za funkcijo, ki bi morala spadati v področje inšpekcije 
radijskega prometa. Vendar ni mogoče zahtevati, da bi funkcije s tem v zvezi 
smela in morala opravljati le inšpekcija radijskega prometa. Gre za strokovno- 
tehnična opravila, ki jih za inšpekcijo lahko opravljajo strokovne delovne orga- 
nizacije, pri čemer nastaja vprašanje, katere naj bodo te organizacije in kako 
naj se določijo. Pri razpravah o tem vprašanju sta bili nakazani dve rešitvi: 

— zakon naj določi, da opravlja funkcije s tem v zvezi zavod radiotelevizija 
Ljubljana. Mnenje se utemeljuje s tem, da gre pri odkrivanju radijskih motenj 
kakršnekoli vrste v 99®/o primerov za motnje, ki jih različni aparati povzročajo 
radiodifuznim sprejemnikom. Zavod pobira naročnino za radiodifuzne sprejem- 
nike. Zavod ima strokovnjake in opremo, s katerimi lahko opravlja odkrivanje 
radijskih motenj. Poleg tega mora zavod zagotavljati sprejemanje radiodifuz- 
nega sporeda, na podlagi 7. člena temeljnega zakona o radiodifuznih zavodih. 
Zavod ima neposreden ekonomski interes, da je sprejem radiodifuznega pro- 
grama v radiodifuznih sprejemnikih čim boljši. Sredstva za opravljanje odkri- 
vanja radijskih motenj mora zato zavod zagotavljati iz svojih dohodkov, ker 
spada opravljanje te naloge v njegovo redno dejavnost. Zavod je že doslej 
opravljal odkrivanje radijskih motenj. Zavod ne zahteva dodatnih sredstev za 
stroške s tem v zvezi. S tem, da se zavodu naloži odkrivanje radijskih 
motenj, ni nujno, da se zavod pooblasti, da izdaja upravne akte s tem v 
zvezi. Izdajanje takih aktov je praviloma stvar upravnih organov pristojnih 
za inšpekcijo radijskega prometa. 

— Po drugem mnenju zakon ne bi smel dati radioteleviziji Ljubljana pravic 
in dolžnosti s tem v zvezi. To pa iz razloga, ker je zavod s svojimi radijskimi 
postajami sam lahko povzročitelj radijskih motenj. Poleg tega lahko že obsta- 
jajo ali pa se v bodoče pojavijo strokovne delovne organizacije, ki bi imele 
interes, da opravljajo odkrivanje radijskih motenj in bi to bilo tudi v korist 
čim uspešnejšega ugotavljanja radijskih motenj; zakon tega ne sme onemogočiti. 
Opravljanje takih nalog bi tudi zahtevalo, da zavod organizira in vzdržuje ter 
razvija ustrezno službo, s čimer bi zavodu nastali dodatni stroški in bi zavodu 
bilo treba zagotoviti v ta namen potrebna sredstva. Iz povedanih razlogov naj 
bi ugotavljanje radijskih motenj opravljala inšpekcija radijskega prometa ali 
pa strokovne delovne organizacije, ki jim inšpekcija naroči ta opravila. Da bi 
se zagotovila potrebna strokovnost in zmerne cene storitev s tem v zvezi, je 
treba predpisati, da mora organizacija imeti za opravljanje takšne dejavnosti 
pooblastilo republiškega sekretarja za gospodarstvo. Vprašnje bi bilo treba 
urediti na ta drugi način. 

Posebne denarne izdatke organa za inšpekcijo radijskega prometa, ki vodi 
postopek za izdajo ukrepov, za katere je po predpisih pooblaščen v primeru 
ugotovljenih radijskih motenj, mora po določbah zakona o splošnem upravnem 
postopku praviloma trpeti tisti, ki je ves postopek povzročil, se pravi povzroči- 
telj motenj. Med navedene izdatke spadajo tudi stroški strokovno-tehničnih 
opravil za ugotovitev povzročitelja motenj, naročenih pooblaščeni organizaciji 
po organu inšpekcije radijskega prometa. 
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c) Odkrivanje motenj, ki jih povzročajo cestna motorna vozila 

Najpogosteje motijo sprejemanje radiodifuznih oddaj v radiodifuznih spre- 
jemnikih cestna motorna vozila. Stanje je kritično posebno v naseljenih krajih 
ob cestah z gostim motoriziranim prometom. Iz tega razloga je treba uvesti 
redno občasno kontrolo nad motornimi vozili, ali imajo naprave, ki odstranju- 
jejo radijske motnje oziroma jih omejujejo na predpisano mero. To pomeni sicer 
diskriminacijo nasproti imetnikom motornih vozil, ki pa jo narekuje opisano 
kritično stanje. Predpisati je treba ustrezen pregled motornih vozil, ki se opravi 
hkrati in po istih organih in organizacijah kot tehnični pregled po predpisih 
o varnosti prometa na javnih cestah. Aparati, s katerimi se ugotavlja, ali so 
na motornih vozilih odpravljene radijske motnje, se bodo lahko nabavili doma 
ali v tujini. Podjetje »Iskra«, Kranj pripravlja izdelavo takih aparatov, ki jih 
bo mogoče kupiti čez nekaj mesecev po ceni okoli 1750 oziroma 1900 N din; 
cena je odvisna od različnih načinov napajanja aparatov z električnim tokom; 
dodatna antena bo stala okoli 790 N din. Ravnanje z aparatom je preprosto. 
Pregled traja le nekaj minut. S pregledi bi morali organi oziroma organizacije, 
ki opravljajo tehnične preglede, začeti najpozneje v roku 6 mesecev od dneva, 
ko začne zakon veljati. 

Ce se pri pregledu ugotovi, da motorno vozilo povzroča radijske motnje, 
ki presegajo predpisano mero, mora organ oziroma organizacija, ki opravlja 
preglede, to sporočiti pristojnemu organu za inšpekcijo radijskega prometa; ta 
organ izvrši ukrepe, za katere je pooblaščen po veljavnih predpisih. Odreči v 
takem primeru registracijo motornega vozila bi ne bilo v skladu s temeljnim 
zakonom o varnosti prometa na cestah, po katerem se registracija ne sme odreči, 
če je vozilo tehnično brezhibno glede na zahteve varnosti prometa. Prijava 
organu za inšpekcijo radijskega prometa pa ne bo prišla v poštev, če se bodo 
radijske motnje, ki jih povzroča vozilo, že pri tehničnem pregledu vozila od- 
pravile z vgraditvijo ustreznih elementov v vozilo. 

2. Posebni zdravstveni in strokovni pogoji za radiooperatorje in radioteh- 
nike 

Po temeljnem zakonu je radiooperator oseba, ki sprejema in odpravlja spo- 
ročila, radiotehnik pa oseba, ki neposredno sodeluje pri zagotovitvi sprejemanja 
in odpravljanja sporočil. Za samostojno opravljanje dela na določenem delov- 
nem mestu v radijski postaji posameznih radijskih služb morajo te osebe izpol- 
njevati po temeljnem zakonu tele pogoje: 

1. da so doplonile 18 let; 
2. da izpolnjujejo poleg splošne zdravstvene sposobnosti tudi predpisane 

posebne zdravstvene pogoje glede telesne in duševne zmožnosti; posebno zdrav- 
stveno sposobnost ugotavlja pooblaščena zdravstvena organizacija; 

3. da imajo posebno strokovno usposobljenost za samostojno opravljanje 
dela; ta se preverja s teoretičnim in praktičnim izpitom. 

Republiški predpis določa, katere posebne zdravstvene in posebne stro- 
kovne pogoje morajo izpolnjevati radiooperator j i in radiotehniki za samostojno 
opravljanje dela na določenih delovnih mestih v radijski postaji, katera so ta 
delovna mesta, program izpita in način preverjanja posebne strokovne uspo- 
sobljenosti teh oseb. Republika ureja ta vprašanja le, če ni to za radijske postaje 
v posameznih radijskih službah predpisano s posebnim zveznim zakonom. 
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Možno je, da omenjena vprašanja glede radiooperatorjev in radiotehnikov 
uredi neposredno republiški zakon. Pravilnejše pa je, da se vprašanja uredijo 
z izvršilnimi predpisi, izdanimi po pooblastilu zakona, ker so načela določena 
že v temeljnem zakonu. Za radiooperatorje in radiotehnike v delovnem raz- 
merju lahko uredi posebne zdravstvene in strokovne pogoje le zakon ali predpis 
izvršnega sveta, ne pa predpis upravnega organa, na podlagi 20. člena temelj- 
nega zakona o delovnih razmerjih (Ur. 1. SFRJ, št. 43/66 in 52/66, popravek 
v št. 45/66). 

Brez ozira na to, ali se povedana vprašanja uredijo v republiškem zakonu 
ali izvršilnem predpisu, bo treba pri tem zavzeti stališča o posameznih vpraša- 
njih s tem v zvezi. 

Po veljavnih predpisih za radiotehnike niso določeni posebni zdravstveni 
in strokovni pogoji. Lahko pa predpišejo take pogoje delovne organizacije same 
s svojimi splošnimi akti, na podlagi 20. člena temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih. Po enem mnenju bi bilo treba v bodoče za radiotehnike določiti po- 
sebne strokovne pogoje z zakonom oziroma izvršilnim predpisom, ker je mar- 
sikje strokovni nivo radiotehnikov, to je vzdrževalcev radijskih postaj zelo slab. 
Po drugem mnenju naj bi se tudi v bodoče ti pogoji za radiotehnike ne pred- 
pisovali, ker je to stvar samih delovnih organizacij, ki uporabljajo radijske 
postaje glede na to, da so po temeljnem zakonu odgovorne za pravilno vzdrže- 
vanje radijskih postaj, ki jih upravljajo. Sprejeti bi bilo treba drugo mnenje. 

Po doslej veljavnih predpisih morajo radiooperatorji na splošno izpolnjevati 
posebne zdravstvene in strokovne pogoje ter lahko opravljajo delo samo na 
podlagi pooblastila, ki ga izda pristojni organ. Posebna zdravstvena pogoja sta: 
stabilen živčni sistem in nepoškodovan slušni organ. Poseben strokovni pogoj 
je: strokovni izpit oziroma dolgoletna praksa. Zadevna vprašanja ureja pravilnik 
za izvrševanje uredbe o postavljanju in delu radijskih oddajnih postaj (Ur. 1. 
FLRJ, št. 44/60 in Ur. 1. SFRJ, št. 23/63), katerega določbe se na podlagi 78. 
člena temeljnega zakona uporabljajo, dokler ne bodo izdani ustrezni predpisi 
po določbah temeljnega zakona, kolikor niso v nasprotju z njegovimi določbami. 
Na strokovne pogoje radiooperatorjev v gospodarstvu se nanašajo določbe pra- 
vilnika o strokovni izobrazbi, ki je potrebna za sprejemanje in odpravo oddaj 
na radiotelegrafskih in radiotelefonskih postajah v gospodarstvu (Ur. 1. SFRJ, 
št. 48/61). Na strokovne pogoje drugih radiooperatorjev, zunaj gospodarstva, pa 
se nanašajo določbe pravilnika o strokovni izobrazbi in strokovnih izpitih 
uslužbencev radiotelegrafske službe (Ur. 1. FLRJ, št. 47/60, 42/61 in Ur. 1. SFRJ, 
št. 36/63). 

Po enem mnenju terja rednost in varnost radijskega prometa, da bi morali 
vsi radiooperatorji izpolnjevati posebne zdravstvene in strokovne pogoje, kot 
je to določeno z veljavnimi predpisi. Radiooperator, ki ne izpolnjuje teh pogo- 
jev, lahko ogroža red in varnost v radijskem prometu. Po drugem mnenju naj 
bi se posebni zdravstveni in strokovni pogoji predpisali samo za radiooperatorje, 
ki samostojno opravljajo delo na radijskih postajah določenih pomembnejših 
radijskih služb, kot so: radijske postaje na morskih ladjah, ki po veljavnih 
predpisih niso dolžne imeti radiotelegrafske naprave, imajo pa radiofonsko na- 
pravo, radijske postaje na železnici, v ptt službi in hidrometeorološki službi. 

Posebni zdravstveni pogoji za radiooperatorje naj bi se določili takšni, kot 
so določeni z veljavnimi predpisi. 

Posebni strokovni pogoji za radiooperatorje — telegrafiste naj bi bili strožji 
kot doslej in sicer: 
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— dovršen radiotelegrafski tečaj, ki je trajal najmanj 6 mesecev, ali naj- 
manj enoletne delovne izkušnje, in 

— opravljen strokovni izpit. 
Posebni strokovni pogoji za radiooperatorje-telegrafiste naj bi bili: 
— najmanj trimesečne delovne izkušnje in 
— preverjena sposobnost opravljati delo. 
Program strokovnega izpita za radiooperatorja-telegrafista naj bi obsegal: 
— poznavanje predpisov o mednarodnem in notranjem radijskem prometu, 

s katerimi se zagotavlja varen in neoviran radijski promet; 
— sprejemanje in oddajanje Morsejevih znakov s hitrostjo najmanj oO zna- 

kov na minuto; 
— poznavanje temeljev elektrotehnike in radiotehnike; 
— temeljno poznavanje naprav za sprejemanje in oddajanje sporočil s po- 

močjo radiotelegrafije in uporabe teh naprav v radijskem prometu; 
— temeljno poznavanje varstva pred nevarnostmi električnega toka in prve 

pomoči ob nezgodah, ki jih povzroča električni tok. 
Način preverjanja posebne strokovne usposobljenosti radiooperatorjev-tele- 

grafistov in telefonistov naj predpisujejo organizacije oziroma organi, pri kate- 
rih namerava kandidat opravljati delo. S tem bi odpadlo polaganje izpitov pii 
komisijah, ki jih postavljajo po veljavnih predpisih pristojni upravni organi. 

Osebam, ki opravljajo delo radiooperatorja, pa nimajo posebne strokovne 
usposobljenosti, ki se predpiše, je treba omogočiti, da še naprej opravljajo delo, 
če imajo daljšo prakso pri takem delu; predlaga se dvoletna praksa. Po drugem 
mnenju pa bi take osebe smele opravljati delo največ še 1 leto; po preteku 
tega roka pa samo, če izpolnjujejo predpisane posebne strokovne pogoje. 

3. Pooblastila za radiooperatorje in radiotehnike 

Pooblastilo mora po veljavnih predpisih imeti le radiooperator, glede na to, 
da za radiotehnike niso predpisani posebni zdravstveni in strokovni pogoji. 
Pooblastilo velja 5 let, lahko pa se njegova veljavnost podaljša. Ce radioopera- 
tor ne izpolnjuje več predpisanih posebnih zdravstvenih pogojev, mu pristojni 
organ pooblastilo odvzame. 

Za bodoče naj se predpiše, da je pooblastilo potrebno za opravljanje del, 
za katera bo predpisano, da jih lahko opravljajo le osebe, ki imajo predpisane 
zdravstvene in strokovne pogoje. Pooblastilo se izda, če se dokaže, da oseba iz- 
polnjuje pogoje po temeljnem zakonu in po republiškem predpisu. Ni razlogov, 
da bi se predpisovalo, da velja pooblastilo le določen čas. Pooblastilo mora 
veljati trajno. Ce pa se ugotovi, da oseba, na katero se nanaša poobiastiio, ne 
izpolnjuje več predpisanih pogojev, ji mora pristojni organ pooblastilo odvzeti. 

4. Določitev upravnih organov, ki opravljajo zadeve radijskega prometa iz 
pristojnosti upravnih organov v republiki 

Upravne zadeve na področju radijskega prometa iz pristojnosti upiavnih 
organov v republiki, določene s temeljnim zakonom in z zakonom, katerega 
izdaja se predlaga, je treba dati v pristojnost republiškega sekretariata za 
gospodarstvo. Zadeve inšpekcije radijskega prometa in pristojnosti upravnih 
organov v .republiki, določene s temeljnim zakonom in z obravnavanim zako- 
nom. pa naj opravlja republiški prometni inšpektorat. 
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Predlagano ureditev pristojnosti narekuje karakter radijskega prometa, ki 
se večinoma opravlja prek mej dveh ali več občin, relativno mala teritorialna 
razsežnost SR Slovenije, razpoložljivo število strokovnjakov, potrebnih za oprav- 
ljanje teh zadev in potreba, da se posamezne zadeve opravljajo na enoten, skla- 
den način. 

Republiški sekretariat za gospodarstvo že opravlja omenjene upravne pri- 
stojnosti. Inšpekcije radijskega prometa v SR Sloveniji še ne opravljajo organi 
v republiki. 

Na leto izda republiški sekretariat za gospodarstvo okoli 1100 dovoljenj za 
postavitev in delo radijskih postaj oziroma pooblastil radiooperatorjem, od tega 
330 radioamaterjem. 

Število uporabnikov radijskih postaj, o katerih vodi evidenco republiški 
sekretariat za gospodarstvo, znaša 375, od tega je 325 radioamaterskih klubov 
in radioamaterjev. Število evidentiranih radijskih postaj znaša 875, od tega je 
325 radioamaterskih. Radiotelevizija Ljubljana jih ima 154, elektrogospodarstvo 
180, ostale odpadejo na druge uporabnike. Sekretariat ima vpisanih še 16 ročnih 
radijskih postaj, za katere zadošča po veljavnih predpisih prijava, če imajo 
predpisane tehnične karakteristike. 

5. Inšpekcija radijskega prometa 

Po temeljnem zakonu inšpektor za radijski promet nima nasproti imetni- 
kom aparatov, ki povzročajo radijske motnje, podobnih pravic, kot jih ima na- 
sproti imetnikom radijskih postaj; imetniki takih aparatov tudi nimajo nasproti 
inšpektorju podobnih dolžnosti kot jih imajo imetniki radijskih postaj. Potrebno 
pa je inšpektorjem dati nasproti imetnikom takih aparatov analogne pravice, 
kot jih imajo nasproti imetnikom radijskih postaj, imetnikom aparatov pa na- 
sproti inšpektorjem analogne dolžnosti kot jih imajo imetniki radijskih postaj. 
Gre za analogno uporabo določb 66, člena temeljnega zakona. Po teh določbah 
ima inšpektor pravico pregledati radijsko postajo, opraviti ali zahtevati določene 
preiskave v zvezi z delom radijske postaje in njenim stanjem ter pregledati 
tehnično in drugo dokumentacijo, v kateri so za inšpekcijo potrebni podatki. 
Nosilci pravice uporabe in lastniki radijskih postaj pa morajo omogočiti in- 
špektorjem inšpekcijo, mu dajati potrebna obvestila in dovoliti pregled doku- 
mentacije in dokumentov, ki jih potrebuje za inšpekcijo1, ter se odzvati uprav- 
nemu organu za radijski promet, kadar jih pokliče na kontrolo radijsko mer- 
jenje. 

Ne temeljni zakon ne drugi zvezni predpisi ne urejajo pogojev, ki jih 
morajo izpolnjevati kandidati za inšpektorje za radijski promet. Zato je treba 
te pogoje predpisati z republiškim predpisom, neposredno v zakonu, lahko pa 
jih predpiše tudi izvršni svet Skupščine SR Slovenije, na podlagi pooblastila 
v 2. odstavku 23. člena zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih 
organih v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 20/65). Pogoji naj bi bili naslednji: 

— strokovna izobrazba diplomiranega inženirja elektrotehnike, smeri za 
šibki tok, 

— najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na področju 
radijskega prometa, in 

— strokovni izpit za inšpektorja za radijski promet. 
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Z zveznimi predpisi ni urejeno vprašanje izkaznice inšpektorjev radijskega 
prometa oziroma pooblastil drugih oseb, ki opravljajo posamezne inšpekcijske 
naloge po pooblastilu upravnega organa za radijski promet v republiki, na' 
podlagi 64. člena temeljnega zakona. Zato je treba predpisati: 

— da mora inšpektor imeti posebno izkaznico, druga oseba, pooblaščena 
za inšpekcijo, pa pooblastilo; 

— inšpektor oziroma druga pooblaščena oseba mora na zahtevo organov, 
organizacij in drugih pravnih oseb ter posameznikov, pri katerih opravlja in- 
špekcijo, pokazati izkaznico oziroma pooblastilo; 

— izkaznico oziroma pooblastilo izda predstojnik' republiškega prometnega 
inšpektorata. 

V obravnavanem zakonu ni treba urejati vprašanj odnosov inšpekcije radij- 
skega prometa in radijske inšpekcije varnosti plovbe. Radijska inšpekcija var- 
nosti plovbe obsega nadzorstvo nad ladjami glede radijskih naprav namenjenih 
za varnost plovbe, nad obalnimi radijskimi postajami glede nalog službe za 
varnost plovbe in nad člani posadke ladij, ki opravljajo delo na radijskih po- 
stajah, ki služijo varnosti plovbe. (19. člen temeljnega zakona o službi za varnost 
plovbe, Ur. 1. SFRJ, št. 39/64 in 47/65.) Zadeve radijske inšpekcije varnosti 
plovbe so izvzete iz inšpekcije radijskega prometa. To pa ne pomeni, da bi 
vsako od teh dveh inšpekcij morala opravljati druga oseba. Po veljavnih pred- 
pisih je možno, da eno in drugo od teh inšpekcij opravlja ista oseba, kar bo 
v naši republiki verjetno še dalj časa edino racionalno. 

Na področju, ki se nanaša na odpravljanje radijskih motenj, imajo ob- 
sežna pooblastila organi tržne inšpekcije^ na podlagi določb temeljnega zakona 
o blagovnem prometu (Ur 1. SFRJ, št. 1/67, posebno 63. člen). Odnosov tržne 
inšpekcije in inšpekcije radijskega prometa ni potrebno urejati v obravnavanem 
zakonu, ker veljajo za te odnose splošni predpisi o medsebojnih razmerjih 
upravnih organov. 

6. Tehnični pregledi in radijska merjenja 

Po temeljnem zakonu se plačuje pristojbina za tehnične preglede in radij- 
ska merjenja, ki jih na področju radijskega prometa opravljajo upravni organi. 
Pristojbino za tehnične preglede in radijska merjenja, ki jih opravlja pristojni 
zvezni organ, določa zvezni sekretar za gospodarstvo v soglasju z zveznim se- 
kretarjem za finance. Dohodki od pristojbine so na posebnem računu in se upo- 
rabljajo za redno dejavnost v službi kontrolnega radijskega merjenja. Zvezni 
organ opravlja tehnični pregled prototipov radijskih postaj in dovoljuje njihovo 
serijsko proizvodnjo; radijska merjenja lahko opravlja na zahtevo posameznih 
državnih organov ter delovnih in drugih organizacij. 

Upravni organi, ki jih določa republiški zakon, opravljajo tehnične preglede 
in izdajajo dovoljenja za delo radijskih postaj, razen za radijske postaje diplo- 
matskih predstavništev in tujcev, kot to določa temeljni zakon. Ni pa urejeno 
v temeljnem zakonu vprašanje, ali upravni organi v republiki opravljajo radij- 
ska merjenja in v katerih primerih. 

Neposredno opravljanje strokovnotehničnih nalog pri tehničnem pregledu 
radijskih postaj in opravljanje radijskih merjenj je strokovnotehnično opravilo. 
Zadeve v zvezi s tem naj opravljajo ustrezne strokovne delovne organizacije 
oziroma ustrezni strokovnjaki, ne pa upravni organi. Zato ni razloga, da bi 
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republika s predpisi urejala ali opravljajo upravni organi za radijski promet 
v republiki radijska merjenja in v katerih primerih, ter pristojbino za nepo- 
sredno opravljanje strokovnotehničnih nalog pri tehničnem pregledu radij- 
skih postaj in za radijska merjenja. 

III. Ocena, kakšne bodo finančne posledice zakona 

Dodatne stroške bodo povzročile naslednje obveznosti oziroma pristojnosti: 
— imetniki cestnih motornih vozil bodo za tehnični pregled vozil morali 

plačati višji znesek kot doslej, če se bo ob tem pregledu opravil tudi predlagani 
pregled, ali so odpravljene radijske motnje. Organi in organizacije, ki oprav- 
ljajo tehnični pregled, bodo namreč po vsej verjetnosti zvišale znesek plačila za 
tehnični pregled, če bo zanj vključen tudi pregled zaradi radijskih motenj, ker 
bodo imele dodatne stroške z nabavo in vzdrževanjem aparatov za ugotavljanje 
motenj in z delom pri pregledu. 

— Za republiko bodo nastali dodatni stroški, če bo prevzela predlagane 
inšpekcijske pristojnosti, ker bo treba postaviti predvidoma vsaj 1 inšpektorja 
radijskega prometa. Osebni in materialni stroški s tem v zvezi znašajo okoli 
60 000 N din na leto. Zvezna uprava za radijske zveze priporoča, da naj bi 
inšpektorji razpolagali tudi z najpotrebnejšimi merilnimi pripravami za oprav- 
ljanje inšpekcije. Ce bi se to priporočilo realiziralo, bi se stroški inšpekcije 
povečali za znesek, ki še ni ugotovljen. Poleg tega bo republika morala plačati 
stroške za strokovnotehnična opravila, ki jih bo organ za inšpekcijo radijskega 
prometa naročil pri strokovnih delovnih organizacijah, če teh stroškov ne bo 
mogoče po veljavnih predpisih naložiti strankam ali pa jih od strank izterjati. 

Ne bo pa republika imela dodatnih stroškov z opravljanjem drugih uprav- 
nih zadev, ki naj bi jih republiški sekretariat za gospodarstvo prevzel po pred- 
logu, ker te zadeve sekretariat že opravlja. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine S K Slovenije je na svoji seji dne 
13. junija 1968 obravnavala predlog za izdajo zakona o radijskem prometu, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil republiški sekretariat za gospodarstvo. 

V razpravi o vprašanju ali je zakon potreben, je bilo ugotovljeno, da 
temeljni zakon o radijskem prometu (Ur. 1. SFRJ, št. 14/65) določa ureditev 
posameznih vprašanj na tem področju z republiškimi zakoni oziroma republi- 
škimi predpisi. Tako po prvem odstavku 51. člena temeljnega zakona republiški 
predpis določa, katere posebne zdravstvene in strokovne pogoje morajo izpol- 
njevati radiooperatorji in radiotehniki za samostojno opravljanje dela na do- 
ločenih delovnih mestih v radijski postaji. Po drugem odstavku istega člena 
pa republiški predpis določa način izdajanja pooblastil za samostojno oprav- 
ljanje dela na določenih delovnih mestih v radijski postaji ter veljavnost takega 
pooblastila. Zadnji odstavek 52. člena določa, da republiški zakon ureja, kako 
se odpravljajo motnje pri sprejemanju radiodifuznih oddaj. Po določbah 54. 
člena temeljnega zakona opravljajo zadeve na področju radijskega prometa v 
republiki z republiškimi predpisi določeni upravni organi, zadeve s področja 
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radijskega prometa po 56. členu pa opravljajo upravni organi, ki jih določa 
republiški zakon. V 59. členu je določeno, da opravljajo inšpekcijo radijskega 
prometa upravni organi, ki so po republiških predpisih pristojni za radijski 
promet, kolikor ni za to pristojen zvezni sekretariat za promet in zveze. 

Po predlogu za izdajo zakona o radijskem prometu naj bi republiški zakon 
uredil navedena vprašanja glede na potrebe in razmere v SR Sloveniji. 

Komisija je bila mnenja, da ima v tem primeru zvezni zakon po svoji 
vsebini in obsegu dejansko značaj popolnega zveznega zakona in prepušča repu- 
blikam le ureditev nekaterih nebistvenih podrobnih vprašanj. Tak značaj zvez- 
nega zakona zato ne dopušča republiki, da bi s svojim zakonom zaokroženo in 
bolj celovito uredila aktualna vprašanja na tem področju in se lahko posluži 
le posameznih iz celote iztrganih pooblastil, čeprav zvezni temeljni zakon v 
načelu ne bi mogel imeti posebnih pooblastil za republike, kajti glede razmerja 
med zakonodajno funkcijo federacije in republike v tem primeru velja ustavno 
načelo (119. člen zvezne ustave), da na področju temeljne zakonodaje urejajo 
republike tiste odnose, ki niso urejeni z zveznim zakonom, lahko pa popolnoma 
urejajo vse odnose s takega področja, če zveznega zakona ni. Seveda velja ob 
tem tudi načelo, da ureja federacija s temeljnimi zakoni le temeljne odnose, ki 
so pomembni za enotnost gospodarskega in političnega sistema. 

Glede posameznih načel, na katerih naj bi temeljil bodoči republiški zakon, 
komisija ni imela pripomb — pri čemer pa se ni spuščala v dejanske razloge 
v zvezi z variantnim predlogom v prvem načelu, namreč da se strokovno delo 
pri odkrivanju radijskih motenj zaupa radio-televiziji Ljubljana ali pa drugim 
strokovnim delovnim organizacijam. 

Da ne bi po nepotrebnem obremenjevali bodočega zakona s povsem prak- 
tičnimi rešitvami, je bila komisija mnenja, naj bi v takih primerih zakon vse- 
boval le osnovne norme ter pooblastila ustreznim republiškim organom za iz- 
dajo izvršilnih predpisov (npr, način izdajanja pooblastil za samostojno oprav- 
ljanje dela na določenih delovnih mestih v radijskih postajah; program izpita 
in način preverjanja posebne strokovne usposobljenosti; tehnične določbe o od- 
pravljanju radijskih motenj). 

Ob navedenih mnenjih in pripombah je komisija ugotovila, da so načela, 
na katerih naj bi temeljil bodoči zakon, utemeljena ter skladna z ustavo in s 
pravnim sistemom. 

Št.: 34-58/68 
Ljubljana, 17. 6. 1968 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora je na seji dne 14. junija 
1968 razpravljal o predlogu za izdajo zakona o radijskem prometu, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije poslal v obravnavo republiški sekretariat za gospo- 
darstvo. ' 

Odbor je ugotovil, da je z republiškim zakonom potrebno urediti vprašanja, 
ki jih republike obvezno urejajo na podlagi temeljnega zakona o radijskem 
prometu zlasti: 

— odpravljanje motenj pri sprejemanju radiodifuznih oddaj, ki nastajajo 
zaradi škodljivih sevanj električnih in drugih aparatov, priprav in naprav; 
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zdravstvenih in strokovnih pogojev, ki jih morajo izpopolnjevati radio- 
operatorji in radiotehniki za samostojno opravljanje dela na določenih delovnih 
mestih v radijski postaji; 

— izdajanje pooblastil za samostojno opravljanje dela na določenih delovnih 
mestih v radijski postaji in 

— kateri upravni organi opravljajo zadeve na področju radijskega prometa. 
Odbor meni, da je predlog zakona utemeljen in se je strinjal z načeli, ki jih 

vsebuje predlog, v podrobnosti pa je sprejel naslednje stališče in mnenje: 
1. V točki 1, pod b) sta nakazani dve rešitvi glede opravljanja funkcij pri 

ugotavljanju povzročiteljev radijskih motenj. Odbor meni, da naj bi ugotav- 
ljanje radijskih motenj opravljala inšpekcija radijskega prometa ali pa stro- 
kovne delovne organizacije, ki jim inšpekcija naroči ta opravila. Odbor je ocenil, 
da je bolj sprejemljiva druga varianta rešitve po predlogu republiškega sekre- 
tariata za gospodarstvo. 

2. V točki 1, pod c) v zadnjem stavku omenjene preglede je razumeti redne 
tehnične preglede motornih vozil, ki se uporabljajo zaradi varnosti prometa na 
javnih cestah. V roku šestih mesecev od dneva, ko bo začel veljati predlagani 
zakon, pa naj se na teh pregledih začne tudi z ustreznimi pregledi na motornih 
vozilih ali so odpravljene radijske motnje. 

3. V točki 2, peti odstavek predloga je navedeno, da bi bilo treba v bodoče 
za radiotehnike določiti posebne strokovne pogoje, ki naj se predpišejo z za- 
konom, ali z izvršilnim predpisom. Po drugi varianti, ki je navedena v pred- 
logu, pa naj bi te pogoje tudi v bodoče določile same delovne organizacije. 
Odbor je mnenja, da bi bilo treba sprejeti drugo stališče, za katerega se zavzema 
tudi republiški sekretariat za gospodarstvo. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog za izdajo zakona 
o radijskem prometu. 

Odbor je za poročevalca na seji zbora določil poslanca Iva Ščavničarja. 

Št.: 34-58/68 
Ljubljana, 17. 6. 1968 

Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora 
je na. seji 11. junija 1968 obravnaval predlog za izdajo zakona o radijskem pro- 
metu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Temeljni zakon o radijskem prometu pooblašča, da nekatera vprašanja po- 
drobneje precizirajo zvezni upravni organi, za nekatera področja pa so poobla- 
ščene tudi republike. Tako je že s samim temeljnim zakonom podana potreba 
in utemeljitev za izdajo ustreznega republiškega zakona. 

S temeljnim zakonom je določeno, da republike uredijo vprašanje odprave 
motenj pri radijskem sprejemu, nadalje da precizirajo, katere posebne zdrav- 
stvene in strokovne pogoje morajo izpolnjevati radiooperaterji in radiotehniki, 
kakšen je način izdajanja pooblastil za samostojno opravljanje dela na nekaterih 
mestih v radijski postaji in da določijo upravne organe za opravljanje nekaterih 
zadev na področju radijskega prometa. 

Odbor se je v celoti strinjal z načeli, na katerih naj temelji zakon. 
V podrobnejši obravnavi pa je imel pomislek, če je upravičena podražitev 

tehničnega pregleda motornih vozil zaradi vključitve v pregled tudi naprave 
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za preprečevanje radijskih motenj. To vprašanje naj se tekom nadaljnjega po- 
stopka podrobneje prouči. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme predlog za izdajo zakona 
o radijskem prometu. 

Odbor predlaga, da osnutek zakona pripravi predlagatelj predloga za izdajo 
zakona. 

Odbor je določil za poročevalca na seji zbora poslanca Jožeta Prevolnika. 

St.: 34-58/68 
Ljubljana, 11. 6. 1968 

PISMO 

izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije kolektivu rudnika Kočevje 

Tovariši! 

18. junija je posredoval predsednik Skupščine SR Slovenije predsedniku 
izvršnega sveta naslednjo brzojavko: »Kolektiv rudnika Kočevje je na pro- 
testnem zboru 18. 6. 1968 zahteval, da se sklep izvršnega sveta Slovenije o 
ukinitvi proge Grosuplje—Kočevje za javni promet prekliče ali kakorkoli dru- 
gače reši. Navedeni problem vodi podjetje v likvidacijo. V kolikor se v roku 
3 dni zadeva ne reši, sledi prekinitev dela. — Kolektiv rudnika Kočevje.« 

Brzojavka je zelo jasna in ni potreben noben komentar. To je ultimat, v 
katerem je odrejen celo rok za premislek tistemu, komur je namenjen. Sestav- 
ljalci brzojavke so na ta način bili po obliki in vsebini do kraja zvesti grožnji 
in sili kot sredstvu za reševanje družbenih odnosov in življenjskih pogojev 
delovnih ljudi. 

Četudi bi, recimo, sklep izvršnega sveta prizadejal neki delovni kolektiv, 
je vprašljivo, če bi bil tak sklep že sam po sebi zaradi tega napačen. Lahko 
bi ga namreč narekovali širši interesi, kajti razumljivo in znano je, da niso 
vedno in na vsakem mestu popolnoma istovetni neposredni interesi nekega de- 
lovnega kolektiva z interesi vse družbe. In končno, četudi bi bil neki sklep, 
recimo v tem primeru izvršnega sveta, v svojih izhodiščih in ciljih popolnoma 
napačen, je seveda več kot očitno, da se s pošiljanjem takih brzojavk stvari 
ne morejo reševati. Za to so na voljo druga pota, dogovori, sporazumi, nasprot- 
ni argumenti, ne pa grožnja, pritisk in štrajk. Toda preden napravimo na pod- 
lagi tega zares nenavadnega koraka rudnika Kočevje kakršne koli politične 
zaključke, poglejmo najprej, kakšna so dejstva. 

I. 

Zakon o reorganizaciji jugoslovanskih železnic je dal železniško transport- 
nim podjetjem možnost, da v primeru nerentabilnosti posameznih prog lahko 
odločijo o njihovi ukinitvi, če dobijo soglasje pristojnega republiškega organa. 
V naši republiki je ta pristojnost prenesena na izvršni svet. Izvršni svet se 
torej v primeru, ko se pred njega postavi zahtevek za ukinitev posameznih prog, 
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znajde v zelo jasnem položaju, ki je izražen v alternativi: ali dati soglasje, ali 
pa plačati izgubo, ki nastaja na nerentabilnih progah. Za železniško transportna 
podjetja je tak položaj vsekakor zelo ugoden. Z vložitvijo zahtevka takoj prido- 
bijo pravico do pokrivanja izgube, z drugimi besedami, dobijo pravico do odpr- 
tega računa iz republiškega proračuna, iz katerega se pokriva izguba. Takšno 
stanje lahko vpliva na železniške organizacije nespodbudno, saj jih ne navaja 
na razreševanje problemov, ki tudi znotraj železnice prispevajo k nerentabil- 
nosti posameznih prog. 

Tako je združeno železniško transportno podjetje Ljubljana predložilo iz- 
vršnemu svetu zahtevo za pokrivanje izgub v letu 1966 v višini 341 milijonov 
in v letu 1967 760 milijonov starih dinarjev. Vsota izgub za leto 1968 sicer še 
ni ugotovljena, verjetno pa bo nižja glede na to, da je izvršni svet že dal so- 
glasje za ukinitev nekaterih nerentabilnih prog na področju SR Slovenije. 

V okviru svoje splošne akcije ukinjanja nerentabilnih prog je združeno 
železniško transportno podjetje Ljubljana predložilo v oktobru leta 1967 tudi 
zahtevek za ustavitev prevozov na progi Grosuplje—Kočevje. Ta zahtevek je 
pregledala posebna strokovna komisija pri republiškem sekretariatu za gospo- 
darstvo. Pred predložitvijo izvršnemu svetu je komisija imela v oktobru 1967 
poseben sestanek v Kočevju, katerega so se udeležili predstavniki zainteresira- 
nih občin in gospodarskih organizacij. Na tem sestanku je bilo ugotovljeno, da 
je proga potrebna, predvsem za čas, ko bo še obratoval rudnik premoga Ko- 
čevje, kateri pa tudi po izjavah predstavnikov rudnika nima daljše perspektive. 
Ugotovljeno je bilo, da je izguba na tej progi predvsem zaradi nizkega obsega 
prevoženih tovorov ter visokih stroškov obratovanja in vzdrževanja. Zato je 
komisija predlagala izvršnemu svetu, da da soglasje za trajno ustavitev prevo- 
zov potnikov in blaga, kolikor ne pride do 1. julija 1968 do pogodbenega spo- 
razuma med združenim železniškim transportnim podjetjem Ljubljana in skup- 
ščino občine Kočevje1, ki naj bi omogočil znižanje stroškov obratovanja te proge 
in povečanje obsega prevozov. Izvršni svet je dne 28. aprila 1968 sprejel ta 
predlog komisije z namenom, da spodbudi zainteresirane činitelje k iskanju 
rešitev, ki zagotavljajo ohranitev proge, da se torej izguba na tej progi zniža 
in nato pokriva po sporazumu med skupščino občine Kočevje in izvršnim 
svetom. 

Dne 24. maja 1968 sta združeno železniško transporno podjetje Ljubljana 
in republiški sekretariat za gospodarstvo v smislu sklepa izvršnega sveta orga- 
nizirala sestanek s prizadetimi občinami in gospodarskimi organizacijami. Na 
tem sestanku je bila podana obrazložitev sklepa, nadalje je bilo dogovorjeno, da 
združeno železniško transportno podjetje Ljubljana prizadetim občinam dostavi 
vse gradivo z izračuni in predlogi do> 5. junija in imenovana je bila komisija 
s strani občin in gospodarskih organizacij, ki naj to gradivo pregleda in skupno 
z združenim železniškim transportnim podjetjem Ljubljana predlaga občinskim 
skupščinam pogodbo o reguliranju statusa proge in zmanjšanja stroškov obra- 
tovanja. 

Ker je delo komisije še v teku, izvršni svet še ni seznanjen z njenimi ugo- 
tovitvami in predlogi. 

Iz vsega navedenega se da sklepati, da so občinske skupščine, gospodarske 
organizacije, združeno transportno podjetje Ljubljana in republiški sekretariat 
za gospodarstvo na tem področju aktivno sodelovali pri iskanju najprimernejše 
rešitve, ki bi zagotovila ohranitev proge. 
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Spričo takšnega stanja stvari se upravičeno vsiljujejo naslednja vprašanja: 
Ali so bili rudarji, ki v jami dobro izpolnjujejo svoje delovne dolžnosti, 

dolžni vedeti za vse to? Gotovo ne. Nihče jih ne more kriviti za to, če niso bili 
tako natančno in konkretno poučeni o vprašanjih, ki zadevajo ukinitev proge. 
Toda, ali bi kolektiv rudnika Kočevje dal svoj podpis na ultimat, če bi bil 
v celoti seznanjen z vsemi dejstvi? Iz vsega povedanega je jasno, da obstoja 
delovnega kolektiva rudnika Kočevje nihče ne ogroža, najmanj pa omenjeni 
sklep izvršnega sveta. Kdo pa je potem dal pobudo za tak ultimat, za organi- 
zacijo take politične demostracije? Kakšni nameni se skrivajo za takimi pobu- 
dami? Kdo so tisti, ki organizirajo take stvari, kaj mislijo in kaj hočejo? S 
kakšno pravico se poslužujejo avtoritete delovnega kolektiva? Kaj lahko rečemo 
o ljudeh, ki na tak način varajo delovni kolektiv in ga po nepotrebnem razbur- 
jajo, vzbujajo pri njem nezaupanje in rezervo do raznih ukrepov in naše splošne 
politike? Prihaja čas, ko je treba ugotoviti, kdo to dela, tembolj, ker taki pri- 
meri v zadnjem času niso osamljeni. V interesu delavskega razreda je, da se 
taki njegovi »dobrotniki« razkrinkajo, da se prepreči, da bi bili delavci žrtve 
enostranskih ali celo zlonamernih informacij. Treba je odločno preprečiti, da bi 
se v boju za pridobivanje politične popularnosti izkoriščala politična in delovna 
zavest delovnih ljudi. Očitno je pred nami neodložljiva naloga, da poiščemo te, 
tako imenovane zaščitnike delavskega razreda, da vidimo in vemo, kdo so in 
zakaj se dejansko bore. Prihaja čas, ko je treba odločno obračunati s takimi 
tako imenovanimi brezkompromisnimi borci za pravice delavskega razreda, s 
takimi heroji demagogije, podpihovalci nemirov in organizatorji pritiska, ne- 
zaupanja in neraspoloženja. Moramo poklicati na odgovornost vse tiste, ki se 
tako odgovorno poigravajo z najdragocenejšim, s čimer razpolaga naša sociali- 
stična družba, to je visoka delovna zavest delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi naše domovine, ki so jo že neštetokrat izkazali in jo s svojimi dejanji 
izkazujejo vsak dan znova. 

V ta namen smo sklenili in vam sporočamo, da bomo v smislu 165. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije predložili republiški skupščini, da ta primer 
da na dnevni red skupne seje republiškega in gospodarskega zbora. Prepričani 
smo, da bomo ob sodelovanju vaše delegacije, kakor tudi še drugih prizadetih 
dejavnikov v skupni razpravi našli odgovor na postavljena vprašanja. 

PODPREDSEDNIK 
Vinko Hafner 1. r. 
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PREDLOG SKLEPA 

za spremembo in dopolnitev temeljnega zakona o zavarovanju in zavarovalnih 
organizacijah in zveznega zakona o pogojih za ustanovitev in poslovanje 

zavarovalnic in pozavarovalnic 

Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije je na podlagi 153. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije na seji dne 28. junija 1968 razpravljal o vpra- 
šanjih, ki se pojavljajo ob prehodu na novo organizacijo zavarovalstva in 

ugotovil 

Temeljni zakon o zavarovanju in zavarovalnih organizacijah, ki se v celoti 
uporablja od 1. januarja 1968, predstavlja bistveno spremembo dosedanje orga- 
nizacije zavarovalstva. Po administrativnem in centraliziranem povojnem za- 
varovalstvu, ki ga je zakon o zavarovalnicah in zavarovalnih skupnostih iz leta 
1961 samo formalno, ne pa tudi gospodarsko decentraliziral, je novi zakon z 
odpravo sistema obveznih zavarovanj, z odpravo monopola cene in območja in z 
odpravo prisilnega in centraliziranega izravnavanja nevarnosti ter drugimi bi- 
stvenimi spremembami ustvaril zakonske pogoje za resnično decentralizirano 
in poslovno zavarovalstvo. Prišlo je do široke integracije, pri kateri je iz prejš- 
njih stopetintrideset nastalo enajst novih zavarovalnih organizacij. 

Ze na začetku reorganizacije pa sta se poleg številnih drugih težav pojavila 
dva osnovna problema, ki izvirata iz samih zakonskih določil in od katerih re- 
šitve je odvisno, ali bo sprememba zavarovalnega sistema sploh uresničena. Ta 
dva problema sta kritje primanjkljaja v jugoslovanskem zavarovalstvu po za- 
ključnem računu jugoslovanske zavarovalne skupnosti za leto 1967 in začetne 
varnostne rezerve novih zavarovalnih organizacij. 

1. Sanacija primanjkljaja 

Primanjkljaj dosedanje organizacije zavarovalstva predstavljajo neporav- 
nane obveznosti jugoslovanske zavarovalne skupnosti iz izravnavanja nevar- 
nosti v negativnih vrstah zavarovanja po zaključnem računu za leto 1967, ki 
znašajo 863,77 milijona dinarjev. Te obveznosti so po prvem odstavku 124. 
člena navedenega temeljnega zakona prenesene na zavarovalnico in pozavaro- 
valnico »Jugoslavija« v Beogradu kot pravnega naslednika jugoslovanske zava- 
rovalne skupnosti. 

Za poravnavo teh obveznosti bodo nove zavarovalnice po 126. členu nave- 
denega zakona morale plačevati »Jugoslaviji« tolikšen odstotek zavarovalne 
premije, da bodo izgube v petih letih poravnane. Izgubo morajo torej enako- 
merno trpeti vse nove zavarovalne organizacije. 

Povsem drugače pa je z viški iz pozitivnih vrst zavarovanja. Ti se ne delijo 
na vse zavarovalne organizacije, ampak ostanejo »Jugoslaviji« (4. odstavek 124. 
člena nav. zakona). Res so viški ostali tudi drugim zavarovalnim organizacijam, 
vendar so viški po zaključnem računu jugoslovanske zavarovalne skupnosti sku- 
paj z drugimi viški, ki so zaradi integracije prejšnjih zavarovalnih organizacij 
pripadali »Jugoslaviji«, neprimerno večji, kot so viški vseh ostalih desetih za- 
varovalnih organizacij skupaj. 
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Po zaključnih računih za leto 1967 so namreč viški razdeljeni takole: 

a) pri bivših zavarovalnih organizacijah: 
v 000 din % 

— jugoslovanska zavarovalna 
skupnost 227.786 68,8 

— 6 zavarovalnih skupnosti 19.375 5,8 
— 114 zavarovalnic 83.986 25,4 

Skupaj 331.147 100,0 

b) pri novih zavarovalnih organizacijah: 

— »Jugoslavija« Beograd 245.446 74,1 
— »Zagreb« Zagreb 28.892 8,7 
— »Beograd« Beograd 14.193 4,3 
— »Sava« Ljubljana 12.478 3,8 
— »Vojvodina« Novi Sad 12.066 3,7 
— Pozavarovalnica Zagreb 4.528 1,4 
— »Makedonija« Skopje 3.717 1,1 
— Zavarovalnica Maribor 3.675 1,1 
— Zavarovalnica Sarajevo 2.846 0,8 
— Jadranska zavarovalnica Split 2.477 0,7 
— Zavarovalnica Novi Sad 829 0,3 

Skupaj 331.174 100,0 

Viški jugoslovanskega zavarovalstva so torej večinoma zbrani pri jugoslo- 
vanski zavarovalni skupnosti, ker je ta po tedaj veljavnem načinu izravnavanja 
nevarnosti intervenirala zadnja in ker je zavarovalnicam predpisala zelo visoke 
premije za izravnavanje nevarnosti z utemljitvijo, da bo morebitne viške vrnila 
zavarovalnicam, kar pa se ni zgodilo. Razen navedenih viškov je »Jugoslaviji« 
pripadala tudi posebna rezerva za škodo zaradi potresa v višini 200 milijonov 
dinarjev in tekoči priliv te rezerve (zakon o obveznem zajemanju nevarnosti 
potresa v posameznih vrstah zavarovanja — Ur. 1. SFRJ št. 7/67). 

Očitno je, da predhodne določbe temeljnega zakona o zavarovanju in za- 
varovalnih organizacijah, po katerih se izguba deli na vse, viški pa ostanejo 
samo enemu, spravljajo vse ostale zavarovalne organizacije v skrajno neenak 
in neenakopraven položaj v primerjavi z »Jugoslavijo«, ki je favorizirana na 
račun nove obremenitve celotnega gospodarstva. 

Pravilna rešitev bi bila, da se izguba najprej krije z aktivnimi sredstvi ju- 
goslovanske zavarovalne skupnosti, na zavarovalnice in s tem na celotno gospo- 
darstvo pa prevali samo nepokriti ostanek obveznosti. Prav tako je potrebno, 
da likvidacijo izgube izvrši nevtralno telo, ker ni nobenega utemeljenega raz- 
loga, da se ta delikatna pristojnost da eni od prizadetih zavarovalnih organizacij. 

2. Začetna varnostna rezerva 

Začetne varnostne rezerve, ki jih je uvedel novi zakon kot pogoj za usta- 
novitev nove zavarovalne organizacije, spadajo med ustanovne kapitale, ki 
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jamčijo likvidnost zavarovalne organizacije v začetku njenega poslovanja, ko 
se redna sredstva šele ustvarjajo. 

V tem pogledu nobena od obstoječih zavarovalnih organizacij ni nova, 
ampak nadaljuje redno poslovanje prejšnjih zavarovalnic. V rednem poslovanju 
pa so podlaga likvidnosti tehnične premije, redne varnostne rezerve in poza- 
varovanje, nato pa še celotni dohodek in skladi zavarovalnice (86. člen temelj- 
nega zakona). Začetna varnostna rezerva je poslednje jamstvo solventnosti. 

Po 96. členu temeljnega zakona o zavarovalne organizacije lahko nalagajo pri 
bankah z odpovednim rokom ali brez odpovednega roka vsa prej navedena sred- 
stva, celo sredstva tekoče tehnične premije, le sredstev začetne varnostne re- 
zerve, ki so šele zadnja garancija solventnosti, ne bi bilo mogoče naložiti z od- 
povednim rokom. 

Razen tega se po drugem odstavku 96. člena redne varnostne rezerve lahko 
nalagajo v investicije in vrednostne papirje, začetne varnostne rezerve pa, mo- 
rajo po 6. oziroma 9. členu zakona o pogojih za ustanovitev in poslovanje za- 
varovalnic in pozavarovalnic biti le v prostih denarnih sredstvih. Po mnenju 
SDK si zavarovalne organizacije začetne varnostne rezerve po sedanjih pred- 
pisih tudi ne morejo ustvarjati iz bančnih kreditnih sredstev. 

Upoštevajoč prejšnje ugotovitve o razdelitvi izgube in kumulacije viškov 
pri »Jugoslaviji« ostane »Jugoslaviji« več kot dovolj lastnih sredstev za takojš- 
nje oblikovanje polne začetne varnostne rezerve, ne da bi bilo treba uporabiti 
redne varnostne rezerve, vse druge zavarovalne organizacije pa teh sredstev 
nimajo in začenjajo z izgubo. Vztrajanje pri sedanjih predpisih o izgovorih in 
položaju začetne varnostne rezerve bi pomenilo, da novega zavarovalnega si- 
stema ni mogoče uresničiti, ker je deset zavarovalnih organizacij od obstoječih 
enajst že v začetku postavljenih v brezizhoden položaj. Še posebno velja to za 
pozavarovalnice, katerim je predpisana višja začetna varnostna rezerva, ker bi 
ob takih predpisih nedvomno lahko obstajala samo »Jugoslavija«. Ena sama 
pozavarovalnica pa pomeni praktično vrnitev v razmere centraliziranega zava- 
rovalstva. 

Vprašljivo je tudi, ali je res smotrno in gospodarsko upravičeno, da bi 635 
milijonov dinarjev, kolikor znašajo začetne varnostne rezerve sedanjih zavaro- 
valnih organizacij, ležalo blokiranih kot prosta denarna sredstva in ali je v 
sedanjih razmerah mogoče od gospodarstva dobiti 565 milijonov dinarjev za 
deset zavarovalnih organizacij, ki nimajo svojih sredstev. 

Zato je treba omogočiti, da se začetna rezerva zavarovalnic in zavarovalnih 
skupnosti med rednim poslovanjem lahko zagotovi z bančnimi garancijami ali 
iz bančnih sredstev in da se sredstva začetne varnostne rezerve lahko naložijo 
pri bankah kot vezane vloge. 

Glede na te ugotovitve je gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije sprejel 

sklep 

o predlogu za spremembo in dopolnitev temeljnega zakona o zavarovanju in 
zavarovalnih organizacijah in zveznega zakona o pogojih za ustanovitev in po- 

slovanje zavarovalnic in pozavarovalnic. 
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i. 

V temeljnem zakonu o zavarovanju in zavarovalnih organizacijah (Ur. 1. 
SFRJ, št. 7/67 in 17/67) se vnesejo naslednje spremembe in dopolnitve: 

1. V prvem odstavku 96. člena se besedilo: »(zavarovalne in pozavarovalne 
premije, varnostna rezerva in matematična rezerva)« nadomestijo z besedilom: 
»(zavarovalne in pozavarovalne premije, varnostna rezerva, matematična re- 
zerva in začetna varnostna rezerva)«. 

V drugem odstavku istega člena se za besedami: »matematično rezervo« 
dodajo besede: »ter začetno varnostno rezervo«. 

2. Besedilo 125. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Obveznosti jugoslovanske zavarovalne skupnosti iz izravnavanja nevar- 

nosti v tistih vrstah zavarovanja, v katerih bo rezultat na dan 31. decembra 
1967 negativen, poravna v imenu zavarovalnice in pozavarovalnice iz prvega 
odstavka 124. člena tega zakona komisija pri združenju zavarovalnih organizacij, 
ki jo imenuje zvezni sekretariat za finance.« 

3. Prvi odstavek 126. člena se nadomesti z dvema novima odstavkoma, ki 
se glasita: 

»Za poravnavo obveznosti jugoslovanske zavarovalne skupnosti iz izrav- 
navanja nevarnosti v tistih vrstah zavarovanja, ki bodo pri stanju na dan 31. 
decembra 1967 pokazale negativen rezultat, se morajo najprej uporabiti sred- 
stva jugoslovanske zavarovalne skupnosti iz tistih vrst zavarovanja, v katerih 
bo rezultat pozitiven, in sredstva posebne varnostne rezerve za škodo zaradi 
potresa, zbrana do> konca leta, 1972. 

Za poravnavo obveznosti, ki ne bodo krite s sredstvi iz prvega odstavka 
tega člena, bodo morale zavarovalnice, ki se bodo po 1. januarju 1968 ukvarjale 
z zavarovalnimi posli, vplačevati začenši s 1. januarjem 1968 iz tehnične premije 
vseh vrst zavarovanja, s katerimi se bodo ukvarjale, razen življenjskega zava- 
rovanja, komisiji iz 125. člena tega zakona tolikšen del omenjene premije, da 
bodo v petih letih poravnane vse obveznosti.« 

V dosedanjem drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku, ki postanejo 
tretji, četrti, peti in šesti odstavek, se besede: »zavarovalnica in pozavarovalnica 
iz prvega odstavka 124. člena tega zakona« nadomestijo z besedami: »komisija 
iz 125. člena tega zakona« v ustreznem sklonu. 

Dosedanji šesti odstavek tega člena postane sedmi odstavek. 

II. 

V zakonu o pogojih za ustanovitev in poslovanje zavarovalnic in pozava- 
rovalnic (Ur. 1. SFRJ, št. 18/67) se vnesejo naslednje spremembe in dopolnitve: 

1. Tretji odstavek 6. člena zakona se spremeni tako, da se glasi: 
»Najmanj 20 °/o začetne varnostne rezerve iz prvega in drugega odstavka 

tega člena si mora zavarovalnica zagotoviti v prostih denarnih sredstvih.« 
Peti odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Začetno varnostno rezervo si zavarovalnice iz tega člena lahko ustvarijo 

iz razpoložljivih sredstev varnostne rezerve po zaključnem računu za leto 1967, 
iz sredstev, ki jih dobijo od banke, ali iz drugih virov. Zavarovalnica si 80'°/o 
začetne varnostne rezerve lahko zagotovi tudi z bančnimi garancijami.« 

2. Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»Najmanj 20)0/o začetne varnostne rezerve iz prvega odstavka tega člena 
si mora pozavarovalnica zagotoviti v prostih denarnih sredstvih.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Začetno varnostno rezervo si pozavarovalnice lahko ustvarijo iz sredstev 

ustanoviteljev, iz sredstev, ki jih dobijo od banke, ali iz drugih virov. Poza- 
varovalnica si 80 '%> začetne varnostne rezerve lahko zagotovi tudi z bančnimi 
garancijami.« 

Št.: 023-17/68 
Ljubljana. 17. 6. 1968 

POROČILO 

k informaciji o problematiki v zavarovalstvu 

Odbor za gospodarsko programiranje in finance go- 
spo d a r s k e ga zbora je na svoji seji dne 13. junija 1968 obravnaval infor- 
macijo o problematiki v zavarovalstvu, ki jo je predložila zavarovalnica »SAVA« 
iz Ljubljane. 

S predhodnimi določbami temeljnega zakona je bilo določeno, da preidejo 
presežki v aktivnih zavarovalnih vrstah nia zavarovalnice, ki nadaljujejo z de- 
lom, primanjkljaje po zaključnih računih iz leta 1967 v negativnih zavarovalnih 
vrstah pa poravna naslednik jugoslovanske zavarovalne skupnosti tako, da 
bodo zavarovalnice nasledniku jugoslovanske zavarovalne skupnosti plačevale 
tolikšen odstotek iz tehnične premije vseh vrst zavarovanja, razen1 življenjskega 
zavarovanja, da bo izguba poravnana v petih letih. Največji presežki so ob 
reorganizaciji zavarovalstva bili v jugoslovanski zavarovalni skupnosti, katero 
so vse zavarovalnice plačevale določen odstotek premij. Jugoslovanska zava- 
rovalna skupnost se je transformirala v zavarovalnico in pozavarovalnico Ju- 
goslavijo, ki je na podlagi teh določil takoj v začetku razpolagala s presežkom 
bivše jugoslovanske zavarovalne skupnosti v znesku 230 milijonov dinarjev. 
Ta znesek je večji kot znašajo presežki v vseh zavarovalnicah Jugoslavije, ki 
znašajo 100 milijonov dinarjev. 

Tako je zavarovalnica Jugoslavija v celi državi edina, ki ima z zakonom 
predpisano začetno rezervo, vendar ne po lastni zaslugi, ampak po zaslugi vseh 
jugoslovanskih zavarovalnic. Zavarovalnice pa, ki so ustvarile ta sredstva, ni- 
majo ničesar, razen obveznosti, da krijejo primanjkljaj. Odbor sodi, da je to 
treba spremeniti in zato predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme sklep o 
predlogu za spremembo ustreznega zakona, da se za kritje primanjkljaja najprej 
uporabijo sredstva likvidirane jugoslovanske zavarovalne skupnosti in šele tako 
preostali primanjkljaj naj krijejo vse zavarovalnice. To je povsem utemeljeno 
s tem, ker so tudi presežek formirale vse jugoslovanske zavarovalnice, ki morajo 
prevzeti tudi primanjkljaje negativnih zavarovalnih vrst. 

Z zakonom o pogojih za ustanovitev in poslovanje zavarovalnic in poza- 
varovalnic je predpisana začetna varnostna rezerva novih zavarovalnih organi- 
zacij. Začetna varnostna rezerva je poslednje jamstvo solventnosti in bo prav 
gotovo prišla v poštev le v redkih primerih, vendar je po predpisih ni mogoče 
naložiti pri banki z odpovednim rokom, ampak morajo biti sredstva začetne 
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varnostne rezerve le v prostih denarnih sredstvih. Po mnenju SDK si zavaro- 
valne organizacije začetne varnostne rezerve tudi ne morejo ustvariti iz banč- 
nih kreditnih sredstev. Pogoji za ustvaritev začetne varnostne rezerve so torej 
izredno težki, na drugi strani pa je naslednica jugoslovanske zavarovalne skup- 
nosti enostavno prevzela sredstva, ki dokaj presegajo predpisani znesek začetne 
varnostne rezerve. Zavarovalnice so torej s tem postavljene v neenak položaj. 

Zato sodi odbor, da je utemeljeno, da se spremenijo ustrezni predpisi, na 
podlagi katerih bi si zavarovalnice lahko zagotovile začetno varnostno rezervo 
med rednim poslovanjem z bančnimi garancijami ali drugimi sredstvi. Sredstva 
začetne varnostne rezerve naj bi zavarovalnice lahko nalagale pri bankah kot 
vezane vloge. 

Ustrezno temu stališču odbora je predlagan tudi predlog sklepa za spre- 
membo ustreznih zveznih predpisov. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlagani sklep o predlogu za spre- 
membo in dopolnitev temeljnega zakona o zavarovanju in zavarovalnih orga- 
nizacijah in zveznega zakona o pogojih za ustanovitev in poslovanje zavaroval- 
nic in pozavarovalnic. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Pungerčarja. 

Št.: 023-17/68 
Ljubljana, dne 13. 6. 1968 

POROČILO 

o osnutku zakona o visokem šolstvu 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega 
zbora je dne 14. 6. 1968 razpravljal o osnutku zakona o visokem šolstvu. Do 
osnutka zakona je imel naslednje pripombe in stališča, ki jih predlaga zboru v 
osvojitev. Stališča naj bi predstavljala mnenje našega zbora pristojnima zbo- 
roma, ki bosta odločala o končnem besedilu zakona. 

1. Razmah visokega šolstva v dobi ekstenzivnega gospodarstva je poleg 
pozitivnih rezultatov povzročil v določeni meri tudi negativne posledice, ki v 
glavnem izhajajo iz nezadostne materialne in kadrovske osnove za tak razvoj 
in iz nezadostnega spoznanja potreb po kadrih posameznih profilov. Zato je 
ena temeljnih nalog novega zakona o visokem šolstvu v tem, da se doseže čim- 
bolj racionalna organizacija mreže ustanov za visokošolsko izobraževanje in 
ustvari tako strukturo, ki bo bolj ustrezala potrebam in možnostim družbeno- 
ekonomskega razvoja. 

Ker se je odbor vključil v razpravo o zakonu o visokem šolstvu šele v 
tej fazi, ni bil v celoti seznanjen, katere so osnovne pozitivne spremembe, ki 
jih novi zakon vnaša v področje visokega šolstva, oziroma kako' bo zakon vplival 
na sedanjo strukturo in delovanje visokega šolstva. 

2. Iz pojasnil k osnutku zakona je razvidno, da se velik del slabosti, ki 
izhajajo iz ekstenzivnega razvoja šolstva, pripisuje vplivu delovnih organizacij 
na vsebino izobraževanja, organizacijo in trajanje študija, preozkem prilaga- 
janju študija vsakokratnim specifičnim potrebam delovnih organizacij itd. Pra- 
ksa, ki jasno kaže, da je nekaterih strokovnih profilov preveč, drugih pa občutno 
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premalo, ne kaže na to, da se je izobraževalni sistem preveč prilagajal potrebam 
prakse, temveč bolj na to, da se je v dobi ekstenzivnega gospodarjenja šolski 
sistem razvijal nenačrtno, da je obstajala nezadostna horizontalna in vertikalna 
povezanost posameznih stopenj sistema in poti izobraževanja in da ni bilo 
dovolj čvrste povezave med dejanskimi potrebami in možnostmi našega gospo- 
darskega in družbenega razvoja. 

Osnutek zakona verjetno zaradi takega izhodišča ne predvideva možnosti, 
da gospodarstvo oziroma drugi faktorji, ki potrebujejo visokošolske kadre, na 
primeren način sodelujejo pri ustanavljanju visokošolskih zavodov in pri analizi 
primernosti visokošolskih programov (o študijskih programih odloča pedagoško- 
znanstveni svet, ki ga sestavljajo učitelji, znanstveni sodelavci in predstavniki 
študentov). Tako izhodišče bo vplivalo negativno in večalo razkorak med po- 
trebami po kadrih in vzgojo ustreznih kadrov. 

Vpliv gospodarstva in družbe na delovanje visokošolskih zavodov je pred- 
viden le prek svetov visokošolskih zavodov, kjer pa je možno vplivati le na 
personalna in finančna vprašanja. Praviloma pa bi morali gospodarstvo in 
družba vplivati na učne programe, kvaliteto izobraževanja in obseg in vsebino 
izobraževanja. Učne programe naj bi zato predpisoval pedagoško znanstveni 
svet, potem ko bi dobil mnenje visokošolskega zavoda in stališča ustreznih stro- 
kovnih organizacij (na primer od republiškega zdravstvenega centra, zdrav- 
niškega društva — za medicino, od republiške izobraževalne skupnosti — za 
humanistične vede, od umetniških institucij — za umetniške akademije, od 
gospodarske zbornice, strokovnih društev in podjetij — za tehnične fakultete, 
ekonomsko fakulteto itd.). To pomeni, da bi zakon moral določiti obvezno 
razpravo o programih posameznih fakultet in visokih šol v ustreznih strokov- 
nih organizacijah. 

Poleg možnosti, da gospodarstvo na ustrezen način vpliva na kvaliteto štu- 
dija pa je na splošno treba zagotoviti aktivnejše in večje sodelovanje visoko- 
šolskih zavodov z gospodarstvom. Vsaka visoka šola bi morala čutiti interes 
in obveznost, da stalno vzdržuje stike s svojimi tudi že diplomiranimi kadri in 
institucijami, kjer ti kadri delajo. Ta medsebojna povezanost naj prispeva k 
oblikovanju takih učnih programov in kadrov, ki bodo najbolj ustrezali potre- 
bam gospodarstva. Za takšno stalno povezanost bi zakon moral fakultete in 
visoke oziroma višje šole obvezati. To bi pomenilo medsebojno vplivanje, stalno 
prilagajanje programa in učnega kadra potrebam razvoja. Tudi ukinjanje 
oziroma uvajanje novih oddelkov pri visokih šolah naj bi se tako razvijalo pod 
vplivom vodilnih podjetij in drugih samoupravnih skupnosti, ne pa samo po 
iniciativi in razpoložljivosti učnih kadrov. 

3. Osnutek zakona določa, da so visokošolski zavodi fakultete, visoke šole, 
umetniške akademije in višje šole. Ko določa osnutek pravni status posameznih 
zavodov, skuša ugotoviti enotno delovanje na posameznih nivojih (univerza, 
visoke šole) med drugim tudi s tem, da predvideva možnost združevanja fakul- 
tet v univerzo, visokih šol v združenju visokošolskih zavodov itd. Medtem ko 
je združenje fakultet obvezno, je združenje visokih šol neobvezno. Osnutek ne 
predvideva nikakršne vezi med posameznimi vrstami visokošlskih zavodov, kot 
da zaradi določenih specifičnosti ni nobenih zadev, ki bi bile skupne vsem 
zavodom in ki bi jih morali vsi zavodi skupno reševati. Nobena določba 
osriutka ne predvideva usklajevanja interesov visokošolskih zavodov, tesnej- 
šega programskega sodelovanja teh ustanov, boljšega izkoriščanja raziskovalnih 
potencialov, popolnejšega uveljavljanja sistema delitve po delu itd. Uzakonitev 



Priloge 429 

ustreznega koncepta enotnosti visokošolskih zavodov bi pomenila novo kvaliteto 
in ustvarila možnost za enakopravno sodelovanje med posameznimi visokošol- 
skimi zavodi. 

Zaradi vseh teh razlogov bi morda ustrezalo povezovanje vseh visokošolskih 
zavodov v skupnost vseh visoko in višješolskih zavodov in ne le povezovanje 
fakultet. Taka povezava bi odpravljala dosedanje težave v sodelovanju visoko- 
šolskih zavodov, predvsem pa bi zagotavljala odločnejše usmerjanje v vzgoji 
kadrov, ki jih potrebuje Slovenija. Samoupravnost posameznih zavodov pri 
takem povezovanju ne bi bila kršena. Takšna univerzitetna skupnost Slovenije 
bi bila tako osrednja visokošolska institucija, ki bi zagotovila enotnost visoko- 
šolskega sistema in bi bila v celoti seznanjena s problematiko visokega šolstva. 

V skladu s stremljenjem po čim tesnejši povezavi sorodnih fakultet in 
višjih šol bi bilo treba z zakonom predvideti tudi možnost formalne povezave 
posameznih institucij in s tem tudi eventualno vključevanje nekaterih višjih 
šol v organizacijo univerze. 

Pri tem bi kazalo v zakonu dati univerzitetnemu svetu pooblastilo, da 
formira določene stalne in občasne nevtralne organe, kot svoje posvetovalne 
organe, za formiranje stališč o določenih vprašanjih, ki zadevajo vse ali posa- 
mezne izobraževalne zavode. Sestav teh organov bi bil odvisen od njihovih 
nalog (npr. glede programov, razvijanja novih oddelkov, ustreznejšega vzdrže- 
vanja stikov z vodilnimi podjetji in že diplomiranimi kadri itd.), vsekakor pa 
bo dajal možnost za posvetovanja s priznanimi strokovnjaki iz raznih področij 
družbenega življenja, ki sicer nimajo vsakodnevnih stikov z univerzo. 

4. Pravilna je določitev, da se visokošolski zavod ustanovi in odpravi z 
zakonom. V takem sistemu naj bi bila zagotovljena možnost sodelovanja in 
soustanavljanja visokošolskih zavodov s strani gospodarstva. Dana naj bi bila 
možnost, da gospodarstvo sodeluje pri sofinanciranju preorientacije oddelkov, 
pri ukinjanju oziroma uvajanju novih oddelkov pod vplivom vodilnih podjetij 
in drugih samoupravnih skupnosti itd. 

Visoke oziroma višje šole, ki niso ustanovljene z zakonom, bi morali verifi- 
cirati, če izpolnjujejo pogoje glede potreb in sposobnosti kadrov. V tem pri- 
meru bi zgolj dejstvo, da so te višje šole ustanovile delovne in druge organi- 
zacije, ne smelo imeti za posledico, da ne morejo izdajati diplom oziroma 
spričeval s splošno priznano veljavnostjo. Tako določilo zakona naj bi veljalo 
le za tiste zavode, ki ne bi bili verificirani. 

5. V zvezi z omejevanjem vpisa so predvsem izraženi pomisleki, da je težko 
najprej napovedati kadrovske potrebe po posameznih področjih. Pravica do 
izbire posamezne vrste izobrazbe je vsakomur z ustavo omogočena. Taka rešitev 
pa nujno zahteva večje1 napore družbe, da na primeren način in sproti seznanja 
vse zainteresirane o tem, kakšne možnosti zaposlitve nudijo posamezni kadri. 
To pomeni, da kdor želi študirati na področju, kjer ni izgledov za zaposlitev, 
mora tudi sam prevzeti posledice take odločitve. 

6. Predloženi osnutek favorizira za pridobitev kvalifikacije univerzitetnega 
učitelja kader znotraj univerze. Zato so strokovnjaki iz gospodarstva, ki se za 
tak naslov potegujejo, v neenakopravnem položaju. Nazivi fakultetnih učiteljev 
se namreč povezujejo z zaposlitvijo s polnim delovnim časom. Znanstveni 
sodelavci so lahko izvoljeni le za predavatelje ali lektorje ali drugačne sodelavce, 
ki bi opravljali le pomožno ali praktično učno delo. Zato bi bilo treba z zako- 
nom predvideti možnost habilitacije priznanih strokovnjakov izven1 univerze ter 
jim tako omogočiti sodelovanje pri pouku. 
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Dosedanja rešitev ni stimulativna in primerna glede na dejstvo, da se 
znanost razvija lahko v okviru več institucij. Glede na to bi bilo treba v zakonu 
določiti, kdo so lahko učitelji na visokošolskih zavodih in kako so lahko izvo- 
ljeni nazivi, ki jih zakon predvideva, ne glede na to, ali kandidirajo za delovno 
mesto s polnim delovnim časom, z dopolnilnim delovnim časom ali pa želijo 
sodelovati na kak drug način. 

7. Podpreti bi bilo treba prizadevanja predlagatelja osnutka, da se doseže 
čim boljša kvaliteta visokošolskega študija in stališča, ki se nanašajo na dvig 
kvalitete učiteljev, racionalizacijo študija, trdnejše sodelovanje in povezavo uni- 
verze v celoto, povečane obveznosti študentov glede rednejšega opravljanja 
študija itd. Znanje študentov bi morali sproti spremljati in ne samo pri izpitih. 
Odbor tudi meni, da samoupravljanje študentov ni zadovoljivo rešeno zgolj 
s tem, da se dva študenta volita v univerzitetni svet. Tako samoupravljanje je 
formalno ne pa vsebinsko. Potrebno ga je razširjati zlasti na soodločanje štu- 
dentov glede režima študija, modernejšega sistema študija, vpliva na programe, 
organizacijo prakse itd. 

8. Glede ponovnega vpisa v isti semester (člen 31) je odbor smatral, da je 
bolj sprejemljiva varianta, da se študent lahko enkrat med študijem ponovno 
vpiše v isti semester oziroma letnik istega visokošolskega zavoda oziroma iste 
organizacijske enote, večkrat pa le iz utemeljenih razlogov in z dovoljenjem 
organa zavoda, ki se določi s statutom. 

9. Odbor predlaga, da se drugi odstavek 62. člena, ki omejuje pristojnosti 
predstavnikov družbene skupnosti in študentov v svetih visokošolskih zavodov 
glede organizacije dela in delitve dohodka, črta. Najmanj pa je potrebno omo- 
gočiti predstavnikom družbene skupnosti, da soodločajo tudi o teh bistvenih 
vprašanjih. 

10. V besedilu osnutka, ki zadeva raziskovalno delo na univerzi, ni pred- 
videna možnost ali priporočilo, da univerzitetno osebje uporablja opremo in 
usluge tudi izven univerze, kjer take možnosti obstajajo. V 78. členu osnutka 
je na primer omenjeno, da fakultete za opravljanje raziskovalnega dela lahko 
ustanovijo raziskovalne zavode. Mnogokrat bi neupoštevanje že obstoječih raz- 
iskovalnih kapacitet izven univerze pomenilo nepotrebno dupliranje, obenem 
pa tudi izoliranje univerzitetnih delavcev od stalnih problemov izven univerze. 
Tak pristop bi pomenil celo negiranje že obstoječih zametkov sodelovanja neka- 
terih samostojnih inštitutov in gospodarskih organizacij z univerzo (npr. meta- 
lurški oddelek fakultete za naravoslovje in tehnologijo z metalurškim inštitutom, 
oddelka za fiziko FNT in inštitutom Jožeta Štefana itd.). Zato odbor meni, da 
bi bilo treba v posebnem odstavku 78. člena ali v posebnem členu predvideti, da, 
kadar je to mogoče, uporabljajo raziskovalci na univerzi pri opravljanju razisko- 
valnega dela obstoječo opremo in naprave v delovnih organizacijh izven uni- 
verze. 

Posebno bi bilo treba možnosti izven univerze upoštevati pri odločanju o 
ustanavljanju novih raziskovalnih zavodov v okviru univerze. 

Odbor meni, da bi bilo treba navedene pripombe upoštevati pri izdelavi 
predloga zakona o visokem šolstvu. 

Za poročevalca na zboru je bil določen Franc Lamut. 

Št.: 61-16/68 
Ljubljana, 17. 6. 1968 
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PREDLOG ODLOKA 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Kopru 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slove- 
nije in 17. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SRS, 
št. 20-220/65) je republiški zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 28. ju- 
nija 1968 sprejel 

ODLOK 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Kopru 

I. 

Okrožno sodišče v Kopru ima 120 sodnikov porotnikov. 

II. 

Za sodnike porotnike se izvolijo: 
AHLIN Martin, referent v oddelku za narodno obrambo, skupščina občine 

Koper; 
APOLLONIO Egidij, komercialist, AGRARIA KOPER, kmetij sko-predelo- 

valni zadružni kombinat, Koper; 
BAGON Jožko, analitik, »DROGA«, prehrambena industrija, Portorož; 
BAJC Zmaga, šef kadrovske službe, združeno železniško transportno pod- 

jetje Ljubljana, transportno podjetje Postojna; 
BALAJIĆ Olga, tajnik-knjigovodja, temeljna izobraževalna skupnost Ilir- 

ska Bistrica; 
BARUCA Jože, vodja skladišča, rižanski vodovod Koper; 
BATISTA Franc, komercialist nabave, LESONIT, tovarna lesovinskih plošč, 

Ilirska Bistrica; 
BATTELLI Ettore, urednik redakcije aktualno političnih oddaj, RTV 

Ljubljana — relejna radijska oddajna postaja Koper; 
BENEDETIC Olga, upokojenka; 
BESEDNJAK Milan, vodja komercialne službe, splošno gradbeno podjetje 

STAVBENIK, Koper; 
BORO VIČ Miha, prodajalec, trgovsko podjetje »SOCA-KOPER«, Koper; 
BRATOŠ inž. Neda, vodja tovarne močnih krmil, perutninarstvo »Kras«, 

Pivka; 
BREZO VEC Marija, obratni poen ter, tovarna pletenin Sežana; 
BRŽAN Milan, kreditni referent, kreditna banka Koper; 
CETIN Marjan, vodja kadrovsko-socialnega sektorja, MEHANOTEHNIKA 

— tovarna igrač, kovinskih in plastičnih izdelkov, Izola; 
COBALTI Alceo, direktor, italijanska vajenska šola Izola; 
COLJA Rudi, komercialni referent, trgovsko podjetje »PRESKRBA«, 

Sežana; 
COTIČ Darko, referent uslug in nabave, združeno podjetje »ISKRA« Kranj, 

tovarna radijskih sprejemnikov, Sežana; 
ČEPEK Kristina, računovodja, notranjski muzej Postojna; 
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COK Teodor, operativni vodja vzdrževalne službe, DELAMARIS — kom- 
binat konservne industirje, Izola; 

ĆURKOVIĆ Ante, kontrolor bolovanj, podjetje »Agraria« Koper, Luka 
Koper in »Intereuropa« Koper; 

DELLORE Italo, oddelkovodja, DELAMARIS — kombinat konservne indu- 
strije, Izola; 

DODlC Rafael, analitik, splošna bolnica Koper; 
DOLINŠEK Ludvik, vodja izobraževalnega oddelka, tovarna motornih vozil 

»TOMOS« Koper; 
DROLE Milka, gospodinja; 
DUDINA Amina, korespondent, INTEREUROPA, mednarodna špedicija in 

transport, Koper; 
DUJC Justa, točajka, DELAMARIS — kombinat konservne industrije, 

Izola; 
ERJAVEC Štefan, skladiščnik, šolski center kovinske stroke, Koper; 
FABČlC Henrik, zasebni kmetovalec; 
FAGANELI Alenka, upravnica, ljudska knjižnica, Koper; 
FURLAN Miro, referent za socialno varstvo, skupščina občine Izola; 
GERZELJ Mara, invalidska upokojenka; 
GORENC Alojz, delovodja v montaži, tovarna motornih vozil »TOMOS« 

Koper; 
GORKIČ Oskar, upokojenec; 
GORUP Boltežar, vodja oddelka — strojnice, časopisno založniško podjetje 

»Primorski tisk« Koper; 
GRIZOLD Anja, vodja patronažne službe, obalni zdravstveni dom — enota 

Koper; 
GRUBER Amalija, saldakontist, kmetijska zadruga Postojna; 
GRUDEN Albert, invalidski upokojenec; 
HOJKAR Ema, upokojenka; 
HROVATIN Aleksander, šef računovodstva, trgovsko podjetje na debelo in 

drobno »MAVRICA« Izola; 
JAMNIK Tinka, blagajničarka, gostinsko podjetje »GALEB« Koper; 
JUG Drago, delovodja v kisikarni, tovarna motornih vozil »TOMOS« 

Koper; 
JURIŽEVlC Anton, sanitarni inšpektor, skupščine občine Koper; 
KERŠEVAN Eleonora, blagajničarka, stanovanjsko podjetje občine Koper; 
KEŠ Joža, gospodinja; 
KNAFELC Anton, uslužbenec, gozdno gospodarstvo, Postojna — gozdni obrat 

Knežak; 
KOBAL Ciril, vodja službe za kadre in družbeni standard, INTEREUROPA 

— mednarodna špedicija in transport, Koper; 
KOCJANČlC Avgust, montažni mizar, STIL — tovarna pohištva, Koper; 
KOKOTEC Slavko, referent proste plovbe, splošna plovba Piran; 
KOLENC Drago, psiholog, komunalni zavod za zaposlovanje Koper, izpo- 

stava Postojna; 
KOPRIVC Ciril, tajnik, obalni sindikalni svet Koper; 
KOS Jože, vodja varilnice, tovarna motornih vozil TOMOS Koper; 
KOVAČ Milan, vodja obračunov, SLAVNIK — avtobusno in turistično 

podjetje, Koper; 
KOVAČ Miloš, računovodja, podjetje za PTT promet Koper; 
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KRAJNIK Ida, šef izpostave, komunalni zavod za zaposlovanje Koper, 
izpostava Piran; 

KREBELJ Jože, upokojenec; 
KRUMPAK Mija, računovodja, splošno gradbeno podjetje »STAVBENIK« 

Koper; 
KUNEJ Danila, učiteljica slovenskega jezika, osnovna šola Janko Premrl- 

Vojko, Koper; 
LEBEN France, strokovni sodelavec v razvojnem sektorju, LUKA-KOPER; 
LENARČIČ Vinko, projektant, splošna vodna skupnost Primorske, Koper; 
LENASSI Benjamin, ravnatelj, osnovna šola Komen; 
LOGAR Franc, obratovodja, kmetijska zadruga »4. junij«, Ilirska Bistrica; 
MAGAJNA Franc, zasebni kmetovalec; 
MALNARSlČ Janez, delovodja v oddelku sestave furnirja, »JAVOR« — 

lesna industrija Pivka, obrat II, Prestranek; 
MATTIAS Darinko, upokojenec; 
MIKLAVČIČ Ljubo, računovodja, hotel »Kras« Postojna; 
MIKLAVEC Albin, vodja krajevnega urada, skupščina občine Piran, kra- 

jevni urad Portorož; 
MUČIČ Milan, vodja saldakontov, SLAVNIK — avtobusno in turistično 

podjetje, Koper; 
MUNIH Franc, ravnatelj osnovna šola »Dragotin Kette«, Ilirska Bistrica; 
MUSA Andrej, pravnik, AGRARIA KOPER — kmetijsko predelovalni za- 

družni kombinat, Koper; 
NABERGOJ Ernesta, računovodja obrata za gospodarjenje s stanovanjskimi 

hišami, splošna plovba Piran; 
OGRIČ Amadeo, tehnični vodja jamskega obrata, RUDNIK SEČOVLJE, 

Sečovlje; 
PAHOR Rudi, upokojenec; 
PAVLOVČIČ Franc, referent nabave, »NANOS« — veletrgovsko podjetje 

import-export, Postojna; 
PEČENKO Albin, upokojenec; 
PEGAN Jernej, samostojni obrtnik avtomehanične stroke; 
PELAN Igor, poslovodja knjigarne, časopisno založniško podjetje »Primor- 

ski tisk« Koper; 
PERUZIN Franc, zasebni kmetovalec; 
PETRIČ Jožica, gospodinja; 
POČKAJ Vitomir, vodja obrata »KRASOPREMA« DUTOVLJE — podjetje 

za izdelavo vseh vrst pohištva, obrat Divača; 
POŽAR Janko, šef splošnega odseka, gozdno gospodarstvo Postojna; 
POZES Vekoslav, personalni referent, ortopedska bolnica Valdoltra pri 

Kopru;> 
PREBIL Marina, referent za otroški dodatek, komunalni zavod za socialno 

zavarovanje Koper; 
RADMAN Angela, obratni knjigovodja, tovarna motornih vozil TOMOS 

Koper; 
REBOL Ivanka, administrativni referent v tehničnem oddelku, »DROGA« 

— prehrambena industrija Portorož, obrat Soline; 
REBULA Jože, vodja splošnega sektorja, kmetijska zadruga »Kras« Sežana; 
RESČIČ Davorin, tajnik samoupravnih organov, DELAMARIS — kombinat 

konservne industrije, Izola; 
28 
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SAMSA Silva, referent za delovna razmerja, MEHANOTEHNIKA — tovar- 
na igrač, kovinskih in plastičnih izdelkov, Izola; 

SEDMAK Ignac, vodja splošno kadrovskega sektorja, tovarna organskih 
kislin Ilirska Bistrica; 

SIARD Darinka, računovodja, združeno turistično prometno in gostinsko 
podjetje »Transturist« Škofja Loka, organizacija »Sidro«, Piran; 

SIMClC Jože, referent za potne listine, skupščina občine Postojna; 
SLABNIK Stanko, upravnik podružnice, komunalni zavod za socialno 

zavarovanje Koper, podružnica Postojna; 
SLEKOVEC inž. Aleksander, šef oddelka priprave, splošno gradbeno pod- 

jetje »STAVBENIK«, Koper; 
SMOLNIKAR Ivan, upokojenec; 
SOSIC Ivo, vodja konstrukcije, »IPLAS«, industrija plastičnih mas in umet- 

nih smol, Koper; 
STEPANČIC Marica, računovodja, »JEST VIN A« trgovsko podjetje Koper; 
SUBAN Roman, cenilec, skupščina občine Koper; 
ŠABEC Jakob, višji jamski vodič, zavod Postojnske jame, Postojna; 
ŠEGEC Franc, upokojenec; 
S KRK Aldo, obratovni knjigovodja, kmetijska zadruga Lucija, Portorož; 
SKRLJ Miro, gostinski delavec, gostinsko podjetje Sežana; 
SONC Metod, elektromehanik, splošno obrtno podjetje, Sežana; 
ŠTEFAN inž. Jože, tehnolog, »JAVOR«, lesna industrija, Pivka; 
STOK Valerija, referent za invalidsko-pokojninske zadeve, komunalni za- 

vod za socialno zavarovanje Koper, podružnica Sežana; 
STURM Ivan, upokojenec; 
TOMSlC Franc, profesor, italijanska ekonomska srednja šola Izola; 
TROHA Franc, šef prometno-transportnih poslov, združeno železniško 

transportno podjetje Ljubljana, transportno podjetje Postojna, tovorna postaja 
Koper; 

TRPIN Slavka, upokojenka; 
VEHAR Katarina, upokojenka; _ 
VESEL Zdravko, vodja kosovnega pohištva, »JAVOR«, lesna industrija 

Pivka, obrat IV Postojna; 
VEZOVNIK Maks, vodja centra za družbeno izobraževanje, delavska uni- 

verza Koper; 
VIČIC Jože, referent za vojaške zadeve, skupščina občine Ilirska Bistrica; 
VOGRIC Sergej, računovodja, ELEKTRO GORICA, enota Koper; 
VRHOVNIK Pavel, tajnik-računovodja, osnovna šola Sečovlje; 
VUGA Ela, šef analiz, služba družbenega knjigovodstva, podružnica 514 

Koper; 
ZADEL Franc, računovodja, »ILIRIJA«, trgovsko podjetje na debelo in 

drobno Ilirska Bistrica; 
ZAVADLAV Jože, šef transportnega oddelka, »JADRAN« export-import, 

Sežana; 
ZORKO Olivera, računovodja, kombinat za predelavo in promet žitaric 

»Mlinotest« Ajdovščina, obrat »Kruh«, Koper; 
ŽERJAV Milan, upokojenec; 
ZETKO Franc, upokojenec; 

Koper, 22. maja 1968. 
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Obrazložitev 

Komisija za volitve in imenovanja je na seji dne 17. junija 1968 razprav- 
ljala o določitvi števila in o kandidatih za sodnike porotnike okrožnega sodišča 
v Kopru. Sedanjim sodnikom porotnikom bo potekla mandatna doba 30. ju- 
nija 1968. V letu 1966 je bilo izvoljenih 100 sodnikov porotnikov. Predsednik 
okrožnega sodišča predlaga povečanje števila porotnikov od 100 na 120, kar 
utemeljuje z naslednjim. 

V sedanji mandatni dobi so sodniki porotniki sodelovali na leto poprečno 
osemkrat. Tako pogosto sodelovanje pa pomeni zanje preveliko obremenitev, 
ker je večina sodnikov porotnikov zaposlenih. Tekom mandatne dobe odpade 
nekaj sodnikov porotnikov zaradi preselitve v druge kraje izven območja sodi- 
šča, v posameznih primerih pa tudi iz drugih razlogov ter zato ne morejo 
sodelovati pri sojenju. V sedanji mandatni dobi je bilo 10 takih primerov. 
Pri tolikšnem številu 120 sodnikov porotnikov bo vsak sodeloval pri sojenju 
poprečno šestkrat na leto. 

Predlog kandidatov za sodnike porotnike je sestavljen na podlagi nasled- 
njih kriterijev: 

1. Odstotek zaposlenih delavcev v gospodarstvu in ostalih delovnih mestih 
ter odstotek prebivalstva v občinah 

m,«,,. Delavci Delavci izven   v gospodarstvu gospodarstva Prebivalstvo 

Koper 33 % 45% 29 % 
Piram 11% 14% 11 % 
Izola 16% 9 »/o 9% 
Sežana 12 % 14 % 21 % 
Postojna 16% 12% 16% 
Ilirska Bistrica 12% 6% 14% 

V gospodarstvu je zaposlenih 78,5 "/o delavcev, izven gospodarstva pa 
21,5 <Vo. 

Zaposlenost po panogah: 

Obrt 

Skupaj vse občine 
Koper 
Piran 
Izola 
Sežana 
Postojna 
Ilirska Bistrica 

Indij- 
"T Promet in Jostin- 

rudarstvo 

54 % 
27% 
8% 

24% 
11 % 
13% 
17 % 

17% 
63 % 
29 % 

11 % 
41% 

8 »/o 
5% 
13% 
25 % 
8% 

7% 
32 °/o 
12 % 
8% 

17 % 
21% 
10 °/o 

5% 
26 % 
9% 

28% 
23% 
14 % 

4 % 

21 % 
48% 
31 % 

2% 
29 % 
18% 
12% 
20% 
16% 
5% 

Razen teh panog so še nekatere dejavnosti, ki v tabeli niso prikazane, so 
pa upoštevane v predlogu glede števila sodnikov porotnikov. 

28» 
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2. Struktura obravnavanih zadev na sodišču: 

Občina Kazenske Civilne Vseh 

Koper 
Piram 
Izola 
Sežana 
Postojna 
Ilirska Bistrica 

43 Vo 
16 %> 
10 °/o 
I2V0 
13 »/o 
6'/o 

45 °/o 
24 o/o 
11 o/o 

70/0 
10 «/0 
30/0 

44 »/o 
20 lo/o 
10,5 '»/o 
9,5 "/o 

ll,5 0/o 
4,5 % 

Od civilnih zadev odpade na razvezne pravde 49 °/o, odškodninske 26 %, 
ugotavljanje očetovstva 7'%, ostalih zadev pa je 18%. 

3. Struktura predlaganih kandidatov za sodnike porotnike: 

število zaposlenih v gospodarstvu  
zasebni sektor  
zaposleni v družbenih službah  
zaposleni v političnih organizacijah in v upravi . 
izven delovnega razmerja (upokojenci — gospodinje) 

69 ali 57,5 % 
4 ali 3,3 % 

20 ali 16,7 "»/o 
8 ali 6,7 '"/o 

19 ali 15,8 °/o 

Šolska izobrazba: 

z visoko in višjo . 25 ali 20,8 °/o 
s srednjo  58 ali 48'4 0/° 
z nepopolno srednjo in nižjo  37 ali 30,8 °/o 

Starost: 

do 30 let 
od 31 do 40 let 
od 41 do 50 let 
od 51 do 60 let 
nad 60 let . . 

8 ali 
34 ali 
58 ali 
18 ali 

2 ali 

6,7 fl/o 
28.3 °/o 
48.4 fl/o 
15,0 «/0 

1,6 0/0 

Poprečna starost predlaganih kandidatov za sodnike porotnike je 43 let. 
Aktivnost v družbeno-političnih organizacijah in organih upravljanja: 

z več kot dvema funkcijama . . . . 23 ali 19,1% 
z dvema funkcijama 28 ali 23,4 °/o> 
z eno funkcijo 41 ali 34,1 % 
brez funkcij 28 ali 23,4 %> 

Prebivališče: 
na območju občine 

Koper . 
Izola 
Piran 
Sežana 
Postojna 
II. Bistrica 

46 ali 38,3% 
19 ali 15,8 «/0 
14 ali 11,7% 
14 ali 11,7 0/0 
17 ali 14,1% 
10 ali 8,4% 
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Med predlaganimi kandidati je 33 žena ali 27,5'%, pripadnikov italijanske 
narodnosti pa je 5 kandidatov ali 4,2 %>. 

Od sedanjih sodnikov porotnikov je ponovno predlaganih za izvolitev 74 
kandidatov ali 61,6 fl/o . Novih 46 kandidatov pa so predlagali: 

delavski in zadružni sveti 11 
upravni odbori   , 8 
drugi organi upravljanja 4 
vodstvo delovnih organizacij 4 
občinske konference SZDL 19 

Med predlaganimi kandidati je določenih 14 za mladoletniško sodstvo. 
Predlagani kandidati so sprejeli kandidaturo za sodnika porotnika. 
Komisija za volitve in imenovanja predlaga republiškemu zboru Skupščine 

SR Slovenije, da v predlogu odloka navedene kandidate izvoli za sodnike porot- 
nike okrožnega sodišča v Kopru. 

VOLITVE, RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 

ki jih je opravil republiški zbor Skupščine SR Slovenije na svojih sejah 
dne 12. in 28. junija 1968 

Izvoli se: 

1. za člana zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije: 
Slavka Perger, poslanka republiškega zbora. 

Razreši se: 

1. Iva Stucin, dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici. 

Imenujejo se: 

1. V skupščino izobraževalne skupnosti SR Slovenije: 

za dobo dveh let: 

Aleksander Č e r č e , predsednik občinskega sindikalnega sveta Nova 
Gorica, 

Smilja G o s t i š a , ravnatelj, osnovna šola za odrasle pri delavski univerzi, 
Kranj, 

Jože Kuhar, ravnatelj šolskega centra, pri tovarni avtomobilov, Ma- 
ribor, 

Miloš M a c a r o 1, urednik uredništva izobraževalnih oddaj v glavnem 
uredništvu T V programa, RTV Ljubljana, 

Stojan Požar, podpredsednik skupščine občine Maribor, 
Jože Suhadolnik, načelnik oddelka za upravno-pravne zadeve, skup- 

ščina občine Novo mesto, 
Ela-Atena U1 r i h , podpredsednik odbora za prosveto in kulturo repu- 

bliškega zbora Skupščine SR Slovenije, 
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za dobo štirih let: 

Vlado Golob, direktor, center za glasbeno vzgojo, Maribor, 
inž. Miro J a n či g a j , strojni inženir, EMO, Celje, 
Boj an Kardelj, poslanec prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR 

Slovenije, 
Avgust M a j erič, v. d. direktorja, delavska univerza, Maribor, 
dr. inž. Drago O c e p e k , izredni profesor, fakulteta za naravoslovje in 

tehnologijo univerze v Ljubljani, 
dr. inž. Lujo Š u k 1 j e , redni profesor, fakulteta za arhitekturo, gradbeni- 

štvo in geodezijo univerze v Ljubljani, 
Ivo Tavčar, predsednik komisije CK ZKS za družbeno-politična in 

idejna vprašanja prosvete, znanosti in kulture, 
Ludvik Zaje, predsednik izvršnega odbora izobraževalne skupnosti SR 

Slovenije. 

2. V skupščino republiške skupnosti otroškega varstva: 

za dobo dveh let: 

Marija Faganeli, poslanka prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR 
Slovenije, 

Milka Pogačar, poslanka socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR 
Slovenije, 

Vida Rudolf, poslanka organizacij Sko-političnega zbora Skupščine SR 
Slovenije, 

Mara Rupena-Osolnik, svetovalec, Skupščina SR Slovenije, 

za dobo štirih let: 

prof. dr. Marij A v č i n , pediater, klinične bolnišnice za otroške bolezni, 
Ljubljana, 

Marija Ivkovič, poslanka republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, 
Miro L u ž n i k , direktor, zavod za šolstvo SR Slovenije, 
Valentin T o m 1 j e , direktor centralnega zavoda za napredek gospodinj- 

stva v Ljubljani. 
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SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 

Sergej Kraigher 

Podpredsednika: 
Janko Rudolf dr. J o že B r i le j 

Tajnik: 

Peter Zorko 

KOMISIJE 

KOMISIJA ZA VOLITVE IN IMENOVANJA 

Janko Rudolf, predsednik 
Adolf Arigler, podpredsednik 
Vinko Dobnikar 
Bojan Kardelj 
inž. Ljudmila Krese 
Anton Ladava 
Milan Loštrk 
Lojzka Stropnik 
inž. Adolf Tavčar 

Sergij Thorževskij 
Bogomir Verdev 
Milan Vižintin ter 
Humbert Gačnik 
Janez Hočevar 
Stane Markič, ki jih je delegirala 
Republiška konferenca SZDL 
Slovenije 

ZAKONODAJNO-: 

Janko Cesnik, predsednik 
Jože Pacek, podpredsednik 
Vlado Crne 
Marjan Jenko 
Zoran Mrak 
Andrej Pehare 
Slavka Perger 

IA KOMISIJA 

Stane Simšič 
Bojan Volk ter 
dr. Vilko Androjna 
dr. Ivan Kristan 
dr. Bogomir Sajovic 
Savo Sifrer, ki jih je izvolil 
republiški zbor 

KOMISIJA ZA DRUŽBENO NADZORSTVO 

Milan Kristan, predsednik 
inž. Jože, Legan, podpredsednik 
Zvonko Cajnko 
Rudi Grosar 
Albin Jesenšek 
Matko Kavtičnik 
Zlatko Kovačič 

Vinko Kramar 
Albinca Možina 
Slavko Osredkar 
Drago Pere 
Adolf Petrič 
Janez Šter 
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KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE 

Marjan Jenko, predsednik 
Edo Zorko, podpredsednik 
Boris Feldin 
dr. Milan Hodalič 
Janez Hribar 
Vladka Jan 

Janez Pešec 
Stane Pungerčar 
Borut Snuderl 
Plinio Tomasin 
Tatjana Trenta 

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA 

Adolf Arigler, predsednik Miran Košmelj 
Vlado Crne, podpredsednik Janez Narad 
Ferdo Bem Mara Pelc-Čeferin 
inž. Jožica Farčnik-Mrvar Brane Vipotnik 
Lojze Frangež Vladimir Vrečko 
Leopold Kejžar 

KOMISIJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA VPRAŠANJA 
MEDNARODNIH ODNOSOV 

Edo Brajnik, predsednik inž. Vladimir Klavs 
dr. Vladimir Benko Drago Košmrl 
dr. Borut Bohte Miloš Poljanšek 
Jože Ingolič dr. Vanek Šiftar 
Mirko Jakše 

feKUPNA KOMISIJA VSEH ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
ZA USTAVNA VPRAŠANJA 

Sergej Kraigher, predsednik 
dr. Jože Brilej, podpredsednik 
Janez Breznik 
dr. Darko Cernej 
Janko Cesnik 
inž. Rado Dvoršak 
Lojze Filipič 
dr. Josip Globevnik 
Nerino Gobbo 
dr. Jože Goričar 
dr. France Hočevar 
Albert Jakopič 
Mirko Jamar 
Radoslav Jonak 
Sveto Kobal 
Vera Kolarič 

inž. Miha Košak 
Martin Košir 
Leopold Krese 
dr. Ivan Kristan 
Vladimir Krivic 
Tone Kropušek 
Ermin Kržičnik 
Milan Kučan 
Franc Kuhar 
dr. Gorazd Kušej 
Andrej Levičnik 
Vlado Logar 
Boštjan Markič 
Stane Markič 
dr. Rastko Močnik 
Jože Pernuš 
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dr. Ernest Petrič Štefan Toth 
Lojze Piškur dr. Joža Vilfan 
Zoran Polič Janez Vipotnik 
Ivan Ros Milan Vižintin 
inž. Jože Szabo Vlado Vodopivec 
Lidija Sentjurc Olga Vrabič 
dr. Makso Snuderl Mirko Zlender 
Jožko Štrukelj dr. Branko Premrou, sekretar 

KOMISIJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA VPRAŠANJA BORCEV NOV 

Vlado Črne, predsednik 
Mirko Remec, podpredsednik 
Anton Debevec 
Traudi Kladivar-Krese 
inž. Ljudmila Krese 
Marjan Lenarčič 
Ciril Mravlja 
Matija Nadižar 

dr. Rudolf Obračunč 
Ivan Simončič 
Franc Simonič 
Ivo Svetina 
Vanda Škodnik 
Ela-Atena Ulrih 
Mirko Zlatnar 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Predsednik: 

dr. Joža Vilfan 

Podpredsednik: 

Marija Mesaric 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA DRUŽBENOEKONOMSKE ODNOSE 

Mirko Jamar, predsednik Alojz Napotnik 
inž. Andrej Marine, podpredsednik inž. Zvone Pelikan 
Niko Belopavlovič inž. Edvard Perhavec 
Drago Benčina Franc Puhar 
Ivan Brumen Slavko Zalokar 
inž. Slavko Jakofčič 

ODBOR ZA DRUŽBENI PLAN IN FINANCE 

Franc Puhar, predsednik Karel Forte 
Avgust Majerič, podpredsednik Franci Kolar 
Miran Cvenk inž. Franjo Kordiš 
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Viktor Korenčan Milan Ravbar 
Ivan Kreft Stane Vrhovec 
Cene Matičič 

ODBOR ZA PROIZVODNJO IN PROMET 

Milan Kristan, predsednik inž. Ferdo Papič 
inž. Srečko Klenovšek, podpredsednik inž. Gregor Pungartnik 
Franc Gorenc Matija Ratek 
Ivan Kreft inž. Jože Szabo 
Albin Kuret Ivo Sčavničar 
Hubert Mravijak 

ODBOR ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN TURIZEM 

Lojzka Stropnik, predsednik Anton Petkovšek 
Boris Butina, podpredsednik Rado Pušenjak 
Ivan Brumen Milan Sepetavc 
Tone Gornik inž. Anamarija Turk 
Franc Jere Stane Vrhovec 
inž. Edvard Perhavec 

ODBOR ZA URBANIZEM TER STANOVANJSKO IN KOMUNALNO 
GOSPODARSTVO 

Franjo Ledinek 
Janko Markič 
Marija Mesaric 
Bogdan Šnabl 

ODBOR ZA PRORAČUN 

Miran Cvenk, predsednik 
Radoslav Jonak, podpredsednik 
Ivan Ahlin 
Karel Forte 
Janez Japelj 
Miroslav Kambič 

Vlado Crne, predsednik 
inž. Miloš Polič, podpredsednik 
Ivan Ahlin 
inž. Matevž Barle 
Franc Jere 

Miroslav Kolenko 
Leopold Krese 
Stane Lavrenčič 
Jurij Levičnik 
inž. Janko Zigon 

ODBOR ZA ORGANIZACIJSKO-POLITICNA VPRAŠANJA 

Vladimir Zupančič, predsednik Zlatko Kovačič 
Miroslav Kambič, podpredsednik Mirko Remec 
Zdravko Dolinšek Bogdan Snabl 
Marija Ivkovič Edo Zorko 
Milan Klemenčič 
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ODBOR ZA NOTRANJE-POLITICNA VPRAŠANJA IN NARODNO OBRAMBO 

Ivan Ros, predsednik 
Jože Pacek, podpredsednik 
Benjamin Božiček 
Boris Butina 
Ivan Franko 

Milan Klemenčič 
Slavka Perger 
Milan Ravbar 
Vladimir Zupančič 

ODBOR ZA PROSVETO IN KULTURO 

Drago Seliger, predsednik 
Ela-Atena Ulrih, podpredsednik 
Jože Deberšek 
Andi Goršek 
Ivanka Koren 

inž. Janko Kosovel 
Cene Matičič 
inž. Nada Puppis 
Rado Zabric 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO POLITIKO 

Drago Benčina, predsednik 
Slavka Perger, podpredsednik 
Miran Cvenk 
Marija Ivkovič 
Radoslav Jonak 
Franjo Ledinek 

ODBOR ZA DELO 

Janez, Japelj, predsednik 
inž. Slavko Jakofčič, podpredsednik 
inž. Zdenka Jurančič 
Alojz Napotnik 
Viktor Seitl 

Ludvik Pušnik 
Mirko Remec 
Lojzka Stropnik 
Slavka Šemrov 
Ferdinand Vode 

Lojze Štefanič 
inž. Adolf Tavčar 
Jože Tepej 
Vladimir Vrečko 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Edo Brajnik, predsednik 
Niko Belopavlovič, podpredsednik 
Zlatko Kovačič 
Leopold Krese 

inž. Andrej Marine 
Marija Pleteršek 
inž. Ivan Uršič 

KOMISIJA ZA PROUČITEV VISOKEGA SOLSTVA SR SLOVENIJE 

Drago Seliger, predsednik 
dr. Aleksander Bajt 
dr. Majda Benedik 
inž. Janez Beravs 
dr. Vladimir Bračič 
dr. Franc Cerne 
Stane Dolanc 
inž. Jurij Ivanetič 
prof. dr. inž. Roman Modic 

inž. Zoran Pire 
Franc Pivec 
dr. Vojan Rus 
inž. Milivoj Raič 
dr. inž. Jože Slivnik 
dr. inž. Lujo Šuklje 
Ludvik Zaje 
Mirko Žlender 
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KOMISIJA ZA DRŽAVNO VARNOST 

Janko Rudolf, predsednik inž. Vitja Rode 
inž. Marko Bule Milan Vižintin 
Stane Dolanc 

SVET ZA NARODNO OBRAMBO 

Stane Kavčič, predsednik 
Slavko Furlan 
Vinko Hafner 
Djoko Jovanović 
Albert Jakopič 
Sergej Kraigher 

Franc Leskošek 
Ivan Maček 
Franc Popit 
Janko Sekirnik 
Janez Vipotnik 
Rudolf Hribernik, tajnik 

GOSPODARSKI ZBOR 

Predsednik: 

Miran Goslar 

Podpredsednik: 

dr. inž. Drago Kolar 

ODBORI IN KOMISIJA 

ODBOR ZA GOSPODARSKO PROGRAMIRANJE IN FINANCE 

Stane Pungerčar, predsednik Mihael Savinek 
inž. Vladimir Klavs, podpredsednik Franc Sarb 
inž. Miran Glušič Mirko Tratnik 
Ivan Lampič Anton Zupančič 
Egon Prinčič 

ODBOR ZA PROIZVODNJO, PROMET IN POSLOVNO SODELOVANJE 

inž. Anton Kovič, predsednik 
inž. Ivan Arzenšek, podpredsednik 
inž. Janez Grašič 
inž. Jože Javornik 
Ivan Kočevar 

inž. Jože Prevolnik 
inž. Peter Skok 
Jože Slavič 
Rado Šorli 
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ODBOR ZA STORITVENE IN KOMUNALNE DEJAVNOSTI 

Anton Ladava, predsednik Tone Polajnar 
Janez Lanščak, podpredsednik inž. Jože Rupnik 
Nada Beltram Alojz Stegu 
Slavko Humar Janko Vogrinec 
inž. Nada Martelanc-Kajfež 

ODBOR ZA DRUŽBENOEKONOMSKE ODNOSE 

Franc Lamut, predsednik 
Jože Lesar, podpredsednik 
Ljudmila Fišer 
Peter Hlastec 
Edi Komočar 

Karel Koren 
Drago Pere 
Milan Ritonja 
mr. oec. Janez Vidmar 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Jože Lesar, predsednik Franc Klemenčič 
Ivan Kočevar, podpredsednik Tone Polajnar 
Slava Gruden 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 

Predsednik: 

Miloš Poljanšek 

Podpredsednik: 

prof. dr. Aleksandra Kornhauser 

ODBORI IN KOMISIJA 

ODBOR ZA ŠOLSTVO 

prof. dr. Aleksandra Kornhauser, predsednik 
Bojan Kardelj, podpredsednik 

Marija Faganeli 
Lojzka Gostenčnik-Zmavc 
Leopold Kejžar 
Franc Kuzmič 
Majda Slajmer-Japelj 

Mladen Tancer 
Vlado Uršič 
Miroslav Vute 
Ivan Zele 
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ODBOR ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO IN VISOKO ŠOLSTVO 

dr. Lev Premru, predsednik Zvonko Cajnko 
dr. Miro Stiplovšek, podpredsednik prof. dr. inž. Roman Modic 
Ferdo Bem inž. Viktor Turnšek 
dr. Vladimir Bračič 

ODBOR ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 

Lojze Filipič, predsednik Janez Karlin 
Vlado Golob, podpredsednik Emil Smole 
Slavko Belak Stanko Škaler 
Milan Filipčič Slavko Tihec 
Miran Hasl 

ODBOR ZA TELESNO KULTURO 

Jože Glonar, predsednik Vinko Kramar 
Zoran Mrak, podpredsednik Janez Meglic 
Franc Bizjak Božidar Ravnikar 
Danica Kaplan 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Jože Bogovič, predsednik Zlatko Ogrinc 
Miroslav Vute, podpredsednik Oto Pungartnik 
Vinko Dobnikar 

SOCI ALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 

Predsednik: 

dr. Vinko Mozetič 

Podpredsednik: 

dr. Adolf Drolc 

ODBORI IN KOMISIJA 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

dr. Mitja Mrgole, predsednik dr. Ciril Kumelj 
dr. Borut Rus, podpredsednik Jože Nered 
dr. Stjepan Bunta dr. Albin Pečavar 
dr. Štefan Gruškovnjak Štefan Sreš 
dr. Marjan Komar Dolfe Vojsk 
dr. Bogomila Kranj c-Rošker 
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ODBOR ZA INVALIDSKO VARSTVO IN 1NVALIDSKO-POKOJNINSKO 
ZAVAROVANJE 

Srečko Rot, predsednik dr. Drago Plešivčnik 
Nikolaj Šabjan, podpredsednik Rudi Požar 
Milan Loštrk Adolf Sarman 
Nena Luzar Bogomir Verdev 
Janez Narad 

ODBOR ZA SOCIALNO VARSTVO 

Slavko Osredkar, predsednik 
Tilka Kren, podpredsednik 
Anton Debevec 
Martin Jelačin 
Brigita Mavser 

Jože Oblak 
dr. Vojteh Pertot 
Tatjana Trenta 
Justina Zenkovič 

ODBOR ZA OTROŠKO VARSTVO 

Milka Pogačar, predsednik dr. Silva Poljšak 
dr. Mihael Petrovič, podpredsednik Jelka Pungartnik 
dr. Dragica Grčar Marija Rudolf 
dr. Albert Merlo dr. Božidar Topolšek 
Anica Okršlar 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

dr. Erna Primožič, predsednik Vera Dolenc 
Adolf Šarman, podpredsednik Martin Jelačin 
Anton Debevec 

ORG ANIZ ACI JSKO-POLITICNI ZBOR 

Predsednik: 

Vera Kolarič 

Podpredsednik: 

Brane Vipotnik 

ODBORI IN KOMISIJA 

ODBOR ZA SPLOŠNA VPRAŠANJA DRUZBENO-POLITICNEGA SISTEMA 

Vida Rudolf, predsednik 
Dušan Rihtaršič, podpredsednik 
Geza Bačič 

Franc Cuznar 
Hinko Cop 
Evgen Golja 
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Albin Jesenšek 
Janez Merhar 
Cveto Prelovec 

Franc Svetelj 
Vinko Zigman 

ODBOR ZA KOMUNALNI SISTEM 

Mirko Zlender, 
Florjan Jančič, 
Janez Hočevar 
Franc Leveč 
Stane Nunčič 

predsednik 
podpredsednik 

inž. Lado Simončič 
Janko Sabec 
Brane Vipotnik 
inž. Helena Vodovnik 

ODBOR ZA DRUŽBENOEKONOMSKI SISTEM IN PRORAČUN 

Marjan Jenko, predsednik 
Tone Brumen, podpredsednik 
Milan Berden 
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