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REPUBLIŠKI ZBOR 

35- seja 

(23. junija 1966) 

Predsedoval: Tine Remškar, 
predsednik Republiškega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Tine Remškar: Tovarišice in tovariši! Začenjam 35. sejo 
Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 
44. člena začasnega poslovnika našega zbora. 

Svojo odsotnost so upravičili poslanci: Slavko Furlan, Ivo Janžekovič, 
Bruno Giachin, Francka Strmole, Franc Rutar, inž. Anamarija Turk in pa 
Janez Znidar. Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Preden bi prešli na dnevni red, predlagam, da počastimo spomin Frančiške 
Perbil z enominutnim molkom. (Poslanci vstanejo in z enominutnim molkom 
počaste spomin pokojne poslanke Frančiške Perbil.) Slava njenemu spominu. 
(Slava.) 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 43. seje Republiškega zibora; 
2. razprava in sklepanje o predlogu sklepa o smernicah družbeno-gospo- 

darske politike, ki mora biti, izražena v planu družbenoekonomskega razvoja 
SR Slovenije v obdobju do leta 1970; 

3. obravnava in sklepanje o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije za leto 1965; 

4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o iz- 
vršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1965; 

5. razprava o nekaterih problemih s področja socialnega zavarovanja; 
6. razprava in sklepanje o predlogu zakona o varstvu pred ionizirajočimi 

sevanji; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o povračilih poslancem Skup- 

ščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR 
Slovenije; 

8. obravnava statuta Veterinarskega zavoda SR Slovenije; 
9. volitve in imenovanja.; 

10. poslanska vprašanja. 
Ali se s predlaganim dnevnim redom strinjate? (Poslanci se strinjajo.) Ima 

kdo kak predlog za spremembo oziroma dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) Ce ne„ 
menim, da je predlog dnevnega reda, kot je bil predložen, sprejet. 
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Prehajamo na 1.točko dnevnega reda. Zapisnik 34. seje Re- 
publiškega zbora ste prejeli pismeno. Ima kdo kakšno pripombo k temu za- 
pisniku? (Da.) Besedo ima Radoslav Jonak. 

Radoslav Jonak : Na 32. seji Republiškega zbora je tovarišica Erna 
Podbregar, republiški sekretar za delo odgovorila na moje poslansko vprašanje 
glede višine pokojnin in anomalij, ki se pojavljajo pri starostnih upokojencih. 
Po njenem odgovoru sem takrat predlagal, da bi o tej problematik^ zbor po- 
sebej razpravljal. Predsednik odbora za delo in socialno zavarovanje tovariš 
Janez Japelj pa je predlagal, da naj bi o teh vprašanjih razpravljali takrat, 
ko bo na dnevnem redu problematika s področja socialnega zavarovanja. Na to 
sem od svojega predloga odstopil pod pogojem, da se k poročilu o socialnem 
zavarovanju doda posebna informacija o problematiki pokojninskega zavaro- 
vanja. Kolikor sem jaz razumel, je bil tak sklep na zaidnji iseji sprejet. 

Tega sklepa ni v zapisniku, niti ni danes na dnevnem redu zadevna in- 
formacija. 

Predsednik Tine Remškar: Kolikor se spominjam, ni bilo sklenjeno, 
da se predloži posebna informacija o problematiki pokojninskega zavarovanja, 
ampak da bo zbor obravnaval ta vprašanja skupno s poročilom o socialnem 
zavarovanju. v .... 

Lahko pa pogledamo še magnetogram zadnje seje, če se s tem zadovoljiš. 
Ima še kdo kakšne pripombe? (Ne javi se nihče.) Ce ni drugih prepomb, 

predlagam, da se pregleda magnetogram zadnje seje in bomo zapisnik odobrili 
kasneje. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na razpravo in sklepanje 
o predlogu sklepa o smernicah družbeno-gospodarske politike, ki mora biti 
izražena v planu družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v obdobju do leta 
1970. ... . . j •• 

Predlog sklepa je zboru predložila komisija, ki smo jo izvolili na zadnji 
seji zbora, zato prosim predsednika komisije Mirana Košmelja da da poročilo 
k predlogu sklepa. 

Miran Košmelj: Tovariši poslanci! Republiški in Gospodarski zbor 
Skupščine SR Slovenije sta na skupni seji dne 27. maja 1966 izvolila 9-clansko 
komisijo z nalogo, da izdela dokončne predloge sklepov smernic glede družbeno- 
gospodarske politike, ki mora biti izražena v plainu družbenoekonomskega 
razvoja v SR Sloveniji v razdobju do leta 1970. Komisija je imela 3 seje, ter 
je do roka, ki sta ji ga postavila oba zbora, to je do 3. junija 1966, soglasno 
izdelala končen predlog sklepa in ga predložila obema zboroma. 

Pri izdelavi predloženega dokumenta je komisija izhajala iz predloga, ki ga je 
obema zboroma predložil odbor za družbeni plan, finance in proračun Repu- 
bliškega zbora. Upoštevala je tudi misli, izrečene v razpravi obeh zborov ter 
pretresla vse načelne in konkretne pripombe in mnenja drugih zborov Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Komisija je ugotovila, da večina načelnih pripomb k prvotnemu predlogu 
sklepa izhaja iz še nerazčiščenih pogledov na samo vlogo in karakter plana v 
sedanjih pogojih samoupravljanja, dalje na vlogo republike pri ustvarjanju 
pogojev razvoja in na vrsto še nerešenih sistemskih vprašanj, kot na primer 
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sistem razširjene reprodukcije, devizni in zunanjetrgovinski režim, sistem 
kratkoročnega kreditiranja, režim in kontrola cen in podobno. Glede na te 
še nerešene probleme je komisija deloma spremenila prvotne formulacije, pred- 
vsem v tistem delu ugotovitev, ki se nanašajo na vlogo in karakter plana in 
na vlogo družbeno-političnih skupnosti v republiki. 

Poleg teh vprašanj je komisija v zvezi s prvotnim predlogom sklepa po- 
svetila največ razprave naslednjim vprašanjem: 

— vprašanju cilja družbenoekonomskega razvoja v nadaljnjem obdobju 
in nalogam, kako ta cilj doseči; 

— vprašanju smernic za usklajen razvoj gospodarstva in družbenih služb; 
— vprašanju obsega splošne potrošnje s posebnim poudarkom na proračun- 

sko potrošnjo in potrošnjo sredstev socialnega zavarovanja. 
Komisija je smatrala, da je bil že v prvotnem predlogu sklepa pravilno 

formuliran sam osnovni cilj 'družbenoekonomskega razvoja v naslednjem ob- 
dobju, to je, doseči optimalno gospodarsko rast in na tej osnovi dvig življenj- 
skega standarda, V komisiji je bilo naglašeno, da je ta cilj možno doseči s 
prehodom od ekstenzivnega na smotrnejše in intenzivnejše izkoriščanje vseh 
virov proizvodnje in s prilagajanjem družbenega razvoja pogojem, ki so bili 
spremenjeni z gospodarsko reformo. V teh pogojih pa je družbeni plan za 
naslednje obdobje le eden od najpomembnejših dejavnikov reforme in osnova 
za ukrepe pri izvajanju dolgoročne politike razvoja na posameznem področju. 
Zato je komisija v tem smislu prvotni predlog sklepa ustrezno preformulirala. 

Komisija je močneje poudarila usmerjevalno vlogo in odgovornost, ki jo 
ima republika za razvoj družbenih služb. Zato je v predlogu sklepa postavila 
zahtevo, da se dejavnosti družbenih služb čimbolj povežejo s cilji in napori 
gospodarstva ter da se uskladi njihov razvoj s potrebami družbe in gospodar- 
stva, zagotoviti pa jim je treba čim večjo finančno stabilnost. V predlogu 
sklepa komisija ni upoštevala prvotnih smernic glede razvoja posameznih 
področij družbenih služb, ker je smatrala, da je treba v planu predvideti kot 
osrednjo nalogo izdelavo takšnih konceptov bodočega razvoja, ki bodo zago- 
tavljali optimalno učinkovitost. Takšno stališče je zavzela komisija predvsem 
zato, ker omenjena osrednja naloga velja za vsa področja družbenih služb, za 
katere je znano, da so se tako, kot tudi gospodarstvo samo do reforme, razvijale 
ekstenzivno in se proces prehoda k intenzivnemu razvoju še ni niti začel. Ko- 
misija se je s tem v zvezi omejila samo na bistvena vprašanja, ki morajo biti 
upoštevana pri izdelavi konceptov bodočega razvoja posameznih področij druž- 
benih služb. 

Glede na omejitve splošne, predvsem pa proračunske potrošnje in po- 
trošnje sredstev socialnega zavarovanja je komisija v predlogu sklepa opozorila 
na obveznosti SR Slovenije, ki jih je treba razčistiti še pred sprejemom srednje- 
ročnega plana in na prilagajanje obsega te potrošnje razpoložljivim sredstvom. 
V okviru razpoložljivih sredstev mora priti do izraza taka politika oblikovanja 
in razporejanja sredstev splošne potrošnje, da bo omogočala racionalen razvoj 
vseh oblik splošne potrošnje, hkrati pa ugodno vplivala na razvoj proizvajalnih sil 

Komisija je tudi ugotovila, da se posveča dosti pozornosti sprejemanju 
plana, manj pa njegovi realizaciji. Zato je v predlog sklepa vnesla zahtevo, da 
se v srednjeročnem planu predvidi učinkovit način spremljanja realizacije 
družbenega plana. 

Razen vrste manjših sprememb prvotnega predloga sklepa, ki jih je ko- 
misija preformulirala, so bili to najvažnejši problemi, katerim je komisija dala 
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v osnovnih načelih in smernicah za družbeno gospodarski razvoj SR Slovenije 
v obdobju do leta 1970 ustreznejše formulacije. 

V imenu komisije predlagam obema zboroma, da sprejmeta predlog sklepa 
v predloženem besedilu. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog sklepa je bil na podlagi 109. člena 
začasnega poslovnika Republiškega zbora poslan Izvršnemu svetu, ki je za 
svojega predstavnika določil inž. Toneta Tribušona. Ali želi predstavnik Iz- 
vršnega sveta? (Da.) Prosim-. 

Inž. Tone Tribušon: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker je gradivo 
o srednjeročnem planu, o katerem je razpravljala Skupščina, izdelal in pred- 
ložil Skupščini republiški zavod za planiranje, mi dovolite, da danes, ko s skup- 
ščinskimi sklepi zaključujemo to razpravo, sodelujem pri tem z nekaterimi 
mislimi in da v tej zvezi opozorim še na nekatere odprte probleme. 

Kot je znano, je bilo dosedaj opravljeno obsežno delo na pripravah za 
izdelavo srednjeročnega plana razvoja naše republike do leta 1970. To delo 
traja, z manjšimi prekinitvami že od sredine 1963. leta. Verjetno se doslej 
še nikoli niso strokovnjaki iz najrazličnejših področij uprave, gospodarstva in 
družbenih služb, pa tudi Izvršnega sveta Skupščine in njeni organi, Gospodarska 
zbornica in sveti, strokovna združenja ter diružbeno-pohtične organizacije v to- 
liki meri angažirali pri izdelavi podobnega dokumenta. Vzporedno s tem so 
tekle priprave in izdelave zveznega družbenega plana, pri katerem je aktivno 
sodelovala republika, zlasti zavod za planiranje, razni strokovni in upravni or- 
gani, zbornica, poslovna in druga združenja, ekonomski svet ter Izvršni svet 
in njegovi odbori. V tem času smo ob obsežnih pripravah začeli gospodarsko 
in družbeno reformo, da bi dosegli na podlagi ustvarjanja pogojev, za spro- 
stitev vseh ustvarjalnih sil v našem gospodarskem in družbenem življenju in 
njihovo usmeritev na racionalnejše gospodarjenje in razvoj, nadaljnji napredek 
proizvajalnih sil in družbenih odnosov v stabiliziranem gospodarstvu in stabil- 
nejše naraščanje standarda. 

Ob vsem tem ni slučajno, da smo prišli do prvega osnutka novega sistema 
planiranja, ki je prilagojen osnovnim karakteristikam našega družbenega si- 
stema in ki temelji na samoupravljanju in svobodnejšem delovanju tržnih 
zakonitosti. V tem smislu je tudi Zvezna skupščina sprejela teze o osnovah 
družbenega planiranja. 

Ce upoštevamo smotre reforme in osnove družbenega planiranja, mora plan 
v naših konkretnih razmerah za razliko od prejšnjih planov zadostiti nekaterim 
novim zahtevam. Plan mora postati 'družbeni dogovor o ciljih, ki naj jih v dolo- 
čenem obdobju dosežemo. Prav tako pa tudi dogovor o načinu in sredstvih, 
ki naj zagotove najbolj smotrno pot, da dogovorjene cilje dosežemo. 

Dogovor mora izhajati iz analize zakonitosti in delovanja faktorjev razvoja 
v preteklem obdobju, ter hitrost in možnost razvoja, kar v največji meri opre- 
deljuje osnovne značilnosti materialnih in 'družbenoekonomskih pogojev pri 
sprejemanju plana. Seveda pa mora izhajati tudi iz analize zakonitosti in 
delovanja faktorjev razvoja v naslednjem obdobju. Plan mora predstavljati 
skladno celoto in zato ne more biti zbirka želja in seštevek investicijskih ambi- 
cij. Plan mora računati s svobodnejšim delovanjem tržnih zakonitosti in samo iz 
razlogov dokazane večje smotrnosti in zaradi doseganja optimalnejšega razvoja 
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lahko omejuje njihovo delovanje. Zato lahko samo v skrajnem primeru ome- 
juje razvoj oziroma elemente razvoja. 

Srednjeročni plan, ki ga sedaj pripravljamo, pa mora biti po svojem bistvu 
in po svoji vsebini program izvajanja reforme. Prav zato, ker nam reforma 
prinaša bistvene spremembe v gospodarskem in družbenem življenju, dobiva 
ta srednjeročni plan še prav poseben pomen. Zato bi tudi vse razprave o planu 
morale predvsem izhajati iz tega, ali s tem planom izvajamo smotre retorme, 
katerim pa se morajo podrediti vse druge in večkrat tudi zelo upravičene za- 
hteve. 

Republiški plan, oziroma plan širše družbene skupnosti v svoji koncepciji 
razvoja tako v kvantitativnih kot v kvalitativnih kazalcih, ne more imeti v naših 
razmerah neposredno direktivne moči za delovne organizacije niti za ožje druž- 
beno-politične skupnosti. Ce pa je plan odraz skupnih interesov, stališč in teženj 
delovnih organizacij ter ožjih družbenopolitičnih skupnosti, služi že samo za- 
radi tega kot osnova in orientacija organizacijam in ožjim družbeno-političnim 
skupnostim pri njihovem samostojnem planiranju in ima zategadelj karakter 
moralno-politične obveznosti. Po drugi strani plani širših družbeno-političnih 
skupnosti z vrsto ustreznih ukrepov oblikujejo pogoje, ki usmerjajo nosilce 
ekonomskih odločitev, da v lastnem interesu ustvarjajo koncepte in procese 
teh planov. Na ta način postaja plan, poleg dogovora o osnovnih ciljih, glavno 
sredstvo planiranja predvidenih pogojev gospodarjenja. To pomeni, da je po 
taki koncepciji nesprejemljiva misel, da je značilno za plan samo razdeljevanje 
določenih sredstev. 

Plan širše družbeno-politične skupnosti ima torej širšo funkcijo: daje infor- 
macijo o razvoju, predstavlja orientacijo in je usmerjevalec vseh samostojnih 
nosilcev odločitev, čeprav je formalno-pravno obvezen za tisto skupnost, ki ga 
sprejme. Ker ga pa sprejema Skupščina, kot najvišji samoupravni organ, pa 
nalaga tudi zaradi tega moralne obveznosti vsem udeležencem v družbeni 
reprodukciji. 

Zato meni zavod za planiranje, da naj republiški plan vključno z dokumen- 
tacijo pokaže osnovna izhodišča ekonomske politike v naslednjem obdobju, 
osnovne cilje in smeri razvoja, določi sredstva in ukrepe, ki so v pristojnosti 
republike za iniciranje in sankcioniranje tega razvoja, obenem pa nakazuje 
tudi informacije in smernice, na podlagi katerih bi delovne skupnosti, njihova 
združenja in občine predvsem v lastnem interesu mogle samostojno planirati 
in samostojno odločati ter s tem tudi zagotoviti izpolnitev osnovnih ciljev 
republiškega plana. Pri tem je zavod računal s specifičnimi problemi in mož- 
nostmi izvajanja reforme v Sloveniji v okviru politike ter sistemskih rešitev 
in drugih pogojev gospodarjenja, ki jih nakazuje in opredeljuje zvezni druž- 
beni plan. 

Taka koncepcija plana je razvidna tudi iz predloženih materialov. V planu 
izražena osnovna ambicija je stabilno naraščanje standarda pod pogojem, da bo 
naraščala produktivnost mnogo bolj kot doslej, in da se 70 °/» povečanega druž- 
benega proizvoda ustvari z večjo produktivnostjo, dočim je v zadnjih 4 letih 
znašal vpliv produktivnosti na rast družbenega proizvoda le okoli 55 °/o. 

V razdelitvi družbenega proizvoda pa se mora zmanjšati delež investicij, 
ki so bile tudi v naši republiki nenormalno visoke. Spremeniti se mora njihova 
struktura in izboljšati kapitalni koeficient. Prav tako pa se nujno mora racio- 
nalizirati splošna potrošnja. Vse to bi dalo več prostora osebni potrošnji, ki 
bo obenem na osnovi delitve po delu osnovni faktor ostale rasti produktivnosti 
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dela. To pa vsebinsko pomeni odločen prehod od ekstenzivnega k intenzivnemu 
gospodarjenju, kar je osnovni cilj naše reforme, kateremu se morajo podrediti 
vse ostale naloge družbenega plana. 

Pogoji za dosego tega cilja, ki vsebujejo kvalitetne spremembe in ki jih 
opredeljujemo običajno s pojmom prehod iz ekstenzivnega na intenziven način 
proizvodnje, so dani: 

— s sistemskimi spremembami, ki so že izvršene oziroma nakazane v zvez- 
nem družbenem planu. Predvsem pa is takim deviznim in zunanjetrgovinskim 
režimom, kd bo stimuliral izvoz in, nujno silil v večje vključevanje v medna- 
rodno menjavo; 

— s formiranjem in razvijanjem notranjega trga, ki vključuje tudi raz- 
vijanje kapitala, in s politiko stabilizacije gospodarstva ter stabilnosti dinarja, 
kot objektivnega merila za presojanje rezultatov gospodarjenja in smotrnosti 
gospodarskih odločitev. Pri tem se vprašanje izboljšanja ekonomskega položaja 
delovnih organizacij in posameznikov rešuje zlasti z večjo in racionalnejšo pro- 
izvodnjo in s povečano produktivnostjo, s postopnim zmanjševanjem zaščite 
proizvajalnih organizacij ter s postopnim zaostrovanjem pogojev gospodarjenja. 
Vse to mora povečati ekonomski pritisk za povečanje učinkovitosti, večjo se- 
lekcijo dobrih in slabših proizvajalcev, kar pogojuje potem optimalnejšo pro- 
izvodnjo; 

— s sistemskimi spremembami v družbenoekonomskem položaju posa- 
meznih dejavnosti kot so stanovanjsko-komunalno gospodarstvo, izobraževanje, 
znanstveno-raziskovalno delo itd., ki so neposredno materialno povezane z 
gospodarskimi gibanji, posebno* pa z naraščanjem produktivnosti in rastjo druž- 
benega proizvoda. 

Ob takih splošnih pogojih pa republiški plan mora računati na večje izko- 
riščanje obstoječih rezerv in na povečanje mednarodne menjave. Obenem pa 
tudi z nujnostjo intervencij pri dejavnostih, ki pogojujejo razvoj ostalih dejav- 
nosti in splošnega razvoja v republiki, zlasti na področju izobraževanja, razi- 
skovalnega dela, energetike, prometnega omrežja in pospešujejo razvoj nekate- 
rih dejavnosti, kot so turizem in kmetijstvo. Pri tem se dobro zavedamo, da 
tako velikih ambicij ni mogoče uresničiti po nekem avtomatizmu brez zavest- 
nega angažiranja ustvarjalnosti vseh subjektivnih sil. Glede na to, da so se po 
reformi povečala skupna sredstva gospodarstva in se je zmanjšala udeležba 
družbeno-političnih skupnosti v delitvi, dobiva organizirana aktivnost proizva- 
jalcev v okviru združenj oziroma zbornic še prav poseben pomen. Ce hočemo 
uveljaviti nov način planiranja, moramo razvijati dolgoročno planiranje v delov- 
nih organizacijah in prisluhniti njihovim asociacijam, da bi tako vzpostavili 
mehanizem planiranja v celoti, kar bi dalo boljšo osnovo za dogovarjanje o 
ciljih in metodah razvoja v planih družbeno-političnih skupnosti, kar bi tudi 
prispevalo k ustvarjanju teh ciljev. 

Teze o osnovah sistema planiranja predvidevajo, da se za nekatera speci- 
fična področja izdelajo dolgoročni programi razvoja, ker je zanje srednjeročno 
obdobje 4 do 5 let prekratko, da bi se na podlagi srednjeročne projekcije moglo 
opraviti uspešno in smotrno usmerjanje. To velja na primer za energetiko in 
za izobraževaLno-raziskovalna dela. Zato bi seveda naloga, da se v teku izvaja- 
nja srednjeročnega plana izdelajo take dolgoročne projekcije, ki jih nakazujejo 
smernice naše Skupščine. Teze uvajajo tudi princip kontinuiranega planiranja, 
kar bi v dogovorjenih rokih nudilo možnost podaljševanja srednjeročnega 
plana tako, da bi imeli stalni srednjeročni plan. To pa obenem daje tudi mož- 
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nosti korekcij, če nastopijo bistveno novi momenti, ki vplivajo na dogovorjene 
naloge ter pogoje za njihovo realizacijo-. 

Prav gotovo je v sedanjem času otežkočeno podrobnejše predvidevanje, 
predvsem pa ocena medsebojnega delovanja vseh važnih faktorjev na sam razvoj 
tudi iz objektivnih razlogov. Kot je bilo že omenjeno, so nekatera sistemska 
vprašanja šele v načelu rešena, na primer sistem planiranja in njegova meto- 
dologija, sistem zamrznjenih cen, zaprtost zunanjega trga itd. V okviru kon- 
tinuiranega planiranja pa se bo mogoče prilagajati nekaterim novim momentom, 
ki jih danes ne moremo predvideti, kar vsekakor daje planiranju tudi večjo 
realnost. 

V dosedanjem izvajanju sem se podrobneje zadržal predvsem na konceptu 
in na osnovnih značilnostih srednjeročnega plana, ki ga v bistvu podpirajo tudi 
predloženi skupščinski sklepi. Ostala pa so še vedno odprta nekatera konkretna 
vprašanja iz dosedanjih razprav. Na nekatera odprta vprašanja oziroma naspro- 
tujoča si stališča in dileme je na zadnji seji Skupščine že opozoril predsednik 
odbora za družbeni plan, finance in proračun tovariš Miran Košmelj. 

Nasprotujoča si stališča prihajajo predvsem do izraza pri naslednjih vpra- 
šanjih: pri stopnji rasti družbenega proižvoda, v razmerju pri delitvi družbenega 
proizvoda na posamezne oblike potrošnje, to je na osebno potrošnjo investicije, 
in na splošno potrošnjo, pri potrebni in možni stopnji in načinu prelivanja 
sredstev iz gospodarstva v družbene službe izven veljavne z instrumenti določene 
delitve ter glede problematike razvoja manj razvitih področij v republiki. 

Zavod je izdelal informacijo, ki kaže, da se ob teh in še nekaterih drugih 
vprašanjih odpirajo dileme, ki jih je treba do sprejetja plana razčistiti. To in- 
formacijo bo zavod posredoval tudi Skupščini. 

Ker smatram, da danes na tem mestu ni mogoče obravnavati vseh naštetih 
vprašanj in dilem, bi se omejil samo na vprašanja razvoja manj razvitih pod- 
ročjih v Socialistični republiki Sloveniji. 

V razpravah so se, zlasti v občinah, pa tudi v nekaterih skupščinskih od- 
borih pojavile močne zahteve po intervencijah republike v prid razvoja .manj 
razvitih področij Socialistične republike Slovenije. V tem smislu so nekateri 
postavili tudi zahtevo po dopolnitvi tistega dela gradiva, ki govori O' potrebi po 
izdelavi prostorskega plana Socialistične republike Slovenije. V zvezi s tem so 
bile izražene zahteve, naj republika s svojimi sredstvi v večji meri razvija 
gospodarstvo in družbene službe na manj razvitih območjih. Sprejetje takih 
stališč bi praktično pomenilo zahtevo po formiranju posebnega sklada za razvoj 
nezadostno razvitih območij. Razlike v stopnjah razvitosti med posameznimi 
območji v Socialistični republiki Sloveniji vsekakor obstojajo. Te so doslej tudi 
povzročale probleme, zlasti pri financiranju razvoja družbenih služb, v določeni 
meri pa tudi pri zaposlovanju prebivalcev. Nastaja vprašanje, kako v okviru 
obstoječega sistema reševati probleme, pri tem pa upoštevati relativno majhne 
razdalje in dobro prometno povezanost Slovenije ter sodobne zahteve razvoja 
gospodarstva. 

Zavod Socialistične republike Slovenije za planiranje meni, da so bili z 
gospodarsko reformo ustvarjeni pogoji za hitrejši gospodarski razvoj na vseh 
območjih, ker obstoje za to ekonomski pogoji in možnosti za rentabilno nalaganje 
sredstev. V tej smeri bo deloval tudi nov banani in kreditni sistem, ki naj bi pre- 
lival sredstva predvsem v tiste dejavnosti, ki zagotavljajo večjo rentabilnost ne 
glede na območja, kjer se sredstva formirajo. Hkrati pa bo proces integracije in 
poslovnega povezovanja prav tako ugodno vplival na razvoj gospodarstva na 
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manj razvitih območjih. Smatram, da sprejemanje posebnih ukrepov v republiki 
za pospeševanje gospodarskega razvoja na manji razvitih območjih ne bi bilo 
v skladu s sistemom in cilji reforme, in da bi se morale intervencije republike 
omejiti predvsem na stimuliran razvoj v gospodarskih dejavnostih tako, kot je 
predvideno v planskem gradivu, to se pravi na področjih infrastukture. 

S predlaganimi oblikami pospešenega razvoja kmetijstva in turizma je 
podana tudi ena od osnov za hitrejši razvoj na teh področjih. Obstoje pa neka- 
teri problemi razvoja tudi družbenih služb, zlasti šolstva. Doslej je republiški 
proračun reševal probleme šolstva. Ti problemi se bodo odslej po novem sistemu 
financiranja reševali izven proračuna iz namenskih sredstev to je iz regionalnih 
in republiških skladov za šolstvo. Menim, da se bodo v tem sistemu problemi 
bolj smotrno in uspešneje reševali kot doslej. 

Tesnejše povezovanje šolstva z gospodarstvom pa zaradi večjih medsebojnih 
interesov, Osi jih spodbuja reforma, mora prav talko prispevati svoj delež 
k uspešnejšemu reševanju problemov izobraževanja. Ne glede na to smatram, 
da se to vprašanje, M se v zadnjem času zelo potencira, mora pred sprejetjem 
plana podrobno proučiti in se morajo zavzeti stališča v skladu z našim sistemom. 

Zavod za plan, kot strokovni organ dela na tem, da vse odprte probleme 
še bolj osvetli. To delo bo olajšalo dejstvo, da bo zvezni družbeni plan kmalu 
sprejet. Smatram pa za potrebno, da skupščinski odbori in odbori Izvršnega 
sveta pomagajo pri razčiščevanju teh problemov in da sodelujejo pri njihovem 
razreševanju. Na razrešenih dilemah bo šele možno izdelati konsistenten kon- 
cept plana, ki bo predstavljal za vse nosilce gospodarske in družbene aktivnosti 
ustreznejšo in tudi sprejemljivo osnovo za koordinirano akcijo pri izvajanju 
smotrov reforme. Hvala lepa. 

Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi 
besedo? Besedo ima poslanec Matevž Barle. 

Inž. Matevž Barle: Tovarišice in tovariši poslanci! V svojem imenu 
in v imenu ostalih poslancev v odboru za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in 
komunalne zadeve dajem k predlogu sklepa o smernicah družbeno gospodarske 
politike, ki mora biti izonažena v planu družbenoekonomskega razvoja SR Slo- 
venije v obdobju do leta 1970, amandma k 4. b točki. 

Namreč, pri čitanju predloga sklepa ne zasledim pojma regionalnega pla- 
niranja. Menim, da komisija, ki je pripravijaia ta predlog, ni dovolj precenila 
pomembnosti regionalnega planiranja kot izredno pomembnega faktorja za 
dolgoročen skladen razvoj celotne družbene dejavnosti v Sloveniji. Pri tem ne 
gre za togo administrativno odmerjanje meja razvoja gospodarskih ali nego- 
spodarskih vej v posamezni regiji, temveč za študijsko obdelan osnovni okvir, 
ki mora kot povzetek prikazati vse objektivne prednosti razvoja, ki so naravno 
ali kako drugače pogojene v nekem območju in jih kot take upoštevati pri 
vseh odločitvah. Zavedati se moramo, da razpoložljivi prostor že sedaj potrebuje 
določenih rešitev o namembnosti, še bolj pa bo to očitno v prihodnosti, ko se 
bodo z vsesplošnim razvojem močneje križali različni interesi po izrabi pro- 
stora. Zato so potrebne smele in preudarne rešitve o prioriteti izrabe, upošteva- 
joč vse prednosti posameznih olbmoeij, izhajiajoče iz pestrosti slovenske 
pokrajine. 

Tu gre torej za racionalno izrabo razpoložljivega ozemeljskega prostora in 
za razvoj tistih gospodarskih ali negospodarskih panog, ki imajo v posamezni 
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regiji največ pogojev. To pa lahko poda le dobro preštudiran in pripravljen 
regionalni plan. Prav bi bilo, da se kot sokrojitelji razvite družbene ureditve 
zavedamo pomembnosti regionalnega planiranja za nadaljnji razvoj ter da 
enkrat s predpisom uveljavimo konkretne oblike s tega področja. Tako uzako- 
njena načela pa morajo biti v polni meri upoštevana pri delu upravnih in 
skupščinskih organov. 

Predlagam, da se v točko 4. b za prvim odstavkom vnese nov stavek, ki 
naj bi se glasil: »Osnovo za vodenje takšne politike naj bi predstavljali regio- 
nalni plani.« 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ne želi nihče razpravljati? Prosim predstavnika pristojnega odbora, da 
se izjavi o amandmaju, ali ga sprejme ali ne. 

Miran Košmelj: Treba je najprej ugotoviti, da predlagatelj sklepa 
ni več odbor, ampak komisija, ki sita jo imenovala oba zbora. V imenu komisije 
pa ne morem sprejeti tega amandmaja zaradi tega, ker se komisija danes ne 
more sestati, ker so trije člani komisije člani Gospodarskega zbora. Ce Repu- 
bliški zbor sodi, da bi bilo trelba k predlaganemu besedilu dodati še to formu- 
lacijo, potem mislim, da ne preostane drugo, kot da se sklepanje o predlogu 
komisije ponovno odloži na prihodnjo sejo, ki bo menda 30. junija in da v tem 
času skličemo komisijo. Ne glede na to pa mislim., kolikor bi poudarek na 
regionalnem planiranju vendarle kazalo dati, v te smernice, da ga seveda ni 
mogoče sprejeti pod točko 4 kakor jaz to razumem, ker se ta poudarek na regio- 
nalno planiranje nanaša na celotni družbeni razvoj, ne pa samo na tiste gospo- 
darske dejavnosti, o katerih govori točka 4.b, ki se, kot pravi ta točka, sicer 
lahko ustrezno razvijajo brez posebne družbene intervencije, ki so se pa doslej, 
zaradi takih in drugih razlogov prepočasi razvijale. To velja zlasti za turizem, 
storitvene dejavnosti, kmetijstvo1, gozdarstvo', stanovanjsko, komunalno in vodno 
gospodarstvo. Menim, da predlagatelj amandmaja v tem primeru ni mislil, da 
bi bil ta poudarek potreben samo za omenjene dejavnosti, ampak za celoten 
družbeni raztvoj. Kot sem že rekel, v imenu komisije amandmaja ne morem spre- 
jeti, ker nisem za to pooblaščen, in ker je predlagatelj komisija ne pa odibor za 
družbeni plan, finance in proračun. Ce zbor sodi, da je besedilo amandmaja 
utemeljeno', potem je treba razpravo ponovno odložiti in omogočiti, da se skliče 
komisija. 

Predsednik Tine Remškar: Kot poročevalec komisije smatraš, da 
tega amandmaja ne moreš sprejeti. 

Miran Košmelj: Ne morem. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala. Prosim, kdo želi besedo? Prosim. 
Besedo ima Zdenka Jurančič. 

Zdenka Jurančič: Če dovolite, bi poskušala pojasniti pojem, ki je 
zapisan v točki 4. c, da bo za ostala gospodarska področja treba izdelati ustrezne 
analize, ki naj pokažejo, katere gospodarske dejavnosti imajo v SR Sloveniji 
največje možnosti za uspešno gospodarjenje in bi jih zato kazalo v bodoče 
podpirati. 
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Smatram, da bi te analize danes ko razpravljamo o smernicah družbeno- 
gospodarske politike do leta 1970, morale biti že izdelane, tako da bi vse ostale 
panoge gospodarstva, ki niso pod točko 4 b navedene, morale že danes vedeti, kako 
naj se usmerjajo v svojem razvoju. Če pa to do danes še oni urejeno, pa pred- 
lagam našemu zboru, da naroči Izvršnemu svetu, da naj izdela v kratkem 
roku te analize. Do konca leta bi morala naša podjetja že vedeti, kako naj se 
orientirajo. Plan bi moral nakazati smer razvoja posameznim panogam oziroma 
dati bi moral vsaj smernice, ki bi temeljile na konkretnih in zelo strokovnih 
analizah, ki bi bile določene v pomoč pri izdelavi lastnih planov v podjetjih. 

Predsednik Tine Remškar: Kot razumem, to kar predlagaš, je že 
osvojeno, ker to, kar obravnavamo, so sklepi zibora za sestavo plana, [ki že vse- 
bujejo taka naročila, kot jih predlagaš v svoji razpravi. 

Zdenka Jurančič (iz klopi): Ali so analize že izdelane, ali pa so 
šele naročene? 

Predsednik Tine Remškar: Ne! Republiški zbor s tem sklepom na- 
roča Izvršnemu svetu, da to naredi. 

Zd e n k a Jurančič (iz klopi): V kakšnem roku se bo ta naloga 
opravila? 

Predsednik Tine Remškar: Do predložitve plana, glede roka pa bo 
odločal Republiški zbor. 

Zdenka Jurančič (iz klopi): Hvala. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? Besedo ima 
dr. Josip Globevnik. 

Dr. Josip Globevnik: Tovariš predsednik! Predlagam, da se ta 
amandma ne sprejme. Pred nami je pravzaprav samo predlog sklepov o osnov- 
nih ciljih družbeno gospodarske politike, ki naj bo v planu sprejeta. Mislim, 
da bi bilo nepravilno stvar ponovno odlagati, ker je nujno-, da se na podlagi 
teh smernic pripravi plan. Kolikor pa bi plan ne upošteval konkretnih pred- 
logov posameznih poslancev, naj se razpravlja o tem ob priliki sprejemanja 
predloga družbenega plana samega. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, želi še kdo besedo? Ali tovariš 
inž. Barle vztraja pri predlogu amandmaja. 

Inž. Matevž Barle (iz klopi): Vztrajam pri svojem predlogu, sem pa 
mnenja, da naj pojem »regionalno planiranje« zajame celotno gospodarsko 
področje in np le področja pod točko 4 b. 

Predsednik Tine Remškar: Ali s tem spreminjaš svoj amandma in 
vztrajaš pri njem. 

Inž. Matevž Barle: Razširjam in vztrajam. 
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Predsednik Tine Remškar: Tovariš Globevnik predlaga, da se amand- 
ma ne sprejme. Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 

Ce ne, dajem na glasovanje oba predloga. Najprej predlog amandmaja 
inž. Matevža Barleta, da se z amandmajem kot je bil dan k točki 4 b, dostavi 
besedilo: »Osnove za vodenje takšne politike naj bi predstavljali regionalni 
plani«. (K besedilu se prijavi poslanec inž. Veljko Križnik.) Prosim. 

Inž. Veljko Križnik (iz klopi): Poslanec naj svoj amandma ponovno 
formulira, ker sedaj ne vemo, za kaj glasujemo. 

Predsednik Tine Remškar: Predložen je amandma, da se vstavi 
v točko 4 b za prvim odstavkom »Osnove za vodenje takšne politike naj bi 
predstavljali regionalni plani«. Ali je tako? (inž. Matevž Barle: da.) Tak amand- 
ma imam sedaj predložen v pismeni obliki, zato dajem ta amandma na gla- 
sovanje! 

Kdor je za to, da se v točki 4 b, za prvim odstavkom dostavi besedilo « Osnove 
za vodenje takšne politike naj bi predstavljali regionalni plani«, naj prosim 
dvigne roko? (23 poslancev dvigne roko.) Prosim, kdo je proti? (39 poslancev.) 
Se je kdo vzdržal? (8 poslancev.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 

Dajem predlog sklepov na glasovanje. Prosim, kdor je za predložene sklepe, 
da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog sklepov o smernicah 
družbeno-gospodarske politike, ki mora biti izražena v planu družbenoeko- 
nomskega razvoja SR Slovenije v obdobju do leta 1970. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1965. 

Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1965 so obravnavali 
vsi odbori Republiškega zbora. Odbor ža organizacijsko-politična vprašanja pa 
je dal zboru pismeno poročilo, ki je izdelano na podlagi poročil ostalih odborov 
in pa razprave na seji odbora. 

Ali želi poročevalec odbora za organizacijsko-politična vprašanja oziroma 
poročevalci drugih odborov, ki so obravnavali poročilo Izvršnega sveta, svoja 
poročila še ustno obrazložiti? (Ne želijo.) Zato pričenjam razpravo. Prosim kdo 
želi besedo? Besedo ima tovariš Radoslav Jonak. 

Radoslav Jonak: Čeprav je poročilo zasnovano na 190. členu ustave 
in se pridružujem mnenju odbora, da nekatera vprašanja po svoji vsebini ne 
ustrezajo, mislim, da .bi analogno 190. členu ustave moralo poročilo Izvršnega 
sveta izpolniti določene dolžnosti, ki jih ima po 186. členu taksativno naštete, ki 
pa v poročilu — zdi se mi — niso v celoti zajete. Ne glede na to se pridružujem 
predlogu, da je treba glede na ogromno delo, ki je bilo izvršeno, poročilo spre- 
jeti. Vendar se mi zdi, da bi se morali pogovoriti o nekaterih vprašanjih, ki 
me motijo, tako kot so pravzaprav motile naš odbor. To je vprašanje notranje 
organizacije Izvršnega sveta. 

Dovolite, da bi čisto na kratko rekapiituliral, kako izgleda ta organizacija. 
Izvršni svet ima, kot je rečeno v poročilu: 11 članov Izvršnega sveta, 5 stalnih 
odborov, 19 stalnih in začasnih komisij, 6 sekretariatov Izvršnega sveta, kabinet, 
posebne samostojne funkcionarje in samostojne urade, 20 republiških sekreta- 
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riatov, 7 upravnih zavodov, eno upravo, 13 komisij itd. Pridružujem se mnenju 
odbora, da je po vsej verjetnost zlasti po sprejemu ustave;, nastala ob novi 
organizaciji Skupščine tudi neka specifična potreba po drugačni organizaciji 
Izvršnega sveta. Menim, da se pri vrhu v republiki stvari vse preveč duplirajo 
in da imamo preštavilne odbore. Ce k tem odborom, ki jih imamo v vseh zborih 
Skupščine in v Skupščini kot celoti, ter pri Izvršnem svetu, prištejemo še razne 
odbore in komisije itd., Centralnega komiteja ZKS, Zveze sindikatov, Sociali- 
stične zveze, vidimo, 'da imamo zelo obsežen aparat, kjer več ali manj o enih 
in istih vprašanjih, v različnih odborih in z istih gledišč, spet več ah manj 
eni in isti ljudje razpravljajo' o istih zadevah. Ne morem pa si predstavljati 
široke demokracije in širokih razprav tako, da tu na vrhu na široko razprav- 
ljamo o problemih. Nasprotno, to zadeva tudi metode našega dela. Toda dovo- 
lite mi, da povem svoje mnenje glede naših razprav. Namesto, da se orientiramo 
v vse bolj kvalitetne razprave, se mi zdi, da naše razprave prehajajo v kvanti- 
teto, ki nikakor ni na mestu. Zato menim, da bi naš zbor moral razpravljati 
tudi v metodah našega dela. Namesto, da bi skupaj z našimi državljani raz- 
pravljali in pretresali probleme, se sestajamo med seboj in na veliko razprav- 
ljamo, pri tem pa se sklicujemo na neko javno mnenje, ki ga najbolj pogosto 
niti ne poznamo. 

Moti me pri tem tudi to, da na primer še sedaj nimamo poslovnika o delu 
Skupščine in Republiškega zbora, čeprav teče že četrto leto in bo kmalu potekla 
mandatna doba že drugi skupini poslancev. Ne vem kako bi mi gledali na neko 
delovno organizacijo in kakšen odnos bi imeli do nje, ki svojega statuta v štirih 
letih ne bi bila sposobna sprejeti. Mi sami pa ne moremo urediti svojega poslov- 
nika v štirih letih. 

Glede na to se pridružujem mnenju, ker ne poznam temeljito dela Izvršnega 
sveta in ne mislim pri tem samo na uslužbenski aparat, dasi je ob teh organi- 
zacijskih telesih, gotovo pri vsakem odboru in komisiji gotovo nekaj uslužben- 
cev, da se zares temeljito pretrese organizacija in metoda dela tako Skupščine 
kot Izvršnega sveta,. Da bi obe instituciji še nadalje razvijali v tej smeri, se mi 
res ne zdi najbolj smotrno. Razmejiti bi morali delo med Skupščino in Izvršnim 
svetom in tudi med različnimi političnimi organizacijami. Svoje sile in poten- 
.cialne politične možnosti, ki jih imamo v naših ljudeh in v naših funkcionarjih, 
ki delujejo tu na vrhu, pa usmeriti v to, da bodo delali na terenu. 

Oprostite, imam še pripombo, in sicer v zvezi s profesionalnimi poslanci, 
ki so stalno vezani na delo v Skupščini, sem za to, da imamo profesionalne 
poslance, ker jih potrebujemo, menim pa, da naj poslanec, ki ni funkcionar od- 
bora, zbora ali Skupščine, ne sedi v prostorih Skupščine, ampak naj bo v .svoji 
občini in naj rešuje probleme tam, kjer so ljudje in kjer problemi nastajajo, ne pa 
da stvari tu kabinetsko rešujejo. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo. Ce ne želi nihče 
razpravljati, menim, da Republiški zbor na osnovi poročila odobrava delo Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1965. 

Inž. Ivica Kavčič (iz klopi): Mislim, da ne moremo samo ugotoviti, 
da je zbor v celoti odobril delo Izvršnega sveta za leto 1965, ampak je treba 
upoštevati tudi pripombe odbora in pripombe, ki jih je dal na zboru poslanec 
Radoslav Jonak. 



35. seja 

Predsednik Tine Remškar: Prosim za konkreten predlog? 

Inž. Ivica Kavčič: Konkretnega predloga nisem formulirala, upošte- 
vati pa je treba pripombe odbora in poslanca Radoslava Jonaka. 

Predsednik Tine Remškar: Poročilo odbora je sestavni del doku- 
menta, ki je sprejet. Ali imaš še kakšen konkreten predlog? Saj to, kar je 
tovariš Jonak predlagal, je vsebovano že v poročilu odbora in simo to sprejeli. 
Drugega konkretnega predloga pa v tej zvezi ni bilo. Ali se strinjaš s tem 
zaključkom. 

Inž. Ivica Kavčič: Se strinjam. 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 4. točko dnevnega 
reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o 
izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1965. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za 
svojega predstavnika določil Miloša Oprešnika, republiškega sekretarja za 
finance. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati k predlogu zakona še ustno 
obrazložitev. (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Miloš Oprešnik. 

Miloš Oprešnik: Tovarišice in tovariši poslanci. Predlog zaključnega 
računa republiškega proračuna verno kaže na probleme financiranja republiških 
potreb v letu 1965. To potrjujejo podatki o spremembah v proračunu za to leto 
in sama realizacija dohodkov proračuna. 

Leto 1965 je značilno po ukrepih za zmanjšanje splošne, zlasti proračunske 
potrošnje. Ti ukrepi pa so glede na ekstenzivno proračunsko potrošnjo v prejš- 
njih letih omogočili premike in določene procese, ki so se zdeli v okviru 
republiškega proračuna še pred časom težko verjetni. Predvidena proračunska 
potrošnja po proračunu, ki je bil sprejet v začetku leta, je znašala 50 milijard. 
S temi sredstvi so bile pokrite vse obveznosti republike, ki so bile sprejete 
skoraj hkrati s sprejetjem republiškega proračuna. Tako že v sprejetem prora- 
čunu niso bile krite vse potrebe za okoli 3,4 milijarde. 

Z ukrepi o povečanju proračunske rezerve od aprila lanskega leta dalje, 
od 1 na 6'0/o se je stanje še poslabšalo. Izvršni svet je zato že v maju lanskega 
leta začasno zmanjšal razporejena sredstva v proračunu za 2,6 milijarde, s 
čimer pa še niso bile krite vse potrebe in obveznosti republike. Z ukrepi za 
izvedbo gospodarske reforme pa je zmanjšanje stopnje prispevkov iz osebnega 
dohodka nujno terjalo revizijo postavk republiškega proračuna za lansko leto. 
Rebalansi proračuna, ki ga je sprejela Skupščina v septembru lanskega leta, 
je predvideval proračunske dohodke republike v višini skoraj 47 milijard. Za- 
radi močnega pritiska potrošnikov proračunskih sredstev tudi z rebalansom ni 
bilo mogoče zagotoviti sredstev za plačilo vseh obveznosti. Planirani dohodki 
po rebalansu proračuna niso bili doseženi. Izpad znaša 3,9 milijiarde ali 9 °/o od 
planiranih dohodkov. Znižanje dohodkov po rebalansu na eni strani in soraz- 
merno velik izpadi dohodkov po prvem avgustu leta 1965 na 'drugi strani sta 
probleme potrošnje sredstev republiškega proračuna še bolj zaostrila. Od skupne 
realizirane potrošnje sredstev republiškega proračuna v lanskem letu v višini 
43 milijard je odpadlo čez 26'9/o' na šolstvo in kulturo, proisveto in znanost. Na 
potrošnjo za delo državnih organov je odpadlo okoli 32'%>, za financiranje 
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dopolnilnih sredstev občinam pa več kot 24 '"/a. Pri vseh treh skupinah prora- 
čunske potrošnje je prišlo v realizacijo do povečanja njihovih deležev, ki so 
skupno dosegli 83%» vse proračunske potrošnje v lanskem, letu. Za vse druge 
namene, kot za socialno varstvo, zdravstvo, negospodarske investicije, družbeno- 
politične organizacije, društva, za gospodarske posege in ostalo pa je šlo 17°/o 
proračunskih sredstev. V tem pa se kaže tudi težina problemov pri financiranju 
republiških potreb. 

Taka struktura proračunske potrošnje v letu 1965 je bila tudi med glavnimi 
problemi pri sestavljanju in sprejemanju proračuna za letošnje leto<. Omenjen 
okvir proračunskih sredstev, ki je neposredno vezan z razvojem gospodarstva, 
ni omogočal, da bi se v proračunu za leto 1966 zagotovila sredstva za kritje 
vseh obveznosti, ki so ostale nekrite v lanskem letu. Iz poročila k zaključnemu 
računu je razvidno, da je ostalo iz leta 1965 neplačanih obveznosti v višini 
4,5 milijarde in sicer brez obveznosti za negospodarske investicije. Za kritje 
omenjenih obveznosti je predvideno v proračunu za leto 1966 posebej 2,8 mili- 
jarde, več kot pol milijarde pa bodo krili organi iz sredstev za leto1 1966. Nekrito 
pa ostane skoraj 1,1 milijarde s tem, da se ta sredstva zagotove v proračunu 
za leto 1966. 

Tako z rebalansom republiškega proračuna za leto 1965, kakor tudi s proraču- 
nom za leto 1966, so bili izvršeni nekateri premiki v strukturi proračunske potroš- 
nje. Vendar pa bo treba že v letošnjem letu stremeti za nadaljnjimi spremembami 
v tej smeri. Dejstvo pa je, da se, je z zadnjimi dvemi premiki in to ob zniževanju 
mase dohodkov zagotavljala nadpovprečna dinamika rasti izdatkov za šolstvo, 
deloma za znanost in kulturo, za reševanje nekaterih problemov na področju 
notranjih zadev itd. Hkrati pa seveda raste postavka glede plačil obveznosti 
ob popolnem izpadu negospodarskih investicij iz čistih proračunskih sredstev. 
Taka struktura proračunskih izdatkov pa bo morala postati še bolj značilna za 
republiški proračun v letu 1967. 

Gibanje proizvodnje v letošnjem letu zaostaja za planiranim nivojem. Po- 
sledice tega se kažejo tudi v oblikovanju sredstev za proračunsko potrošnjo. 

Po podatkih o izvršitvi republiškega proračuna za razdobje januar—maj 
letošnjega leta so dohodki v tekoči dinamiki v zaostanku za okoli 9,6 poenov, 
Zaradi takega zaostajanja doseženih dohodkov za planiranimi, je Izvršni svet 
nedavno z odlokom začasno zmanjšal razporejena sredstva v republiškem pro- 
računu za letošnje leto za okoli 2,4 milijarde, to je skupno za 5!°/o. Ta odlok 
temelji na ponovni oceni proračunskih dohodkov na osnovi realizacije, kakršna 
je bila dosežena v prvih štirih mesecih letošnjega leta. Pri tem računamo, da 
bo realiziranih 95'%> planiranih dohodkov, dočim ocenjujemo izpad prispevka 
iz osebnega dohodka na okoli 4%. Čeprav je bil v prvih petih mesecih pri 
osebnih dohodkih dejansko dosežen indeks povečanja 135, pa računamo z nekaj 
nižjo realizacijo pri republiškem davku od prodaje blaga na drobno in pri deležu 
republike pri zveznem prometnem davku. 

Na tej osnovi so bila za 5 "Vo znižana sredstva za redno dejavnost republiških 
organov in splošna dopolnilna sredstva, razen sredstev za osebne dohodke milice. 
Sredstva za druge namene republiških organov so bila znižana za 10 %>, razen 
sredstev za pogodbeno investiranje zavodov družbenih služb republiškega sekre- 
tariata za prosveto in kulturo in sredstev za druge namene republiškega sekre- 
tariata za notranje zadeve, ki so bila znižana za 5 °/o. Posebej so bila začasno 
zmanjšana sredstva cestnega sklada v absolutnem znesku za čez 300 milijonov. 
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Sredstva ostalim skladom se znižujejo v skladu z gibanjem dohodkov republi- 
škega proračuna. 

Celotna proračunska sredstva, ki se formirajo v Sloveniji, so bila za leto 1965 
ob rebalansu ocenjena na 136 milijard, dočim je bilo realiziranih 129 milijard. 
Od tega znižanja za 7 milijard dinarjev odpade čez dve milijardi na federacijo, 
4 milijarde na republiko in 1 milijarda na občine. Različna stopnja realizacije 
občinskih in republiškega proračuna v letu 1965 se je končno pokazalo v močno 
upadajoči tendenci deleža republiškega proračuna v vseh proračunskih dohodkih 
Slovenije. Ta delež je v začetku 1965. leta, ob sprejemanju proračuna znašal 
35,7%, ob sprejemanju rebalansa je dosegel 34,4%, dočim je po realizaciji 
proračuna leta 1965 znašal le še 32,2%. 

V 1964. do 1965. letu znaša povečanje proračunskih sredstev v posameznih 
občinah zelo različno od 2 % pa vse do 46 %. Delovanje novega sistema financi- 
ranja družbeno'-jpolitičnih skupnosti, ki naj bi izraziteje stimuliral produktivnost 
predvsem preko prispevka iz osebnega dohodka, pa je bilo v znatni meri postav- 
ljeno v nove pogoje, predvsem z bistvenim znižanjem stopenj tega prispevka. 
Pri tem pa moramo upoštevati, da se prav ta dohodek močneje realizira v gospo- 
darsko razvitejših občinah in predstavlja več kot polovico vseh njihovih do- 
hodkov. 

Dopolnilna sredstva občin znašajo v globalu 8,5 °A» vseh proračunskih dohod- 
kov, s katerimi so občine razpolagale v lanskem letu. Pri nekaterih občinah 
odigravajo dopolnilna sredstva veliko vlogo, saj dosegajo v njihovi strukturi 
celo do 48 ®/o vseh proračunskih dohodkov. V teh pogojih so, predvsem kot 
posledica neenotnega sistema oblikovanja proračunske potrošnje v posameznih 
bivših okrajih, ostale določene ekonomsko ne 'dovolj utemeljene razlike v pro- 
računski potrošnji, če tako rečem, računamo na glavo prebivalca v teh občinah. 

Ne glede na ostale momente v močno zaostrenih pogojih lanskega leta ni 
bilo mogoče v prvem letu novega proračunskega sistema bistveno spremeniti 
omenjenih odnosov. Predvsem pa mislim, da so izredno heterogeni elementi na 
področju financiranja šolstva preprečevali, da bi ta pokazovalec sploh dobil 
širše priznanje. Glede na dejstvo, da se je v letu 1965 čez 40% celotnih sred- 
stev občinskih proračunov porabilo za šolstvo, ponekod pa celo okoli 50%, pa 
bo mogoče z novim sistemom financiranja, z znatno širšo uveljavo, vezati tako 
ali drugačno dopolnjevanje sredstev občinskih proračunov prav na ta pokazo- 
valec, to je na proračunsko potrošnjo na prebivalca. V zvezi s tem in v zvezi 
z novim sistemom financiranja šolstva pa bo Izvršni svet še pred sestavljanjem 
proračuna za leto 1966 v celoti proučil nove pogoje oblikovanja potrošnje v 
občinah, zlasti s stališči za reševanje nekaterih osnovnih nalog na področju 
financiranja iz sredstev republiškega proračuna. Med te spada tudi vprašanje 
obveznosti, o čemer so razpravljali, oziroma sprejeli stališča tudi posamezni 
odbori Skupščine. V tej zvezi pa menim, da bodo morale tudi občine na temelju 
nedavno sprejetih stališč Zvezne skupščine podrobneje pregledati realizacijo 
svojih proračunskih dohodkov, oceniti ta gibanja do konca letošnjega leta in 
uskladiti potrošnjo z možnostmi oblikovanja proračunskih sredstev. 

Ob sprejemanju stopnje proračunskega prispevka republiškega proračuna za 
leto 1966 in ob ugotavljanju dopolnilnih sredstev smo računali s povečanjem 
sredstev občinskih proračunov za okoli 5 %. Skupno povečanje v začetku leta 
sprejetih občinskih proračunov pa dosega 4%. Pri tem so nekatere občine spre- 
jele svoje proračune, ki so bili celo nižji od lanskoletnih. Dočim je v republiškem 
proračunu, ki je v oeloti računal s povečanjem le za 1,6 %, v prvih petih mese- 
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cih realizirana slaba tretjina letnega plana dohodkov, pa dosega realizacija 
dohodkov občinskih proračunov do konca maja 37i0/o letnega plana. Taka reali- 
zacija kaže, da bodo morale nekatere občine ob ponovnih ocenah za leto 1966 
zvišati sprejete proračune. Prav v zvezi s tem pa bi rad opozoril na možnost 
in potrebo, da bi vsa tako pridobljena sredstva usmerjali v rezervne sklade. 
Na ta način bi bilo mogoče ustvariti zdravo izhodiščno osnovo za gospodarjenje 
v novih pogojih kreditne politike, ki onemogoča vsakršno kreditiranje neenako- 
mernega priliva proračunskih dohodkov iz sredstev emisije. 

Priprava na te pogoje proračunske potrošnje bo predstavljala tudi in 
morda predvsem za republiški proračun zelo težaven problem zlasti v strukturi 
dohodkov čistega proračuna v letu 1967, ko bodo nihanja v prilivu sredstev še 
znatno1 večja in bodo zato tudi nekoliko večje potrebe po občasnih obratnih 
sredstvih. 

Ob koncu bi se rad še dotaknil tolikokrat izpodbijane tako imenovane ne- 
realne ocene stopnje rasti gospodarstva, ki se žal najbolj pogosto pojavlja le 
v zvezi s proračunsko potrošnjo. Mislim predvsem na gibanje industrijske pro- 
izvodnje. Znana nam je padajoča stopnja rasti industrijske proizvodnje v zad- 
njih mesecih lanskega leta, ki pa se še izraziteje kaže v letošnjem letu, tako 
da znaša v prvih 5 mesecih v primerjavi z enakim razdobjem lanskega leta 
le še 2,9 %. Najpomembnejši proračunski dohodki so zelo neposredno odvisni 
prav od gibanja te proizvodnje. Letošnja realizacija proračunskih dohodkov pa 

* kaže, da se še kljub neugoidni tendenci v proizvodnji ohranjajo dosežene pozi- 
cije na strani dohodkov. Morda nasprotno dejstvo sili v vse večje razprave o 
delitvi proračunskih dohodkov,, o njihovem parceliranju in fiksiranju, nekako 
ob strani pa ostaja vprašanje proizvodnje. 

Na primer letos planirano stopnjo rasti, ki znaša okoli 7 °/o, bi le težko 
označili kot nerealno, ki v pogojih reforme, z orientacijo na modernizacijo 
industrije in na stabilizacijo gospodarstva po svoji definiciji negira vsakršno 
istovetenje stabilizacije s stagnacijo in ki sama po sebi pomeni nestabilnost. 
Pri tem nikakor ne mislim na konkretno številko, na odstotek, pač pa na ten- 
denco padajoče stopnje rasti. Proti tej tendenci pa prav sedanji pogoji odpirajo 
možnosti in postavljajo zahtevo po dinamični rasti razvoja, da naporov in 
zahtev za tako imenovano racionalizacijo splošne in proračunske potrošnje, ki 
so lahko zelo različni in so različni, ne moremo ločiti od enotno organiziranih 
in širokih naporov vseh subjektivnih sil za dinamično rast industrijske pro- 
izvodnje v Sloveniji. 

V imenu Izvršnega sveta prosim, da Republiški zbor sprejme predlog za- 
kona o zaključnem računu republiškega proračuna za leto 1965. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona in predlog zaključnega 
računa o izvršitvi proračuna za leto 1965 sta obravnavala odbor za družbeni 
plan, finance in poračun, in pa zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila 
pismeno poročilo. 

Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno obrazložitev? 
(Ne.) Prosim poročevalca odbora, da se izjavi o amandmaju zakonodajno-pravne 
komisije k 3. členu predloga zakona. (Se strinja.) 

Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Zaključu- 
jem 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 glasovanja? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o 
zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1965. Predlagam 
30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.10 in se je nadaljevala ob 10.50.) 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 5. točko dnevnega 
reda, na razpravo o nekaterih problemih s področja socialnega zavarovanja. 

Gradivo za to točko dnevnega reda in sicer poročilo o poslovanju social- 
nega zavarovanja v letu 1965 je Skupščini SR Slovenije predložila Republiška 
skupnost socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije. Kot svojega predstav— 
nika je skupnost določila tovarašico Dolfko Boštjančič. Ali želi predstavnik 
skupnosti dati šie ustno obrazložitev ? (Da.) Besedo ima tovairišica Dolfka 
Boštjančič. 

Dolfka Boštjančič: Iz poročila o poslovanju socialnega zavarovanja 
v preteklem letu je razvidno, da se je samoupravljanje v tej družbeni dejav- 
nosti nadalje razvilo, kar je obenem rezultat uveljavljanja novih samoupravnih 
pravic po temeljnem zakonu o pokojninskem zavarovanju in temeljnem zakonu 
o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja. Kljub tej pozitivni ugo- 
tovitvi glede same smeri družbenega razvoja pa nas nekateri nerešeni problemi 
silijo, da še bolj smelo povečamo odgovornost in pravice samostojnega urejanja 
na osnovi samouprave v ožji ali širši rizični skupnosti. Naj navedem nekatera 
protislovja, ki zahtevajo boljše ureditve: 

za zbiranje sredstev in bilančno' ravnotežje skladov so odgovorni zava- 
rovanci sami, ni pa jim dana možnost, da tudi učinkovito delujejo v smeri, samo- 
stojnega urejanja pravic niti v zdravstvenem niti popolnoma v invalidsko-po- 
kojninskem zavarovanju; 

— tudi sam temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju je nedosleden in 
v protislovju s svojimi osnovnimi določili. Prevedba, ki s svojimi posledicami 
močno prizadene upokojence naše republike, je enotna za vso federacijo z enot- 
nim prevedbenim količnikom, medtem ko je valorizacijo pokojnin, kar pa je 
tudi prevedba po svojem bistvu, prepustil zakon samoupravnim organizacijam 
v republiški skupnosti. 

Pravice samoupravnih organov skupnosti je torej treba razvijati v vseh 
smereh, ne samo glede obveznosti do skladov, temveč tudi do pravic, ki jih 
ti skladi jemljejo nase, bodisi po zakonu ali po sklepih samoupravnih organov 
socialnega zavarovanja. To pa pomeni obenem realizacijo ustavnih načel in sta- 
lišč zveze komunistov, kjer je zelo jasno opredeljen družbeni značaj socialnega 
zavarovanja ter poziv, da se na tem področju čim prej in čim bolje razvijajo 
novi samoupravni odnosi. V tej luči je treba gledati tudi odgovornost samo- 
upravnih organov socialnega zavarovanja v Sloveniji, ki čestokrat kljub vsej 
iniciativi niso bili sposobni ali pa niso mogli reševati nekaterih zelo- perečih 
problemov na vseh področjih socialnega zavarovanja, o katerih govori poročilo. 
Naj navedem in obnovim le nekatere izmed problemov: 

1. Očividno je največji problem, ki prizadene naše upokojence, nesorazmer- 
je med povprečnim osebnim dohodkom v naši republiki in pokojnino po pre- 
vedbi. Posebej velja to za upokojence, upokojene po splošnih predpisih pred 
sprejetjem novega temeljnega zakona. To nesorazmerje je sicer obstojalo že 

2* 
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prej, s prevedbo pa se je razlika povečala, namesto ublažila. Zaostajanje pokoj- 
nine pa republiška skupnost socialnega zavarovanja ne more popraviti z nobeno 
valorizacijo, ker je startno osnovo v letu 1965 določila že prevedba sama po 
zveznih količnikih. Torej, z republiškim valorizacijskim količnikom se ta anoma- 
lija ne da odpraviti in je potrebno, da se v zvezni zakonodaji predvidijo poobla- 
stila za saniranje tega stanja. 

2. Stalno menjanje predpisov o pravicah upokojencev posameznih katego- 
rij povzroča stalno večanje izdatkov skladov. Poleg tega pa odrekanje obvezno- 
sti s strani federacije, za katere je bila zadolžena z zveznim zakonom, zmanjšuje 
dotok sredstev in povzroča velike finančne težave v poslovanju skladov. Zato 
je treba tudi v pokojninskem zavarovanju izvršiti celovito oceno instrumentov 
in ločiti izdatke, ki so dani po občih načelih od tistih, ki sestavljajo izjeme in 
jih določa družbeno-politična skupnost. Ta naj tudi nosi njihovo breme. S tem 
se sicer celotna obremenitev družbe ne bo zmanjšala, čisti pa bodo računi med 
zavarovanjem, ki je odraz načela delitva po delu in večjimi pravicami, ki so 
dane na podlagi drugih kriterijev in drugih predpisov. 

3. Izjemen ukrep limitiranja skupne prispevne stopnje, katerega se je 
poslužila federacija dvakrat v preteklem letu in sicer prvič od 24,0'% na 22,5 '%> 
in drugič na 20,5%, vsekakor ne upošteva specifičnosti razvoja in gospodar- 
ske razvitosti posameznih območij v naši državi, ker je nevzdržno, da se ob 
limitiranju stopnje hkrati nalagajo skladu nova bremena, ki evidentno spadajo 
v stroške tistega, ki jih predpisuje. Polno odgovornost republik in samouprav- 
nih organov socialnega zavarovanja glede nastalih posledic — deficit in slično 
— ki pa morajo biti kriti iz nacionalnega gospodarstva, še bolj utemeljeno zahte- 
vajo ukinitev tega, sicer izjemnega ukrepa, ob uvedbi gospodarske reforme. 

4. Ugotoviti je treba, da omejitev skupne prispevne stopnje v preteklem 
letu ni bistveno znižala sredstev za zdravstveno zavarovanje oziroma zdravstveno 
službo, ker se osnovna stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje v prete- 
klem letu ni menjala, oziroma je, skupno vzeto, še nekoliko višja kot je bila 
v letu 1965, od 8,2 nasproti 8 v letu 1964, To seveda ne pomeni, da se na tem 
področju s tem v zvezi tudi zdravstveni službi niso pričeli procesi, ki naj 
zagotove bolj racionalno poslovanje v zdravstvenem varstvu. Ni pa opravičila 
za primanjkljaj nekaterih komunalnih skupnosti v preteklem letu, kar je tudi 
posledica miselnosti ob reorganizacijah, ki je sicer delno pokrit iz rezerv teh 
skladov, nekaj tega primanjkljaja pa že dodatno bremeni aktivne zavarovance 
v obliki izrednega prispevka, kot je to npr. na območju Celja in še nerešen 
spor na območju bivše komunalne skupnosti Ljubljana-Vič-Grosuplje. 

5. Omejitev osnovnih prispevnih stopenj v dolgoročnem zavarovanju pa 
je v II. polletju povzročila stalen deficit skladov in črpanje rezerv, ki so bile 
v začetku reforme razmeroma velike, so se pa v II. polovici lanskega leta zni- 
žale za skoraj 6 milijard din za kritje letnega primanjkljaja invalidsko-pokoj- 
ninskega zavarovanja in skladov otroškega dodatka. 

Razumljivo je, da so bili vsi ti in slični problemi prisotni pri načrtovanju 
dejavnosti socialnega zavarovanja za leto 1966. Osnovna finančna skrb je bila, 
kako zagotoviti sredstva za povečane izdatke, posebno v invalidsko-pokojnin- 
skem zavarovanju in kako doseči stabilizacijo stroškov za zdravstveno zavaro- 
vanje. Osnovna delitev skupne osnovne prispevne stopnje se je spremenila tako, 
da se je znižala za zdravstveno zavarovanje od 8 fl/o na 7®/o, povečala pa za 
invalidsko-pokojninsko zavarovanje od 10,8 %> na 11,4 °/o in otroški dodatek 
od 1,7 na 2,10 °/o. Tako razporejena skupna prispevna stopnja naj bi s skrajnim 
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varčevanjem v zdravstvu zagotovila dovolj sredstev tako za zdravstveno varstvo 
kakor tudi za normalno poslovanje skladov dolgoročnega zavarovanja. 

Realizacija dohodkov in izdatkov za prvih 5 mesecev letošnjega leta pa 
že kaže odklon od zastavljenega načrta. Skupni dohodki vseh skladov socialnega 
zavarovanja v SR Sloveniji so doseženi le 36,6 fl/o, izdatki pa že 41,6 °/o letnega 
načrta. Skupni primanjkljaj vseh skladov socialnega zavarovanja znaša v tem 
času skoraj 9900 milijonov S dinarjev. 

Največja razlika med dohodki in izdatki se pojavlja v skladu invalidsko- 
pokojninskega zavarovanja, kjer je bilo v tem obdobju 31,3 milijarde dinarjev 
dohodkov, ter že 38,3 milijarde izdatkov, torej primanjkljaj v 5 mesecih skoraj 
7 milijard dinarjev. Čeprav se v tem obdobju redno pojavlja razlika med dina- 
miko dohodkov in dinamiko izdatkov, se ocenjuje, da dohodki niso v pričako- 
vani dinamiki (manj osebnih dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za 
sklad), dočim je dinamika izdatkov močno presežena in ima tendenco še 
nadaljnje rasti iz naslednjih glavnih vzrokov: . 

— doseženo je večje število uživalcev denarnih dajatev (pokojnin) kot je 
bilo pričakovano in načrtovano — to pomeni, da je bil zvišan pritok upo- 
kojencev; 

— nove upokojitve vplivajo na višino izdatkov tudi zaradi večjega povpreč- 
ja sedaj ugotovljenih novejših pokojnin; 

— z novelo zakona bo izplačana ponovna višja valorizacija vojaškim upo- 
kojencem in izvršena nova prevedba upokojencev -—■ uslužbencev tajniš ev za 
notranje zadeve, kakor tudi nekatere posamezne skupine upokojencev, upoko- 
jenih izpred obdobja 1962 to je med obdobjem 1958. do 1962. leta. 

Vse to vpliva na finančni načrt sklada že v taki meri, da ocenjuje repu- 
bliški zavod primanjkljaj sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja v 
letošnjem letu za okoli 10 milijard dinarjev. Tako visoko gibanje izdatkov pa 
obenem povzroča stalne težave v likvidnosti sklada in se le z izjemnimi napori 
in načini dosega redno izplačevanje pokojnin, za kar gre predvsem priznanje 
zavodu za socialno zavarovanje in pa nekaterim drugim službam, ki pomagajo 
pri pridobivanju dodatnih posojil za izplačilo pokojnin. 

Samoupravni organi podvzemajo od vsega začetka ukrepe, ki naj zagotove 
večjo stabilnost izplačil in bilančno ravnotežje skladov. V cilju, da se poveča 
dohodek, je podvzeto: 

1. Sprožen je ustavni spor, ker federacija ni priznala plačila 5350 milijo- 
nov din, temveč spremenila 116. člen temeljnega zakona za ugodnosti, ki jih 
dobe le določene kategorije upokojencev, ki so priznane po zveznih predpisih. 

2. Republika dolguje 2330 milijonov din za že izplačane razlike za borce 
NOB po republiških predpisih v letu 1965. V letošnjem letu je republika na 
ta račun plačala 600 milijonov dinarjev, obenem pa je omogočila najetje kre- 
dita pri Splošni gospodarski banki, katerega anuitete odplačuje republika. Ure- 
diti pa je potrebno redno plačevanje akontacije s strani republike tudi za 
leto 1966. 

3. Glede omejevanja izdatkov tega sklada je podvzeto: 
— odloži se odplačilo letnih anuitet za kredite, ki jih je najelo socialno 

zavarovanje pred letom 1962 (letno mora republiški sklad odplačevati 1100 milijo- 
nov teh kreditov); 

— podvzemajo se ukrepi glede revizije in kontrole novih upokojencev, 
predvsem glede pokojninske osnove in dokazovane posebne ali redne delov- 
ne dobe. 
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Ker pa teh dohodkov še ni, oziroma se še ne more z gotovostjo pričakovati 
realizacije, izdatki pa stalno naraščajo, je postalo izredno akutno vprašanje 
obratnih sredstev invalidsko-pokojninskega sklada. Obratna sredstva so po- 
trebna v višini V12 letnih izdatkov, ker :se plačujejo pokojnine mesečno vnaprej, 
ter za kritje kumulativnega primanjkljaja sklada. Ker so obstoječa lastna sred- 
stva in krediti pri bankah nezadostni, je postavljena zahteva Splošni gospodarski 
banki za predčasno sprostitev oročenih sredstev republiškega sklada za socialno 
zavarovanje. Sprostitev že plasiranih sredstev povzroča banki izjemne težave, 
vendar menimo', da je v interesu velikega števila upokojencev in politične 
situacije v Sloveniji, da se ta sprostitev čimprej izvede in tako omogoči nor- 
malno poslovanje invalidsko-pokojninskega sklada Slovenije. 

Pri tem bi omenila, da sedanje finančno stanje ne smemo jemati kot vzrok 
ali povod, da vprašanje slabe prevedbe pokojnin in njihovih odnosov dO' oseb- 
nega dohodka še ni rešeno. Raven pokojnin bi bila prav taka kot je, pa čeprav 
bi pokojninsko zavarovanje imelo zadosti sredstev v svojih skladih. Zaradi 
tega je ti dve vprašanji reševati ločeno, ker druga z drugo nista povezani, obe 
pa sta enako pereči, če hočemo zagotoviti standard in sigurnost upokojencev. 

Nujno je, da opozorim Skupščino SR Slovenije na gibanja in ocene glede 
dohodka in potrošnje skladov zdravstvenega zavarovanja. Organizacija devetih 
komunalnih skupnosti je nedvomno omogočila kvalitetnejši pristop k realizaciji 
stališč Skupščine SR Slovenije in samoupravnih organov socialnega zavarova- 
nja, ki so dobila tudi politično podporo. 

Osnovno načelo letošnjega leta je, da je treba izdatke skladov zdravstve- 
nega zavarovanja prilagoditi materialnim možnostim, ki so rezultat znižane 
prispevne stopnje in ostalih dohodkov. Vse komunalne skupnosti (delno raz- 
lično pri Novem mestu in Mariboru) so načrtovale po teh smernicah doho-dke 
in izdatke. V okviru teh sredstev je s predstavniki zdravstvene službe do- 
sežen dogovor o višini sredstev za zdravstveno varstvo in o vzpostavitvi no- 
vejših in boljših odnosov med zdravstvom in socialnim zavarovanjem. 

Realizicija tega družbenega dogovora v obliki pogodb s posameznimi zdrav- 
stvenimi zavodi ni bila lahka, niti enostavna. Ker se bo ta materija posebej 
obravnavala, bi le ugotovila, da so doseženi skoraj povsod sporazumi na pod- 
lagi kolektivne razprave in odgovornosti, razen ,z bolnišnicami področja Kopra 
in zdravstveno službo na področju Ljubljane ter še z nekaterimi zavodi v 
Socialistični republiki Sloveniji. Največja razlika med sredstvi, ki so po načrtu 
pa razpolago, in zahtevkom zdravstvene službe je v Ljubljani in znaša 4 mi- 
lijarde S din, kjer pa bo sporazum izredno težak, Spor bo verjetno* obravnavala 
Skupščina SR Slovenije posebno, ker se je komunalna skupnost Ljubljana 
Že pritožila na odločbo občinskega arbitražnega sodišča glede spora za leto 
1965. 

Za vse ostalo območje Socialistične republike Slovenije so pogodbe za 
leto 1966 podpisane in tako podana obojestranska obveznost in odgovornost 
za realizacijo načrtov in pa za zdravstveno varstvo v letu 1966. 

Finančna realizacija v prvih petih mesecih letos ni zadovoljiva. Dohodki 
izkazujejo 29 milijard, izdatki pa 31 milijard dinarjev, torej 2 milijardi pri- 
manjkljaja. Podrobna proučevanja po komunalnih skupnostih kažejo, da je 
dinamika dohodkov nekoliko nižja od pričakovane, dočkn je dinamika iz- 
datkov večja, kot bi smela biti. Skupščine komunalne skupnosti in skupščina 
republiške skupnosti socialnega zavarovanja so že konkretno obravnavale, kako 
uskladiti izdatke z dohodki in odpraviti v teku leta primanjkljaje, ki so zdaj 
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že znani. Posamezni predstavniki zdravstvene službe pa opozarjajo na skrajno 
kritičen položaj, v katerem se nahajajo določene dejavnosti zdravstva zaradi 
finančne zaostritve stanja v socialnem zavarovanju. 

Predsednik Tine Remškar: Gradivo k tej točki dnevnega reda je 
bilo skupaj z vabilom za sejo dostavljeno Izvršnemu svetu, ki je za svojega 
predstavnika določil tovarišico Majdo Gaspari. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta dati svoje pripombe in mnenje h gradivu? 

Majda Gaspari (govori iz klopi): K besedi se bom javila v raz- 
pravi. 

Predsednik Tine Remškar: Gradivo je obravnaval odbor za delo 
in socialno zavarovanje in predložil zboru pismeno poročilo. Ali želi pred- 
stavnik odbora dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Ker ne želi, pričenjam 
razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Majda Gaspari. 

t 
Majda Gaspari: Tovariši in tovarišice poslanci! Iz podatkov o raz- 

merah v skladih socialnega zavarovanja v prvih mesecih letošnjega leta lahko 
razberemo, da gre za gibanja, ki zahtevajo posebno pozornost. Gre namreč 
za neusklajenost potrošnje z materialnimi možnostmi, ki se izraža v primanj- 
kljajih, s katerimi so zaključili lansko poslovno leto sklaidi dolgoročnih in kratko- 
ročnih zavarovanj in v permanentnem kritičnem finančnem položaju pokojnin- 
skega sklada v letošnjem letu in v napovedih, da bomo ob koncu leta imeli večmi- 
lijardni primanjkljaj tudi v skladih zdravstvenega zavarovanja, čeprav se bodo 
njihova sredstva povečala za blizu 10 fl/o. 

Resnost takšnih tendenc bomo še bolje dojeli, če upoštevamo, da so se sred- 
stva socialnega zavarovanja v zadnjih letih več kot podvojila in da bodo pri 
20,5 »/o prispevni stopnji dosegla letos že blizu 180 milijard starih dinarjev. 
Ob tem se seveda postavlja vprašanje, ah so takšna gibanja usklajena z na- 
šimi resničnimi možnostmi in ali se res moramo sprijazniti z vsakršno po- 
trošnjo na tem področju. Slednje bi bilo v očitnem nasprotju z reformnimi 
prizadevanji, zato si moramo zastaviti nalogo, -da razvozljamo upravičenost take 
potrošnje v globalu in zlasti še v posameznih oblikah socialnega zavarovanja. 
To je potrebno še posebej zato, ker se vedno bolj navaja kot izhod za rešitev 
navedenih finančnih problemov zgolj nujnost, da dosežemo razdvojitev in med- 
sebojno neodvisnost kratkoročnih in dolgoročnih zavarovanj kakor, da je v 
njihovem globalnem presojanju in odrejanju edini vzrok, da ne moremo pokriti 
vseh potrebnih želja, ki smo si jih zapisali v zakonih ali pa jih določili s po- 
godbami. 

Resnici na ljubo je treba povedati, da bo pri takem ah drugačnem sistemu 
zbiranja sredstev za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje ter za druge druž- 
bene potrebe vedno treba upoštevati 'doseženo produktivnost dela, od nje po- 
gojen nivo osebnih dohodkov pa obremeniti s prispevki v tolikšni meri, da 
ti ne bi izgubili svoje stimulativne vloge. Prav v tem je tisto realno dejstvo, 
s katerim se bodo slej ko prej morale srečevati posamič in skupno vse pri- 
spevne stopnje, s katerimi bomo zbirali sredstva v družbene sklade in omo- 
gočali financiranje številnih družbenih potreb, torej tudi socialnega zavarovanja. 

Prav zaradi tega bi morali hitro in temeljito proučiti notranja gibanja v 
pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju, da bi odkrili vse tiste elemente, 
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ki povzročajo' tolikšno ekspanzijo izdatkov v teh skladih, presoditi njihovo 
utemeljenost in pripraviti konkretne predloge za uskladitev tovrstne potrošnje 
z možnostmi. 2e samo bežen pogled v razmere posameznih skladov socialnega 
zavarovanja potrjuje upravičenost take zahteve. Tako so bih na primer izdatki 
pokojninsko-invalidskega zavarovanja za letošnje leto predvideni v višini 88 
milijard starih dinarjev. Toda zaradi sprememb temeljnega zakona o pokojnin- 
skem zavarovanju se ti izdatki povečujejo za več kot 2 in pol milijarde. Poleg 
tega prihaja do povečanja izdatkov še za 5 milijard zaradi hitrega povečanja 
števila upokojencev. Če k temu prištejemo še planirani primanjkljaj v skladu 
otroškega dodatka v višini 2 milijard in nižjo realizacijo osebnega dohodka 
od predvidene, potem lahko računamo, da se bo primanjkljaj v teh skladih 
do konca leta povzpel na preko 12 milijard starih dinarjev. 

Na finančni rezultat v skladu invalidsko-pokojninskega zavarovanja si- 
cer lahko v precejšnji meri vpliva izpolnjevanje obveznosti federacije in re- 
publik in je treba vztrajati, da se to doseže, toda tudi kritje teh obveznosti 
še ne bo spravilo z dnevnega reda finančnih problemov sklada, kajti bolj 
umirjena rast osebnega dohodka in števila novih zavarovancev, ob istočasnem 
hitrem večanju števila upokojencev in višine pokojnin, bi terjalo povečanje 
prispevne stopnje, da bi lahko redno izplačevali pokojnine in invalidnine. Se 
bolj pa bo to nujno, če bomo hoteli odpraviti deformacije v pokojninskem 
sistemu. To pa kaže, da bo moralo priti še letos do nadaljnjih strukturnih 
sprememb tudi znotraj celotne prispevne stopnje socialnega zavarovanja. 

Če v invalidsko-pokojninskem zavarovanju ne moremo znižati potrošnje, 
ne da bi izvršili revizijo pokojninskega sistema, in skrčili obseg ugodnosti, ki 
jih dobivajo posamezne kategorije upokojencev, kajti ta je seštevek rednih 
mesečnih izplačil, pa bi v zdravstvenem zavarovanju lahko dosegli racional- 
nejšo potrošnjo, ne da bi spremenili obstoječe predpise o pravicah do zdrav- 
stvenega varstva. Na tem področju smo zadnja leta zabeležili nenehno močno 
naraščanje potrošnje za okoli 40fl/o letno, čeprav se obseg pravic zavarovancev 
od leta 1950 naprej ni povečal. Z uvedbo participacije pri zdravilih in zobo- 
tehničnih delih se je pravzaprav še zmanjšal. S tem seveda ne zanikam na- 
predka v kvaliteti zdravstvenega varstva, ki smo ga dosegli v tem času, toda 
poistavlja se vprašanje, za kakšno ceno to dtosegamo in ali ne ibi mogla zdrav- 
stvena služba dobro funkcionirati tudi ob manjši potrošnji sredstev. Pri nas 
namreč porabimo kar 25 '%> več sredstev za enak obseg zdravstvenega varstva, 
kot nekatere druge evropske države. 

2e dejstvo, da imajo skladi zdravstvenega zavarovanja primanjkljaje, 
zdravstveni zavodi pa formirajo sklade in dosegajo hitro rast osebnih dohodkov, 
kaže, da materialno-finančni odnosi na tem področju niso jasno postavljeni in 
urejeni. Mislim, da je to resen problem, ker naravnost odvrača od prizadevanj 
za bolj smotrno potrošnjo'. Razprave v zadnjih tednih in izkušnje z letošnjim 
sklepanjem pogodb med zdravstvenimi zavodi in zdravstvenim zavarovanjem 
so potrdile, da znotraj zdravstvene službe še ni v polni meri sprožen proces 
usklajenega programa in organizacije z možnostmi, ki jih skupnost lahko za- 
gotovi. 

Tudi že v obdobju reforme se je omrežje osnovne zdravstvene službe še 
razširjalo, čeprav vemo, da je ta že tako predimenzionirana in kot taka vsebuje 
dobršen del sredstev, ki bi jih sicer lahko porabili za izboljšanje kvalitete 
zdravstvenega varstva. Hkrati pa se trdi, da je v zdravstvu mogoče prištediti 
kaj samo na račun omejitve pravic zavarovancev. Mislim, da je tako mišljenje 
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povsem v nasprotju z družbeno reformo, katere bigtvo je, doseči večjo kva- 
liteto ob racionalnejši potrošnji, to se pravi, ne s siromašenjem doseženega 
nivoja zdravstvenega standarda, pač pa z modernizacijo in dobro organizacijo 
in racionalizacijo poslovanja. Ne gre torej za to, da bi zavarovancem omejevali 
zdravstveno varstvo, če je to potrebno, pač pa nasprotno, če naj bo zdravstvena 
služba soudeležena pri uresničevanju ciljev reforme, si mora prizadevati, da bi 
obolele zavarovance čimhitreje vračala v delovni proces. To pa terja tako or- 
ganiziranost, povezanost in opremljenost zdravstvenih ustanov, ki bo omogo- 
čila intenzivno in hitro zdravljenje. Tega gotovo ne dosegamo z atomizirano in 
neusklajeno zdravstveno službo, kakršna je naša. In če si še tako domišljamo, 
kako veliko uslugo delamo zavarovancem, če si prizadevamo', da bi jim nov in 
velik zdravstveni dom postavili tako rekoč pred vrata, dosegamo prav nasprotni 
učinek. S tako kratkovidno politiko povzročamo nesorazmerno visoko potrošnjo 
skladov zdravstvenega zavarovanja za anuitete, za vzdrževanje stavb in za re- 
žijo, zmanjkuje pa nam sredstev za ureditev tistih pogojev, ki naj bolnemu 
človeku omogočijo kar najboljšo zdravstveno pomoč in oskrbo. In zakaj bi 
potem iskali rešitev samo v omejevanju pravic zavarovancev? Mislim, da je prav 
z odpravljanjem posledic ekstenzivnega širjenja mreže zdravstvene službe mogoče 
največ prištediti, zato si moramo prizadevati, da 'bi čimprej prišlo do iz- 
vajanja ukrepov, ki bodo pospešili ta proces in prekinili z brezplodnimi po- 
lemikami o tem, kako naj se izven odnosa zavarovanec — zdravstveni delavec, 
najde tišti, ki bo poskrbel za usklajeno in bolj racionalno potrošnjo na tem 
področju. 

S tem v zvezi pripravlja Izvršni svet ustrezne predloge za konkretne ukrepe, 
ki jih bo tudi v najkrajšem času predložil Skupščini. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo. Besedo ima 
tovariš Franc Leben. 

Franc Leben: Tovarišice in tovariši poslanci! Razmere v skladih so- 
cialnega zavarovanja so precej zaskrbljujoče. Iz podatkov je razvidno, kot je 
bilo že omenjeno, da je na primer sklad zdravstvenega zavarovanja že lani 
izkazoval 1475 milijonov primanjkljaja. Za prve štiri mesece letošnjega leta 
pa omenjeni sklad izkazuje nadaljnji primanjkljaj. Se slabše razmere so pri 
skladih dolgoročnega zavarovanja, saj kljub temu, da nimamo rešeno niti vpra- 
šanje višine starih pokojnin, so skladi pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja za leto 1965 izkazovali 5172 milijonov primanjkljaja. Za letOišnje leto, 
kot je bilo že rečeno, se predvideva, da bo na tem skladu primanjkljajev v 
višini 10 milijard, na skladu otroškega dodatka pa 2 milijardi S dinarjev. 
Glede na to, da ne moremo računati na kakršno koli povečanje skupne prispevne 
stopnje za vse panoge socialnega zavarovanja, se z vso resnostjo postavlja 
vprašanje, kako uskladiti potrošnjo s prilivom sredstev. Zato želim v svoji 
razpravi opozoriti na nekatere probleme glede delitve dohodka in poslovanja 
zdravstvenih zavodov v letu 1965. 

Skupnost zdravstvenih zavodov SR Slovenije je namreč izdelala zanimivo 
analizo poslovanja zdravstvenih zavodov, iz katere je razvidno, da bi se moglo 
z racionalnim poslovanjem doseči cenejšo, pa kljub temu kvalitetno zdravstveno 
varstvo in tudi odpraviti primanjkljaje na skladih zdravstvenega zavarovanja. 
Poglejmo si samo nekatere elemente delitve celotnega dohodka v zdravstvenih 
zavodih. 
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Vprašanje poslovnih stroškov: Gibanje poslovnih stroškov v zdravstvenih 
zavodih kaže dokaj čudna medsebojna razmerja. Tako so na primer poslovni 
stroški znašali lani v zdravstvenem domu na Vrhniki in v Kamniku do 18%, 
v Kočevju, v Trebnju in v Tržiču pa kar 37 % celotnega dohodka. To pomeni, 
da so v posameznih zdravstvenih zavodih poslovni stroški tudi za 100 % višji 
od stroškov v drugih zdravstvenih zavodih. Podobno situacijo imamo glede 
porasta poslovnih stroškov v lanskem letu v odnosu na leto 1964. V splošni bol- 
nici Koper je celotni dohodek poraste! lani za 27 "/o, poslovni stroški pa samo 
za 9%. V kranjski porodnišnici je celotni dohodek porastel za 230 '°/o, po- 
slovni stroški pa kar za 398 %. Glede na to, da obstajajo velike razlike v višini 
poslovnih stroškov med posameznimi zdravstvenimi domovi, se oblikuje tudi 
zelo različen dohodek, ki se deli na, osebne dohodke, prispevke in sklade teh 
zavodov. 

Tako je v splošni bolnici v Murski Soboti in v Novi Gorici, ob precejšnjem 
znižanju poslovnih stroškov, porastel celotni dohodek do 75'%, medtem ko je v 
splošni bolnici na Jesenicah porastel dohodek le za 18 %. Temu adekvatno1 so se 
zvišali tudi osebni dohodki: v splošni bolnišnici na Jesenicah samo za 12%, 
v splošni bolnišnici v Mariboru pa za 48 i0/o. 

Postavlja se vprašanje, kako je mogoče, da so v zdravstvenih zavodih 
takšna odstopanja glede delitve dohodka, katerih ne zaznamujemo niti v go- 
spodarskih organizacijah, v katerih delujejo zakoni ponudbe in povpraševanje 
in mednarodne delitve dela, oziroma vplivi tržnega mehanizma. V zdravstvenih 
zavodih, v katerih se porabi le del že ustvarjenega in po enotnih merilih od- 
stopljenega narodnega dohodka, pa prihaja do takšnih poslovnih anomalij. 

Oglejmo si še nekatere druge podatke iz omenjene analize poslovanja 
zdravstvenih zavodov v letu 1965. V vseh 73 zdravstvenih domovih je v po- 
prečju odnos delitve med osebnimi dohodki in skladi 91% nasproti 9% v ko- 
rist osebnih dohodkov. Od tega povprečja pa močno odstopajo zdravstveni 
domovi Vrhnika, Trebnje, Ptuj in še nekateri, ki so od dohodka izločili tudi 
do 30 % za sklade. Tako so znašali skladi na enega zaposlenega lani v zdrav- 
stvenem domu na Vrhniki 777 625 din. Nasprotno temu pa niso namenih ne- 
kateri zdravstveni domovi v lanskem letu za sklade nobenih sredstev ali pa so 
vložili v sklade le 1 do 3% dohodka, kot na primer zdravstveni, domovi: 
Kamnik, Kranj, Radovljica in Jesenice. 

Iste ah pa še večje razlike v notranji delitvi dohodka se kažejo v stacionarnih 
zdravstvenih domovih. Splošna bolnišnica Nova Gorica je lani delila svoj do- 
hodek v razmerju 73 :27, bolnišnica dr. Petra Držaja pa 94 : 6 v korist osebnih 
dohodkov. 

Vzroki za tako različno doseganje dohodka so po moji oceni v neenakem 
formiranju cene bolniškega dneva oziroma v ceni zdravstvenih uslug enega 
bolnika; v neenakem kriteriju glede dolžine ležalne dobe v istih stacionarjih; 
v različni ceni za en zdravniški pregled; v različni obremenitvi kadra na število 
postelj oziroma pacientov itd. Skratka, v zdravstvenem varstvu še vedno ni- 
mamo glede organizacije poslovanja na razpolago enotnih standardov, nor- 
mativov in ostalih poslovnih kriterijev, po katerih bi se oblikoval dohodek, 
temveč se ta formira v odvisnosti od priliva sredstev za potrebe zdravstvenega 
varstva, na kar se znotraj zdravstvene službe razdelujejo ta sredstva med iz- 
vajalci različnih zvrsti zdravstvenega dela brez določene organizacije, ki naj 
bi postavila funkcionalna razmerja tudi do pomembnosti in obsega dela ter 
potreb. 
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Oglejmo si samo nekaj podatkov, ki potrjujejo te domneve. Povprečna cena 
enega pregleda v zdravstvenih domovih je znašala lani 725 dinarjev. Na enega 
zdravnika pa je odpadlo lani povprečno 14 720 pregledov. V železniškem zdrav- 
stvenem domu v Mariboru je pripadlo na enega zdravnika 34 379 pregledov in 
je znašala cena pregleda samo 394 dinarjev. Nasprotno temu, samo 12 km dlje, 
v zdravstvenem domu Ruše, pa je pripadlo na enega zdravnika 6977 pregledov, 
zato pa je bila cena pregleda visoko nad republiškim povprečjem, in sicer 
1260 dinarjev. Takšna nerazumljiva odstopanja v cenah za posamezne preglede 
imamo tudi v drugih zdravstvenih domovih, kjer so bile cene pregledov v 
Metliki 1137 dinarjev, v Novem mestu 1270 'dinarjev, v Trebnjem samo 464 di- 
narjev, v Ljutomeru 497 'dinarjev itd. 

Se večje razlike se vidijo v obremenitvi kadrov po bolniških oddelkih 
stacioniranih zdravstvenih zavodov po stanju nia dan 31. 12. 1965. leta. Število 
postelj na enega zdravnika na internem oddelku kliničnih bolnišnic v Ljubljani 
znaša samo 6,9, v Murski Soboti na enakem oddelku 34,3 postelje. Na porod- 
niško-ginekološkem oddelku v mestni porodnišnici v Ljubljani pride 8,5 postelj 
na enega zdravnika, na enakem oddelku v jeseniški bolnici pa pride 31,5 po- 
stelje na enega zdravnika. Na pediatričnem oddelku bolnišnice v Trbovljah 
pride na enega zdravnika 9,9 postelj, na enakem oddelku murskosoboške bol- 
nice pa kar 42 postelj na enega zdravnika. 

Ce število postelj primerjamo s številom upravnoi-administrartivnega osebja, 
ugotovimo še večje anomalije. Tako odpade na primer: na porodniško-gineko- 
loškem oddelku kliničnih bolnišnic v Ljubljani na eno upravno-administrativno 
osebo samo' 7,7 postelj, v bolnišnici v Kopru na istem oddelku 31 postelj, v Novem 
mestu 37 postelj itd. 

Podobno sliko kažejo tudi podatki glede na dolžino ležalne dobe: Na. in- 
ternem oddelku splošne bolnišnice Jesenice je povprečna ležalna doba 11,1 dan; 
na enakem oddelku bolnice v Kopru znaša 20 dni; na porodniško-ginekološkem 
oddelku v Brežicah 5,9 dni, na enakem oddelku bolnišnice v Kopru pa 11 dni. 

Poleg teh anomalij je opaziti občutna in nerazumljiva odstopanja pri to- 
vrstnih stroških, ki nastopajo v posameznih zdravstvenih zavodih računamo 
na en bolniški dan. Za, živila se porabi na enega bolnika na dan v splošni bol- 
nici Novo mesto samo 507 din, v splošni bolnici Trbovlje pa 914 dinarjev. 
Osebni dohodki na en bolniški dan znašajo v splošni bolnici Brežice samo' 2458 
dinarjev, v bolnici Trbovlje pa 5528 dinarjev. Ce prištejemo' navedenim stroškom 
še amortizacijo anuitete in ostale izdatike, potem so znašali lani vsi izdatki, 
računani na en 'bolniški dan v splošni bolnici Brežice 4658 'dinarjev, v bolniš- 
nici Trbovlje pa 9026 dinarjev in so skoraj za 100 '°/o večji. Take raizlike na- 
stajajo tudi v ostalih zdravstvenih zavodih, če primerjamo stroške teh zavodov 
na enega bolnika. Ne vem, če obstojajo kje v Slovenije tako velike razlike 
v cenah celodnevne prehrane bodisi v menzah ali v restavracijah, kot znašajo 
te razlike v zdravstvenih zavodih. 

Na pocenitev zdravstvenih uslug in na racionalnejše poslovanje lahko1 po- 
membno vplivajo osebni dohodki v zdravstvenih zavodih. V strukturi izdatkov 
zdravstvenih zavodov so osebni dohodki najvišja postavka in sicer znašajo 
55,4 % od celotnega dohodka. Ta delež v celotnem dohodku iz leta v leto hitreje 
raste kot celotni dohodek, kar je sicer pravilno. Gre pa za vprašanje celotne 
mase osebnih dohodkov, ki se povečuje zaradi sedanjega ekstenzivnega za- 
poslovanja v zdravstvenih zavodih. Od leta 1960 pa do marca letos se je pove- 
čala zaposlenost v gospodarskih dejavnostih, torej tam, kjer se ustvarja novi 
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dohodek, za 18%. V vseh negospodarskih dejavnostih, ki so pravzaprav po- 
trošnik narodnega dohodka, pa je porasla zaposlenost za 14,4%. V istem ob- 
dobju pa je porastla v zdravstvu zaposlenost za 33,5"/«. Pri tem ne gre za 
problem na novo zaposlenega zdravstvenega kadra, niti za višino njihovih 
osebnih dohodkov, temveč gre za vprašanje administrativnega osebja, posebno 
v tistih zdravstvenih zavodih, v katerih imajo najnižje število postelj na eno 
upravnogadministrativno moč. Tudi po sprejetju gospodarske reforme se v 
zdravstveni službi ni dosti zmanjšalo število zaposlenih. Od septembra lani pa 
do marca letos se je število zaposlenih v zdravstvu zmanjšalo le za 1,9%. 

Primanjkljaji v skladih zdravstvenega zavarovanja so znašali lani do 475 
milijonov, kar pomeni samo 2% vseh lanskoletnih izdatkov za zdravstveno 
zavarovanje. Iz navedenih medsebojnih primerjav in iz podatkov pa je dovolj 
jasno, kakšne rezerve se skrivajo v zdravstvenih zavodih, katere bi se dalo 
izkoristiti in zmanjšati stroške poslovanja ne samo za 2%, temveč za mnogo 
več, če bi se s sredstvi bolj racionalno gospodarilo. Zdravstveni zavodi po- 
slujejo na principu izpeljanega dohodka, kar pomeni, da ta služba porablja in 
ne ustvarja dohodka. Prav zato pa bi morali zdravstveni zavodi prav tako 
smotrno gospodariti kot gospodarske organizacije, ker se v obračunu dohodka 
lahko odraža dobro ali slabo poslovanje pa tudi opravljeno delo zdravstvene 
službe. 

Vprašanje racionalnega poslovanja pa ni toliko zadeva zdravstvenega 
kadra, temveč ekonomistov, katerih pa prav v teh zavodih primanjkuje. Prej 
navedene razlike v strukturi cen zdravstvenih uslug pa dokazujejo, koliko se 
lahko prihrani z razumnim poslovanjem v zdravstvenih zavodih, kot na primer: 
z racionalno obremenitvijo zaposlenih v zdravstvenih zavodih, z zmanjšanjem 
stroškov za zdravila s smotrno nabavo in porabo živil, z racionalnim reševanjem 
dolžine ležalne dobe v bolnici, s prilagoditvijo cene in števila pregledov, s 
hitrejšim obračanjem obratnih sredstev itd. 

Izdelana analiza poslovanja zdravstvenih zavodov bi lahko vsem delovnim 
kolektivom v zdravstvu koristno služila za medsebojno primerjavo glede zni- 
žanja posameznih vrst stroškov, zlasti v tistih zavodih, ki imajo posamezne 
stroške visoko nad repubiškim povprečjem. Zato mora delitev dela in delitev 
materialnih sredstev med zdravstvenimi zavodi znotraj zdravstvene službe 
potekati tako, da bo kategorija dohodka v zdravstvu delovala le ob določeni 
organizacijski strukturi in da se bo objektivno formirala. V zvezi s tem naj 
se izdelajo tudi enotna merila, standardi in normativi za posamezne vrste 
stroškov v strukturi cene, kar bi omogočilo racionalnejšo potrošnjo in skladno 
s prilivom sredstev. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? Besedo ima 
poslanec Savo Šifrer. 

Savo Sifrer: Tovarišice in tovariši poslanci. Poročilo o poslovanju 
socialnega zavarovanja v letu 1965 obravnava med drugim prevedbo pokojnin 
po temeljnem zakonu o pokojninskem zavarovanju in pri tem ugotavlja oelo 
vrsto neskladnosti, ki se kažejo predvsem v nevzdržnih razlikah med prejemki 
prejšnjih in novih upokojencev ter v neugodnem razmerju povprečne pokojnine 
nasproti povprečnemu osebnemu dohodku. Ze v javni razpravi pred sprejemom 
temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju je bila temu izredno občut- 
ljivemu vprašanju posvečena posebna pozornost in so bili dani tudi številni 
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predlogi, kako naj se to vprašanje smotrno uredi. 2e v tej predhodni razpravi 
je bila izražena bojazen, da s predvidenim načinom prevedbe ne bodo odpravljene 
nepravične razlike med prevedenimi in novimi pokojninami ter da se materi- 
alni položaj upokojencev v odnosu na materialni položaj aktivnih zavarovancev 
ne bo izboljšal. Ta bojazen je bila utemeljena, ker je izhajala iz rezultatov do- 
sedanjih prevedb. Nobena od poprejšnjih treh prevedb starih pokojnin na nove 
namreč ni izpolnila pričakovanja upokojencev, čeprav se je pri vsaki od njih 
stremelo za tem, da se materialni položaj starih upokojencev uskladi s polo- 
žajem tistih zavarovancev, ki bodo odhajali v pokoj po novih predpisih. 

Vsaka od dosedanjih prevedb je sicer trenutno izboljšala položaj starih 
upokojencev, toda kmalu se je pokazalo, da je bilo izboljšanje le začasno. Cim 
več časa je poteklo od uveljavitve novega sistema, tem bolj so se večale raz- 
like med prejemki starih in novih upokojencev, med starimi upokojenci pa 
sta se pojavili dve kategoriji, od katerih so bili starejši na slabšem od novejših, 
čeprav so bih vsi skupaj kot celota spet na slabšem od tistih, ki so šele od- 
hajali v pokoj. Hkrati z razlikami med prejemki upokojencev, ki so odhajali 
v pokoj v različnih obdobjih, se je nenehno večala razlika med prejemki upo- 
kojencev na eni in aktivnih zavarovancev na drugi strani. 

Ne glede na nekatere določbe temeljnega zakona o pokojninskem zava- 
rovanju, s katerimi se skuša zagotoviti ugodnejši in stabilnejši materialni po- 
ložaj upokojencev, moramo ugotoviti, da prevedbe pokojnin, vsaj v naši re- 
publiki, niso dale zaželenih rezultatov. Kot pri prejšnjih prevedbah se je tudi 
tokrat pokazalo, da se je položaj upokojencev izboljšal le za kratek čas. Bi- 
stvena pomanjkljivost zadnje prevedbe je v tem, da ni odpravila razlik med 
posameznimi kategorijami upokojencev, nasprotno, celo povečala jih je. Res 
so bile pokojnine ob prevedbi zvišane, vendar so pokojnine staroupokojencev 
močno zaostajale za pokojninami novih upokojencev, pa tudi razmerje med 
osebnimi dohodki aktivnih zavarovancev in pokojninami se ni popravilo, kar 
povzroča pri upokojencih razumljivo in utemeljeno nezadovoljstvo. 

Resničnost te trditve dokazujejo podatki zbrani v poročilu o poslovanju 
socialnega zavarovanja v letu 1965, ki jih dopolnjujem še z naslednjimi kon- 
kretnimi primeri. Univerzitetni profesor, upokojen leta 1957 s polno pokojninsko 
dobo, prejema 84 372 dinarjev pokojnine. Ce pa bi bil upokojen leta 1965, ali 
letos, bd njegova pokojnina znašala od 160 000 do 180 000 dinarjev. Sodnik 
Vrhovnega sodišča SFRJ, ki je bil upokojen leta 1959, ima 91 297 dinarjev po- 
kojnine, uslužbenec II. kategorije na okrožnem sodišču s srednjo izobrazbo, 
upokojen leta 1965 pa 103 860 dinarjev. Visoko kvalificirani rudar, upokojen 
leta 1957, prejema po prevedbi 45 151 din pokojnine, rudar z enakimi kva- 
lifikacijami, z enako pokojninsko dobo, upokojen v letu 1965 pa 90 372 dinarjev. 
Administrativni uslužbenec upokojen leta 1957 ima 33 200 dinarjev pokojnine, 
uslužbenec na enakem delovnem mestu, upokojen leta 1965, pa 61 815 dinarjev. 
Podobna nesorazmerja najdemo lahko tudi v drugih poklicih. 

Eden od razlogov, da so nove pokojnine v nekaterih panogah tudi do 100 fl/o 
večje od prevedenih, je brez dvoma v dejstvu, da so se v letu 1965 pokojnine 
odmerjale v glavnem od enoletnega povprečja osebnih dohodkov. Ce ne bodo 
spremenjeni zvezni predpisi, se bodo v bodoče razlike med staro in novo upo- 
kojenci še večale. Kajti po določbah temeljnega zakona, ki se nanašajo na 
usklajevanje pokojnin z ekonomskimi gibanji, se pokojnine usklajujejo z živ- 
ljenjskimi stroški tako, da se povečajo za enotni odstotek, ne glede na njihovo 
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višino. To pomeni, da se vsem upokojencem ne bo v celoti nadomestila razlika, 
nastala zaradi zvišanja življenjskih stroškov, ampak bo znesek zvišanja pokoj- 
nine nižji pri upokojencih z nizko pokojnino. 

Precej verno sliko v materialnem položaju upokojencev dobimo, če pri- 
merjamo povprečno pokojnino s povečanimi osebnimi dohodki v enakem ča- 
sovnem obdobju. Povprečni osebni dohodek v naši republiki je znašal v letu 
1964 47 200 dinarjev, povprečna pokojnina pa 31 894 dinarjev, torej 67,6'%> 
osebnega dohodka. Ker znaša v Sloveniji povprečna pokojninska doba za pre- 
vedene pokojnine 34 let, bi morala znašati starostna pokojnina vsaj 73 "/o od 
povprečnega osebnega dohodka, kar bi zneslo 34 456 dinarjev. 

V letu 1965 po prevedbi pa je stanje še slabše. Povprečni osebni dohodek 
v letu 1965 je znašal 62 300 dinarjev, povprečne pokojnine pa 34 551 dinarjev 
ah le še 56,1,0/o od povprečnega osebnega dohodka v tem letu. Še bolj ne- 
ugodno sliko dobimo-, če primerjamo povprečno- pokojnino z osebnim dohodkom 
v letu 1965 za prvih sedem mesecev pred reformo in za pet mesecev po re- 
formi. V prvih sedmih mesecih je znašal odstotek pokojnin v odnosu na osebne 
dohodke 56,6 ®/o, v zadnjih petih mesecih pa samo še 55,4 °/o 

Primerjava prevedene pokojnine z osebnimi dohodki po panogah gospo- 
darstva pokaže nove probleme. Povprečne pokojnine po panogah ne odstopajo 
veliko od povprečja vseh pokojnin, osebni dohodek pa se po posameznih pa- 
nogah bistveno razlikuje in je bil različen tudi v prejšnjih letih. Razmerje med 
pokojninami in osebnimi dohodki je slabše v negospodarskih kot v gospodar- 
skih dejavnostih, v vseh dejavnostih pa slabše v letu 1965 kot v letu 1964. 
V negospodarskih dejavnostih so znašale povprečne pokojnine v 1964. letu 56,6 % 
povprečnih osebnih dohodkov, v leitiu 1965 pa le še 46,7 °/», v gospodarskih de- 
javnostih pa v 1964. letu 69,8 "Vo in v letu 1965 pa 58 %>. Med posameznimi 
gospodarskimi panogami je to razmerje najneugodnejše v rudarstvu, kjer 
pokojnine v letu 1965 predstavljajajo le še 43fl/o od povprečnega osebnega do- 
hodka, najboljše pa v 'gradbeništvu, kjer se ta odstotek povzpne na 68,4 °/o. 

Vzroki za takšna nesorazmerja med pokojninami in osebnimi dohodki ter 
med prevedenimi pokojninami in novimi pokojninami, zaradi katerih moramo 
prevedbo v Sloveniji oceniti kot neustrezno, so v dejstvu, da niso bile pokoj- 
ninske osnove ob prevedbi valorizirane glede na povprečje osebnih dohodkov po 
posameznih republikah, ampak na podlagi zveznih povprečij osebnih dohodkov. 
Zato prevedba ni delovala enako v vseh republikah, ker je višina povprečne 
pokojnine pred prevedbo predstavljala različen odstotek nasproti povprečnim 
osebnim dohodkom v republikah. Za prevedbo so bili uporabljeni enotni valo- 
rizacijski količniki, 'kakor da bi bila dinamika gibanja osebnih dohodkov v vseh 
republikah v zadnjih letih enaka, zaradi česar se je neustrezno razmerje ohra- 
nilo še naprej in se celo še zaostrilo. Temeljni zakon o pokojninskem zavaro- 
vanju razglaša načelo, da se pravice iz pokojninskega zavarovanja določijo v 
skladu z načelom delitve po delu, v skladu z vlaganji v pokojninske sklade 
in v skladu z drugimi merili glede prispevka zavarovancev 'družbenih skupnosti. 
Skladno s tem naj bi bile po 11. členu temeljnega zakona pokojnine uveljavljene 
pred začetkom uporabe zakona, prevedene na nove zneske tako, da bi se uskla- 
dile z gibanjem splošnega povprečja osebnih dohodkov. 

Namen prevedbe je torej bil, doseči približno enako vrednotenje delovnega 
prispevka prejšnjih zavarovancev kot je vrednoten delovni prispevek tistih 
zavarovancev, ki bodo odšli v pokoj že po uveljavitvi novega zakona. Rezul- 
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tati prevedb v Sloveniji dokazujejo, da navedeno zakonsko načelo ni bilo -ures- 
ničeno in da tudi ni uresničljivo, ker ni mogoče pravično urediti prevedbe 
enotno in z enakim organizacijskim količnikom za vso Jugoslavijo. 

Po mojem mnenju temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju ne bi smel 
vsebovati podrobnih prevedbenih določil, marveč bi zadostovala že določba 
11. člena zakona, ki vzpostavlja splošno načelo za prevedbo. Vse drugo, kar 
se nanaša na prevedbo, bi moral temeljni zakon prepustiti republiški ureditvi, 
da bi mogle republike upoštevati svoje specifične razmere. Prevedbena določila 
so namreč po svojem bistvu le tehnične norme, ki naj zagotovijo izvajanje 
osnovnih zakonskih načel, medtem ko pravic, ki jih zakon -daje, ne morejo 
niti omejiti, niti razširiti. Prav neustrezna prevedbena določila povzročajo^ pri 
praktičnem izvajanju zakona velike težave, ki preraščajo že v politični pro- 
blem. 

Menim, da bi morali republiški Izvršni svet, pristojni republiški upravni 
organi, zlasti pa samoupravni organi s področja socialnega zavarovanja, še na- 
dalje vztrajno opozarjati zvezne organe na navedene in tudi druge pomanj- 
kljivosti pokojninskega zakona toliko časa, dokler ne bodo sprejete boljše 
rešitve. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
inž. Ivica Kavčič. 

Inž. Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne bi ponavljala 
vsega, kar je bilo že povedano glede prevedb starih pokojnin, ker nam je tovariš 
Savo Sifrer navedel dbvolj podatkov. Hotela bi dobiti pravzaprav le odgovor 
na to, da bi bili poslanci Republiškega zbora seznanjeni, kaj vse je bilo v zvezi 
z našimi zahtevami po spremembi temeljnega zakona o pokojninskem zava- 
rovanju že narejenega. Ker vlada med ljudmi nerazpoloženje in nam ta problem 
povzroča politično škodo, bi bilo treba pripraviti natančnejše poročilo o tem 
problemu, da bi lahko tudi seznanili volivce na terenu, kaj vse je bilo na tem 
že narejenega in da se opozori pristojne organe, da lahko kako drugače uve- 
ljavimo našo pravico do samoupravnosti republike. 

Predlagala bi tudi to, da bi kdaj tudi naši poslanci, ki se gotovo za to- vpra- 
šanje zavzemajo v Zvezni skupščini, poročali na našem zboru o tem, kaj so 
podvzeli, kakšne odgovore so dobili v tej zvezi in kaj se je na tem področju 
pod vzelo. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
Magda Kočar. 

Magda Kočar: Na vprašanje tovarišice Ivice Kavčič bi pojasnila, da 
je Zvezni zbor 30. marca razpravljal o tej problematiki in postavil zahtevo, 
da se ponovno prouči problematika pokojninskega zavarovanja in da se predloži 
Zveznemu zboru celotna problematika v razpravo najkasneje do 30. junija. 

Na poslansko vprašanje, ki je bilo postavljeno enkrat v sredini junija, zakaj 
ta problematika še ni Ibila predložena Zveznemu zboru, je bilo na zadnji seji 
odgovorjeno, da ni bilo mogoče pripraviti gradiva in da bo dobil Zvezni zbor, 
oziroma poslanec na postavljeno vprašanje odgovor na naslednji seji Zveznega 
zbora, to je 5. julija 1966. leta. 
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Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Tovarišica Ivica Kavčič, ali se zadovoljiš z odgovorom? Ali misliš, da 
bi bilo treba navesti podroben historiat za eno leto nazaj ali celo za dve? 

Inž. Ivica Kavčič: Prav je, da vemo, kaj ise pripravlja na tem pod- 
ročju. Pri nas so ljudje zelo nezadovoljni. Ne vemo, kaj naj jim v tej zvezi 
povemo. Sicer pa ne vem, kaj mislijo o tem idrugi poslanci. 

Predsednik Tine Remškar: Vprašujem tebe, ker si ti dala predlog, 
ne drugi poslanci. 

Ivica Kavčič: Želim, da se da točen pregled, kaj je storjenega na tem 
področju in kakšne rešitve pričakujemo. Mislim, da smo po ustavi upravičeni 
zahtevati pojasnila od zveze. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Če nihče ne želi razpravljati, potem razpravo zaključujem. 

Iz predloženih poročil iz razprave v zboru izhaja, da se zbor strinja z delom 
in s poslovanjem republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev in pa 
republiškega zavoda za socialno zavarovanje za leto 1965. Ob tem pa je treba 
opozoriti, da so ostala še vedno nerešena nekatera temeljna vprašanja na .tem 
področju in po mnenju zbora zlasti naslednja: da še ni uspelo realizirati ne- 
katerih osnovnih načel temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju, da se 
namreč pravice iz pokojninskega zavarovanja določajo v skladu z načelom 
delitve po delu, v skladu z vlaganjem v pokojninske sklade in v skladu z 
drugimi merili glede prispevka zavarovancev družbeni skupnosti. Z neustrezno 
prevedbo pokojnin smo ustvarili različne kategorije zavarovancev. Tako stanje 
ustvarja resen socialni in politični problem ter izpodkopava zaupanje v enotnost 
sistema socialnega zavarovanja. Razmerje višine pokojnin do višine osebnega 
dohodka aktivno zaposlenih je v SR Sloveniji doseglo le 67,7'%, medtem ko 
znaša to razmerje v Jugoslaviji kot v celotnem povprečju 87,6 °/o. V SR Sloveniji 
tako pokojnine bistveno zaostajajo za osebnimi dohodki. Instrumenti valoriza- 
cije pokojnin so imeli v SR Sloveniji za posledico, da se to neugodno razmerje 
še povečuje. 

Sistem otroškega dodatka zaostaja za dejanskimi potrebami po otroškem 
varstvu. Skupnost socialnega zavarovanja SR Slovenije ni mogla s svojimi 
dohodki pokrivati niti izdatkov za tako določene prejemke upravičencev iz 
naslova dolgoročnega zavarovanja in je poslovno leto 1965 zaključila s pri- 
manjkljajem. . 

Taka insolventnost skladov dolgoročnega zavarovanja se nadaljuje tudi v 
letošnjem letu in se celo zaostruje. Ob tem je treba ugotoviti, da ni potrebne 
usklajenosti tudi v prizadevanjih, da se izdatki socialnega zavarovanja iz- 
ravnajo z dohodki. Medtem ko je bila skupna stopnja prispevka za socialno 
zavarovanje znižana, da se podpre cilje gospodarske reforme, pa so bile s tem 
v zvezi v Skupščini sprejete spremembe k temeljnemu zakonu o pokojninskem 
zavarovanju, na podlagi katerih so nekaterim kategorijam zavarovancev pri- 
znali še dodatne pravice in ugodnosti, ki ob znižani stopnji prispevka dodatno 
obremenjuje sklade socialnega zavarovanja. Hkrati pa je zveza enostransko 
anulirala svoje obveznosti za sklade socialnega zavarovanja iz leta 1965 in 
1966, ki jih ima po posebnih predpisih. 
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Prav tako je treba odločno obsoditi prizadevanje delovnih organizacij in 
upravnih organov, da svoje probleme v zvezi z delovno silo često prevračajo 
na breme socialnega zavarovanja. Prvi ukrep za zmanjšanje števila zaposlenih 
je pogosto v tem, da poiščejo možnosti za upokojitev posameznih 'delavcev, pri 
čemer jim pomagajo, da si pridobe potrebne pogoje za upokojitev ter jim 
umetno zvišujejo pokojninsko osnovo. 

Tako stanje kategorično zahteva, da se premosti vsaj tekoči primanjkljaj 
dolgoročnega zavarovanja in da se poiščejo možnosti za trajno odpravo insol- 
ventnosti skladov tega zavarovanja, pri čemer je treba opozoriti, da bodo po- 
trebni temeljiti ukrepi, ki bodo povzročili bistvene spremembe v poslovanju na 
spremembe v poslovanju na vseh tistih področjih, od katerih je odvisen dotok 
sredstev za dolgoročno socialno zavarovanje. Sele na taki osnovi bo mogoče 
začeti tudi z reševanjem tistih odprtih vprašanj, ki zahtevajo povečanje pravic 
iz naslova socialnega zavarovanja. 

To so na osnovi poročil in razprave — glavna nerešena vprašanja, o katerih 
smo razpravljali, in razumljivo je, da se bodo tako Skupščina, kot Izvršni svet, 
pa tudi republiški zavod še nadalje odločno zavzemali pri pristojnih zveznih 
organih, da se uveljavijo sprejeta stališča in rešijo vsa še nerešena vprašanja. 

S tem zaključujem to točko in prehajamo na 6. točko dnevnega 
reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o varstvu pred ionizi- 
rajočimi sevanji. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in je za svojega pred- 
stavnika določil Staneta Seliha. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta predlog 
še ustno obrazložiti? (Da.) Prosim. 

Stane Se lih: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da k obraz- 
ložitvi zakona dodam še nekatera pojasnila. 

Sevanja so spričo vse večje uporabe jedrske energije v tehniki in znanosti, 
pa tudi v druge namene, zdravstveno škodljiva in ogrožajo ne le tiste, ki 
neposredno delajo pri virih sevanja, temveč lahko posredno ogrožajo tudi 
ostalo prebivalstvo. Škodljive posledice sevanj se kažejo predvsem v obliki neka- 
terih genetskih okvar, ki postanejo manifestne šele na bodočih rodovih. Uporaba 
teh virov sevanj v industriji obeta veliko tehničnih izboljšav, poenostavitev in 
pocenitev. V naši republiki je število delovnih organizacij, ki uporabljajo v svoji 
proizvodnji rentgenske aparate ali radioaktivne izotope trenutno še omejeno, 
vendar se iz leta v leto povečuje. Cela vrsta raziskovalnih inštitutov, zlasti 
medicinskih, tehničnih in agronomskih je tudi pri nas že osvojilo metodo upo- 
rabe radioaktivnih iztopov za ugotavljanje bioloških ali tehnoloških procesov. 
Tudi na tem področju poraba neprestano raste, in kmalu skoraj ne bo na ome- 
njenih področjih raziskovalnega inštituta, ki poleg drugih metod ne bi uporab- 
ljal tudi metod z raziskovalnimi izotopi. Čeprav uporaba virov teh sevanj 
hitreje raste v industriji in v raziskovalnih zavodih kot v medicini, je pri nas 
še vedno zdravstvena služba daleč pred vsemi dejavnostmi po številu izvorov 
sevanja in po številu delavcev, ki so pri delu izpostavljeni takemu sevanju. 

Tudi v zdravstvu bosta število rentgenskih aparatov in uporaba radioak- 
tivnih izotopov še naraščala, saj si sodobne diagnostike in terapije brez rentgena 
in radioizotopov skoraj ne moremo predstavljati. V naši republiki je v rastli- 
nah in na sadežih relativno več radioaktivnih snovi kot drugod, ker imajo alpski 
predeli več padavin. To nam narekuje posebno skrb, da pravočasno naredimo 
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vse, da naši otroci in tudi ostalo prebivalstvo ne bi bilo izpostavljeno škodljivim 
vplivom tega sevanja. Naša republika je tudi zaradi svoje geografske lege bolj 
kot ostale republike dolžna nadzirati, kakšna je radioaktivnost javnih vodovodov 
in rek, ki iz sosednjih dežel pritekajo v našo republiko. Pa tudi, kakšna je 
radioaktivnost tistih, ki tečejo v sosednjo -državo. To je potrebno zaradi odprave 
odlaganja radioaktivnih izotopov v javne vodovode zaradi dobrih sosednih od- 
nosov, kot tudi zaradi obstoječih mednarodnih dogovorov. Naše kraške vode 
na primer uporablja sosednja Italija za pitno vodo. 

Povečanje nevarnosti pred temi sevanji ne kaže spreminjati s psihozo bo- 
jazni. Zelo obširni varnostni ukrepi so pravno formulirani v temeljnem zakonu 
o varstvu pred sevanji in do sedaj v šestih sprejetih izvršilnih predpisih, ki 
zelo natančno določajo uporabo zahtevnih varstvenih ukrepov. Nič manj resnih 
ukrepov pa ni bilo že do sedaj ob vsakem praktičnem delu pri zaščiti prebival- 
stva. Čeprav je zvezni zakon s svojimi izvršilnimi predpisi zelo izčrpen, pre- 
pušča republikam predvsem v 21. in 29. členu, da same s svojimi predpisi dolo- 
čijo zavod, ki bo opravljal naloge v zvezi z varstvom pred sevanji, opravijo 
posamezne naloge s tega področja in uredijo način financiranja. Tako so na 
republiko prenesene ne le pravice, temveč tudi odgovornost in finančne obvez- 
nosti, ki v zvezi s tem nastajajo. 

V zvezi s pooblastili zveznega zakona je pripravljen predlog republiškega 
zakona, v katerem so rešitve osnovnih pomembnih vprašanj za republiko. Kot 
osnovno izhodišče pri opredelitvi zavoda za varstvo pred sevanji je obveljalo 
načelo, da mora tudi ta oblika varstva sloneti na načelu enovitosti zdravstve- 
nega in tehničnega varstva. Zato za varstvo pred sevanji odgovarja le en zavod 
v republiki, in sicer zavod za zdravstveno in tehnično varnost Socialistične 
republike Slovenije, ki se pri izvrševanju svojih nalog povezuje z ostalimi 
strokovni zavodi in službami. Za učinkovito izvrševanje nalog in s tem za 
resnično zagotavljanje zdravstvenega varstva prebivalstva razpolaga ta zavod 
in drugi, s katerimi sodeluje, med temi predvsem z nuklearnim inštitutom 
Jožefa Štefana, s sodobnimi aparaturami, primerno usposobljenimi strokovnjaki 
in dolgoletno delovno tradicijo, pri kateri so pridobili učinkovite delovne me- 
tode. Tako bo obseg nalog, ki jih zakon predvideva za nadaljnjo dejavnost 
zavoda in ostalih, lahko zagotovljen, V okviru teh nalog je vsekakor še posebej 
potrebno poudariti predvsem nujnost po usposabljanju in seznanjanju ljudi, tako 
tistih, ki delajo z viri sevanj, kot tudi širšega kroga, z lastnostmi ionizirajočih 
sevanj in predvsem z varnostnimi ukrepi za varstvo posameznikov in celotnega 
prebivalstva. 

Tudi druge naloge, kot na primer meritve radioaktivnosti posameznih ob- 
močij, ugotavljanje in kontrola zdravstvenega stanja osebja, ki dela z viri 
sevanj, redna periodična ugotavljanja in preverjanje brezhibnosti instrumentov 
ter varnostnih sredstev, naprav itd., so v tem zakonu obseženi. Hkrati s tem je 
zahtevano tudi njihovo izvrševanje. S sodelovanjem zavoda za zdravstveno in 
tehnično varnost pa je to varstvo tudi zagotovljeno. 

Poleg določitve zavoda in njegovih nalog je v zakonu pomemben 6. člen, 
ki ureja način financiranja. Letošnja materialna participacija republike je zago- 
tovljena. Vendar bo v naslednjih letih glede na vedno večjo uporabo virov 
sevanj potrebno ta sredstva povečati. 

Predlog zakona je bil pripravljen v sodelovanju s komisijo za varstvo pred 
sevanji pri republiškem zdravstvenem centru, z nuklearnim inštitutom Jožefa 
Štefana in z zavodom za zdravstveno in tehnično varnost, ki se s predlaganim 
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besedilom zakona strinjajo in menijo, da zadostuje za potrebe in možnosti naše 
republike; razumljivo, ob uporabi zveznega temeljnega zakona. 

Glede na pomen zakona .'predlagam v imenu Izvršnega sveta, da zbor o 
zakonu razpravlja in ga sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor 
za zdravstvo in socialno politiko in pa zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
nam dala pismeni poročili. 

Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno obrazložitev? 
Prosim poročevalca zakonodajno-pravne komisije, da se izjavi k amandmaju 
odbora za zdravstveno in socialno politiko. (Obrazložitev je dana v pismeni 
obliki.) Hvala. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker nihče ne želi razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Prosim, kdor 
je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o var- 
stvu pred ionizirajočimi sevanji. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcio- 
narjem, ki jih voli ah imenuje Skupščina SR Slovenije. 

Predlog odloka je v smislu "79. člena začasnega poslovnika Skupščine SR 
Slovenije predložila administrativna komisija Skupščine SR Slovenije, ki je za 
svojega predstavnika določila Adolfa Ariglerja. 

Ali želi predstavnik komisije dati k predlogu odloka še ustno obrazložitev? 
(Da.) Prosim. Besedo ima tovariš Adolf Arigler. 

Adolf Arigler: Tovarišice in tovariši poslanci. Dosedanji odlok o za- 
časni ureditvi povračil poslancem ter funkcionarjem, ki jih voli ah imenuje 
Skupščina, je bil sprejet na prvi seji Republiškega zbora 25. junija 1963. Uskla- 
jen je bil takrat s sistemom povračil, ki so ga sprejele zvezna in druge repu- 
bliške skupščine. Ob realizaciji odloka pa so se pokazali določeni problemi v 
samem sistemu urejanja povračil — različen položaj poslanca in funkcionarja, 
neustrezen sistem usklajevanja večine povračil s porastom osebnih dohodkov, 
dodatki za funkcijo so bili praktično enaki za vse vrste funkcij in podobno. 

Tako je bil po dosedanjih določilih zagotovljen poslancu, ki stalno dela 
v Skupščini, kot povračilo povprečni mesečni znesek dohodka, ki ga je poslanec 
prejemal v zadnjem letu pred izvolitvijo. Nikjer pa ni bilo določila, kako naj 
se ta dohodek zvišuje. Zato je pri poslancih administrativna komisija smiselno- 
uporabljala določilo, ki velja za funkcionarje. 

Višina povračil za funkcionarje je bila v odloku fiksno določena v mesečnih 
zneskih 850, 950, 1000 in 1100 N din in ise je povečevala v skladu s povprečnim 
povečanjem osebnih dohodkov uslužbencev v državnih organih. Tako znaša 
sedanja višina mesečnega povračila poslancem s stalnim delom v Skupščini v 
zneskih od 1300 do 2450 N din, za funkcionarje pa v zneskih od 1900 do 
2690 N din. 

Tak sistem seveda ne ustreza sedanjemu stanju razvoja delitve osebnih 
dohodkov, zato se v spremenjenem odloku predlaga, da se povračilo osebnih 
dohodkov poslancev in ■funkcionarjev določa po istih principih in sicer:, da se 
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poslancu, ki stalno dela v Skupščini in funkcionarju določi povračilo osebnega 
dohodka v višini povprečnega osebnega dohodka, ki ga je prejemal neposredno 
pred izvolitvijo oziroma povprečnega osebnega dohodka v zadnjem letu pred 
izvolitvijo, in da se ta osebni dohodek v času mandata povečuje sorazmerno 
s povečanjem osebnega dohodka na delovnem mestu pred izvolitvijo oziroma 
sorazmerno s splošnim povečanjem osebnih dohodkov v SR Sloveniji. 

Predlagani sistem izhaja iz ustavnih določb o položaju in funkciji poslancev 
in funkcionarjev. Bistvena karakteristika njihovega položaja je omejitev po- 
novne izvolitve in rotacija. Zato mora sistem urejanja povračil omogočiti prihod 
čim širšega kroga delovnih ljudi na politične funkcije, pa tudi olajšati njihov 
povratek na prejšnje delovno mesto. Jasno je seveda, da je treba pri tem upo- 
števati določene elemente v naši družbi uveljavljenega sistema delitve osebnega 
dohodka po delu oziroma po odgovornosti. Po določilih dosedanjega odloka 
pa v tem pogledu praktično skoraj ni bilo nobene diferenciacije, saj so vsi 
funkcionarji prejemali za opravljanje funkcije dodatek v višini 250 N dinarjev 
in le trije najvišji funkcionarji v višini 300 N dinarjev. 

Administrativna komisija je v praktičnem delu stopnjo in obseg odgovor- 
nosti po pooblastilu dosedanjega odloka diferencirala po posameznih funkcijah 
z reprezentančnim dodatkom, ki ga je pa že pred enim letom ukinila in ga 
prenesla v mesečno povračilo. 

Stopnja in obseg odgovornosti na posameznih funkcijah je bila deloma 
diferencirana tudi v višini mesečnega pavšalnega denarnega povračila za upo- 
rabo lastnega osebnega avtomobila. Razpon tega povračila je znašal najprej od 
350 do 650 N dinarjev, potem pa je bil v skladu z določbami zakona o uporabi 
osebnih avtomobilov v družbeni lastnini postopoma zmanjševan tako, da znaša 
ta razpon danes le 100 do 400 N dinarjev. 

Naj končno omenim, da je bil v zadnjih letih porast osebnih dohodkov 
v državni upravi hitrejši, kot porast višine mesečnih povračil funkcionarjev, 
vključno z dodatki vseh vrst. V obdobju februar 1963 do februar 1966 znaša 
indeks porasta osebnih dohodkov v državni upravi 224, medtem ko znaša indeks 
za posamezne kategorije funkcionarjev od 155 do 192. 

Glede na te spremembe in glede na predlagano ukinitev avtomobilskega 
pavšala nasploh ter glede na vlogo, ki naj bi jo predstavljal funkcijski dodatek, 
je v predlaganem odloku predviden večji razpon tega dodatka, m sicer od^ 300 
do 900 N dinarjev mesečno. S takim sistemom funkcijskega dodatka bo dosežena 
ustreznejša diferenciacija med stopnjo odgovornosti in obsegom dela posamez- 
nih funkcij. 

Spričo porasta življenjskih stroškov tudi višina poslanskega pavšala ne 
ustreza več sedanjim potrebam. Zato se v spremenjenem odloku predlaga, da 
se poslanski pavšal poveča od 150 na 200 N dinarjev za poslanca, ki ima stalno 
prebivališče v svoji volilni enoti oziramo na 250 N dinarjev, če poslanec stalno 
prebiva izven svoje volilne enote in je njegovo stalno prebivališče oddaljeno 
najmanj 15 km od sedeža občine, v katetri je volilna enota. Ta razlika je uteme- 
ljena, saj imajo poslanci, ki imajo stalno prebivališče izven svoje volilne enote, 
večje stroške. 

Dosedanji odlok je določal fiksne zneske tudi za povračilo stroškov poto- 
vanja v obliki dnevnice v višini 40 N dinarjev in 400 N dinarjev mesečno za 
ločeno življenje, kar pa ne ustreza dejanskemu stanju. Zaradi sprememb, ki jih 
je sprejela javna uprava v letu 1965, je administrativna komisija že lani spre- 
jela sklep o zvišanju dnevnice na 50 N dinarjev. Zaradi usklajevanja dnevnice 
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z višino stroškov se v predlogu odloka predlaga, da višino stroškov potovanja 
in stroškov za ločeno življenje določa administrativna komisija Skupščine SR 
Slovenije s posebnim sklepom. 

Dosedanje izkušnje zlasti iz leta 1965 ob poteku mandata polovice poslan- 
cev so pokazale, da je potrebno v posameznih primerih zagotoviti poslancem 
oziroma funkcionarjem osebni dohodek še nekaj časa po preteku mandata, 
dokler ne prevzamejo drugo dolžnost. Zato je v predlaganem odloku določeno, 
da poslanec oziroma funkcionar lahko še po prenehanju mandata oziroma po 
razrešitvi prejme osebni dohodek, toda največ šest mesecev. 

Kot že povedano, predlagani sistem nagrajevanja omogoča vključevanje 
širokega kroga ljudi v politične funkcije in hkrati zagotavlja povratek na 
prejšnje delovno mesto, z razliko od dosedanjega sistema, ki togo postavlja 
fiksne zneske mesečnih povračil in povečanje teh v skladu s povečanjem osebnih 
dohodkov v javni upravi ter neustrezni razpon funkcijskega dodatka glede na 
pomembnost in odgovornost posamezne funkcije. 

Naj poudarim, da se po sprejetju odloka ne bodo povečala mesečna povra- 
čila poslancem in funkcionarjem, temveč bodo upoštevaje zvišanje dodatka na 
funkcijo in ukinitev avtomobilskega pavšala ostala v glavnem na isti višini. 
Eventualno povečanje bo v bodoče odvisno od splošnega porasta osebnih do- 
hodkov v Socialistični republiki Sloveniji pa tudi od razpoložljivih finančnih 
sredstev. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog odloka je prav tako obravnavala 
zakonodajno-pravna komisija, ki je predložila pismeno mnenje. Ali želi mnenje 
še ustno obrazložiti? (Ne želi.) 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o povra- 
čilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ah imenuje 
Skupščina SR Slovenije. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na obravnavo statuta 
Veterinarskega zavoda SR Slovenije. 

Statut je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Veterinarski zavod 
SR Slovenije in je za svojega predstavnika določil Marka Osredkarja. Ali želi 
predstavnik zavoda predlog še ustno obrazložiti? (Ne želi.) 

Statut sta obravnavala odbor za organizacij sko-politična vprašanja in pa 
zakonodajno-pravna komisija. Oba sta zboru tudi pismeno poročala. Ali želita 
dati še ustno obrazložitev? (Ne želita.) 

Prav tako je bilo gradivo poslano Izvršnemu svetu, ki je za svojega pred- 
stavnika določil Sveta Kobala. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? 
(Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Ali se zbor strinja 
s pripombami k statutu, ki sta jih dala odbor in pa zakonodajno-pravna komi- 
sija. Prosim, kdor se strinja s pripombami, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor s predlaganimi pripombami k statutu Veterinar- 
skega zavoda SR Slovenije strinja in bodo zavodu pismeno dostavljeni. 
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Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, na volitve in imenovanja. 
Najprej bomo obravnavali predlog sklepa o razrešitvi sodnika Vrhovnega 

sodišča SR Slovenije. Prosim predstavnika komisije za volitve in imenovanja, 
da predlog sklepa obrazloži. Besedo ima tovariš Viktor Zupančič. 

Viktor Zupančič: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije je dne 17. maja 1966 prejela od republiškega 
sekretariata za pravosodje in občo upravo vlogo Lojzeta Hartmana, da se ga 
razreši kot sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije, ker izpolnjuje pogoje za 
osebno pokojnino. Predsednik Vrhovnega sodišča SR Slovenije se strinja z nje- 
govo zahtevo. 

Na seji dne 14. junija 1966 je komisija za volitve in imenovanja obravnavala 
vlogo- in glede na določbe zakona o sodiščih splošne pristojnosti predlaga Re- 
publiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da razreši Lojzeta Hartmana kot 
sodnika Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije. 

Predsednik Tine Remškar: Slišali smo obrazložitev in pričenjam 
razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, dajem na 
glasovanje predlog sklepa o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije. 
Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o raz- 
rešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije in s tem razrešil Lojzeta Hart- 
mana, kot sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o imenovanju 
namestnika republiškega sekretarja za notranje zadeve. 

Predlog sklepa je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. Predlog 
sklepa je obravnavala komisija za volitve in imenovanja in prosim poročevalca 
komisije, da da k predlogu sklepa poročilo. Besedo ima poslanec Viktor Zu- 
pančič. 

Viktor Zupančič: Na podlagi 174. člena ustave SR Slovenije in 
v zvezi z drugim odstavkom 138. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije je komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR 
Slovenije na seji 14. junija 1966 razpravljala o predlogu predsednika Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o imenovanju Alojza Briškija za namestnika re- 
publiškega sekretarja za notranje zadeve in je predlog predsenika Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije sprejela. 

Predsednik Tine Remškar : Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče ne javlja k besedi, dajem predlog sklepa na glasovanje. 
Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o ime- 
novanju Alojza Briškija za namestnika republiškega sekretarja za notranje 
zadeve. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Prosim Sveta Kobala, da odgovori na poslansko vprašanje inž. Zdenke Ju- 

rančič. 
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Sveto Kobal: Kakor večina proizvodnih panog, tako se je tudi tekstilna 
industrija že v lanskem letu preskrbovala s surovinami v glavnem s sistemom 
povezave uvoza z izvozom. Ta sistem je tekstilni industriji v letu 1965 spričo 
povečanega izvoza zagotavljal preskrbo v relativno zadovoljivem obsegu, zlasti 
pa je močno podprl napore za večje vključevanje na zunanja tržišča. Kljub temu 
je ostala tekstilna industrija globoko pasivna v deviznem pogledu ter je bila 
tako njena proizvodnja v veliki meri odvisna od izvoza drugih gospodarskih 
panog. 

Položaj v plačilni bilanci v lanskem letu, gibanje proizvodnje din tendence 
pri izvozu in uvozu pa so jasno pokazale, da za leto 1966 ni mogoče obdržati 
istih odnosov v povezavi izvoza z uvozom, kakršni so bili v veljavi v letu 1965, 
ker bi taki odnosi vodili v nadaljnje poslabšanje plačilne bilance, zlasti v odnosu 
na konvertabilno področje. Zato je Zvezni izvršni svet ob priliki razprave o 
plačilni bilanci za leto 1966 tudi sklenil, da se odnosi med uvozom in izvozom 
zaoštre, kar pomeni povečanje naporov za izvoz in večje koriščenje pozitivnega 
salda v vzhodnoevropskih 'državah. 

Razumljivo je, da se pri taki orientaciji v gospodarstvu zahtevajo po re- 
formi dodatni napori tudi od tekstilne industrije, ki je za rešitev navedene 
problematike v okviru zvezne zbornice sprejela svoj lastni sistem odnosov med 
finalnimi proizvajalci in proizvajalci polizdelkov, tako glede preskrbe z blagom, 
kakor tudi glede delitve deviznih sredstev ustvarjenih z izvozom. 

Realizacija teh odnosov teče direktno med samimi proizvajalci, oziroma 
v kombinaciji z Jugobaniko, ki plačuje del surovin z devizami, ustvarjenimi 
v ostalem gospodarstvu. V teh odnosih in medsebojnem obračunu se pojavlja 
vrsta motenj in nesolidnosti, ki se negativno odražajo zlasti v tekstilni industriji 
v Sloveniji, ki ima pretežno karakter primarne predelave in je v veliki meri 
odvisna od finalistov, ki izvažajo končne izdelke. Težave, o katerih je govora, 
so v dobršni meri odraz pomanjkanja orientacije tekstilne industrije na kvali- 
tetne končne izdelke in samostojnejšega nastopanja na zunanjih tržiščih. Bilo 
pa bi seveda nerealno pričakovati, da bi se lahko že letos menjale nekatere 
stvari v sistemu deviznega poslovanja, zato leži rešitev nerešenih problemov 
v medsebojnih odnosih, predvsem na samih proizvajalcih in njihovih združenjih. 

Zaskrbljujoče pa je predvsem dejstvo, da v sami tekstilni industriji ni 
odločnih naporov za povečanje izvoza, čeprav je jasno, da sedanji, verjetno pa 
tudi bodoči sistem vezave uvoza in izvoza, postavlja celotno proizvodnjo v tek- 
stilni industriji v popolno odvisnost od rezultatov doseženih v izvozu. Ob takem 
dejstvu je toliko manj razumljivo, da izvoz tekstilne industrije v letošnjem letu 
ne samo da stagnira, temveč pada, ter je konec maja dosegel le 74 °/o nivoja 
istega obdobja lanskega leta. Ob tem pa je treba omeniti, da je bila preskrblje- 
nost te industrije letos boljša, da je dobila devizne avanse za uvoz surovin od 
Jugobanke, ki jih bo treba vračati in da bodo gibanja v izvozu v dosedanjih 
mesecih imela svoje negativne učinke v celoti šele v naslednjih mesecih. Vse to 
kaže, da v tekstilni industriji ni v zadostni meri dozorelo spoznanje o nujnosti 
izvoza in da so močno prisotne iluzije, da bo predvsem družba zagotovila pogoje, 
da bi lahko proizvajali za domače tržišče. Posledice takih gledanj se že kažejo 
in bodo dobivale vse težje obeležje v naslednjih mesecih. 

Republiški organi in Izvršni svet so v vseh dosedanjih razpravah, zlasti na 
zveznem nivoju, tesno sodelovali pri kreiranju pogojev poslovanja za letošnje 
leto, zlasti pri pripravah deviznega sistema za leto 1967. Izvršni svet tekoče 
spremlja tudi dogovore in izvedbe dogovorov za leto 1966 in razčiščuje z zvez- 
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nimi organi eventualne sporne probleme. Vendar smatra Izvršni svet, da se re- 
šitve lahko najdemo edino le v tesnejšem poslovnem sodelovanju proizvajalcev 
in v bolj koordiniranem programu razvoja in nastopanja na tujih tržiščih. Ti 
razlogi tudi govore o koristnosti spodbude gospodarskega zbora te Skupščine, 
da bo v kratkem razpravljala o tistih industrijskih dejavnostih, kjer se po 
reformi vse bolj kažejo določene slabosti v prilagajanju novim pogojem poslo- 
vanja, kar ima svoj odraz v nizki stopnji proizvodnje. 

Predsednik Tine Remškar : Ali je bilo odgovorjeno na zastavljeno 
vprašanje? 

Zdenka Jurančič (govori iz klopi): Z odgovorom nisem zadovoljna. 
Prosim za besedo. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima inž. Zdenka Jurančič. 

Inž. Zdenka Jurančič: V lanskem letu se je eno od podjetij tek- 
stilne industrije Tekstil-indus preskrbovalo z devizami ustvarjenimi z izvozom 
v višini 38 '%>. Za letošnje leto pa pričakuje Jugobanka, da se bo to podjetje 
oskrbelo s sredstvi v višini 75 %. Vprašam se, verjetno pa bi se vprašal še 
kdo med vami ali je sploh mogoče pričakovati tak nagel porast. To je eno vpra- 
šanje. Glede tega nisem prejela odgovora. 

Drugo vprašanje pa je naslednje. V času prehoda na nov devizni sistem je 
bilo na začetku leta veliko govora o odpiranju deviznih računov, o prilivu 
deviz, in o koriščenju deviz šele po vpisu deviznih sredstev na devizne račune. 
Omenjeno podjetje je dosedaj realiziralo z izvozom 300 000 $, vpisanih pa ima 
34 000 $. Podjetje je v taki situaciji, da zaradi ene same kemikalije ne more 
izvoziti nekaj stotisoč metrov blaga. Ne govorim na pamet, ker delam neposredno 
v proizvodnji. Vsak dan se borimo s takimi problemi, za katere ni dovolj le 8 ur 
dela, ampak delamo vsi skupaj na reševanju pri teh problemih po 10 ali po 12 
ur na dan. Rada bi zato vendarle slišala nekoga, ki bi podrobno proučil težave 
v enem samem ali pa na primer desetih podjetjih, ker bi se potem verjetno tu 
povsem drugače razgovarjali. Res je sicer, da ne najdemo skupnega jezika 
s konfekcionarj i. Samo to ni le moje mnenje, ampak tudi mnenje drugih strokov- 
njakov v tekstilni industriji. Toda to ni bistven problem. Globlje bistvo* je v tem, 
da ne moremo živeti od zraka in da nam sedaj, ko smo prešli iz enega sistema 
na drug sistem, mora nekdo kreditirati potrebne devize. Dejstvo je, da nazado- 
vanje izvoza ne nastaja zaradi tega, ker delavci, oziroma proizvajalci strokov- 
njaki, ali pa uprave podjetij ne bi hoteli izvažati, ker ne bi razumele potrebe 
po izvozu, ampak zaradi tega, ker je ta naloga tesno povezana z zagotovitvijo 
potrebnega reprodukcijskega materiala, ki si ga moramo zagotoviti, če hočemo 
v redu delati, če hočemo napredovati v organizaciji proizvodnje, v dvigu pro- 
duktivnosti itd. Nahajamo se v začaranem krogu in ne vem, kakšne bodo po- 
sledice tega konec leta. 45 000 proizvajalcev, kolikor jih je v tekstilni industriji 
v Sloveniji, se ne more zadovoljiti s takimi odgovori sredi leta, češ, vi ste 
deficitarni, ker bi se moralo to jasno povedati že v lanskem letu, da bi računali, 
z manjšimi količinami surovin, postavili realne proizvodne plane, odstopili nekaj 
delovnih sil in tako dalje. Verjetno bi bila ta pot boljša, sicer ne vem, kaj naj 
bi storili. 

Na drugi strani pa ugotavljamo, ker smo imeli priliko slišati danes v raz- 
pravi o deficitu sredstev socialnega oziroma pokojninskega zavarovanja, ki ne 
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krije naraščajočih potreb. Slišali smo, da gospodarstvo ne dosega planskih pred- 
videvanj, namesto, da bi jih presegalo. Proučiti bi morali vzroke, zaradi katerih 
posamezne panoge gospodarstva ne dosegajo planskih predvidevanj. 

Proti koncu lanskega leta sem bila povabljena na razgovor v Jugo banko. Ob 
tej priložnosti, ko sem postavila vprašanje koriščenja retencijske kvote, mi je 
rekel pomočnik direktorja banke, da bo mogoče čez čas, ko se bo devizni sistem 
vpeljal, razpolagati z retencijsko kvoto, čim bodo pritekla sredstva na devizni 
račun. Razumem, da ne smemo biti nestrpni, če januarja stvari še niso jasne, 
toda sedaj smo že sredi leta, pa ne moremo razpolagati s pripadajočimi sredstvi. 

Nisem strokovnjak za finančna vprašanja, samo vem, da brez sredstev ni 
mogoče storiti ničesar. Po mojem bi bilo že vendar treba prenehati s tako 
prakso in nam jasno povedati, s čim lahko računamo. Stalno ugotavljamo in zato 
sem tudi že omenila, da bi morali danes že vedeti, katera panoga industrije 
ima komparativne prednosti, katera pa ne. O tekstilni industriji še danes govo- 
rimo, da je neakumulativina panoga, če je to res, potem se je treba odločiti in 
razvijati samo del te industrije, drugi del pa ali opustiti - ali pa preusmeriti 
kamorkoli. Tovariši, kar bom sedaj povedala, boste morda rekli, da zganjam de- 
magogijo. Toda ko delavci 15. v mesecu dobijo plačo, ko dobi mati s tremi 
otroki 42 000 ali pa 48 000 din plače in pride k meni, pa me vpraša, kaj naj s tem 
denarjem naredim, tedaj ji ne vem kaj odgovoriti, midve bi lahko podelile 
njeno in mojo plačo. S čimer pa ne bi ničesar rešila. Sama se lahko borim samo 
za to, da skrbim, da dosegamo čim, boljšo proizvodnjo in čim boljšo kvaliteto, 
več kot toliko pa ne morem. 

Na nekem sestanku sem slišala, da samoupravni organi v podjetjih niso 
naredili vsega, kar bi morali. Kaj naj proizvajalec še več naredi? Ne trdim, ker 
nisem strokovnjak, da je v sistemu nekaj narobe, toda v izvajanju tega sistema 
morebiti ni nekaj prav, če stvari tako počasi napredujejo. Odkrito upam trditi, 
da se pri nas vse prepočasi dela, da se vedno kaže na tistega osnovnega proizva- 
jalca: ta ni dvignil produktivnosti, tam se strokovnjaki niso zadosti pobrigali 
itd., ne vem, če imamo v naši republiki organ, ki bi točno preanaliziral prav vse 
vzroke, pa ne da bi se zadržal le na tem;, da med osnovnimi proizvajalci in med 
konfekcionarji nekaj ni v redu. Se nikoli se nista dva, če imata iste interese, 
lahko kar tako, zaradi lepih oči pogovorila. Nekdo bi moral z odločno besedo 
poseči v te odnose in odrediti, koliko bo kdo dal in bo potem stvar v skladu 
s sistemom tudi stekla. Oprostite, če sem se čez mero razvnela. Hvala.. 

Predsednik Tine Remškar: Ima še kdo kakšno poslansko vprašanje? 
Prosim, besedo ima Kristina Lovrenčič. 

Kristina Lovrenčič: Prosim za odgovor na naslednje poslansko 
vprašanje: Center za korekcijo sluha in njegova šola za naglušne otroke v Ma- 
riboru sta se znašla zaradi pomanjkanja sredstev v izredno težkem položaju, 
ki se je zaostril celo tako daleč, da grozi šoli za naglušne otroke v Mariboru 
ukinitev. Sola, ki dela po sodobni metodi zagrebškega znanstvenika dr. Petra 
Guberine, je dosegla prepričljive rezultate in je za območje severne Slovenije 
življenjsko nujna, saj je samo na osnovnih šolah bivšega mariborskega okraja 
okrog 180 otrok s hujšimi slušnimi okvarami in nad 400 otrok srednje in lažje 
naglušnih. Mariborski center za korekcijo sluha je večkrat pismeno opozoril 
republiški sklad za financiranje šolstva, a ni, kot trdijo njegovi predstavniki, 
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doslej naletel na razumevanje. Prosim Izvršni svet Skupščine SR Slovenije za 
odgovor na naslednje vprašanje: 

Kako je bilo doslej urejeno financiranje centra za korekcijo sluha in njegove 
šole za naglušne v Mariboru, in ali je bilo to financiranje v skladu s smernicami 
republiške skupščine v financiranju posebnega šolstva v SR Sloveniji. Prosim 
tudi za pojasnilo1, kako naj bi bilo urejeno financiranje tega centra in njegove 
šole v bodoče, da se ne bi ponovil nemogoč položaj, v katerem sta sedaj. 

Predsednik Tine Remškar: Ali lahko predstavnik Izvršnega sveta 
takoj odgovori? (Na prihodnji seji.) Prosim ima še kdo kako vprašanje? Tova- 
rišica Magda Kočar. 

Magda Kočar: Financiranje urejanja mestnih zemljišč v občinah ni 
zadovoljivo rešeno. Občine bi želele predvsem urediti vprašanje glede komunal- 
nega prispevka in prispevka za uporabo mestnih zemljišč. Ker je to treba 
urediti z zakonskimi predpisi, prosim za odgovor, ali se ti predpisi pripravljajo 
in kdaj približno nam bodo dostavljeni. 

Obenem prosim za odgovor še na vprašanje, ki mi je bilo na terenu po- 
stavljeno, in se glasi: ali je res, da je ameriška hotelirska družba Hilton reflek- 
tant za odkup ene izmed stolpnic na Trgu revolucije, da bi jo preuredila v hotel? 
Ali je do take pogodbe prišlo oziroma če še ni, ali bo še prišlo, in ali je infil- 
tracija tujega kapitala v naši družbeni ureditvi možna in pod kakšnimi pogoji. 

Predsednik Tine Remškar: Ali lahko predstavnik Izvršnega sveta 
danes odgovori na vprašanje. Prosim. 

Viktor Repič: Republiški sekretariat za urbanizem pripravlja obšir- 
nejše gradivo za razpravo v Republiški skupščini, v katerem bo v celoti prikazal 
stanje v komunalnem gospodarstvu, urbanizmu in stanovanjski izgradnji in bo 
izhajajoč iz te razprave prav tako predložil Skupščini v odobritev zakonska 
predloga o prispevku za uporabo mestnega zemljišča in urejanju ter oddajanju 
stavbnega zemljišča. 

Predsednik Tine Remškar: Kaj pa odgovor na drugo vprašanje? Na 
prvo je bilo odgovorjeno. 

Viktor Repič: Na drugo vprašanje pa bo odgovorjeno na naslednji 
seji. 

Predsednik Tine Remškar: Ima še kdo kakšno vprašanje? Prosim. 
Besedo ima Jože Tramšek. 

Jože Tramšek: Pred nekaj dnevi je v vinogradniškem predelu občine 
Ormož pustošila toča z neurjem in je tamkajšnjemu prebivalstvu povzročila 
katastrofalno škodo. Po prvih cenitvah znaša škoda neposredno na kmetijskih 
pridelkih in nasadih okoli 1,2 do 1,5 milijarde starih dinarjev, neupoštevajoč 
škodo na cestah in drugod. 

Neurni pas, ki je bil tokrat izredno širok, je zajel skoro 2/3 področja ormo- 
ške občine. Glede na to, da je s to nesrečo velikemu številu kmečkih posestnikov 
pridelek do kraja uničen, da je tamkajšnji kmetijski kombinat, ki je do sedaj 
vsa leta aktivno posloval, prišel v težak položaj in pa glede na to, da gre za 
dotirano občino, ki kljub dotaciji že do sedaj ni mogla kriti svojih obveznosti 
do šolstva druge stopnje in cestnega gospodarstva, prosim Izvršni svet, da nam 
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na eni prihodnjih sej poroča o tem, kakšne ukrepe je, oziroma bo lahko sprejel, 
da bi, kolikor se le da, pomagal ublažiti posledice te nesreče, ki je prizadela 
ta del našega prebivalstva. 

Predsednik Tine Remškar: Ima še kdo kakšno vprašanje? Prosim. 
Besedo ima Marija Ivkovič. 

Marij a Ivkovič: Kljub temu, da so gospodarski oziroma proizvodni 
pogoji v domžalski občini v zadnjem času precej šibki, lahko vendarle z zado- 
voljstvom ugotavljamo, da pa je prav vprašanje izvoza in pa vključevanje 
v mednarodno trgovino precej napredovalo. V zvezi s tem so mi predstavniki 
delovnih organizacij dah nalogo, da postavim pristojnim organom naslednje 
vprašanje: 

Kakšni ukrepi, oziroma stimulans se predvideva za delovne organizacije 
v zvezi, s tako imenovanim nadplanskim izvozom, in naslednje vprašanje, ki je 
bolj splošnega pomena, kdaj dejansko začne pri nas poslovno leto. Ker, če se 
poslovno leto začne 1. januarja, potem naj se res začne 1. januarja. Do takrat 
pa je potrebno, da je resnično vse pripravljeno. Predstavniki delovnih organi- 
zacij so me poklicali 17. maja in mi rekli, češ, poslovno leto se začne 1. januarja, 
mi pa še danes nimamo sklenjenih pogodb s poslovno banko. Med tem se je 
zadeva sicer začela reševati, vendar vprašam Izvršni svet, kaj namerava ukreniti, 
da bi v bodoče ob pričetku poslovnega leta lahko imele delovne organizacije 
kot tudi Izvršni svet in drugi organi svoje poslovanje pripravljeno tako, da se 
bo poslovanje nemoteno začelo in potem tudi nemoteno nadaljevalo. 

Predsednik Tine Remškar: Ima še kdo kakšno vprašanje? (Ne.) 
Besedo ima Sveto Kobal. 

Sveto Kobal: Vprašanja, ki jih je sprožila tovarišica poslanka, se 
nanašajo na dva problema. Prvi problem se nanaša na tako imenovani nadplan- 
ski izvoz. To vprašanje v sedanjem sistemu deviznega poslovanj a pravzaprav 
nima več svojega pravega smisla, ker je participacija pri devizah odvisna od 
višine faktorja, kar pomeni, da so absolutni zneski samo bilančne postavke 
Jugobanke in plačilne bilance, da pa rezultira pripad deviz oziroma pravico do 
deviz iz ustvarjalnega izvoza, ki je osnova za participacijo pri devizah. Ce izvoza 
ni, seveda tudi ni nobene udeležbe na devizah, oe pa je izvoz večji, se relativno 
poveča tudi udeležba, zato problema glede tako imenovanega nadplanskega izvoza 
praktično ni. Letos so se vodile razprave glede tega vprašanja predvsem v tem 
smislu, da bi se za tiste gospodarske organizacije, ki imajo nizek faktor pri 
ustvarjenem izvozu, pri eventualnem večjem izvozu povečala udeležba na de- 
vizah. Ta problem potem ni bil urejen v tem smislu, ker so gibanja na področju 
izvoza in pa natančnejše analize te problematike pokazale, da bi bilo bolje to 
vprašanje rešiti z generalnimi spremembami v okviru novega deviznega siste- 
ma, kakor pa s posameznimi korekturami sedanjega sistema, ki ne morejo 
rešiti cele vrste vprašanj, ki se na tem področju pojavljajo. 

Drug problem, ki ga je poslanka postavila v svojem vprašanju, pa se nanaša 
na vprašanje odnosov z bankami. Res je, da se je sklepanje pogodb z Jugobanko 
letos izredno zavleklo, in da gospodarske organizacije dolgo časa niso natančno 
vedele za svoje pogodbene pravice v zvezi z izvozom. Čeprav je tu še vrsta 
odprtih vprašanj, pa je večina gospodarskih organizacij pogodbe sklenila, pri 

\ 
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čemer je treba povedati, da smo tudi mi deloma prispevali k temu, da se je 
k sklepanju pogodb pristopilo kasneje, kot pa se je predvidevalo. Razprave pri 
Zveznemu izvršnemu svetu, ki sem jih prej omenil glede plačilne bilance, so bile 
obsežne in so v bistvu izhajale iz tega ali so postavljena pravilna izhodišča v 
kalkuliranju in v določanju odnosov med izvozom in uvozom. Prav naša repu- 
blika se je v teh diskusijah močno angažirala, ker smo smatrali, da so bili 
faktorji določeni od Izvršnega odbora Jugobanke za nas neugodni, zaradi česar 
smo bili seveda prisiljeni intervenirati pri Izvršnem svetu, da se ponovno 
prouči in analizira položaj, v katerem se bo spričo takšnih faktorjev znašlo 
naše gospodarstvo. Omenjeni odnos se je potem, kakor je znano, med posa- 
meznimi filialami Jugobanke spremenil tako, da je filiala Jugobanke v Slove- 
niji prišla na odnos 72 centov udeležbe za en dolar izvoza. Ce računamo v 
bodoče s poslovnostjo banke, potem bi bilo normalno, da takih pogodb, kakršne 
so sklenjene letos med gospodarskimi organizacijami in Jugobanko kot poslovno 
banko, najbrž v bodočem sistemu ne bo. Pri tem je zelo neugodno dejstvo, da se 
s tem razdeli leto na dvoje obdobij. Normalno je, da se koledarsko leto začne 
z vsakim 1. januarjem, ker pa sedaj ni sovpadalo z začetkom gospodarskega 
leta. Seveda bo moral nov devizni sistem to anomalijo tudi praktično odstraniti 
s tem, da odpadejo pogodbe, kakršne se danes sklepajo glede izvoza in uvoza 
z Jugobanko, ampak da se uvede tak devizni sistem, o katerem ste že verjetno 
imeli priložnost slišati, zlasti v zvezi z razpravami ki so se vodile na ustreznih 
forumih. Kolikor gre seveda za poslovnost, potem bi ta poslovnost ne smela 
biti vezana na koledarsko leto in bi se morah v celoti poslovanja čimprej izne- 
biti elementov, ki gospodarstvo delijo na posamezna koledarska obdobja. 

Tovariš predsednik! Obenem bi izkoristil to priložnost in odgovoril na vpra- 
šanje inž. Zdenke Jurančič, ker nisem pričakoval, da se bo razprava o tem 
vprašanju tako hitro zaključila. 

Najbrž tu ni mesto, da bi na široko razpravljali o tekstilni industriji, 
zato bi povedal le-to, da smo izdelali analizo, katero sem že prej omenil in bi 
bilo koristno, če bi se tovarišica inž. Jurančičeva udeležila razprave na Gospo- 
darskem 2bo>ru, ko bo obravnaval to analizo, zato vabim tovarišico inž. Juranči- 
čevo, če ima čas, da se popoldne udeleži razgovora o problematiki tekstilne 
industrije, ki ga bo vodil tovariš Vinko Hafner, namestnik zveznega sekretarja 
za industrijo in obrt. V tej zvezi bomo ponovno razpravljali o nekaterih proble- 
mih in o vprašanju in možnostih, ki bi se jih lahko eventualno poslužili zvezni 
organi pri reševanju nastale situacije. Pri tem pa želim ponovno poudariti, 
da je zmeraj težje reševati probleme z nekimi političnimi ali pa z upravnimi 
intervencijami, ki niso v skladu z dogovorjenim sistemom. Ko nastopijo namreč 
težave v izvajanju sprejetih stališč in zaključkov, zlasti takrat, ko je treba 
vlagati izredne napore, da bi se sprejete načelne koncepcije uresničile, pa ugo- 
tovimo, da sistema ne bomo vzdržali. 

Menim, da bodo udeleženci razgovora, ki bo danes popoldne, z veseljem 
sprejeli udeležbo kogar koli od poslancev, ki bi se udeležil tega sestanka. 

Predsednik Tine Remškar: Ali je bilo odgovorjeno na vprašanje? 
(Da.) Ima še kdo kakšno vprašanje? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem zaklju- 
čujem 35. sejo Republiškega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 12.45.) 



mzvmšKi čBOR 

36. seja 

(30. junija 1966) 

Predsednik: Tine Remškar, 
predsednik Republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Tine Remškar : Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
361 sejo Republiškega zbora SR Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 44. člena 
začasnega poslovnika našega zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Drago Flis, Ivo Janžekovič, inž. Vik- 
tor Kotnik, Jože Laznik, inž. Ivo Pignar, inž. Gregor Pungartnik, Ludvik Puš- 
nik, Janko Rudolf in Milan Vižitin. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam tale dtnevni red: 
1. odobritev zapisnika 35. seje Republiškega ^bora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakonia o vodah; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zavodu za vodno gospo- 

darstvo; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zaSkona o lovstvu; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o vartstvu pri delu; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o nadaljnji etapni izgradnji 

Kliničnega centra v Ljubljani; 
7. obravnava pogodb 
a) o izvajanju socialnega zavarovanja oseb, ki opravljajo samostojno dejav- 

nost, in sicer: 
— umetnikov, 
— filmskih umetnikov in filmskih delavcev, 
-—• odvetnikov, 
— katoliških duhovnikov, 
— duhovnikov evangeličanskega seniorata, 
— uličnih prtljažnih moisačev, 
—• železniških prtljažnih nosačev, 
— športnikov; 
b) o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja samostojnih 

obrtnikov in samostojnih gostincev; 
8. obravnava in sklepanje o predlogih sklepov: 
a) s katerim se daje soglasje skladu Borisa Kidriča za najetje posojila 

v znesku 2 000 000 N din pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani iz depozita 
Zveznega sklada; 
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b) s katerim se daje zavodu RTV Ljubljana poroštvo za najetje posojila 
v znesku 4 300 000 N din; 

9. razprava o poročilu odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in 
komunalne zadeve o nameravani izgradnji HE Trnovo; 

10. sklepanje o verifikaciji mandata na novo izvoljene poslanke; 
11. volitve in imenovanja; 
12. poslanska vprašanja. 
Predlog dnevnega reda se nekoliko razlikuje od tistega, ki ste ga prejeli, 

in sicer je odpadla 10. točka, uvrščena pa je nova točka, in sicer sklepanje o 
verifikaciji mandata na novo izvoljene poslanke. Ali se z dnevnim redom, kot 
sem ga predlagal, strinjate oziroma imate kakšne nove dodatne predloge? (Po- 
slanci se strinjajo.) 

Ker nima nihče pripomb, ugotavljam, da se zbor s predloženim dnevnim 
redom strinja. 

Prehajamo nal. točko dnevnega reda. Zapisnik zadnje seje ste 
prejeli. Ima kdo kakšne pripombe k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ker nima 
nihče pripomb, menim, da je zapisnik 35. seje odobren in s tem tudi popravek 
zapisnika 34. seje Republiškega zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o vodah. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Ermina Kržičnika. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta dati k predlogu zakona še ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima Ermin 
Kržičnik. 

Ermin Kržičnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Pravkar mineva 
eno leto, odkar razpravljamo o republiškem zakonu o vodah. Tako dolga obrav- 
nava je vsekakor garancija, da je predlog zakona dobro pripravljen. V pri- 
pravah smo se posvetovali z vsemi strokovnimi in političnimi činitelji, ki so 
zainteresirani na tem področju. Predlog zakona je bil tudi dvakrat pred Iz- 
vršnim svetom in je Izvršni svet osvojil amandmaje, ki so jih dali odbori 
in komisije Skupščine. 

V današnji obrazložitvi ne bi ponavljal tega, kar je že napisano v obrazlo- 
žitvi k predlogu zakona in v publikaciji, ki ste jo prejeli v zvezi z obravnava- 
njem zakona o vodnem prispevku. Omenil bi le bistvene kvalitete predloga 
zakona, ki ga danes sprejemate. 

Bistvena kvaliteta • tega zakona je, da ne drobi vodnega gospodarstva na 
posamezne regije in občine, temveč mu daje republiški značaj. To, kar nismo 
uspeli pri drugih področjih gospodarstva in negospodarstva, zlasti s področja 
bank, to uspevamo po dolgih in težkih diskusijah v vodnem gospodarstvu. 

Temeljni zakon postavlja, da je voda javna dobrina in da je dejavnost na 
vodnem gospodarstvu posebnega družbenega pomena. To je nadaljnja kvali- 
tetna postavka, ki jo želim poudariti v tej obrazložitvi. 

Naslednja postavka je organizacija vodnega gospodarstva, ki je teritorialna 
in ima to kvaliteto, da je utemeljena z javnim upravljanjem. To pomeni, da 
ima vodna skupnost kot teritorialna organizacija vodnega gospodarstva javno 
upravljanje v obliki skupščine, kjer so zastopani občani in delovne organizacije. 
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Naslednja kvaliteta je javno planiranje. Vodne gospodarske osnove so javni 
dokument, ki mora biti dostopen vsem občanom in delovnim organizacijam. 
Da je vsa ta materija zelo pomembna, dokazujejo podatki in dogodki, ki smo jim 
priča v razvitem svetu, saj je voda postala svetovni problem, zlasti v razvi- 
tem svetu. 

Dovoljujem si opozoriti na dejstvo, da obstoja splošno mnenje, da je vode 
dovolj in da voda ne pomeni ne vem kakšnega problema. Dejstvo pa je, da 
vodna masa, če jo vzamemo v volumnu, predstavlja na zemlji le 1,3®/» volumna 
in da je masa sladke in morske vode konstantna, da se ne povečuje, ampak 
da se nasprotno zmanjšuje glede na vedno večjo potrošnjo. Danes je čas, ko 
bi bilo prav, da se ta materija vodnega gospodarstva tako glede poplav kot 
glede onesnaženja, prav tako pa tudi hudourništva, glede plazov in erozija z 
zakonsko materijo pravno, materialno in organizacijsko utrdi, in da osnovo za 
nadaljnji razvoj. Mislim, da je glede na kritično stanje naših voda — to obdobje 
zgodovinska prelomnica, saj vemo, da se vse pogosteje dogajajo tudi taki pri- 
meri, kot je bil nedavni dogodek pri Ajdovščini, ko se je razlila cisterna nafte, 
ki je dva dni tekla v bližnji potok in nato v Vipavo, odtod pa dalje v Italijo. 
Mislim, da so takšne nevarnosti vedno bolj pogoste. Zlasti je akuten problem 
onesnaževanja voda, saj je že 7 večjih vodotokov v Sloveniji v veliki meri 
okuženih in biološko mrtvih. 

Poplave, ki so zlasti v zadnjih letih povzročile veliko škode, so prav tako 
moment, ki narekuje energično in solidarno akcijo celotne republike, da reši 
predvsem najbolj alergične točke vodnega gospodarstva. Hvala lqpa! 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor 
za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve in zakonodajno- 
pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismena poročila. Ali želita 
poročevalca odbora oziroma komisija dati še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim. 
Besedo ima tovariš Milan Kristan. 

Milan Kristan: Tovarišice in tovariši poslanci! Danes ko sprejemamo 
zakon o vodah, se nam nudi priložnost, da spregovorimo nekaj več o pomenu 
vodnega gospodarstva na splošno, za Slovenijo pa še posebej. Spregovoriti več 
o navedenem se mi zdi smiselno in potrebno predvsem zaradi tega, ker iz 
posameznih pojavov lahko sklepamo, da še ni povsem niti med odgovornimi 
družbenimi organi osvojena zavest potrebnosti kompleksnega planiranja vod- 
nega gospodarstva in potreba, da se v gospodarjenju z vodo vnese več ekonom- 
skih elementov; končno pa tudi zaradi tega, ker se kljub specifičnostim naše 
dežele glede na razsežnost hudourniških, erozijskih, naplavinskih in poplavnih 
območij, v pogledu zaščitnih ukrepov in kompleksnejšega obravnavanja vodnega 
gospodarstva, ne moremo pohvaliti z večjo tradicijo, kakor ugotavlja pravilno 
tudi republiški sekretariat za urbanizem v elaboratu »Vodno gospodarstvo Slo- 
venije«. 

Reliefna in geološka razgibanost Slovenije, ki je pretežno gorata dežela, 
njene klimatske razmere ter način gospodarjenja v preteklosti so vzrok, da je 
v Sloveniji neposredno in posredno ogroženo od erozije in hudournikov okoli 
237 000 ha površin, od katerih odpade 1,4 °/o na hudourniško področje Mure, 
15% na področje Drave, 10 % na področje Savinje, 49% na področje Save, 
20 % na področje Soče in 4,6 % na hudourniško področje pritokov ob morju. 
Hudourništvu in borbi proti eroziji nismo posvečali doslej dovolj pozornosti. 
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Pokrajinska oblikovitost in močno spreminjajoča se količina padavin s pogo- 
stimi ekstremnimi vrednostmi ob sočasnem pomanjkanju zavestno pripravlje- 
nih večjih in manjših akumulacij in pomanjkanje pravilno izvršenih regulacij 
za pravilen transport vode, povzročajo pogoste poplave in visoke vode na posa- 
meznih področjih, kar povzroča občutne škode tako družbenemu kakor tudi 
zasebnemu premoženju, tako kmetijskim površinam kot gospodarskim objektom. 
Za ilustracijo naj navedem, da je v Sloveniji okoli 63 000 ha poplavnih površin, 
kar predstavlja več kot 11 %> velikosti obdelovalnih površin. V Sloveniji nasto- 
pajo katastrofalne poplave povprečno vsakih 10 let, kakor navaja elaborat repu- 
bliškega sekretariata za urbanizem. Statistični podatki in raziskave kažejo, da 
moramo računati s povprečnimi letnimi škodami okoli 1 milijardo 800 milijo- 
nov S din, zaradi visokih vod pa še nadaljnjih 1 milijardo 700 din, tako da 
znašajo skupne škode zaradi poplav in visokih vod v povprečju letno okoli 
3,5 milijarde dinarjev. 

Poleg neposrednih škod, ki jih povzroča neurejenost, ali bolje rečeno po- 
manjkljiva urejenost režima transporta voda, predvsem tudi v glavnih koritih, 
moramo računati tudi s posrednim vplivom, ki ga imajo takšne vode na vodni 
režim nasploh in preko tega na življenje samo. 

Nemalo primerov najdemo v zgodovini, ko je bil kulturni in gospodarski 
vzpon narodov povezan s smotrnimi vodnogospodarskimi ukrepi, njihov pro- 
pad pa z opuščanjem istih ali zaradi grobih direktnih ali indirektnih posegov 
v naravni vodni režim, brez upoštevanja vplivov na celovitost in naravno 
ravnotežje. 

Za biološko in za gospodarsko življenje predstavlja voda element, ki ga 
ni mogoče nadomestiti in zato predstavlja njegovo osnovo, ki postaja prav 
zaradi premajhne skrbi zanjo v preteklosti, pa tudi zaradi pogosto premajhne 
prizadetosti ljudi v sedanjosti, za bodoče življenje vedno bolj dragocena. Menim, 
da ne moremo iti prek mnenja strokovnjakov, da bo v naslednjih 100 letih 
prehrana prebivalstva lažje rešljiv problem, kakor oskrba prebivalstva z vodo, 
v zadostni količini in pa v neoporečnem stanju. 

V zvezi s tem predstavlja ohranjanje čistosti voda še poseben problem. 
Dnevno rastejo nove tovarne, iz dneva v dan se troši vedno večja količina 
vode, ki pri prehodu skozi tehnološke postopke postane za človeka, žival in 
za rastline, skratka biološko čestokrat neuporabna in celo škodljiva. Pri tem 
moramo upoštevati tudi dejstvo, da se v proizvodnji kot tudi v gospodinjstvu 
troši vedno več kemičnih snovi, ki jih bakterije ne uničujejo in katere ni 
mogoče z enostavnimi postopki čiščenja ločiti ter tako nadalje zastrupljajo 
osnovni element vsega življenja. Ce pomeni preskrba z vodo ohranitev življenja 
in gospodarstva, pomeni ohranitev čiste vode zaščito človeka in življenja. Hidro- 
regulacije pa predstavljajo del zavestnih posegov v naravni tek vodnega režima, 
ki naj omogočajo optimalnost, mislim tudi ekonomsko optimalnost pogojev za 
nadaljnji razvoj celotne družbene reprodukcije. Menim, da je ekonomska opti- 
malnost bistvena zahteva za kompleksno planiranje vodnega gospodarstva. Ta 
ne izvira iz sentimentalne in romantične skrbi za bodoče življenje, kakor skrb 
za čistost naših tekočih in stoječih voda ne izvira iz estetskih zahtevkov dolo- 
čenih posameznikov, društev ali družbenih organov in družbenih skupnosti. 
Takšni argumenti pa so često prisotni, kadar se zahtevajo materialni napori za 
reševanje določenih problemov s tega področja. Tako se npr. pogosto zadovo- 
ljimo z nepopolno in pomanjkljivo čistilno napravo in trdimo, da odplaka ne 
bo imela znatnega vpliva na čistost vode, sredstva, ki bi jih morali dati za 
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čistilne naprave, pa investiramo v druge namene. Pri takšnem ravnanju se nam 
lahko zgodi, da bo naprava za pridobivanje ustrezne tehnološke vode stala 
veliko več kot ustrezne čistilne naprave. Zal ne razpolagam s podatki, s kate- 
rimi bi lahko nazorno in ekonomsko utemeljil trditev, da so naše odločitve na 
tem področju pogosto neekonomske, enostranske in družbeno neutemeljene. 
Množica konkretnih pojavov s področja investicijske operative, politike kakor 
tudi s področja gospodarjenja z vodo, pa vzbujajo upravičeno oceno, da na 
tem področju še ni prevladala zavest o potrebnosti kompleksnega planiranja in 
urejanja navedenih vprašanj tako, da bi bila zagotovljena optimalnost družbene 
in podjetniške koristi in rentabilnosti. 

Predlog zakona o vodah, katerega obravnavamo, pomeni pomemben doku- 
ment, ki bo prispeval k boljšemu gospodarjenju na tem področju ter strnitev 
vseh materialnih sil za najuspešnejše reševanje navedenih problemov. Zal mo- 
ramo ugotoviti, da je omenjeni zakon izdelan na osnovi zveznega temeljnega 
zakona, ki pa ima po svojem konceptu prej značaj popolnega zveznega za- 
kona. Ta se namreč, kakor je ugotovila tudi zakonodajno-pravna komisija, ne 
omejuje le na določitev sistema vodnega gospodarstva oziroma na temeljne 
odnose na tem področju, temveč neposredno ureja njegovo vsebino, pri čemer 
republika taksativno pooblašča za reguliranje posameznih vprašanj. Razumljivo 
je, da ima v tem primeru republiški zakon lahko le relativno ozko dopolnilno 
vlogo v razmerju do zveznega zakona in da ta ni mogel konkretizirati posa- 
meznih določil tako, kot bi narekovali specifični pogoji v Sloveniji. 

Ker republiški zakon ne ponavlja določil zveznega temeljnega zakona, je za 
laika nesistematičen in zato nejasen. Da bi se odpravile te pomanjkljivosti, ki 
lahko vplivajo na zmanjšanje prizadevnosti odgovornih organov pri zagotavlja- 
nju izvrševanja zakonskih določil, menim, da je umestno priporočilo odbora 
za urbanizem in stanovanjsko izgradnjo, da naj sekretariat za urbanizem 
čimprej poskrbi za izdiajo priročnika, ki bo zajel vso zakonodajo s tega področja 
in bo na ta način olajšal delo upravnim organov in vodnogospodarskim orga- 
nizacijam. 

Potrebno je podčrtati, da izhaja tako temeljni kakor tudi republiški zakon 
iz osnovnega spoznanja o pomembnosti vode za biološko in gospodarsko življe- 
nje, da so vode kot družbena lastnina dobrine splošnega pomena, da se družbena 
smotrnost gospodarjenja z vodo zagotavlja lahko le s kompleksnim obravnava- 
njem vseh vprašanj, ki posegajo na področje vodnega režima na področjih, ki 
tvorijo naravno hidrografsko in ekonomsko celoto. In končno, da se zagotav- 
lja enoten vodni režim lahko le na osnovi dolgoročnega načrta, ki določa glavne 
elemente in pogoje vodnega režima, s katerimi se zagotavljajo najugodnejše in 
najbolj smotrne tehnične in ekonomske rešitve za zavarovanje pred škodljivim 
delovanjem voda, za varstvo voda ter za izkoriščanje voda. 

Skladno s tem načelom se urejajo tudi vprašanja območij in vodnogospo- 
darskih osnov, vodnogospodarskih soglasij, uporaba in izkoriščanje vode, varstvo 
voda in končno vodnega prispevka in financiranja. 

Skrb za vzdrževanje, rekonstrukcijo in za graditev varstvenih objektov in 
naprav nalaga temeljni zakon družbeno-političnim skupnostim, ki zagotavljajo 
finančna sredstva iz svojih splošnih dohodkov in iz sredstev, ki jih zaintere- 
sirane organizacije namenijo za to iz svojih sredstev. V republiki pa se ustanovi 
vodni sklad, katerega osnovni dohodek je vodni prispevek. Dohodki tega pa 
se po 76. členu temeljnega zakona uporabljajo predvsem za redno in investicij- 
sko vzdrževanje varstvenih objektov in naprav. 

4 
/ 
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V našem zakonu smo izkoristili tudi pravico, ki jo daje temeljni zakon, 
da sklad lahko financira tudi graditev in rekonstrukcijo melioracijskih in 
vodnogospodarskih objektov ter naprav, če tako določa republiški zakon. 

Določitev vodnih območij, nova organizacija vodno-gospodarskih organiza- 
cij ter spremenjen način financiranja, vzdrževanja rekonstrukcij in graditev 
novih varstvenih objektov in melioracij bo ob izpolnjevanju drugih določil 
zakona omogočala kar najbolj smotrno porabo sredstev in optimalno ekonomsko 
učinkovitost vloženih sredstev. Zaradi vsega navedenega odbor predlaga, da 
zbor predlog zakona izglasuje. 

V razpravi o zakonu se je odbor informiral tudi o zbiranju sredstev v 
republiškem vodnem skladu v letošnjem letu. Pri tem je ugotovil, da obstojajo 
določene težave, tako pri obremenjevanju uporabnikov voda, kakor tudi pri 
obremenjevanju zaradi onesnaženja vode. Težave nastajajo predvsem zaradi 
tega, ker delovne in druge organizacije nimajo urejenih merilnih naprav, ki 
omogočajo točno določitev količine uporabljene vode in stopnjo onesnaženja. 
Zaradi pomanjkanja takšnih naprav je republiški sekretariat za urbanizem 
določili tehnološke normaihive za količino uporabljene in onesnažene vode. 
Tako preračunane količine pa bistveno odstopajo od prijavljenih količin, te pa 
tudi od količin, ki so jih delovne organizacije prijavljale zavodu za statistiko. 
Zaradi navedenega je bilo potrebno v mnogih primerih reševati stvari na kraju 
samem, in sicer so reševali takšna vprašanja strokovni organi, ki jih je določal 
vodni sklad in pa predstavniki delovnih organizacij. Tem nevšečnostim se lahko 
izognemo le na ta način, da delovne organizacije urede merilne naprave. Ni 
slučaj, da se pojavljajo ponovne zahteve, da naj bi se z zakonom zavezalo 
porabnike vod za vgraditev merilnih naprav. 

Odbor je v razpravi ob sprejemanju predpisa o vodnem prispevku menil, 
da takšna zakonska obveznost ni potrebna in da bodo delovne organizacije 
same zaradi ekonomskega interesa začele urejevati merilne naprave. Odbor je 
v razpravi o zakonu o vodah ugotovil, da med posameznimi vodnimi skupnostmi 
ni enotnega stališča, katere delovne organizacije so obvezne obračunavati in 
plačevati vodni prispevek. Na področju nekaterih skupnosti so na primer opro- 
ščene plačevanja prispevka delovne organizacije s področja trgovine in gostin- 
stva, drugod zopet druge, predvsem pa se pod pritiskom občinskih organov ne 

, obremenjujejo delovne organizacije s področja družbenih služb, predvsem šole, 
ker pomeni to preobremenjevanje proračunskih sredstev. 

Močan odpor do izdajanja odločb je zabeležen predvsem na področju gorenj- 
ske vodne skupnosti, kjer se smatra, da bi morala ostati sredstva vodnega 
prispevka na področju vodne skupnosti, ta pa naj bi del sredstev odvajala v 
republiški vodni sklad za potrebe izgradnje objektov splošnega družbenega 
pomena. Takšni koncepti, ki so v nasprotju s sedanjim zakonom o vodnem 
skladu SR Slovenije, kakor tudi z določili 11. poglavja predloga zakona o vodah, 
izvirajo iz bojazni, da se bodo sredstva prelivala na druga področja, da pa se 
bodo zadovoljivo reševali problemi na področju, kjer so bila sredstva zbrana. 
Ce je morda takšen strah razumljiv zaradi tega, ker je dosedanja politika 
sklada bila usmerjena na financiranje melioracij, je takšen strah neupravičen. 
Določila zakona jasno opredeljujejo naloge sklada, kot osnovna naloga pa je 
močno podčrtana obveznost financiranja rednega investicijskega vzdrževanja 
vodno-gospodarskih objektov in naprav. Financiranje rekonstrukcij in meliora- 
cijskih posebnih vodno-gospodarskih olbjektov pa je možno le za objekte, za 
katere se to določi s posebnim republiškim zakonom. 
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Sredstva vodnega prispevka so minimalna, potrebe pa razumljivo veliko 
večje. Ce računamo, da znaša vrednost vseh objektov okoli 90 milijard starih 
dinarjev, ter da bi morali vlagati letno okoli 2,5 do 3 '%> od vrednosti objektov 
za vzdrževanje, potem lahko ugotovimo, da so sredstva za študije in za investi- 
cije minimalna, ter da je sredstva potrebno uporabiti skrajno racionalno. To 
bo mogoče le, če bomo pri sestavljanju programa in finančnega načrta sle- 
herno postavko pretehtali s stališča družbenoekonomske upravičenosti. Strah 
da bi sklad samovoljno uporabljal sredstva, je neupravičen tudi zaradi tega, 
ker izvaja vsa dela na osnovi srednjeročnega programa in letnega finančnega 
načrta, oba akta pa potrdi Skupščina SR Slovenije. Kolikor je morda osnutek 
srednjeročnega plana, ki je prav sedaj v razpravi, vzrok določenim dvomom v 
zvezi z zakonom, potem izhaja to po vsej verjetnosti iz suma, da se določenim 
ožjim interesom daje prednost pred širšimi rešitvami, ki zagotavljajo optimalno 
družbeno racionalnost in učinkovitost -družbenih sredstev, namenjenih .za ure- 
janje vodnega gospodarstva. V razpravah, ki jih je organiziral vodni sklad v 
zvezd s prejemanjem srednjeročnega plana, je bila izražena s strani tovarišev 
s terena misel, da bi utegnila koncentracija sredstev na nivoju republike zmanj- 
šati iniciativo terena za izvrševanje manjših del na vodno-gospodarskih objektih. 
Praksa, ki jo je uvedel v letošnjem letu vodni sklad, da prepušča 20 '°/o zbranih 
sredstev od vrednosti vodnogospodarskih objektov, posameznim skupnostim, 
omogoča tem skupnostim razvijanje polne iniciative, ostalih 80,0/o sredstev se 
deli po sprejetem finančnem načrtu na posamezne objekte. Zbiranje dodatnih 
sredstev pa sklad podpira s tem, da participira s svojimi sredstvi pri financi- 
ranju objektov, ki imajo lokalni pa tudi splošni družbeni pomen za režim vode, 
katerih prioriteta pa morda ni v prvem planu. 

V imenu odbora predlagam, da Republiški zbor zakon z amandmaji odbora 
za urbanizem in z amandmajem zakonodajno-pravne komisije osvoji. V svojem 
imenu pa predlagam, da Republiški zbor priporoči republiškemu sekretariatu za 
urbanizem, da z vsemi sredstvi, ki jih ima na razpolago, zagotovi izvajianje zako- 
na, predvsem pa da pospeši izvajanje določb za plačevanje vodnega prispevka. 
Republiški sekretariat naj delovnim organizacijam priporoči vgrajevanje meril- 
nih naprav in pospešeno izgradnjo čistilnih naprav. 

Predsednik Tine Remškar: Ali tvoja izjava pomeni, da se odbor 
strinja z amandmajem zakonodajno-pravne komisije k 35. členu. (Milan Kristan: 
Da.) 

Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima inž. Zdenka 
Jurančič. 

Inž. Zdenka Jurančič: Predloženi osnutek zakona o vodah do- 
sledno izpušča 'družbeno-politične skupnosti kot faktor, ki vpliva na formiranje 
vodno-gospodarskega režima in politike, čeprav zvezni zakon to v vrsti členov 
predvideva. Zapostavljanje vloge družbeno-politične skupnosti delno spreminja 
vlogo in namen vodnega prispevka, ki naj bi po intencijah zveznega zakona 
zagotavljal sredstva za izvajanje vodnogospodarskega režima tam, kjer prispe- 
vek nastane, v čisto fiskalna sredstva, s katerimi republika nastopa mimo potreb 
vodnega gospodarstva v posamezni regiji. Ce naj ima vodni prispevek takšno 
vlogo, je potem povsem odveč, da se plačuje za porabo vode, ampak bi morali 
z njim obdavčiti vse dejavnosti. 

Predlagam Skupščini, da že danes sprejme naslednji sklep: 
4* 
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»Upravljanje sklada je treba organizirati tako, da so v upravnem odboru 
sklada enako zastopane družbeno-politične skupnosti, delovne organizacije in 
občani s posameznih vodnih območij.-« 

Prosila bi konkretni odgovor, ali je mogoče s tem sklepom zagotoviti takšno 
sestavo upravnega odbora, sicer bom predlagala amandma. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, prosim predstavnika Izvršnega sveta, 
da na vprašanje odgovori, oziroma da se o njem izjavi. Besedo ima tovariš 
Ermin Kržičnik. 

Ermin Kržičnik: Na postavljeno vprašanje bi skušal odgovoriti 
takole: Po temeljnem zakonu je vodni sklad republiški sklad in vodni prispe- 
vek dohodek tega sklada. Dejstvo je, da držijo vse postavke, ki jih je prej 
poudaril tovariš Kristan v svoji razpravi, in sicer, da obstaja določeno nezaupa- 
nje, ali bo upravni odbor republiškega vodnega sklada zares vodil tako politiko, 
da bo upošteval tiste najnujnejše interese, predvsem pa tiste, ki so v interesu 
posameznih družbeno-političnih skupnosti. Drži to, kar pravi tovarišica poslanka, 
da je skrb za vzdrževanje vodno-gospodarskih objektov naložena družbeno- 
političnim skupnostim. V našem konceptu, oziroma v predloženem zakonu je 
zastopan koncept, da je družbeno-politična skupnost predvsem republika, ki 
mora zagotoviti enotno republiško vodno-gospodarsko politiko. Ta politika pa bi 
bila pravzaprav docela onemogočena, če bi jo izvajale posamezne družbeno-poli- 
tične skupnosti po principu, tam kjer se prispevek zbere, naj tudi ostane. Na 
ta način bi odpadle vse večje vodno-gospodarske investicije na tako imenovanih 
alergičnih točkah v Sloveniji, kjer so bile v preteklih letih največje poplave 
in največje škode. Najproblematičnejše točke vodnogospodarskega pomena so 
predvsem Celje, Pomurje in pa slovenska obala. V drugi vrsti se potem šele 
pojavljajo kraška in hudourniška območja. 

Predlog, ki ga je dala tovarišica poslanka, da bi upravni odbor vodnega 
sklada razširili tako, da bi bile v njem zastopane delovne organizacije in 
družbeno-politične skupnosti, rui. sprejemljiv. Tak upravni odbor bi bil po svojem 
številu tako velik, da bi lahko konkuriral tudi Republiškemu zboru. Upravni 
odbor imenuje republiška skupščina, in s tem je dana zaupnica, da bo upravni 
odbor razpolagal s sredstvi racionalno in v smislu kompleksne in namenske 
uporabe sredstev za celotno republiko. Poudarjam tudi to, kar je rekel že 
tovariš Kristan, da je namreč republiška skupščina tista, ki daje soglasje k 
letnemu in srednjeročnemu planu. To pomeni, da je s tem, ko daje Skupščina 
svoje soglasje, zagotovljena racionalna politika. Kolikor pa bi šli na princip, 
da bi prepuščali sredstva področjem, na katerih so se zbrala, potem bi enotne 
vodno-gospodarske politike ne bilo in je zaman tudi vsako pričakovanje, da bi 
rešili tista področja, ki so glede vodno-gospodarskih problemov najbolj proble- 
matična. Praviloma so ta področja tudi najrevnejša, poudarjam, da so to 
predvsem kraška področja in Prekmurje. 

Predsednik Tine Remškar: Ah je bilo odgovorjeno? Prosim! Besedo 
ima Zdenka Jurančič. 

Inž. Zdenka Jurančič: Ob razpravi v zvezi z vodnim prispevkom 
je bilo poudarjeno, da naj se vodni prispevek, ki se zbira po delovnih organiza- 
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cijah in v ostalih dejavnostih uporablja prvenstveno za vzdrževanje objektov. 
Iz sredstev proračuna pa naj se vlaga v nove investicije. Smatram, da bi morale 
vsaj na del sredstev, M se stekajo na račun vodnega prispevka, imeti 'družbeno- 
politične skupnosti svoj vpliv. Zato predlagam amandma k 42. členu predloga 
zakona, ki naj se glasi: »Upravljanje sklada je treba organizirati tako, da so 
v upravnem odboru enako zastopane družbeno-politične skupnosti, delovne 
organizacije in občani posameznih vodnih območij. Za zagotovitev namenske 
porabe sredstev, ki se stekajo v sklad na račun vodnega prispevka, mora sklad 
sestaviti program vlaganj in letni finančni načrt po posameznih vodnih območjih 
v skalu z zbranim prispevkom iz teh območij.« 

Predsednik Tine Remškar: Prosim za pismeni amandma. V smislu 
101. člena poslovnika je treba amandma predložiti pismeno. Prosim, želi še kdo 
besedo? Prosim. Franc Lubej. 

Franc Lubej: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker sem imenovan od 
tega zbora za člana upravnega odbora vodnega sklada, bi rad glede na pred- 
loženi amandma dal kratko pojasnilo. Z amandmajem se predlaga, da naj bi bilo 
v upravnem odboru vodnega sklada zastopano večje število predstavnikov 
družbeno-političnih skupnosti in pa tudi občanov. Rad bi povedal, da upravni 
odbor vodnega sklada imenuje Skupščina in mislim, da je to že porok, da so 
v upravnem odboru sklada zastopane vse tiste družbeno-politične skupnosti in 
Občani, ki so najbolj neposredno zainteresirani za delo vodnega sklada. 

Glede namenske porabe sredstev vodnega sklada pa naj opozorim, da po- 
litiko trošenja odreja prav tako naša Skupščina. Ravno v tem času upravni 
odbor vodnega sklada pripravlja srednjeročni načrt vodnega gospodarstva. O 
predlogu srednjeročnega načrta je upravni odbor vodnega sklada organiziral 
širom Slovenije sestanke s predstavniki družbeno-političnih skupnosti, gospo- 
darskih organizacij, vodnih skupnosti itd., s tem, da bi dobil čim več in čim 
bolj koristnih predlogov za namensko usmeritev sredstev vodnega sklada v 
bodočem petletnem obdobju. Načrt, ki ga bo upravni odbor vodnega sklada 
pripravil, bo Skupščina obravnavala v sklopu celotnega srednjeročnega načrta 
in seveda tudi odredila politiko namenskega usmerjanja in trošenja sredstev 
v tem petletnem obdobju. Zato ni treba, da bi kakorkoli spreminjali 42. člen 
predloženega zakona. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Počakali bomo, da poslanka inž. Zdenka Jurančič predloži amandma 
v pismeni obliki. Zato odrejam krajši odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.45 in se je nadaljevala ob 9.55.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo s sejo in prosim najprej 
predstavnika Izvršnega sveta, da se izjavi o amandmaju inž. Zdenke Jurančič 
k 42. členu zakona o vodah, ki se glasi: 

»Upravljanje sklada je treba organizirati tako, da so v upravnem odboru 
enako zastopane družbeno-politične skupnosti, delovne organizacije in občani 
s posameznih vodnih območij. Za zagotovitev namenske porabe sredstev, ki se 
stekajo v vodni sklad na račun vodnega prispevka, mora sklad sestaviti pro- 
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gram vlaganj in letni finančni načrt po posameznih vodnih območjih, v skladu 
z zbranim prispevkom iz teh območij.« 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se izjavi o amandmaju. 

Ermin Kržičnik: Amandma v imenu predlagatelja ne sprejemam. 
K argumentom, ki sem jih že navedel, dodatno navajam, da je moment demo- 
kratičnosti, ki je v tem amandmaju posebej poudarjen, zagotovljen pri orga- 
nizacijah samih vodnih skupnosti, saj ima vodna skupnost skupščino, ki jo 
sestavljajo družbeno-politične organizacije, občani in delovne organizacije in je 
ta skupščina vrhovni organ družbenega upravljanja vodnogospodarskih skup- 
nosti. 

Tudi program vodnogospodarskih del se sestavlja tako, da se konzultirajo 
vse vodnogospodarske skupnosti, torej tudi te skupščine in je zagotovljen njihov 
odločilen vpliv pri sestavljanju programa del. To dokazuje tifdi sedanja praksa, 
ko se posvetujemo z vsemi, ne samo z vodnogospodarskimi skupnostmi, ampak 
tudi direktno z družbeno-političnimi skupnostmi. Za pravilno usmerjanje sred- 
stev pa skrbi tudi republiška skupščina, ki daje soglasje k letnemu in dolgo- 
ročnemu planu vodnogospodarskih investicij. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika odbora za urbanizem, 
stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, da se izjavi o amandmaju. 

Milan Kristan (iz klopi): Odbor se strinja z mnenjem Izvršnega 
sveta in amandmaja ne sprejema. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika zakooodajno-pravne 
komisije, da pojasni stališče zakonodajno-pravne komisije. 

Dr. Josip Globevnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Po določbi 
77. člena zakona o vodah je republika pooblaščena, da s svojim zakonom uredi 
vprašanje organizacije vodnega sklada. V 40. členu republiškega zakona je 
rečeno, da vodni sklad SR Slovenije, ki je bil ustanovljen z zakonom o vodnem 
skladu SR Slovenije, nadaljuje delo po določbah tega zakona. V tem zakonu 
je predvidena pravna ureditev in sicer tako, da ima sklad svoj statut in da se 
organizacija in način upravljanja sklada določita s statutom sklada; statut 
sklada potrdi Skupščina SR Slovenije. Statuirana je torej najbolj demokratična 
ureditev, ki je mogoča. Mislim, da amandma teh momentov ne upošteva in 
menim, da bo o teh vprašanjih mogoče razpravljati takrat, ko bomo potrjevali 
statut sklada oziroma finančni program ali zaključni račun sklada. Zato amand- 
ma ne bi :bil v skladu s konceptom samega zakona, pa tudi ne s principi 
zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti, ki lahko financirajo po- 
samezne svoje naloge prek sklada. To, kar se predlaga z amandmajem, vzbuja 
vtis, da ne gre za naloge republike, ampak za naloge posameznih družbeno- 
političnih skupnosti. Mislim, da je v tem glavna zmota amandmaja in zato 
predlagam, da se amandma ne sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? Prosim. Tovariš 
Franc Lubej. 

F rxa n c Lubej : Želel bi obrazložiti svoje stališče do tistega dela amand- 
maja, :ki se nanaša na uporabo sredstev. 
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Mislim, da bi se moral naš zbor opredeliti za tako politiko, da sklad v 
prvi vrsti financira vzdrževanje tistih objektov, ki jih imamo. To smo doslej 
v praksi zanemarjali in tako v bistvu dezinvestirali že obstoječe naprave v 
vodnem gospodarstvu. Zato je način, ki ga predlaga tovarišica v svojem amand- 
maju, d'a bi se namreč gospodarilo s temi sredstvi v okviru občan, nespre- 
jemljiv. Ce že dajemo sredstva za vzdrževanje vodnih objektov v proporcu 
z vrednostjo osnovnih sredstev na tem področju, potem morajo biti gospodarske 
organizacije tiste, ki naj gospodarijo s temi objekti, ne pa občine. 

Menim, da se mora v vsakem primeru ohraniti namembnost sredstev, ne 
vidim pa garancije, da se bo namembnost sredstev ohranila s tem, da bodo 
občine odločale o tem, kaj se bo delalo. 

Končno bi želel še povedati, da ne moremo urejati in financirati vodnega 
režima v okviru občinskih meja. Vode tečejo čez občinske meje in bi nam 
parcialno reševanje vodnogospodarskih problemov delalo samo škodo. Zato je 
pač republika tista, ki mora voditi to politiko. Zaradi tega sem proti amandmaju 
in predlagam, da se ne sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ali poslanka tov. Jurančičeva vztraja pri amandmaju? 

Inž. Zdenka Juranč^č: Da. 

Predsednik Tine Remškar: Zato dajem amandma na glasovanje. 
Prosim, kdor je za predloženi amandma, naj dvigne roko? (En poslanec dvigne 
roko.) Kdo je proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Štirje 
poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da amandma inž. Zdenke Jurančič k 42. členu zakona o vodah 
ni sprejet. 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o vodah. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o zavodu za vodno gospodarstvo. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Ermina Kržičnika. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta predlog zakona še usno obrazložiti. Zeli. Prosim. 

Ermin Kržičnik: To, kar mislim reči, ne bo Obrazložitev, temveč 
samo kratko opozorilo. V obrazložitvi so navedene številke glede financiranja 
zavoda, vendar teh številk ne smemo razumeti v tem smislu, da naj bi republika 
vsako leto zagotovila takšen obseg sredstev kot je tu navedeno, ampak je vi- 
šina sredstev odvisna od vsakoletnega proračunskega planiranja. Hvala lepa. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor 
za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve in zakonodajno- 
pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili. Ali želita 
poročevalca odbora dati še ustno poročilo. (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi. besedo? Besedo ima tovariš Miran Košmelj. 
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Mir a n K o š m e 1 j : Tovariši poslanci! Kljub današnji utemeljitvi imam 
k predlogu zakona pomislek. Mislim, da je predlog zakona sestavljen tako, da 
računa na proračunska sredstva, kar sicer izhaja tudi iz obrazložitve same. 
Zaradi tega se ne moremo zadovoljiti z današnjo obrazložitvijo, ki pravzaprav 
ničesar ne pove. V prvotni obrazložitvi je navedeno*, da zavod računa na 160 mi- 
lijonov starih dinarjev letnega dohodka. Republika naj bi prispevala za leto 
1966 32 milijonov 800 000 starih dinarjev. Uradna obrazložitev predlagatelja 
je torej, da se odločno računa s sredstvi iz republiškega proračuna. V zvezi 
s tem delom obrazložitve zakona se mi zdi nedodelan 3. člen predloga zakona, 
ki glede virov dohodkov pravi samo tole: »-Zavod uporablja za svojo redno 
dejavnost tudi dohodke, ki jih sam ustvarja.-« Torej tudi dohodke, ne pa do- 
hodke, ki jih sam ustvarja. Mislim, da je običaj, da se naštejejo vsi viri do- 
hodkov, torej tudi proračunski, kolikor zavod računa tiudi na proračunska 
sredstva. 

Ta pomislek sem izrazil zaradi tega, ker je treba ponovno opozoriti na 
težko proračunsko situacijo in na to, da se bo ta težka situacija v proračunih 
zlasti zaostrila v naslednjih dveh ali treh letih. Prisiljeni bomo očiščevati 
republiški proračun cele vrste obveznosti, za katere pravzaprav danes od nas 
še nihče ne ve, kam, jih bomo prevrigli, tu pa prihajamo z novo obveznostjo za 
republiški proračun. 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve sam 
pravi v svojem poročilu, da ni zadovoljen z obrazložitvijo k zakonskemu pred- 
logu glede financiranja bodočega zavoda in smatra, da mora biti financiranje 
tega zavoda urejeno na enak način, kot pri vseh javnih službah, in sicer tako*, 
da bo omogočeno nemoteno opravljanje nalog s področja državne uprave, ki 
jih prevzema novi zavod. Ta formulacija zame osebno ni čista, ker ne daje 
jiasne opredelitve glede načina financiranja. 

Moje osebno mnenje in predlog je, da naj se sprejem tega zakona odloži in 
še dodatno prouči sistem financiranja tega zavoda. Ce predlog zakona odložimo, 
to ne bo vplivalo na izvajanje že sprejetega zakona o vodah, ker bomo lahko 
o zakonu o zavodu za vodno gospodarstvo razpravljali oziroma sklepali že na 
prvi seji po počitnicah. Hvala lepa. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo. Prosim. 

Dr. Josip Globevnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Nisem za 
predlog tovariša Košmelja, da se razprava in sprejemanje zakona o zavodu 
za vodno gospodarstvo odloži. Zoper konstrukcijo tovariša Košmelja imam ne- 
katere pomisleke. Povsem jasno je, da je predlagatelj hotel, naj se zavod za 
vodno gospodarstvo, ki je bil do sedaj samostojni zavod, preosnuje v upravni 
organ, se pravi, da postane sestavni del republiške uprave. Za to področje bi 
lahko bila uprava, lahko pa tudi poseben sekretariat. Jasno pa je, da se mora 
upravni organ, ne glede na obliko, financirati iz proračuna. Zakonodajno^ 
pravna komisija je o tem problemu razpravljala in sprejela določbo 3. člena 
kot popolnoma pravilno. Zavod uporablja za svojo redno dejavnost tudi do- 
hodke, ki jih ustvarja sam, prvenstveno pa se financira iz proračuna. S tem ni 
rečeno, da mora biti tisti del, ki odpade na proračun, večji kot pa del iz druge 
dejavnosti zavoda. Pri sprejemanju tega zakona se moramo namreč zavedati, 
da se to področje organizacijsko uredi drugače kot doslej, da se namreč vzpo- 
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stavi upravni organ za določene naloge s področja vodnega gospodarstva, in 
sicer za naloge, ki so precizirane v 2. členu tega zakona. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Boris Kocijančič. 

Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Mi smo imeli 
pred seboj prvi osnutek zakona ž obrazložitvijo, ki je posredovana tudi vam. 
Na seji odbora je bilo, kot izhaja iz pismenega poročila odbora za urbanizem, 
stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, izraženih več pomislekov proti 
obrazložitvi zakona, kjer niso pojasnjena osnovna vprašanja, ki so tudi danes 
sprožila predlog, ki ga je dal tovariš Košmelj. Mislim, da že sama preusmeritev 
zavoda v upravni organ in razlogi, ki so diktirah, da gremo' na tako preusmeri- 
tev dela dosedanjega zavoda, kažejo, da to pomeni s stališča republike 
prihranek. Glede na število kadrov, ki jih imamo danes na tem področju, je 
jasno, da ni mogoče uspešno razvijati dela na sekretariatu za urbanizem na 
eni strani in na zavodu na drugi strani. Mi smo imeli resen pomislek glede 
financiranja prav zaradi tega, ker smo smatrali, da bi bila nevarnost podana 
zato, ker bi se ne ločilo točno, kdaj gre za stroške upravne službe in kdaj za 
tisti del nalog, ki jih opravlja zavod po naročilu oziroma na podlagi pogodb itd. 
Zaradi tega se mi zdi, da formulacija, kot jo je označil tovariš Košmelj, ni 
nečista, ampak da je popolnoma jasna za vsakogar, ki pozna organizacijo dr- 
žavne uprave. Nemogoče je namreč, da se krijejo iz proračuna kakršnikoli 
drugi zneski, razen tistih, ki so potrebni za funkcioniranje javne uprave. Sma- 
trali smo, da bo predlagatelj, ki je obljubil novo obrazložitev, pravočasno vročil 
vsem poslancem in s tem vse te nejasnosti odpravil že vnaprej. Zaradi tega 
smatram, da je predlog zakona, tak kot je, z amandmajem, ki ga je sprejela 
zakonodajno-pravna komisija, utemeljen in predlagam, da se v taki obliki 
tudi sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ali tovariš Košmelj vztraja pri svojem predlogu? 

Miran Košmelj: Vztrajam pri svojem predlogu. Dodajam pa še, 
da bi bilo pravilno, da se zakon, s katerim se sprejemajo tudi finančne ob- 
veznosti, predloži v obravnavo tudi ustreznemu skupščinskemu odboru, ki je 
pristojen za finance. 

Predsednik Tine Remškar: Dajem predlog tovariša Košmelja, da se 
sprejem zakona o zavodu za vodno gospodarstvo SR Slovenije odloži, na gla- 
sovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (44 poslancev dvigne 
roko.) Kdo je proti? (18 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev 
dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je predlog tovariša Košmelja sprejet, in da je obravnava 
in sklepanje o predlogu zakona odložena. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o lovstvu. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Svetka Kobala. Ali želi dati predstavnik Izvršnega 



58 Republiški zbor 

sveta k predlogu zakona še ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima tovariš Sveto 
Kobal. , 

Sveto Kobal: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog zakona o lov- 
stvu predstavlja dopolnitev in prilagoditev določb temeljnega zakona o lovstvu 
pogojem in stopnjam razvoja lovstva na območju republike Slovenije. Zakon 
vsebuje določene norme v lovstvu, ki so jih postavili naš splošen razvoj, pozi- 
tivno stremljenje v razvoju lovstva in potrebe naših delovnih ljudi. Po svoji 
vsebini predlog zakona ne prinaša posebnih novih in bistvenih elementov o 
načinih, metodah in družbenih odnosih v gospodarjenju z lovišči, ki ne bi bili 
že danes v praksi izvajani in ki jih je praksa potrdila kot pravilno pot v 
naporih za nadaljnji napredek v našem lovnem gospodarstvu. Kolikor temeljni 
kakor tudi predloženi zakon uvajata v področja lovnega gospodarstva določene 
posebne družbene norme, je to le odraz dejstva, da gre tu za posebnosti, ki jih 
narekuje lovno gospodarstvo skupaj s svojo problematiko in potrebo po dolgo- 
ročnejšem načrtovanju in intenzivnejšem načinu gospodarjenja z lovišči. Mislim, 
da ne bo odveč, če na kratko omenim nekaj podatkov, ki kažejo na pomen 
našega lovstva tako z gospodarskega kot s športnega vidika. 

Med naravna bogastva, ki karakterizirajo Slovenijo, štejemo tudi divjad. 
Lov se izvaja danes v glavnem preko dveh organizacijskih oblik. V pretežnem 
delu površin gospodarijo lovske družine kot društva, ki jih povezuje Lovska 
zveza Slovenije, na manjšem delu pa gospodarijo gojitvena lovišča kot delovne 
organizacije. V Sloveniji je skupno 423 lovskih družin, v katerih je včlanjenih 
danes 1433 članov lovcev. Lovske družine gospodarijo z lovišči, ki so bila v 
letu 1954, na podlagi takratnega zakona o lovu, dodeljena njim v gospodarjenje. 
Ta lovišča obsegajo praviloma od 2000 do 6000 ha površin, vse lovske družine 
pa gospodarijo na površinah okrog 1 748 000 ha, kar predstavlja 88,3% celotnih 
površin Slovenije. Poleg lovskih družin gospodari z lovišči tudi 7 gojitvenih 
lovišč, od katerih so 4 organizirana od leta 1961 kot samostojni zavodi za 
gojitev divjadi, ostala lovišča pa kot obrati za lovstvo pri gospodarskih orga- 
nizacijah in šolsko gojitveno lovišče pri Lovski zvezi Slovenije. 

Vsa gojitvena lovišča obsegajo okrog 233 000 ha ali okoli 11,7 '%> vseh po- 
vršin v republiki. Ta lovišča so bila ustanovljena z nalogo gojitve in v oču- 
vanja glavnih in značilnih vrst divjadi, ki ni samo sredstvo za izvajanje lov- 
stva, temveč je sestavni element prirodnih lepot in značilnosti Slovenije, hkrati 
pa pomembna osnova pri razvijanju rekreacije in lovskega turizma. Gojitvena 
lovišča ne predstavljajo lovišč v klasičnem pomenu, temveč so gojišča in parki, 
iz katerih se širi divjad po vsej Sloveniji. Hiter razvoj modernizacije ostalih 
gospodarskih panog, zlasti pa urbanizacija in izgradnja številnih novih ob- 
jektov, naglo zmanjšuje življenjski prostor divjadi in ogroža obstoj določenih 
vrst. Zato je tembolj potrebna večja in bolj sistematična skrb vse skupnosti, 
da ohrani tudi v bodoče določene minimalne življenjske pogoje za obstoj in 
očuvanje divjadi in naravnih vrednot. 

Lovske družine upravljajo lovišča po načelu samoupravljanja. Skoraj v 
celoti opravljajo vse delo člani sami prostovoljno. V vseh organizacijah Lovske 
zveze Slovenije je stalno zaposlenih okrog 85 ljudi, od teh v lovskih društvih 
70, ki se poklicno bavi jo z lovstvom. Lovske družine si pomagajo s pomožnimi 
lovskimi čuvaji, ki so le delno in občasno zaposleni in jih je okrog 200. V go- 
jitvenih loviščih pa je zaposlenih nekaj nad 100 ljudi. Ker je divjad v loviščih 
družbena last, so ustvarjeni pogoji za gospodarsko zainteresiranost družbe 



36. seja 59 

tudi na področju lovstva. Če upoštevamo vrednost divjadi po odstrelu, brez 
športne vrednosti, predstavlja vrednost enoletnega odstrela glavnih vrst divjadi 
v naših loviščih okrog 550 milijonov starih dinarjev. 

Stopnja gospodarskega razvoja lovstva je danes že na taki višini, da je 
lovsko gospodarstvo potrebno zajeti v plan celotnega razvoja narodnega bo- 
gastva, področja lovstva pa obravnavati na gospodarski osnovi, čeprav naj del 
lovstva, to je izvajanje lova ostane tudi šport. 

Pri razširjanju lovske dejavnosti bo treba po vrstah divjadi uravnavati 
stalež v prirodi do optimuma, razširiti že vpeljaino umetno vzrejo in vpeljati 
intenzivno ^gojitev divjadi ter pospešiti razvoj lovnega turizma. Vse to bo 
imelo za posledico večji dotok dohodkov v lovski panogi, kar bo tudi materialna 
podlaga za hitrejši napredek v lovstvu. Vsako leto ugotovljeni spomladanski 
stalež divjadi služi lovskim organizacijam kot osnovni pokazatelj za planiranje 
letnega odstrela divjadi in za sestavo letnega lovskega načrta. Z lovsko gospo- 
darskim načrtom, ki ga predpisujeta temeljni zakon in predlog tega zakona, bo 
zagotovljen perspektivni razvoj našega lovstva, obenem pa bo izvajano določilo 
temeljnega zakona o lovstvu, ki določa, da morajo biti usklajeni interesi lovstva 
z interesi kmetijstva in gozdarstva. Te interese usklajujejo občine in repu- 
bliški sekretariat za gospodarstvo, ki so po predlogu pristojni za potrjevanje teh 
načrtov. 

Lovni turizem se v zadnjih nekaj letih v Sloveniji čedalje bolj uveljavlja 
in prinaša našemu lovstvu in gostinstvu znatne devizne dohodke. Tako je bilo 
v preteklem letu v Sloveniji vplačano samo na lovskih pristojbinah preko< 250 000 
dolarjev, oe pa primerjamo letošnje prvo četrtletje z lanskim, pa znaša indeks 
porasta 239. Povprečna potrošnja inozemskega lovskega gosta na en lovni dan 
je znašala v lanskem letu 32 dolarjev in to na lovu samem, medtem ko ostala 
potrošnja ni upoštevana. Pri razširjanju in pospeševanju lovnega turizma bo zato 
treba upoštevati njegov obseg oziroma do kakšnih količin in pri katerih vrstah 
divjadi je umestno bolj ali manj pospeševati njegov razvoj. Da se bo lahko 
povečal obseg lovnega turizma, bo treba povečati kapacitete lovišč, kar je 
možno z razširitvijo že vpeljane umetne vzreje in z vpeljavo intenzivne go- 
jitve divjadi. Vloga gojitvenih lovišč je še posebno pomebna pri intenzivnem 
gojenju in umetni vzreji divjadi, ki je osnovni pogoj za razvijanje domačega 
in tujega lovnega turizma. 

Predlog zakona daje podlago za nadaljnji razvoj lovstva in poudarja njegovo 
ekonomizacijo. Zakon ne zahteva nikakršnih novih proračunskih obremenitev 
niti za občine niti za republiko. Inšpekcijsko službo bo opravljal republiški 
sekretariat za gospodarstvo z dosedanjimi kadri. 

O osnutku predloženega zakona so obširno razpravljali vsi organi in or- 
ganizacije, ki so kakorkoli zainteresirani. Osnutek je bil poslan v obravnavo 
vsem občinskim skupščinam, Lovski zvezi Slovenije za lovske zveze in lovske 
družine, republiškim organom, zbornici, inštitutu za gozdno in lesno gospodar- 
stvo Slovenije, geološki fakulteti, zavodom za gojitev divjadi in ostalim in- 
teresentom. O predlogu so intenzivno razpravljali tudi skupščinski odbori in 
pripomogli k temu, da glede na dane možnosti predlog zadovoljivo rešuje 
posamezna vprašanja. 

Izvršni svet se je kot predlagatelj zakona strinjal z vsemi pobudami skup- 
ščinskih odborov, dokončno pa se ni izjavil le o amandmaju glede lovskega 
izpita, to je k 24. a členu predloga zakona. Ker je tudi to vprašanje z novim 
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tekstom zadovoljivo rešeno, se Izvršni svet tudi s tem amandmajem, predla- 
ganim v spremenjenem besedilu, strinja. 

Predlog obrazložitve je priložen predlogu zakona. Pri končnem čitanju 
teksta smo ugotovili, „ da je pri razmnoževanju nastala manjša napaka, in sicer 
v petem odstavku 19. člena, kjer bi pred besedo »ujede« morala biti še be- 
seda »nezaščitene ujede«. To se pravi, da je v 5. odstavku 19. člena izpadla 
beseda »nezaščitene«. Ker bi bil v nasprotnem primeru celoten smisel teksta 
različen, predlagam, da se v tem smislu tekst popravi. Isto so ugotovile tudi 
komisije in odbori. 

S sprejetjem predloženega zakona seveda še ne bodo uveljavljena sama 
po sebi njegova načela, temveč bo treba skrbeti za praktično izvajanje njegovih 
določil, bodisi s sprejetjem predpisov, ki jih narekuje že sam zakon, bodisi 
z aktivnim delom ob sodelovanju vseh organizacij in občinskih skupščin. 

Lz naštetih razlogov Izvršni svet predlaga Skupščini, da predloženi zakon 
sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor za 
proizvodnjo in promet in pa za k o n od a j no-pra vn a komisija. Odbor in komisija 
sta dala zboru pismeni poročili. Ali želi poročevalec odbora, oziroma komisije 
dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Poročevalca odbora prosim, da se izjavi o amandmajih zakonodajno-pravne 
komisije k 3. a členu, 6., 14., 18., 20., 24. a, 25. in 32. členu. (Poročevalec odbora 
je izjavil, da se z amandmaji strinja.) Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi 
besedo? 

Miroslav Kolenko: Tovarišice in tovariši poslanci! Na osnovi 101'. 
člena začasnega poslovnika Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije dajem 
k 20. členu zakona o lovstvu amandma, in sicer, da se spremeni zadnji stavek 
predzadnjega odstavka 20. člena, ki pravi: »Prepovedana je uporaba cianovo- 
dika«, tako da bi se glasil: »V izjemnih primerih se lahko dovoli uporaba ciano- 
vodika«. 

Gornji amandma utemeljujem z naslednjim: Prepoved uporabe cianovodika 
v Sloveniji je bila pred leti upravičena, ker so jo narekovale predvsem takratne 
neurejene razmere in to, da so uporabljale cianovodikove ampule osebe, ki niso 
bile strokovno zadostno usposobljene. Lovske družine so razmeroma zelo lahko 
dobile omenjeni strup in ga dajale v uporabo svojim članom, ki niso bili naj- 
bolj dosledni pri uporabi, prav tako pa se ni vodila točna evidenca in skrb, 
da bi se po poteku določenega časa strupišča uničila. Vse to je imelo za po- 
sledico precej nesreč, ki so imele svoj osnovni vzrok v malomarnosti in nepra- 
vilnem režimu pri. sami nabavi strupa kakor tudi v strokovni neusposobljenosti 
kadrov. Zaradi te prepovedi je v Sloveniji zabeležen določen padec gozdne 
perutnine, to je velikega petelina in ruševca, ki že tako ah tako izumirata, 
saj večina lovskih 'družin te divjadi ne pozna v svojih loviščih, kljub temu, da 
lovske organizacije predvsem v srednje in visogogorskih loviščih intenzivno 
strupijo z dovoljenimi strupi, vendar ti niso tako učinkoviti in vplivajo desti- 
mulativno. Zatiranje roparic z drugimi sredstvi pa je zaradi obsežnosti in 
slabe prehodnosti terena skoraj nemogoče. Razvoj lovskega turizma je doživel 
pri nas že precejšen vzpon, vendar je potem verjetno tudi nujno, da obstoječi 
stalež visoke divjadi držimo na takem nivoju, ki nam v okviru optimalnih mož- 
nosti pomeni tudi nenehno večanje predvsem tiste divjadi, ki je v -drugih dr- 
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žavah nimajo. Smatram, da novi zakon ne bi smel popolnoma preprečiti mož- 
nosti uporabe cianovodika, ampak dopuščati to možnost za izjemne primere s 
tem, da bi pristojni sekretariat pri pogojih za izdajo tega strupa upošteval 
naslednje momente: da bi ga lahko uporabljale samo lovske organizacije, ki 
imajo srednja in visokogorska lovišča, da ga izdajo tistim lovskim ter delovnim 
organizacijam, ki imajo zato strokovno usposobljen kader, da se lahko upo- 
rablja samo v slabo naseljenih področjih in da se vodi predvsem stroga evi- 
denca o nabavi, uporabi in zastrupljenih vabah. Ostale republike v svojem 
lovskem zakonu, kolikor mi je znano, dovoljujejo uporabo omenjenega strupa, 
prav tako pa tudi naše sosedske države. Ravno zaradi tega obstoja možnost ne- 
kontrolirane nabave tega strupa in uporaba v naših loviščih, kar ima še hujše 
posledice, saj tako ne bi bilo mogoče zasledovati ilegalne uporabe cianovodika. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče). Zato dajem v razpravo amandma, ki ga je predlagal poslanec Miroslav 
Kolenko, in ki mislim, da ga ni treba pismeno razmnoževati, ker je zelo kratek, 
da se spremeni zadnji stavek predzadnjega odstavka 20. člena tako, da se glasi: 
»V izjemnih primerih se lahko dovoli uporaba cianovodika«. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se izjavi o amandmaju. 

Sveto Kobal: Vprašanje, ki ga je sprožil tovariš poslanec, je bilo 
predmet diskusij že na odborih in drugih forumih, ki so sodelovali pri sestavi 
tega zakona. Ze v obrazložitvi zakona je rečeno, da je v dosedanji praksi upo- 
raba cianovodika zahtevala 12 smrtnih žrtev, zlasti med otroki, ker tudi dose- 
danji sistem izdajanja posebnih dovoljenj za uporabo cianovodika ni imel za- 
dostne garancije, da ne pride do nesreč. Poleg smrtnih nesreč med ljudmi je 
uporaba cianovodika povzročila tudi neumestno uničevanje drugih vrst živali, 
ki so naletele na te ampule. Zakon in praksa omogočata, da se številne škodljive 
divjadi uničujejo z drugimi sodobnimi sredstvi zlasti z lovnimi sredstvi, z upo- 
rabo strihnina in pasti, praktično enako> učinkovito kot z cianovodikom. Glede 
na to je predlagatelj tudi v dosedanjih diskusijah smatral, da v nobenem pri- 
meru ne bi mogli dovoliti uporabe cianovodika, ker kljub eventualnemu strož- 
jemu režimu ni nobene garancije, da ne bi prišlo do težkih nesreč. 

Iz teh razlogov predlaganega amandmaja v imenu Izvršnega sveta ne mo- 
rem sprejeti. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika odbora za proiz- 
vodnjo in promet Staneta Dolenca, da se izjavi o amandmaju. 

Stanie Dolenc: Predlog, da se spremeni 20. člen, je našemu odboru 
poslala že Mariborska lovska zveza. Odbor je o predlogu razpravljal in poleg 
tega, kar je navedel že tovariš Kobal, ugotovil, da se da odloviti škodljivo divjad 
tudi z modernimi lovnimi sredstvi. S predlogom amandmaja se zasleduje tudi 
dirug namen, in sicer, da se z uporabo cianovodika lovi tudi druga »divjad, na pri- 
mer lisice, katerih kožuhovinia je precej draga.. To vsekakor ne sme biti vzrok za 
dovolitev uporabe tega strupa. Strup je izredno nevaren in smo imeli do sedaj 
kot že rečeno 12 smrtnih žrtev. Tudi strožja kontrola in omejitev uporabe 
strupa samo na visokogorska lovišča niso zadostna garancija, da ne bo prišlo 
do novih nesreč zlasti ob današnjem razvoju turizma. Odbor smatra, da se da 
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doseči enak uspeh z drugimi sredstvi, zlasti sedaj, ko bo imela vsaka družina 
stalnega lovskega čuvaja. Zato v imenu odbora amandmaja ne sprejmem. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika zakonodajno-pravne 
komisije, da se izjavi k amandmaju. Besedo ima tovariš dr. Josip Globevnik. 

Dr. Josip Globevnik: Amandma ni v nasprotju s pravnim siste- 
mom. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ali tovariš poslanec vztraja pri predloženem amandmaju. (Miroslav Kolenko: 
Da). Zato dajem predloženi amandma k 20. členu, in sicer da se lahko v izjemnih 
primerih dovoli uporaiba ciamovodika, na glasovanje. Prosim, kdor je za pred- 
loženi amandma, naj prosim dvigne roko. (En poslanec dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Štirje poslanci dvig- 
nejo roko.) 

Ugotavljam, da amandma poslanca Mira Kolenca ni sprejet, zato dajem 
predlog zakona v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor predlog zakona o lovstvu soglasno- sprejel. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o varstvu pri delu. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovarišico Erno I^odbregar. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta predlog zakona še ustno obrazložiti? (Da.) 

Erna Po d breg ar: Tovarišice in tovariši poslanci! V letu 1965 sta 
bila sprejeta temeljni zakon o varstvu pri delu in temeljni zakon o delovnih 
razmerjih, ki sta prinesla pomembne spremembe na področju varstva pri delu. 
Po temeljnem zakonu o varstvu pri delu so postale delovne organizacije glavni 
nosilci varstva pri delu. Hkrati s tem pa so se bistveno spremenile tudi naloge 
ter način dela organov inšpekcije dela. Varstvo pri delu je sestavni del eko- 
nomike, organizacije dela ter racionalnega gospodarjenja nasploh. Zato je bilo 
potrebno tudi z zakonskimi predpisi zagotoviti ukrepe za preprečevanje in od- 
pravljanje vzrokov nesreč pri delu in z razvijanjem zdravstvenih pogojev dela 
odpravljati možnosti poklicnih bolezni. Prizadevanja za to moramo iskati pred- 
vsem v preventivnih ukrepih. Preventivna varstvena dejavnost pa je bila vse 
doslej najbolj zanemarjeni del varstva pri delu, čeprav bi prav s takšnimi ukrepi 
bilo mogoče obvarovati družbeno skupnost pred velikimi materialnimi bremeni, 
ki nenehno naraščajo, in pretežkimi posledicami, ki nastajajo zaradi tega od 
invalidnosti do smrtnih primerov. To je tudi poglavitni smoter temeljnega za- 
kona o varstvu pri delu, kakor tudi predloga republiškega zakona. 

Temeljni zakon o varstvu pri delu prepušča republiškemu, da s svojimi 
predpisi v mejah objektivnih možnosti zagotovijo čim uspešnejše obvladovanje 
subjektivnih činiteljev, ki negativno vplivajo na varnost pri delu. S tega vidika 
predlog zakona obravnava zlasti obveznosti in dolžnosti delovnih organizacij 
in delavcev, dejavnost posebnih zavodov za varstvo pri delu z vidika izvajanja 
in izboljšanja varstva pri delu, sistem nadzorstva nad izpolnjevanjem pred- 
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pisov o varstvu pri delu v republiki, ukrepe zoper tiste, ki bi kršili določbe 
republiškega zakona o varstvu pri delu in pooblastila za izvajanje potrebnih 
izvršilnih predpisov k temu zakonu. Tako kot temeljni zakon tudi predlog 
republiškega zakona izhaja iz predpostavke, da je preprečevanje nesreč pri delu 
in zagotavljanje zdravstvenih pogojev za odpravo možnosti poklicnih obolenj 
predvsem stvar in naloga delovnih organizacij. Posebno določilo temeljnega 
zakona celo izrecno obvezuje delovne organizacije, da so one glavni nosilci 
nalog in zadev za izvajanje in pospeševanje varstva pri delu. Podatki kažejo, 
da je število nesreč pri delu vse od leta 1962 dalje naraščalo, da smo imeli 
v Sloveniji v letu 1964 že skoraj 60 000 poškodb, kar pomeni več kot 108 poškodb 
na 1000 aktivnih zavarovancev. Število novo prijavljenih poklicnih obolenj pa 
je v tem letu poraslo za 1029 primerov. 

Od skupnega števila poškodb je nastalo kar 87 °/o poškodb zaradi osebnega 
faktorja, od tega preko 38 '%> zaradi nesmotrnega in nezanesljivega načina dela, 
39'%> pa zaradi kršitve predpisov o varnosti pri delu. Tolikšno število nesreč 
je pomenilo kar 1,022.145 dni nezmožnosti za delo. Na vsako poškodbo je odpadlo 
17'°/» dni odsotnosti z dela. Po merilih mednarodne organizacije dela je ekonom- 
ska škoda, kd smo jo> pri tem utrpeli, znašala letno okoli 20 milijard starih di- 
narjev. 

Podatki za leto 1965 kažejo izboljšanje v primerjavi z letom 1964. Število 
poškodb se je namreč v tem letu zmanjšalo za 6320 ali za 10,7 % oziroma za 13 
poškodb na tisoč aktivnih zavarovancev. Tako se je v letu 1965 na 1000 aktiv- 
nih zavarovancev poškodovalo 95 delavcev. Kljub izboljšanemu stanju pa je 
v primerjavi z drugimi republikami pogostnost nesreč pri delu v naši repu- 
bliki še vedno višja. Znatno višja pa je v »primerjavi z nekaterimi drugimi 
industrijsko razvitimi deželami. Vsekakor je na izboljšanje stanja v letu 1965 
vplivala tudi ustreznejša dinamika zaposlovanja, saj se je število novo za- 
poslenih v letu 1965 povečalo le za 0,9, v letu 1964 pa za okoli 7 ®/o in to pred- 
vsem nekvalificiranih delavcev, ki so se prvič vključevali v delovni proces. 

Medtem ko v letu 1965 zaznamujemo zmanjšanje števila poškodb, pa je 
število poklicnih obolenj v primerjavi z letom 1964 poraslo za več kot 20'%>. 
Od skupnega števila poklicnih obolenj je večina v industrijski dejavnosti. Na 
prvem mestu so obolenja, ki zaradi škodljivega prahu povzročajo zaprašitev 
pljuč, tem pa sledi poklicna naglušenost. Število teh primerov se je v 1965. letu 
povečalo za preko 70 '°/o. Zato poleg preventivnih ukrepov, kot so obvezni zdrav- 
stveni pregledi, na katerih se ugotavlja ali delavec izpolnjuje zdravstvene 
pogoje za varno opravljanje dela, zakon zavezuje delovne organizacije k ob- 
veznemu poučevanju in vzgoji delavcev, k občasnemu preizkušanju znanja o 
varstvu pri delu tistih oseb, ki so dolžne skrbeti za izvajanje in posredovanje 
varstva pri delu v delovnih organizacijah, k ustanavljanju posebnih služb 
za varstvo pri delu in k izdaji splošnih aktov, ki določajo položaj in način 
poslovanja službe za varstvo pri delu. Novi predpisi s področja varstva pri 
delu bodo vsekakor pripomogli k izboljšanju stanja, saj je nesporno, da so 
nezadovoljivemu stanju, ki smo ga imeli, v preteklem obdobju, botrovali zlasti: 
pomanjkanje reda in znanja, nedosledno izvajanje discipline, neustrezna var- 
stvena služba v delovnih organizacijah in podobno. 

Praksa v svetu je pokazala, da so dosegli največ uspehov pri preprečevanju 
poškodb pri delu tam, kjer so v svojih konceptih za preventivne ukrepe iz- 
hajali iz dejstva, da imajo poškodbe svoje vzroke predvsem v objektivni ne- 
varnosti delovnega mesta in pa v napačnem ravnanju delavcev. Število nesreč 
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pri delu je zato najbolj objektivni pokazatelj varnosti. V razpravah o prvotnem 
predlogu zakona so bili izraženi ugovori in pomisleki, da zakon ne zastopa so- 
dobnih modernih koncepcij varstva pri delu, ker ne zagotavlja varstva iz vseh 
vidikov, to je poleg tehničnih tudi zdravstvene, socialne in 'druge ukrepe za 
preprečevanje in odvračanje vzrokov poškodb in zdravstenih okvar. 

V skladu s tem načelom predlog zakona zajema sedaj vse vidike varstva 
pri delu tako, da se za varstvo pri delu uporabljajo vsi tisti predpisi, ki ure- 
jajo posamezna področja varstva pri delu. V razpravah je bila zlasti poudarjena 
potreba, da se z zakonom zaostri odnos glede uporabe predpisov in ukrepov 
s področja varstva pri delu. V določbah 4. in 11. člena predloga zakotna je sedaj 
zaostrena odgovornost za varno delo, kakor tudi za izpolnjevanje varnostnih 
predpisov. Določbe zakona so izpopolnjene tudi z dolžnostmi delovnih orga- 
nizacij, da z uporabo ustreznih tehničnih, zdravstvenih, socialnih in drugih 
ukrepov skrbijo za preprečevanje in odvračanje vzrokov poškodb in zdravstve- 
nih okvar. Nekatere določbe zakona, zlasti s področja nalog delovnih orga- 
nizacij, so podrobneje konkretizirane predvsem zato, da bi delovne organi- 
zacije zadeve varstva pri delu v svojih splošnih aktih urejale tako, da bo tudi 
v praksi uspešno in učinkovito. To pomeni, da morajo biti pravilniki delovnih 
organizacij glede varstva pri delu konkretni in neposredno uporabljivi v praksi. 
Izvajanje teh pravilnikov naj bi zagotovilo učinkovito preventivno varstveno 
dejavnost. Glede na dosedanje izkušnje in soglasna stališča, sprejeta ob raz- 
pravah v skupščinskih organih, bo v bodoče republiški inšpektorat dela ne- 
posredno opravljal inšpekcijo dela na področju industrije, gradbeništva, pro^ 
meta, gozdarstva in kmetijstva, torej na vseh področjih, kjer so tehnološki 
procesi in delovne razmere zahtevnejše, in zato terjajo glede nadzorstva višjo 
strokovnost, večjo usposobljenost in često tudi temeljitejše poprejšnje priprave. 

Nadzorstvo na vseh ostalih področjih pa ostaja v prisotnosti občinskih 
organov in inšpekcije dela. S takšno organizacijo bo služba racionalnejša, 
učinkovitejša in kvalitetnejša ter ne bo zahtevala dodatnih finančnih sredstev. 
Z načrtnimi pregledi delovnih organizacij in v sodelovanju z ostalimi činitelji, 
zlasti zdravstvenimi institucijami in strokovnimi zavodi, mora inšpekcija dela 
razvijati zlasti vsestransko preventivno dejavnost. V smislu stališč, izoblikovanih 
v razpravah, je zaradi učinkovitejšega izvajanja nalog upoštevana tudi zahteva 
ustreznih strokovnih inšpektorjev dela. Treba je še opozoriti, da spadajo zadeve 
s področja varstva pri delu tudi v pristojnost drugih organov in da so za nadzi- 
ranje spoštovanja varstvenih ukrepov pristojni tudi drugi nadzorni organi. Znano 
je, da spada po zveznih in republiških predpisih skrb za zdrave delovne pogoje 
in za zdravje delavcev pri delu v pristojnost organov sanitarne inšpekcije. Ker 
pa predlog republiškega zakona o varstvu pri delu še posebej poudarja kom- 
pleksnost varstva pri delu, se mi zdi potrebno poudariti, da je sodelovanje med 
vsemi zainteresiranimi in pristojnimi organi s področja varstva pri delu eden 
od poglavitnih pogojev za učinkovitost varnih delovnih pogojev, za uspešno 
nadzorstvo nad izpolnjevanjem vseh vrst zdravstvenih ukrepov, za učinkovito 
odpravljanje vzrokov poškodb pri delu ter poklicnih in drugih obolenj v zvezi 
z delom. 

Ni nobenega razloga za razpravljanje, kdo je za zdaj pristojen na področju 
varstva pri delu. Skrb za učinkovito varstvo pri delu je in mora biti skupna 
vsem nadzorstvenim organom in zato so dolžni, da pri svojem delu dosledno 
uveljavljajo načelo sodelovanja in določbe zakona o splošnem upravnem po- 
stopku, ki konkretno urejajo to sodelovanje pri zadevah, za katere je pristojnih 
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več organov. Ekonomski in družbeni interesi nas silijo k odločnejšim, predvsem 
pa učinkovitejšim posegom v problematiki varstva pri delu. Zato morajo zlasti 
samoupravni organi čimprej izdelati oziroma izpopolniti samoupravne pred- 
pise, iz področja varstva pri delu tako, da bodo usklajeni s predpisi ustreznih 
zakonskih določil. Varnost pri delu je stvar celotnega kolektiva, in kot sestavni 
del delovnega procesa njegova trajna naloga. Zato teh vprašanj ni mogoče 
urejati izven delovnih organizacij. Razni zavodi za inšpekcijske službe in druge 
organizacije lahko le pamagajo in spremljajo prizadevanja znotraj delovnih 
organizacij. Intencije novega zakona se bodo v praksi uresničile le, če jih bodo 
delovne organizacije, inšpekcijski organi, strokovni zavodi in drugi tudi dosledno 
izvajali. Varnost pri delu je torej odvisna predvsem od aktivnosti delovnih 
organizacij in od njihovega spoznanja, da gre pri tem za sestavni del gospodar- 
jenja. Se posebej pa velja opozoriti, da bo stremljenje predloženega zakona, 
da bi vsestransko izboljšali varsto pri delu in učinkovito nadzorstvo nad njim, 
zahtevalo tudi bistveno izpopolnitev in spremembo strokovne strukture repu- 
bliškega inšpektorata, da bo kos nalogam, ki mu jih nalaga novi zakon. V imenu 
Izvršnega sveta predlagam, da zbor zakon sprejme z amandmaji, ki so bih 
sprejeti na odboru za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora, na od- 
boru za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacij sko-političnega 
zbora in zakonodajno-pravne komisije. Amandmaje je sprejel tudi Izvršni svet 
in so tako postali sestavni del zakona. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor 
za delo in socialno zavarovanje in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in 
komisija sta dala zboru pismeni poročili. Ali želi predstavnik odbora ali ko- 
misije še ustno poročati? (Ne želi.) Zato pričenjam razpravo. Prosim kdo želi 
besedo? Besedo ima Marija Pleteršek. 

Marija Pleteršek: Tovarišice in tovariši poslanci! Na osnovi za- 
časnega poslovnika o delu Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije pred- 
lagam v svojem imenu in v imenu poslanca Radoslava Jonaka k predlogu 
zakona o varstvu pri delu naslednja amandmaja: 

Besedilo 24. člena predloženega zakona naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški inšpektorat dela neposredno opravlja inšpekcijo: 

—- v eksploataciji železnic; 
v organizacijah panoge črne in barvne metalurgije; 
pri graditvi in obratovanju elektroenergetskih objektov za proizvodnjo 

in prenos električne energije z napetostjo nad 10 kV; 
— pri delu pod zemljo, razen v rudarstvu in pri delu pod vodo; 
— pri proizvodnji razstreliv, karbida, tehničnih plinov, nitrolakov in pla- 

stičnih mas; 
— pri delu, kjer preti nevarnost ionizirajočega sevanja; 
— pri graditvi mostov, katerih razpetina meri 10 ah več metrov in katerih 

višina znaša 5 ali več metrov; 
— v podjetjih, ki proizvajajo za potrebe JLA; 
— v organih za notranje zadeve ter njihovih delavnicah in deloviščih, kjer 

delajo osebe, ki prestajajo kazni, ali osebe, ki prestajajo vzgojni ukrep oddaje 
v vzgojno poboljševalni dom.« 

V 27. členu naj se v četrti vrsti v drugem odstavku pri strokovni praksi 
zamenja besedi »tri leta« z besedama »pet let«. 

5 
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Obrazložitev: Predlagana sprememba razmejitve pristojnosti med repu- 
bliškim inšpektoriatom dela in organi občinskih inšpekcij dela temelji na že 
sprejetih načelih decentralizacije upravnega delovanja ter učinkovitosti in eko- 
nomičnosti inšpekcijskih služb. Podobno razmejitev pristojnosti je določal že 
dosedanji zvezni zakon o inšpekciji dela (Uradni list FLRJ, št. 53-895/59) v 18. 
členu in jo bodo po sedanjih informacijah sprejele tudi druge republike. Prvotni 
zakonski predlog, ki je bil predložen v obravnavanje pristojnim odborom naše 
skupščine, poprej pa v pripombe in mnenje širše javnosti — delovnim in dru- 
gim organizacijam, sindikatom, občinskim skupščinam — določa skoraj enako 
razmejitev pristojnosti v 29. členu kot predlagani amandma. 

Upoštevajoč načela, ki jih določa ustava SR Slovenije v 86., 106., 123., 129., 
131. in 195. členu in ustava SFR Jugoslavije v 101. členu, gre pristojnost nepo- 
srednega izvrševanja zakonov občinam kot temeljnim družbeno-političnim skup- 
nostim. Centraliziranje teh opravil pri organih širših družbeno-političnih skup- 
nosti, ki naj v načelu skrbe za pravilno delovanje služb z njihovega delovnega 
področja, zato nima niti ekonomskega niti političnega opravičila. Izjema v smi- 
slu spreminjevalnega predloga 24. člena zakona bi bila v sedanjih razmerah na 
področju delovnega varstva upravičena le zaradi večjega ogrožanja delovnih 
ljudi pri omenjenih delih in zaradi specifičnosti nekaterih delovnih organizacij 
m ustanov — železnica, metalurgija, elektro-gospodarske organizacije, podjetja 
in delavnice JLA, organov za notranje zadeve itd. 

Po sedanjem zakonskem predlogu (19. in 22. člen) obravnava nadzorstvena 
vprašanja na področju varstva pri delu širši krog raznih institucij, tako da za 
vprašanja tega področja ni več izključno pristojna samo inšpekcija dela. Preven- 
tivno dejavnost zaradi strokovnih ocen in izdajanja potrdil opravljajo pooblar- 
ščeni zavodi, kompleksne preglede organizacij pa organi inšpekcije dela skupaj 
s sanitarno in drugimi tehničnimi inšpekcijami. Zato bo potrebno med njimi 
tesno sodelovanje, ki pa ob oponirani razmejitvi zaradi neenotne pristojnosti 
posameznih služb, ki bi se pojavila v takem primeru, ni zagotovljeno. 

Tehnično varstvo pri delu je doseglo v zadnjem času skoraj v vseh delovnih 
organizacijah viden napredek. Pomanjkljivosti, ki pri tem še obstojajo, so dobro 
znane tako prizadetim delovnim organizacijam kot pristojnim inšpekcijskim 
organom, odpraviti pa jih bo mogoče le takrat, ko bodo na razpolago potrebna 
finančna sredstva. Take situacije je predvidel tudi temeljni zakon o varstvu 
pri delu (61. in 114. člen) in dovolil prizadetim organizacijam reševanje teh 
problemov po določenem programu. Zato bi bilo zgrešeno mnenje, da bo rešila 
ta problem drugačna razmejitev pristojnosti organov inšpekcije dela. 

Vendar tehnične varstvene pomanjkljivosti, ki vplivajo na poškodbe delav- 
cev, niso več bistvene, saj predstavljajo v vzrokih delovnih poškodb, kot izhaja 
iz obrazložitve tega zakona, le še 13 %. Ključni problem zato ni več v delovnem 
okolju, marveč v osebnem faktorju, ki predstavlja nadaljnjih 87 «/<> vzrokov 
poškodb. Vzroke poškodb je trelba zato iskati pri ljudeh samih in njihovi ne- 
poučenosti, neprevidnosti, predrznosti in nediscipliniranosti, slabi organizaciji 
dela in podobno. Za odpravo tega faktorja je potrebna sprememba odnosa tako 
vodilnih ljudi kot samih neposrednih proizvajalcev do varstvenih vprašanj. 
Temu problemu bodo morali posvetiti inšpekcijski organi več pozornosti ob 
sočasnem izpolnjevanju tehničnih varstvenih ukrepov. Toda uspeh je mogoče 
pričakovati le ob pogostejših stikih z delavci in odgovornimi osebami in ob 
sočasni uporabi primernih vzgojnih ukrepov. Za tako nalogo pa niso potrebne 
organizacijske spremembe pa tudi ne posebni tehnični strokovnjaki, ampak le 
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prožne lokalne inšpekcijske službe ter primerna zainteresiranost in podpora vseh 
prizadetih družbenih činiteljev.' 

Centralizirana služba ne zagotavlja ustreznega sodelovanja tudi z raznimi 
družbeno-političnimi organizacijami — na primer s sindikati — socialnim za- 
varovanjem in drugimi, ki se ukvarjajo s komunalno problematko kot celoto. 
Ob taki organizaciji so tudi otežkočeni hitri ukrepi v primerih težjih delovnih 
poškodb, ko naj bi ostalo delovno mesto do prihoda inšpektorja dela nespreme- 
njeno; medsebojno obveščanje in vzdrževanje stikov pa je zamudneje in težje. 

Ne glede na dejstvo, da bo odkrivanje pomanjkljivosti pri inšpekcijskih 
pregledih zaradi teamskega dela mnogo lažje, je treba zahtevati za inšpektorje 
dela v občinah višjo strokovno izobrazbo s petletno prakso in jih v tem pogledu 
izenačiti z osebami, ki se v delovnih organizacijah poklicno ukvarjajo z delovno 
varnostjo (drugi odstavek 14. člena zakonskega predloga). Hvala! 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? 

Janez Šter: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi, da mi predlagatelj 
tega zakona dia dvoje poj:asnil. 

Prvič: V 5. členu se besedilo prvega odstavka predloga zakona glasi: »Orga- 
nizacija mora poslati na zdravniški pregled vsakogar, ki stopi na delo prvič 
ali po presledku, daljšem od šestih mesecev, ali ki preboli hujšo bolezen ali 
preide na drugo delo«. 

Želel bi pojasnilo, v kakšnih primerih se smatra, da gre za prehod na drugo 
delo, kajti, kolikor je s tem mišljen vsak prehod na drugo delovno mesto, 
tedaj bi bilo teh zdravniških pregledov zelo veliko. 

Drugič: V 14. členu je predpisana izobrazba za osebe, ki vodijo službo za 
varstvo pri delu v gospodarskih organizacijah in se zahteva najmanj višja 
izobrazba,. V 27. členu je predpisana v prvem odstavku izobrazba za republiške, 
v drugem odstavku pa za občinske organe; za občinske organe je pa predpisana 
srednja izobrazba. Zdi se mi nelogično, da se zahteva za občinskega inšpektorja 
nižja izobrazba, kot jo sme imeti človek, ki bo vodil službo v podjetju, ker bi 
na ta način lahko prišlo do raznih, včasih celo komičnih konfliktov med občin- 
skimi organi in organi,, ki vodijo to službo v podjetju. Zato bi prosil predstav- 
nika Izvršnega sveta, da pojasni, zakaj so se odločili za tako nizko izobrazbo 
organov, ki so v občini pristojni za inšpekcijo dela. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, tovarišica Erna Podbregar, če 
bi odgovorila v zvezi s tolmačenjem določb 5. člena in v zvezi z zahtevano 
srednjo izobrazbo za občinsko inšpekcijo, določeno v 27. členu. 

Erna Podbregar: Glede določila 5. člena bi omenila, da so mišljeni 
primeri, ko delavec preide na tako delovno mesto, kjer so popolnoma drugačni 
pogoji dela, predvsem zdravstveni, kot pa so bili na tistem delovnem mestu, s 
katerega je bil delavec premeščen. 

Predsednik Tine Remškar: Ali se tovariš poslanec zadovolji s. 
pojasnilom? 

Janez Šter: Potem naj se to tako tudi napiše v zakonu. 
5» 
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Predsednik Tine Remškar: Prosim, da predložiš konkreten amandma, 
če si za spremembo besedila zakonskega predloga. 

Prosim še za odgovor v zvezi s 27. členom. 

Erna Podbregar: Glede pripombe k 27. členu dajem naslednje 
pojasnilo: Za občinske inšpektorje dela se je zato predlagalo v zakonskem 
predlogu samo srednješolsko izobrazbo, ker naj bi občinski inšpektorji oprav- 
ljali samo inšpekcijske posle v obrti, gostinstvu, trgovini in podobno, to je v 
gospodarskih dejavnostih, kjer gre za manjše gospodarske organizacije, ki ne 
bodo imele posebno organizirane strokovne službe. Nadalje mislim, da je pri 
27. členu spuščena sprememba, ker je bil predložen amandma, da je treba stro- 
kovno izobrazbo inšpektorjev dela, ki delajo v občinskih inšpekcijah, uskladiti 
z izobrazbo, kakršno imajo osebe, ki opravljajo1 varstvo pri delu v delovnih 
organizacijah. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
dr. Josip Globevnik. 

Dr. Josip Globevnik: Tovariši poslanci, glede 27. člena je stvar 
popolnoma jasna, saj je bil vendar sprejet amandma k temu členu v odboru za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacij sko-političnega zbora in 
v zakonodajno-pravni komisiji. 

Drugič, po 5. členu, ki ga je tovariš citiral, je jasno, da je treba delavca 
poslati na zdravniški pregled, če preide na drugo delo, kar pomeni, da ne gre 
za prehod na drugo delovno mesto, ampak za prehod na drugo delo. Ce se hoče 
pobliže označiti, kaj se razume pod drugim delom, je to mogoče zdaj, ali pa se 
lahko .prepusti izvršilnemu predpisu. Kolikor naj se besedilo sedaj dopolni, pa 
je treba predložiti ustrezni amandma. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo. 

Janez Ster: Amandma bom predložil malo kasneje. 

Predsednik Tine Remškar: Ker se nihče ne javlja več k besedi, dajem 
v razpravo amandma, ki sta ga predložila Marija Pleteršek in Radoslav Jonak. 
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se glede tega amandmaja izjavi. 

Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši poslanci! V obrazložitvi 
k zakonu in ustni obrazložitvi je bilo poudarjeno, oziroma obrazloženo, zakaj 
se predlaga takšna organizacija nadzorstva nad izpolnjevanjem predpisov o 
varstvu pri delu. Gre namreč za to, da so izkušnje v preteklosti pokazale, da so 
bili pregledi, ki so jih opravljale inšpekcijske službe predvsem pri občinskih 
skupščinah, zelo neučinkoviti v večjih delovnih organizacijah, skratka na vseh 
tistih področjih, kjer imamo opraviti z zahtevnejšimi tehnološkimi procesi m 
kjer so tudi sicer razmere zahtevnejše in terjajo zato višjo strokovno izobrazbo. 

O vprašanju organizacije nadzorstva se je izredno veliko razpravljalo v 
skupščinskih organih'. Končno se je izoblikovalo stališče, da naj bi se med 
inšpekcijami dela zaradi učinkovitejšega in kvalitetnejšega opravljanja nadzor- 
stvene službe področja razmejila tako, kot predvideva zakonski predlog. Omenila 
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bi še, da smo sedaj imeli, čeprav niso bila- vsa delovna mesta zasedena, prek; 
50 inšpektorjev dela. Število pregledov, ki so jih opravili inšpektorji dela, pa je 
bilo v zadnjih letih mnogo manjše od številnih pregledov, ki so jih prej opravili 
inšpektorji dela, dokler je bila' ta služba še organizirana po okrajih. Strokovna 
usposobljenost občinskih inšpektorjev dela ni bila ustrezna in zaradi tega 
velika večina teh inšpektorjev enostavno sploh ni obiskovala delovnih organi- 
zacij z večjim številom zaposlenih oziroma tiste ž zahtevnejšimi tehnološkimi 
postopki in so večino teh pregledov, seveda v okviru možnosti, zlasti če je 
šlo za težje primere, vedno morah opraviti republiški inšpektorji. Po organizaciji 
inšpekcijske službe, ki jo predlagamo, bo število vseh inšpektorjev za 24 manjše, 
število inšpektorjev pri občinskih inšpektoratih se bo zmanjšalo na 13, povečalo 
pa se bo število inšpektorjev v republiški inšpekciji dela. Taka organizacija z 
ustreznejše strokovno usposobljenimi inšpektorji bo vsekakor zagotovila učin- 
kovitejšo in kvalitetnejšo inšpekcijsko službo-. 

Prvotno besedilo predloga zakona je bilo dejansko takšno, kot ga navaja 
sedaj ta amandma. Zaradi ugotovitev in soglasnih stališč v razpravah v odborih' 
smo prvotno besedilo spremenili tako, kot se sedaj glasi v predlogu zakona. 
Amandmaja k 24. členu zato ne bi mogla sprejeti. Glede amandmaja k 27. členu 
pa je bilo pravzaprav odgovorjeno s prvim pojasnilom. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim še predstavnika odbora, da se 
izjavi. 

Franc Leben : Tovarišice in tovariši poslanci! Amandma k 24. členu 
zakona o varstvu pri delu, ki sta ga predložila poslanca Marija Pleteršek in 
Radoslav Jonak, teži za tem, da se povečajo pristojnosti občinskih ali pa med-, 
občinskih inšpekcij dela, torej za tem, kar je predvideval prvotni zakonski 
predlog. Po temeljitih razpravah v odboru za delo in socialno zavarovanje in v 
odboru za proizvodnjo in promet kakor tudi v odborih drugih zborov, ki so 
proučevali predlog zakona o varstvu pri delu in dali o njem .svoje mnenje, je 
bilo sprejeto stališče, da se republiškemu inšpektoratu da več pristojnosti kot 
jih je imel dosedaj. Zato je tudi v predloženem zakonu v 24. členu navedeno,, 
da bo republiški inšpektorat dela neposredno opravljal inšpekcijo na področju 
industrije, gradbeništva, prometa, gozdarstva, kmetijstva in tako dalje. Takšno 
stališče so zagovarjali tudi predstavniki delovnih kolektivov, katere smo obi- 
skali, izrazili pa so ga tudi nekateri člani predsedstva Republiškega sveta zveze 
sindikatov. Gre za to, da se izvaja nadzorstvo s strani republiškega inšpektorata 
povsod tam, kjer so tehnološki procesi in delovne razmere zahtevnejše in bolj 
komplicirane. Nadzorstvo v takšnih pogojih pa zahteva od organov inšpekcije 
višjo strokovnost in večjo specializacijo za posamezna ožja področja. To pa 
se ne da doseči pri občinskih ali pa medobčinskih inšpekcijah zaradi nezadostne 
strokovnosti, oziroma ker bi bilo potrebno namestiti na primer, če vzamemo 
samo gorenjsko regijo, toliko ožje strokovno usposobljenih inšpektorjev, kolikor 
gospodarskih dejavnosti se pojavlja v tej regiji — če bi hoteli zagotoviti kvali- 
tetno strokovno inšpekcijsko službo. Takšne službe pa bi bile zelo drage, inšpek- 
torji pa ne bi bili racionalno zaposleni. 

S tako organizirano inšpekcijsko službo kot je predlagana v 24. členu 
zakonskega predloga pa se bo poleg strokovnosti in racionalnega poslovanja 
doseglo tudi občutno zmanjšanje števila zaposlenih v inšpekciji dela. Tako 
imamo na primer sedaj od sistematiziranih 61 mest zasedenih, po novi razmejitvi 
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pristojnosti pa bo potrebno samo 36 inšpektorjev. To- pomeni skoraj za polovico 
manj inšpektorjev. Od teh 36 bi jih bilo na republiškem inšpektoratu dela 23, 
13 pa na občinskih inšpektoratih. Predloženega amandmaja zato s strani odbora 
za delo in socialno zavarovanje ne morem sprejeti. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim še za mnenje predstavnika zako- 
nodajno-pravne komisije. 

Dr. Josip Globevnik: Po določbi 23. člena temeljnega zakona spada 
vprašanje organizacije in pristojnosti organov za inšpekcijo dela v republiki v 
republiško pristojnost. 95. člen pa določa, da strokovno izobrazbo in pogoje 
za inšpektorje dela zveznega inšpektorata za delo in za inšpektorje drugih orga- 
nov za inšpekcijo dela, ki opravljajo zadeve, pomembne za vso državo, predpi- 
suje zvezni sekretar za delo. To pomeni, da tudi ta vprašanja, kolikor gre 
za inšpektorje v republiki, ureja republika. Iz tega gledišča mislim, da amandma 
ni v nasprotju s pravnim sistemom. 

Amandma spreminja samo zakonski predlog v zvezi z obsegom pravic 
republiškega inšpektorata v odnosu na občinske inšpekcije. Osebno mislim, da 
je rešitev v,zakonskem predlogu praviliiejša prav iz razlogov, ki jih je navedel 
tovariš Leben. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo v zvezi s tem amand- 
majem? Besedo ima tovariš Radoslav Jonak. 

Radoslav Jonak: Mislim, da je treba najprej povedati, da z amand- 
majem nismo hoteli razširiti pristojnost občinskih inšpekcijskih organov, ker 
te pristojnosti, ki se jih z amandmajem ureja, imajo občinski inšpekcijski organi 
že sedaj. To se pravi, da se s predlogom zakona njihove pristojnosti zožujejo, 
ne pa narobe, kot je bilo rečeno. 

Drugo, zdi se mi, da nekatere stvari v zvezi s predlogom zakona nekoliko 
idealiziramo. Razčistiti je treba vprašanje, ali težimo za tem, da je inšpekcijska 
služba res samo inšpekcijska služba. Tendence predloga zakona so, da se doseže 
preventivno delovanje, kar je bila tudi dosedanja praksa, saj so namreč inšpek- 
cijski organi predvsem preventivno delovali. Ce je tako in če je potreba po 
tem, da inšpekcijski organi delujejo preventivno, se mi zdi, da morajo1 biti kon- 
kretno in močno povezani z družbeno-političnimi skupnostmi, da se njihovo 
delo čuti tudi v raznih organih, recimo v občinskih sindikalnih svetih, ki imajo 
HTV komisije. Komisije so povezane po družbeni in politični liniji s sindikalnimi 
podružnicami delovnih organizacij, z občinskimi skupščinami itd. ter s čisto 
političnih stališč vplivajo preventivno na reševanje določenih problemov. Kako 
bo to sodelovanje teklo, kolikor se bo ta služba centralizirala, si ne predstavljam. 

Zdi se mi, da so nekatere ugotovitve, ki so bile tu izrečene glede kvalitete 
dela in dejavnosti občinskih inšpekcijskih služb zlasti pa ugotovitve, ki so bile 
navedene v informaciji, ki je bila dana ob prvem predlogu zakona, ki takrat ni 
bil sprejet, zelo pavšalne in enostranske. Recimo, med drugim, je v omenjeni 
informaciji navedeno, da so republiški inšpekcijski organi obdelali in pregledali 
80 °/o delovnih organizacij iz svoje pristojnosti, občinski organi inšpekcije dela 
pa samo okrog 30 °/o. Iz tega bi se dalo sklepati, da so opravili republiški inšpek- 
torji dvakrat več dela, vendar to ni res. V letu 1964 je bilo na območju naše 
republike 9639 delovnih organizacij in 6491 ločenih obratov, skupaj torej 
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nekaj čez 16 000. Od tega je v neposredni pristojnosti republiškega inšpektorata 
za delo 141 delovnih organizacij ali 0,88 % celotnega števila. Vse inšpekcijske 
službe pa so v tem letu pregledale skupaj 3480 vseh delovnih organizacij in 
ločenih obratov ali 21,6 ®/o. Pri tem smo imeli v republiki v istem obdobju 7 
republiških inšpektorjev in 48 občinskih inšpektorjev dela. Iz tega izhaja, da so 
opravili republiški inšpektorji oziroma da je 12,7 '%> inšpektorjev izvršilo 0,70 Vo 
pregledov, ostalh 99,3 °/o pregledov pa so opravili občinski inšpektorji, ki pred- 
stavljajo 87,3'% vseh inšpektorjev dela v Sloveniji. V absolutnih številkah pa 
to izgleda takole: en republiški inšpektor je. povprečno opravil 16 pregledov, 
en občinski inšpektor pa 70 pregledov in to pri idealni kvalifikacijski strukturi 
republiške in dokaj nizke kvalifikacijske strukture občinskih inšpekcij. Seveda, 
če gledamo število zaposlenih, je to nekoliko drugače. Ne trdim, da je kvaliteta 
in kvalifikacijska struktura ne vem kako v redu, vendar bi morali iti naprej v 
tem smislu in izboljšati kvalifikacijski sestav občinskih inšpekcijskih služb, 
ne pa s takimi določili zakona odvračati še tiste pozitivne družbeno-politične 
faktorje, ki so v komuni vendarle zainteresirani za to problematiko. 

Ugotovitev, idia se bo služba pocenila, si ne znam razložiti, če predpostavljam, 
da bo od 23 zaposlenih republiških inšpektorjev 20 dnevno na terenu. Samo 
na račun dnevnic bodo porabili letno' 30 milijonov — kje pa so še potni stroški, 
izguba na delovnem času itd. Nadalje si ne znam predstavljati, kako bo, če 
se zgodi huda nesreča v Murski Soboti, ko je treba obrat ustaviti, dokler ne 
pride inšpektor. Obrat bo stal tako dolgo, dokler inšpektor iz Ljubljane ne bo 
prišel v Mursko Soboto. To so, po mojem, čisto nemogoče zadeve. Zaradi tega 
predlagam, da se amandmaje sprejme. 

V materialu se govori tudi o tem, da so bila sprejeta v skupščinskih organih 
soglasna stališča. Kateri so tisti organi, ki so dali neko soglasje, če je material 
in obrazložitev bila dostavljena Skupščini 30. 5., seja odbora pa je bila 9. 6. 
Pripominjam, da v informacijah ob prvih razpravah nisem zasledil, da bi odbori 
v tej smeri razpravljali. 

Nadalje je tukaj še druga tehnična ali pa taktična zadeva. Osnutek zakona 
je bdi v javni razpravi; dan je bil občinskim skupščinam, inšpektorjem itd., 
vmes pa se je bistveno spremenjen zakonski predlog predložilo Skupščini. Po 
mojem bi morah glede na bistvene spremembe dati zakonski predlog ponovno v 
javno razpravo. Besedilo 24. člena je nekaj bistveno novega in predstavlja čisto 
novo kvaliteto, o kateri na terenu ni bilo govora. 

Zagovarjanje stališč in njihovo apliciranje, češ da je za občinske inšpektorje 
dovolj taka in taka izobrazba, ker bodo opravljali preglede samo v nekaterih 
delovnih organizacijah, zame ni sprejemljivo. Ne more me nekdo postavljati 
pred izvršeno dejstvo, preden o tem glasujem. Mislim, da to niso malenkosti, 
in da ne moremo na tak način naprej. Ce bo sprejeto, bo. Ne pa, da me nekdo 
postavi pred dejstvo, da bo tako. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo o tem vpra- 
šanju? Prosim, Janez Japelj. 

Janez Japelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Tu je bilo že nekajkrat 
rečeno, da smo o tem zakonskem predlogu veliko razpravljali v raznih skupščin- 
skih organih. V odboru za delo in socialno zavarovanje smo o prvotnem predlogu 
temeljito razpravljali in dali načelne pripombe, kakor tudi pripombe k posa- 
meznim členom. Veliko je bilo govora v zvezi z obsegom, v katerem naj se 
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izvaja republiško inšpekcijsko službo. Odbor je menil, da bi bilo treba razširiti 
delokrog republiške inšpekcije. To stališče smo potem preverili v gospodarskih 
organizacijah. Reči moram, da so v vseh gospodarskih organizacijah, ki smo 
jih konsultirali glede zakona o varstvu 'pri delu, bili skoraj enotno za to, da je 
treba delokrog republiške inšpekcije razširiti in sicer iz razloga, ker je mogoče 
doseči pred republiške inšpekcije veliko večjo kvaliteto inšpekcije dela in ker' se 
prek republiške inšpekcije lahko organizira boljše teamsko delo v gospodar- 
skih organizacijh, kjer so tehnološki postopki bolj komplicirani. Na terenu smo 
torej ugotovili, da je pravilno, da se delokrog republiške inšpekcije razširi in 
da se nadzira vse težje gospodarske dejavnosti prek republiške inšpekcije dela. 
Občinskim inšpekcijam dela pa ostane predvsem nadzor nad terciarnimi dejav- 
nostmi, razen tistih, za katere je izrecno določeno, da jih nadzira republiška 
inšpekcija. Za terciarne dejavnosti so tudi v občinskem merilu veliko bolj 
zainteresirani in bi tako lahko vplivali na boljše delovanje občinskih inšpek- 
torjev. Na terenu smo tudi ugotovili, da je občinska inšpekcijska služba pred- 
vsem pa medobčinska inšpekcija prepuščena sama sebi in da inšpekcije v 
glavnem nimajo podpore skupščin niti posameznih funkcionarjev v občinskih 
skupščinah. Ko smo konsultirali predstavnike nekaterih občin glede tega za- 
kona, smo doživeli tudi to, da smo prišli v predsobo predsednika in smo šli 
nato po ceh lestvici navzdol in pristali pri medobčinskem inšpektorju. V razgo- 
vorih smo pri nekaterih ugotovili, da zelo malo vedo glede inšpekcije dela. 
Mislim, da bi za terciarne dejavnosti morale biti bolj zainteresirane občinske 
skupščine in njeni predstavniki, ker bi tako tudi veliko, lažje vodili določeno 
politiko do teh dejavnosti. V republiki pa bi se bolj načrtno in kvalitetneje 
obravnavalo vse težje gospodarske organizacije ter ne navsezadnje tudi nekoliko 
ceneje, če upoštevamo mišljenje predlagatelja, ida se bo število inšpektorjev 
znatno zmanjšalo. Zato predlagam, da se amandma, ki sta ga poslanca predla- 
gala, ne sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, želi še kdo besedo v zvezi z 
amandmajem? (Nihče.) Če ne, vprašam predlagatelja, če vztrajata. (Da.) Dajem 
predložena amandmaja na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko? 
(12 poslancev dvigne roko«.) Kdo je proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo 
se je vzdržal? (11 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da amandmaja nista sprejeta. Zeli še kdo besedo. 

Janez Šter: Predlagam k 1. odstavku 5. člena zakona o varstvu pri 
delu naslednji amandma: 

V prvem odstavku 5. člena se za besedami »drugo delo« črta pika in doda 
»ki se po delovnih pogojih bistveno razlikuje od sedanjega dela.« 

Predsednik Tine Remškar:, Prosim, predstavnika Izvršnega sveta, da 
se izjavi o amandmaju. 

Erna Podbregar: V imenu Izvršnega sveta sprejemam ta amandma. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika odbora, da se izjavi. 

Franc Leben: V imenu odbora sprejemam ta amandma. 
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Predsednik Tine Remškar: Prosim za mnenje predstavnika zakono- 
dajno-pravne komisije. 

Dr. Josip Globevnik: Tovariši poslanci! Glede predlaganega amand- 
maja imam resne pomisleke. Bistveno se delo namreč lahko razlikuje po tem ali 
gre nekdo na lažje ali na težje delo. Mišljeno pa je tukaj samo, kadar gre nekdo 
na težje delo. Mislim, da bi bilo prav, ker gre za. določena tehnična vprašanja, 
da se prepusti republiškemu sekretarju za delo, ki naj vprašanje uredi s 
posebnim predpisom. Taka splošna formulacija, kot je ta, je po mojem mnenju 
preširoka in zajema kvečjemu polovico tega, kar je tovariš mislil. 

Bil bi bolj za amandma v tem smislu, da bi ise dodialo za prvim odstavkom 
5. člena nov drugi odstavek, kjer bi se reklo: »Republiški sekretar za delo pred- 
piše, kdaj se po prvem odstavku šteje, da je delavec prešel na drugo delo«. 
Stvar se bo potem tako uredila, da bodo zajeti vsi primeri, na katere je 
tovariš mislil, ne pa tudi tisti primeri, ki jih on ni mislil, pa bi v primeru spora 
moral o njih odločati bodisi upravni organ, bodisi sodišče. 

Predsednik Tine Remškar: Ali tovariš Janez Šter vztraja pri predlo- 
ženem amandmaju? 

Janez Šter: Cese sprejme amandma, ki ga je predlagal dr. Josip Glo- 
bevnik, odstopam od svojega amandmaja. 

Predsednik Tine Remškar: Ali se z dopolnilnim predlogom tovariša 
Globevnika strinja predstavnik Izvršnega sveta? (Se strinja.) Ali se predstavnik 
odbora strinja? (Se strinja.) 

Ker se Izvrstni isvet strinja, je amandma postal sestavni del zakona. Zeli 
še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne, dajem predlog zakona na glasovanje. 
Prosim, kdor je za, naj dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o var- 
stvu pri delu. Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.30 in se je nadaljevala ob 12.10.) 

Predsednik Tine Remškar; Nadaljujemo sejo zbora in prehajamo na 
,6. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona 
o nadaljnji etapni izgradnji Kliničnega centra v Ljubljani. 

Predlog zakona je Skupščini SR Sloveniji predložil Izvršni svet, ki je za 
Svojega predstavnika določil tovariša Rudija Cačinoviča. Ah želi predstavnik 
Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima tovariš Rudi Ča- 
činovič. 

Rudi Čačinovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Poleg predloga 
zakona ste prejeli danes prečiščeno besedilo predloga zakona, ki je bilo izde- 
lano po sporazumu med predlagateljem in odbori, ki so o prvotnem predlogu 
razpravljali, in posebno dodatno obrazložitev, v kateri so odgovorni na nekatera 
vprašanja, ki so bila postavljena v razpravi v odborih Republiškega in Socialno- 
zdravstvenega zbora. Gre predvsem za probleme v zvezi s spremembo predra- 
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čunske vrednosti, za razmerje 60 :40 pri sofinanciranju med zainteresiranimi 
občinami in republiko. Posebej je obrazloženo, zakaj znaša udeležba republike 
40 Vo in da pri tem ne gre za prispevek hospitalnemu delu bolnišnice, ki naj 
bi služil izključno ljubljanskemu področju, ampak da gre predvsem za tiste 
dodatne gradbene stroške, ki jih ima klinični center zato, ker bo bolnica vzgajala 
visoke in višje kadre, hkrati pa prispevala k nadaljnjemu razvoju znanstvenega 
dela na področju zdravstva. 

Če mi dovolite, bi v svoji dodatni obrazložitvi odgovoril na nekatera vpra- 
šanja, ki so bila sprožena v diskusiji, zakaj predlagamo sprejem zakonskega 
predloga o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra. 

2e v načelni razpravi so odbori ugotovili, da je pravilno in za nadaljnji 
razvoj zdravstvene službe in zdravstva v Sloveniji koristno, da se definitivno 
opredeli vsebinski koncept kliničnega centra Slovenije. Gre za dokončno zakon- 
sko potrditv koncepta, o katerem so strokovni forumi zelo dolgo razpravljali, 
ker ne gre za en sam objekt, ampak za kompleks različnih znanstvenih institu- 
cij, ki v neposredni povezavi in v sodelovanju z medicinsko fakulteto opravljajo 
raziskovalno delo, šolajo visoke in višje kadre, hkrati pa opravljajo tudi kura- 
tivno, preventivno in rehabilitacijsko zdravstveno delo. Gre torej za povezavo 
teh treh funkcij v enotnem organizmu, ki je zato za razvoj celotne zdravstvene 
službe v naši republiki izrednega pomena, zlasti ker bo omogočil njeno inten- 
ziviranje in njeno preobrazbo v skladu z gospodarsko reformo. Gre tudi za 
skupen koncept, ki določa, postopno gradnjo in prioriteto posameznih dbjektov. 
Opozoril bi na primer onkološkega inštituta, katerega gradnja je predvidena 
v drugi etapi in se zato predvideva za reševanje pereče situacije 200 postelj v 
hospitalnem delu nove bolnice. Končno gre tudi za skupno angažiranje sred- 
stev številnih občin in republike za obdobje najmanj petih let. Za realizacijo 
vsega tega bo treba združiti ne le veliko sredstev, temveč tudi strokovne in 
znanstvene napore številnih strokovnjakov in to ne samo na področju zdravstva. 

Zakonski predlog določa, da bo skupna investicijska vsota 191,6 milijo- 
na N din, kar pomeni hkrati zgornjo mejo obsega sredstev, ki jih bodo občinske 
skupščine in republika namenili za financiranje prve etape. V okviru te vsote 
bo moral novi investitor, to so klinične bolnišnice v Ljubljani, investicijo tudi 
realizirati. Pri, tem moramo upoštevati, da temelji predlog zakona na ugotovitvah 
in mnenjih strokovnih komisij, znanstvenih delavcev, ekonomistov, gradbeni- 
kov, arhitektov in urbanistov. V strokovni obdelavi je sodelovalo 120 strokov- 
njakov iz različnih področij in zato upravičeno pričakujemo, da bo investitor s 
sredstvi v taki višini predvideno investicijo lahko izvršil. V zakonu predvidena 
vsota je zato tudi fiksno določena in predstavlja najvišji dovoljen obseg 
stroškov. 

Bili so tudi pomisleki, čemu predlagamo zakon, s katerim se sicer ureja 
pomemben del vprašanj celotne investicije, kot je na primer koncept kliničnega 
centra, medsebojne odnose med sofinancerji, rok izgradnje, ki omogoča nadalje- 
vanje gradnje brez; posebnega prispevka, obveznega za novo gradnjo, me določa 
pa virov financiranja. 

V zvezi s tem bi opozoril na dodatno obrazložitev, ki ste jo danes prejeli 
in v kateri je dan podrobnejši odgovor na vprašanje, zakaj finančnega programa 
še ni. Izvršni svet se strinja s predlogom odbora, da se predlog o konkretnem 
sofinanciranju republike pripravi do obravnave srednjeročnega plana v Skup- 
ščini. Takrat bodb že znani viri sredstev, s katerimi bo v naslednjem štiriletnem 
obdobju razpolagala republika. Izvršni svet bo do takrat predložil tudi kom- 
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pleksni predlog načina kritja vseh obstoječih obveznosti republike in bo tako 
mogoče sprejeti definitivno odločitev hkrati z odločitvami o drugih vprašanjih 
republiških negospodarskih investicij. Nedvomno terja tako pomembna investi- 
cija za razvoj zdravstva v Sloveniji kot je izgradnja kliničnega centra resne 
napore pri mobilizaciji sredstev. Zakon, ki ga danes sprejemamo, pomeni zato 
zavestno odločitev Skupščine, da bo take napore v polni meri podpirala. 

Sprejetje zakona ima tudi že danes svoj praktični pomen, ker omogoča 
postopno gradnjo prve etape in različno časovno intenziviranje udeležbe repu- 
blike in občin. Zakon bo omogočil občinam mesta Ljubljane im 'drugim zainteresi- 
ranim občinam bivšega ljubljanskega okraja, da lahko uporabijo zbrana sred- 
stva, ob primerni bančni garanciji še pred rešitvijo republiškega sofinanciranja. 
Za prvo fazo bo potrebno 7,6 milijarde S din in se jo smatra za samostojno enoto 
pri gradnji. 

Tovariši in tovarišice poslanci! Predlog zakona je nedvomno kompromis 
med predlogi, ki so izražali potrebe in želje po najrazličnejših maksimalnih 
rešitvah vprašanja izgradnje republiškega kliničnega centra na eni strani in 
med razhčnimi pesimističnimi gledanji, ki so jih ponekod porajale trenutne 
težave republiškega sofinanciranja na drugi strani. Ze prej sem poudaril, da 
ima klinični center tudi eminentno nalogo, da bo nosilec racionalizacije in moder- 
nizacije celotne zdravstvene službe v Sloveniji in s tem predvsem tudi teženj 
gospodarske reforme na področju organizacije zdravstvene mreže in zdravstva 
sploh. Gradnja kliničnega centra zahteva ne le zavestnih odločitev glede sred- 
stev, s katerimi bo razpolagala republika v prihodnjih letih, temveč bo! odvisna 
predvsem od uspeha prizadevanj, s katerimi bomo uresničevali intencije reforme 
v celoti, od njenih uspehov pri povečanju produktivnosti, pri povečanju narod- 
nega dohodka itd. Ni mogoče biti pesimist pri odločitvah, ki jih sprejemamo 
danes in optimist glede realizacije zahtev gospodarske reforme. Prav zategadelj 
predlagam, da zbor sprejme predlog zakona in da s tem da priznanje doseda- 
njim naporom za izgradnjo kliničnega centra in obenem pospeši napore za nje- 
govo popolno realizacijo. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona so obravnavali odbor za 
družbeni plan, finance in proračun kot pristojni odbor, odbor za zdravstvo in 
socialno politiko in pa zakonodajno-pravna komisija. Vsi so dali zboru pismena 
poročila. Ali želi kdo od predstavnikov odbora oziroma zakonodaj no-pravne 
komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Ugotavljam, da ne želi in zato 
pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ivan Lu- 
žovec. 

Ivan Lužovec: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! V zvezi s predlo- 
ženim zakonom želim spregovoriti o nekaterih stališčih, ki so bila tudi obravna- 
vana na skupni seji odbora za družbeni plan, finance in proračun in odbora 
za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora. Takoj v začetku se ome- 
jujem in poudarjam, da sem za zakon o izgradnji kliničnega centra, samo ne 
za zakon v predloženi obliki, čeprav boste mogoče smatrali, da je to dvorezno 
ali kakor koli, reči je treba, da v današnji situaciji, kot izhaja že iz zapisnika 
samega Izvršnega sveta o obravnavi predloženega zakona, nima zakon vrednosti 
za druge partnerje razen za samo republiko. To na kratko pomeni, da se s 
predloženim zakonom uzakonja obveznost republike, ki je bila že sprejeta z 
dogovorom o izgradnji nove bolnišnice. Dogovor, ki je bil sklenjen o skupnem 



76 Republiški zbor 

financiranje nove bolnišnice v Ljubljani, jasno pravi, da bo bolnica služila za 
zdravljenje bolnikov in kot učna baza študentov medicinske fakultete v Ljublja- 
ni in medicinskih šol v Ljubljani. Koncept je bil v sklenjenem dogovoru torej 
tudi že jasno opredeljen. 

Predloženi zakon spreminja samo to, da se koncept oziroma udeležba 
republike pri znatno povečani predračunski vsoti zvišuje od 35 na 40 %. To 
pomeni, da se danes zavestno odločamo o tem, da se udeležba od 35% pri 
predračunski vsoti 7091 milijonov S din, kar znaša zaokroženo 2,5 milijarde 
S din, poveča v smislu zakonskega predloga na 40 °/o pri proračunski vrednosti 
19 160 milijonov S din, kiar pomeni na 7,7 milijarde S din zaokroženo. To je 
povečanje izračunano v sedanjem stanju, verjetno pa se bo obveznost republike 
zvišala ne samo za 5 milijard S din, kakor izhaja iz tega predračuna, ampak da 
bo obveznost še znatno narastla zaradi naraščanja cen. To pomeni, da danes 
odločamo o obveznosti republike v višini 5 ali več milijard dinarjev, nimamo 
pa ob tem prav nobene osnove za to, kako bomo tej obveznosti zadostili. 
Predstavnik Izvršnega sveta je menil, da bo to predloženo ob razpravi o srednje- 
ročnem planu. Osebno smatram,, da bi morali iti po drugi poti, to je, da bi 
morah najprej imeti podatke o virih sredstev, da bi se lahko odločili, kako se 
bo novo povečano obveznost v proračunski potrošnji krilo poleg drugih obvez- 
nosti, ki izvirajo iz sanacije dolgov, o katerih že od proračunske razprave sem- 
kaj stalno slišimo, da bo predložena, vendar je ni, medtem pa sprejemamo vedno 
nove in nove obveznosti. 

Zato smatram, da bi bilo prav, da danes sklepanje o tem zakonu odložimo, 
če hočemo biti dosledni načelom, ki smo jih sprejeli ob proračunski razpravi 
in ob drugih obveznostih, ki so bile sprejete v tem času, ko> smo stalno poudar- 
jali, da dohodkov proračuna vnaprej ne moremo zadolževati in da zakon sprej- 
memo takrat, ko nam bodo znani tudi viri kritja za te tako velike obveznosti. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? 

Ela Ulrih: Že na seji odbora za zdravstvo in socialno politiko sem izja- 
vila, da se z zakonskim predlogom ne strinjam. To pa zato, ker iz njega ni 
razvidno-, kako bomo zagotovili sredstva za investicijo-, za katere se s predlože- 
nim zakonom zavezujemo. 

V skupnem poročilu odbora za družbeni plan, finance in proračun in odbora 
za zdravstvo in socialno politiko je posredovana Izvršnemu svetu zahteva, da 
čimprej predloži finančni program, iz katerega bodo razvidni predvsem viri 
sredstev in vsi drugi elementi, ki so sestavni del finančnega programa. Kolikor 
se spominjam razprave — pa tudi sama sem razpravljala v tem smislu — 
smo mnogi diskutanti zahtevah, da predloži Izvršni svet tak finančni program 
hkrati z osnutkom tega zakona. To zato, ker pomeni finančni program mate- 
rialno podlago, torej objektivni pogoj, za sprejem tega zakona in ker je zago- 
tovitev sredstev predpogoj za uspešnost te prepotr-ebne investicije, s katero se 
sicer strinjam. 

Naš zbor je s takim načinom sprejemanja finančnih obveznosti, torej finan- 
ciranja ali sofinanciranja investicij že začel in mislim, da ni razloga, da bi v 
tem primeru odstopih od začete prakse oziroma načel. Prepričana sem tudi, 
da je to v korist investitorja, saj tak način garantira nemoteno in pravočasno 
dokončanje investicije. Nadalje menim, da bi moral finančni program določiti 
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tudi dinamiko zagotavljanja udeležbe republike za vsoto 6612 milijonov S din, 
kolikor še znaša s tem predlogom zakona predvidena obveznost republike. 

Zato predlagam, da se sprejem zakona odloži, dokler se ne predloži finančni 
načrt z določitvijo virov in dinamike udeležbe republike v financiranju inve- 
sticije. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Prosim, dr. Jože 
Benigar. 

Dr. Jože Benigar: Tovarišice in tovariši poslanci! V celoti se stri- 
njam, da je zelo težko razpravljati o tako važni odločitvi kot je ta zakon brez 
razčiščenih finančnih pokazateljev. Vendar menim, da je ob tem zakonu treba 
razumeti vsebino in cilj, ki ga želimo doseči. 27 ljubljanskih občin ne more več 
čakati na odločitev oziroma na razčiščenje konceptov o gradnji nove bolnišnice. 

Občine bivšega ljubljanskega okraja so se odločile že leta 1959 za to, da 
si bodo zgradile novo ljubljansko bolnišnico s 550 posteljami. Točno je bil že 
urejen in definiran finančni program. Ljubljanske občine pa niso bile tiste, 
ki so želele apriori sedanji koncept. Ker je v Ljubljani slučajno tudi centralna me- 
dicinska institucija, to je medicinska fakulteta, so nas takrat vsi strokovnjaki 
prepričali, da bi bilo pravilno, če ne gremo vsak po svoji poti, ampak da vse 
sile združimo za skupne namene. To je imelo za posledico nov koncept tako 
imenovanega kliničnega centra, v katerem naj se združijo tako potrebe pre- 
bivalstva po posteljnem fondu in osnovno bolniško službo, hkrati pa reši 
koncept pedagoškega in raziskovalnega dela. 

Danes vsi mislimo, da z republiško izgradnjo podpiramo izgradnjo bolniš- 
nice, ki naj služi občanom 27 občin. Pri tem pa se moramo glofboko zavedati 
dveh stvari. Prvič, da na teh posteljah ne bodo ležali izključno bolniki iz 27 
občin bivšega ljubljanskega okraja, in drugič, da gradimo materialno bazo za 
medicinsko fakulteto, na kateri se šolajo naši medicinci iz cele Slovenije in od 
drugod. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ce želilte vedeti, v kakšnih pogojih se danes 
šolajo naši medicinci, stopite v klinične bolnice in na medicinsko fakulteto in 
boste v dveh urah videli vse. Potem vam ne bo več nejasno, zakaj se prito- 
žujemo nad neustreznim šolanjem in znanjem ter nad sposobnostjo naših zdrav- 
nikov za terensko službo. Medicine se ne da učiti samo iz knjig, ne da se je učiti 
iz ekranov, medicino se je treba učiti pri postelji. Ce mi danes s sprejetjem 
zakona utrdimo in enkrat za vselej povemo, da je tak koncept za nas jasen 
in sprejemljiv, potem sem prepričan, da ne bo težko najti pozneje instrumentov 
za financiranje. Zato menim in apeliram na vas, da ob tem zgodovinskem tre- 
nutku prispevate, da enkrat za vselej prekinemo z razpravo o konceptih. Kajti 
o konceptu govorimo zato, ker hočemo gradnjo odložiti zaradi premislekov, ki 
izhajajo iz velikih finančnih težav, v katerih se nahajamo. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo. Besedo ima 
tovariš Milan Kristan. 

Milan Kristan: Tovariši, mislim, da je izgradnja kliničnega centra 
v Ljubljani vprašanje, o katerem se je treba resno pogovoriti, ker je obstoječe 
stanje pravzaprav kulturni škandal za Slovenijo. Mislim, da argumenti, da 
bi se gradnjo odložilo, izvirajo iz določenega strahu v zvezi s financiranjem. 
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Vendar menim, da je z določitvijo zgornje meje celotne investicije in z do- 
ločitvijo odstotka udeležbe republike in občin podano osnovno zagotovilo1. 

Mislim, da je bila slovenska javnost premalo seznanjena, da gre za iz- 
gradnjo kliničnega centra in ne za ljubljansko bolnišnico, in prav to je morda 
povzročilo določene razprave in diskusije. Izgradnjo kliničnega centra je treba 
zato gledati s širšega stališča. Najbrž bi v tem primeru tudi ugotovili, da bo 
mogoče z izgradnjo tega centra priti do boljših zdravstvenih storitev na eni 
strani, po drugi strani pa tudi do pocenitve zdravstvene službe. V kolikšni meri 
bo to prispevalo k boljšemu zdravstvenemu stanju naših občanov, je konkretno 
težko reči, da pa bo prispevalo, o tem sem trdno ptepričan. 

To stanje bi ilustriral s primerom iz Amerike. Ko so tam začeli borbo 
proti tuberkulozi, je niso začeli na nekih zgolj humanih osnovah, pač pa so 
zdravniki, skupaj z ekonomisti, predvsem pa z novinarji začeli borbo proti 
takratni občinski upravi, češ da vodi takšno zdravstveno politiko, ki podalj- 
šuje življenje tuberkuloznih bolnikov. Dokazali so, da je preventivna služba 
proti tuberkulozi ekonomsko upravičena in na tej osnovi so .začeli potem iz- 
vajati preventivne ukrepe. Mislim, če bi tako gledali na te stvari pri nas, bi 
ugotovili ne samo potrebo po izgradnji kliničnega centra zaradi napredka v 
znanosti, ampak bi najbrž ugotovili tudi njegovo ekonomsko upravičenost. 

Osebno sem za zakon, kljub temu, da, ni morda vse razčiščeno tako kot bi 
radi. Vendar se bomo morali kasneje najbrž odpovedati nekaterim drugim 
negospodarskim objektom na račun izgradnje tega centra. Mislim, da bi bilo 
pred slovensko javnostjo zelo težko zagovarjati odlašanje z gradnjo bolnice, 
če bodo začele sedaj rasti stolpnice na Trgu revolucije, čeprav nimamo kaj oči- 
tati gospodarstvu, ki je sredstva zanje zagotovilo. 

Predsednik Tine Eemškar: Prosim, kdo želi besedo? 

Ivan Lužovec: V celoti se strinjam z izvajanji tovariša dr. Benigarja 
in tovariša Kristana o potrebi in nujnosti izgradnje kliničnega centra. Še en- 
krat izjavljam — da bi se me napak ne razumelo — da ne nastopam proti 
kliničnim bolnicam, ampak se izjavljam proti zakonu v dani obliki, ki nas 
zavezuje tako, da bomo imeli še večje težave ob sanaciji vseh obveznosti re- 
publike. Hkrati bi pred zborom spomnil Izvršni svet na obveznost v resoluciji 
o usmeritvi razvoja SR Slovenije v letu 1966, kjer je gradnja bolnišnice po- 
stavljena med negospodarskimi objekti na prvo mesto in kjer je določeno-, 
da se bo do 15. aprila 1966 izdelal in predložil finančni program. Finančnega 
programa pa v tem roku ni bilo. 

V danes predloženi obravnavi piše..., »da je pred predložitvijo sedanjega 
predloga zakona komisija izdelala predlog o obveznem ljudskem posojilu. 
Predlog zveznega srednjeročnega plana, ki bo te dni posredovan Zvezni skup- 
ščini pa take rešitve ne omogoča« ... To pomeni, da je bila obljuba o predložitvi 
finančnega programa za financiranje kliničnega centra do 15. aprila vezana 
na ljudsko posojilo. Ker je pa ta najlažja in najenostavnejša varianta odpadla, 
ni bil predložen finančni program, ki bi računal z drugimi viri sredstev repu- 
blike. Danes zato poskušamo na kakršen koli način sprejeti novo obveznost, 
ki nas bo še bolj omejila pri našem delovanju pa četudi tako, kot je bilo rečeno, 
da se bomo morali odreči drugim investicijam. Menim, da bi bila dolžnost 
Izvršnega sveta, da nam pred sprejemom obveznosti, ki znaša okoli 6 milijard 
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S din, predoči, kako bomo sanirali stare dolgove in hkrati pokaže, kako ozi- 
roma iz katerih virov bomo financirali to novo investicijo. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši, pri udeležbi republike pri. 
financiranju gradnje kliničnega centra ne gre za novo obveznost republike, 
ampak za obveznost, ki že obstoja, ker je Izvršni svet, ko je pogodbo podpisal, 
bil pooblaščen prevzemati obveznosti. Obveznost torej obstoja ne glede na to, 
ali mi danes sprejemamo ali ne sprejemamo predlog zakona. Pogodba o tem, 
da 'bo republika sodelovala s 35% in pozneje s 40'%>, je podpisana in zakonsko 
polno veljavna. Zato nima smisla, da razpravljamo, kot da gre za nekaj no- 
vega; nova je samo višina obveznosti. 

Besedo ima tovariš Rudi Cačinovič. 

Rudi Cačinovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Na nekatera vpra- 
šanja, ki sta jih tukaj postavila tovariš Lužovec in tovarišica Ulrihova, sem 
odgovoril že v razpravi v odborih, delno pa so dani odgovori v obrazložitvi, 
ki vam je bila danes predložena. Vendar, 6e dovolite, bi glede na to, da so bila 
ta vprašanja ponovno postavljena, na nekatere stvari odgovoril. 

Tovariš Lužovec je omenil, da ne vemo, kakšne bodo obveznosti republike 
v prihodnjih letih, da bo prišlo do podražitve itd. V svoji uvodni obrazložitvi 
sem poudaril, da je predračunska vsota prve etape fiksno določena na 191 mi- 
lijonov N din in da znotraj te vsote, ki jo z zakonom postavljamo kot najvišjo 
mejo, morajo investitorji to investicijo dovršiti. Govoril sem tudi o tem, kdo 
je vse sodeloval pri iskanju rešitve. O vsem tem obstoja dokumentacija in 
jaz sem že zadnjič predlagal tovarišem iz odborov, da eventualno formirajo 
komisijo, ki bi si vse te materiale ogledala in jih natančno proučila. O razmerju 
pri financiranju 40 : 60 sem govoril tudi že prej in je v obrazložitvi natančno 
navedeno, po katerih kriterijih se je izračunala udeležba in kako je prišla 
republika do tega, da znaša njen delež 40 °/o. Po pravici povedano bi lahko 
kvečjemu občine postavile vprašanje glede višine udeležbe, ker sodelujejo tudi 
pri objektih, ki bi jih pravzaprav morala financirati republika, kot so neka- 
tere komunalne in druge stvari. Dogovorili smo se pač za načelo, da bo repu- 
blika prispevala 40®/o in zato ni upravičen občutek, da se nekaj poklanja in 
to niti s strani republike, niti s strani občin, ker se da izračun udeležbe zelo 
podrobno z dokumentiranimi materiali dokazati. 

Nadalje je bilo omenjeno, češ da je v razpravi v odborih bila postavljena 
zahteva, da najprej predložimo finančni program. O tem smo razpravljali in 
v odboru sprejeti zaključek, da bi predložili rešitve o sofinanciranju republike 
ob srednjeročnem planu. Predpis o financiranju pa se ne bi nanašal tudi na 
sofinanciranje s strani občin, ker se to vprašanje danes postavlja v drugem 
smislu, kot smo to svoječasno- predvidevali. V teh materialih in tudi že ustno 
je bilo obrazloženo, da je bilo izdelano zelo veliko variant glede financiranja, 
vendar je prišlo do precejšnjih sprememb glede vpliva republike na različne 
vire sredstev, zaradi česar teh predlogov ni bilo mogoče uporabiti. 

Posebej sem v obrazložitvi tudi poudaril, da se je potem, ko je bil že pred- 
ložen zakonski predlog, spremenila tudi možnost, da bd lahko' razpisali obvezno 
posojilo. Zato smo spremenili nekatere določbe oziroma formulacije in spo- 
razumno z odbori izdelali predloženo besedilo, ki omogoča nove rešitve, pred- 
vsem pa uvaja v prvo etapo tri samostojne faze. Ponovno bi pri tem opozoril 
na praktičen pomen predloženega zakona, ki poleg tega, da definira koncept 
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kliničnega centra, ureja prioriteto in dejansko omogoča združitev vseh sil tako 
v republiki, kakor na področju zainteresiranih občin v enotno akcijo. 

Predloženi zakon tudi omogoča to, o čemer je govoril tovariš dr. Benigar, 
da občine, ki jim po mojih informacijah manjka še 5 milijonov N din, oziroma 
so tik pred tem, da bodo zagotovile sredstva za vso prvo fazo gradnje, začno 
z gradnjo, ne pa da čakajo ne vem koliko časa. Jasno je tudi, da je potrebna 
javna in meritorna odločitev najvišjega foruma v republiki, da se za gradnjo 
zavestno odločamo in da bomo sredstva, kadar jih bomo imeli na razpolago, 
tudi prvenstveno namenili za to gradnjo. Gre za to, da če že nismo mogli danes 
določiti virov, iz katerih se bo gradnja financirala najpozitivneje in optimalno 
rešujemo to vprašanje vsaj v situaciji, kakršna je sedaj. S tem seveda ni re- 
čeno, da republika ne bo imela nobenih sredstev in da v petih letih ne bomo 
dali niti dinarja za zdravstvo, ali pa da nam niti narodni dohodek niti na- 
daljnji razvoj produktivnosti, o čemer sem že uvodoma govoril, ničesar , več ne 
omogoča. Kajti če je stvar taka, potem je najbrž potrebno, da poleg tega, da 
zakona ne sprejemamo, odstopimo še od marsičesa drugega. Mislim, da na raz- 
voj v prihodnjih letih in na sredstva, s katerimi bo republika lahko razpo- 
lagala, lahko vendarle gledamo nekoliko -drugače, ker nam ostane sicer še vedno 
možnost zbiranja dodatnih sredstev, kot na primer prek prodaje stolpnic, raz- 
pisa posojila itd. 

To so stvari, o katerih se bomo morali do. septembra konkretno pogovo- 
riti in pripraviti konkretne rešitve, da se bo lahko Skupščina odločila o virih 
sofinanciranja gradnje kliničnega centra. Danes pa rešujemo predvsem koncept 
in omogočamo začetek gradnje tistim, ki so določena sredstva zbrali in ki so 
se zavestno odločili za prioriteto te gradnje, čeprav imajo na svojem območju 
tudi druge potrebe. 

Ponovno bi apeliral na zbor, da glede na te argumente zakonski predlog 
sprejme in da predvsem, kot sem že uvodoma rdkel, s svojo odločitvijo pospeši 
delo na realizaciji tega objekta ter podpre tiste, ki danes skušajo s polnim 
zanosom to problematiko konkretno rešiti. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, dajem predlog, ki sta ga dala poslanca Ivan Lužovec in pa 
poslanka Ela Ulrih, da se razprava oziroma sprejem zakona odloži, na glaso- 
vanje. Kdor je za ta predilog, naj prosim dvigne roko? (4 poslanci dvignejo roko.) 
Kdo je proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (14 po- 
slancev dvigne roko.) Hvala. Ugotavljam, da predlog ni sprejet. 

Zato dajem predloženi zakon v celoti na glasovanje. Prosim, kdor je za, 
naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Dva 
poslanca.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o nadaljnji 
etapni izgradnji Kliničnega centra v Ljubljani. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega r eda, na obravnavo pogodb. 
Pogodbe je Skupščini predložil Republiški zavod za socialno zavarovanje. 

Ali želi predstavnik zavoda dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Gradivo k tej 
točki dnevnega reda je bilo skupaj z vabilom za sejo dostavljeno Izvršnemu 
svetu na podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora. Pred- 
stavnik Izvršnega sveta je Erna Podbregar. Ali želi besedo? (Ne želi.) 
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Pogodbe sta obravnavala odbor za delo in socialno zavarovanje in zako- 
nodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili. 
Ali želi poročevalec odbora oziroma komisije še ustno poročati. (Ne želi.) Pri- 
čenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima Miran Košmelj. 

Miran Košmelj: Tovariši poslanci! V zvezi z dvema pogodbama, in 
sicer s pogodbo o izvajanju socialnega zavarovanja umetnikov in pogodbo o 
izvajanju socialnega zavarovanja filmskih umetnikov in filmskih delavcev bi 
rad opozoril na moment, na katerega bi po mojem mišljenju — če že Skupščina 
obravnava danes te pogodbe, ki jih po zakonu mora obravnavati — vendarle 
bilo pametno opozoriti Republiško skupnost socialnega zavarovanja delavcev 
SR Slovenije in vsa prizadeta društva. Ti dve pogodbi sta predloženi s pri- 
čakovanjem, da bi hkrati sprejeli tudi zakon o prispevku republike za socialno 
zavarovanje svobodnih umetnikov. 

Predlog zakona o prispevku republike za socialno zavarovanje svobodnih 
umetnikov, ki ga je Izvršni svet že predložil Skupščini, je odbor za družbeni 
plan, finance in proračun tudi že obravnaval na svoji seji in ga zaradi vrste 
nerazčiščenih vprašanj odložil. Predlogu zakona, ki je bil odložen, je bila prilo- 
žena tudi pogodba, ki je danes predmet razprave in ki naj bi bila očitno po- 
sledica predloženega zakona. 

Bistven moment, na katerega je treba opozoriti, je 10. člen v pogodbi o 
izvajanju socialnega zavarovanja svobodnih umetnikov, kjer se navajajo osnove, 
ki naj Ibi jih na osnovi zakona, o katerem sem prej govoril, Izvršni svet določil 
s posebno uredbo. O vseh elementih predvidene uredbe je predlagatelj informi- 
ral odbor za družbeni plan, finance in proračun, ko smo razpravljali o pred- 
logu zakona. Tako imamo sedaj v bistvu račun brez krčmar j a, če republiška 
skupnost socialnega zavarovanja delavcev in vsa ta društva sklenejo to po- 
godbo, misleč in računajoč, da bo republiški prispevek za socialno zavarovanje 
vplačan v višini kot je bil predložen v prej omenjenem predlogu zakona, ki je 
odložen. Prav na to pa bi rad opozoril, da jutri ne bi prišel kdo pred Skupščino 
z zahtevo, bodisi od Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
bodisi od teh društev, da naj na osnovi take pogodbe iz teh osnov republika 
plača tolikšen prispevek za socialno zavarovanje tem kategorijam zavarovancev, 
kot se sedaj v tej pogodbi predvideva. Zgodi se namreč lahko, da bo republika 
predvideno višino prispevka v zakonskem predlogu spremenila. Če bo spreme- 
nila višino prispevka, gia po mojem mišljenju spremenila navzdol, v nobenem 
primeru pa ne navzgor; in da se ne bi zgodilo, da bi jutri nekdo iz tega na- 
redil političen problem, poudarjajoč, kakšen odnos ima Skupščina do umet- 
nosti. Reči je treba, da ne gre tu za nikakršen odnos do umetnosti, ampak za 
odnos do določene skupnosti zavarovancev, v tem primeru svobodnih umetnikov. 
Ti bodo morali, če Republiška skupnost socialnega zavarovanja delavcev s temi 
društvi sklene pogodbo in če Skupščina ne bo določila prispevka za socialno 
zavarovanje svobodnih umetnikov v sedaj predlagani višini, plačati v celoti 
ves prispevek ali pa tisti del prispevka, na katerega sedaj niso računali, pa bi 
ga jutri morali plačati. 

Menim, da bi biloi najbolj smotrno, da naš zbor o teh dveh primerih po- 
godb danes ne bi razpravljal, ampak da se jih obravnava hkrati z zakonom 
o prispevku republike za socialno zavarovanje svobodnih umetnikov, ki je bil 
kot rečeno zaenkrat odložen, bo pa gotovo v jeseni na dnevnem redu. Ce pa bi 
naš zbor o tem vendarle razpravljal, je treba opozoriti republiško skupnost 
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socialnega zavarovanja delavcev in dmuštva, da kolikor (bodo ipred sprejemom 
zakona podpisali pogodbe, morajo računati, da bodo vso eventualno razliko 
morali prispevati zavarovanci sami. 

Predsednik Tine Remškar: Izrečeno smatram kot opozorilo republi- 
ški skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, ker o predlogu zakona še ne 
razpravljamo, obstoječe stanje pa je tako in je pogodba stvar dogovora svo- 
bodnih umetnikov in republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev. 
Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 

Če nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na 8. točko dnevnega 
reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu 'sklepa, s katerim, se daje soglasje 
skladu Borisa Kidriča za najetje posojila v znesku 2 milijonov N dinarjev pri 
Splošni gospodarski banki v Ljubljani iz depozita zveznega sklada. 

Predlog sklepa je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil Toma Martelanca. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Ne želi.) 

Predlog sklepa sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun 
in pa zakonodajno-pravna komisija. Odbor In komisija sta dala zboru pismena 
poročila. Ali želi poročevalec odbora oziroma komisije dati še ustno poročilo? 
(Ne želi.) 

Zbor bi želel opozoriti, da je mnenje odbora negativno, to je, da se ne da 
soglasja, da pa predlagatelj vztraja pri predlogu. Prosim, kdo želi besedo? 

Inž. Božidar Guštin: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da 
v zvezi s prošnjo sklada Borisa Kidriča navedem nekaj podatkov in ugotovitev, 
ki lahko olajšajo razpravo. 

V januarju 1965 je bilo z zakonom o republiškem proračunu odobreno 
skladu 1650 milijonov dinarjev, od tega odpade na sklad za geološke raziskave 
314 milijonov. V aprilu 1965 je upravni odbor sklada odobril projekte in na- 
loge v višini predvidenih sredstev, to je 1650 milijonov dinarjev. Junija 1965 
so bila skladu znižana sredstva za 10%, septembra pa, ko je bil izvršen re- 
balans republiškega proračuna, so bila ta dokončna zniižaina na 1287 milijonov 
dinarjev. Končni obračun dohodka sklada iz republiškega proračuna z dne 
31. 12. 1965 je bil 1051 milijonov dinarjev. Hkrati z bilanco, ki jo je sklad dol- 
žan poslati v januarju Skupščini, je upravni odbor 31. 1. 1966 zaprosil za soglasje 
za kredit 2 milijonov novih, oziroma 200 milijonov S din. Šele 18. marca 1966 
je prejel sklad od republiškega sekretaritata za finance in proračun obvestilo, 
da mu pripada še 120 milijonov S din iz naslova dohodka leta 1965. Iz vsega 
obrazloženega je razvidno, da znaša skupna realizacija za leto 1965 1171 mi- 
lijonov dinarjev. Od teh 120 milijonov S dinarjev ni prejel doslej sklad še 
ničesar in je le obveščen, da bo to izplačano šele v drugi polovici letošnjega 
leta. 

Za leto 1966 je skladu odobreno iz republiškega proračuna 1600 milijonov 
dinarjev — dovolite, da navajam vse v starih dinarjih, ker je na ta način pri- 
merljivost lažja — vendar ne smemo prezreti, da je v ta znesek vključen tudi 
bivši sklad za geološke raziskave, zato je udeležba sklada Borisa Kidriča v re- 
publiškem proračunu letos nižja kot je bila v preteklem letu, kar je razvidno 
tudi iz naše druge vloge od 14. maja tega leta. Poleg tega je bil letos ukinjen 
sklad za pospeševanje kmetijstva, ki je večkrat participiral pri financiranju 
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raziskovalnih nalog, ki so bile odobrene od sklada Borisa Kidriča. Kljub temu, 
da je formalni primanjkljaj med odobrenimi sredstvi po rebalansu in realizacijo 
le 116 milijonov dinarjev, to je 9 %> vsote, je največje organizacijsko-finančne 
težave povzročila razlika med prvotno odobrenimi sredstvi (1650 milijonov) in 
realizacijo (1171 milijonov dinarjev), kar pa znaša celo za 29 ®/o manjša sred- 
stva, kot pa je znašala prvotna osnova, ki je služila za programiranje in skle- 
panje pogodb v januarju. 

Do sedaj je prejel sklad Borisa Kidriča 566 milijonov dinarjev, to je 70 fl/o 
od povprečne dinamike iz letošnjega leta, ker bi moral do konca tega meseca 
prejeti po normalni dodelitvi 800 milijonov. Zaradi znižanja sredstev v letu 
1965 je sklad prisiljen premakniti težišče financiranja že sprejetih nalog v 
letošnje leto, kar seveda ni bilo v korist enakomernemu financiranju razisko- 
valnih nalog in projektov. V marcu letošnjega leta je upravni odbor sprejel 
izredno poostrene kriterije za financiranje v tekočem letu, po katerih naj ko- 
misije pri obravnavi vlog upoštevajo dosedanje delo in rezultate raziskovalnih 
organizacij, zmogljivost raziskovalnih organizacij, obseg že sprejetih obveznosti, 
ter povečane zahteve glede participacije. Prav tako je zahteval odložitev ali 
odklonitev vseh novih nalog ter omejitev finančnih obveznosti za leto 1967 iz 
novih pogodb, ki se sklepajo na osnovi sedanje delitve. Strokovne komisije 
za posamezna področja so to nalogo temeljito opravile. 

Niti po zakonu o skladu Borisa Kidriča niti po svojem statutu sklad ni 
pristojen za obstoj inštitutov, marveč le za pospeševanje, iniciativo in pod- 
piranje raziskovalnega dela prek usmerjenih raziskovalnih projektov in nalog. 
Kljub temu se pa le moramo vprašati, kje so danes še drugi viri za financiranje 
raziskovalnih nalog tistih inštitutov, ki nimajo zaledja v gospodarstvu. Tu gre 
predvsem za naloge s področja družbenih ved. Ti inštituti so danes glede fi- 
nanciranja raziskovalnega dela v največji meri naslonjeni na sklad Borisa 
Kidriča. 

Depozit zveznega sklada je bil korišeen na osnovi dveh kriterijev: 
1. posebna komisija je obravnavala upravičenost in pomembnost zahtevka; 
2. banka je upoštevala kreditno sposobnost prosilcev. 
Zaradi takega bančnega kriterija so izpadli prav inštituti, ki nimajo lastnih 

skladov in najtežje najdejo sofinancerja; to so zlasti inštituti družbenih ved. 
To pomeni, da lahko koristijo kredit le znanstvene organizacije, ki imajo lastna 
sredstva. Sklad sedaj ne more izvršiti prerazdelitve svojih sredstev, ker so ta 
že pogodbeno vezana. Prošnja sklada ne pomeni povečanje obveznosti sklada, 
oziroma republike, gre le za postopno zniževanje obveznosti, kot je to v sami 
prošnji že obrazloženo. Orientacijski predračun za leto 1967 kaže, da bi imel 
sklad ob predpostavki istih dohodkov iz republiških sredstev, to je 1600 mi- 
lijonov dinarjev v prihodnjem letu in s poostrenimi kriteriji pri odobravanju 
nalog, v prihodnjem letu neprimerno več prostih sredstev kot letos, oziroma 
okoli 650 milijonov nasproti 377 milijonom v letošnjem letu, kljub odložitvi 
odplačila kredita na prihodnja leta. Znesek 377 milijonov dinarjev že upošteva 
pričakovano nižjo realizacijo iz republiškega proračuna. Na koncu si lahko 
zastavimo vprašanje ali bi prišlo do teh razprav, če bi zvezni sklad sam po- 
daljšal odplačilo kreditov na 2 ah 3 leta, kot so to predlagale nekatere re- 
publike, in o tej olajšavi obvestil sklad. Mislim, da ne. 

Iz podatkov v obrazložitvi je razvidno, da tu ni govora o neki sanaciji 
sklada. Naj dodam, da ima sklad danes v svoji aktivi še preko 1 milijardo v 
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obliki kreditov gospodarskim organizacijam in inštitutom za raziskovalne na- 
loge, ki se redno odplačujejo. 

Za sklad je važna samo zagotovitev najnujnejše kontinuitete financiranja 
raziskovalnega dela. Zavrnitev vloge bi bila popolnoma upravičena, če bi se 
sklad nameraval ukiniti, pa tudi v tem primeru bi republiškemu proračunu še 
leta dotekala prej omenjena plasirana sredstva. Hvala. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim kdo želi besedo? Prosim! 

Ivan Lužovec: Kot poročevalec odbora za družbeni plan in finance 
ne bi v celoti ponavljal ugotovitev, ki so bile navedene v poročilu z naše seje 
ob ponovni obravnavi tega sklepa, ker smo zavzeli do njega odklonilno stališče. 
Kljub temu, da je bil na tem zboru že izglasovan sklep, da se upravni odbor 
sklada opozori, da naj ta v svojem finančnem programu ne računa z najetjem 
posojila, je bila ta prošnja ponovno predložena in na seji našega odbora tudi 
ponovno odklonjena. Po vrsti argumentov, ki so bili predloženi v našem od- 
boru, se vidi, da smo potrditev k temu sklepu že enkrat odklonili. 

1. Zaradi različnih utemeljitev potreb po najemu posojila, ki so se prila- 
gajale tako kakor se je menjavala situacija, bodisi glede obratnih sredstev, 
odnosa med posojilom in pa republiškim proračunom, itd., se problem kljub 
temu ni spremenil. 

Poudarjam, da s stališča sklada pomeni najetje posojila 200 milijonov 
dinarjev podaljšanje starega posojila. Ker pa vemo, da sklad Borisa Kidriča 
nima svojih lastnih sredstev, pomeni to, da mora s tem novim posojilom re- 
publika prevzeti nase novo obveznost, ki jo bo zato v letu 1967 treba pred- 
videti v svojem proračunu kot plačilo. Zato s stališča financ in proračuna re- 
publike ne igre le za podaljšanje starega posojila, ampak za novo posojilo. 
Novo posojilo pa zopet obremenjuje naše dohodke. Zato predlagam zboru, da 
predloga sklepa ne bi odobrili. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
tovariš Tomo Martelanc. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Upoštevajoč razpravo in pa različna stališča, ki so bila zavzeta o tem 
vprašanju, se vseeno čutim dolžnega, da rečem nekaj besed o tem problemu. 

Se pred nekaj dnevi smo prav v Skupščini razpravljali o pomenu, vlogi 
in nalogah raziskovalnega dela v Sloveniji. Pomen raziskovalnega dela za 
nadaljnji razvoj gospodarstva in za uveljavitev reformnih prizadevanj smo 
posebej podčrtali tudi v razpravi o srednjeročnem planu in o smernicah za 
razvoj SR Slovenije do leta 1970. Ugotavljali smo, da je treba znanstveno raz- 
iskovalno delo tesneje povezati z interesi in napori delovnih organizacij v go- 
spod ar svu ; hkrati pa smo prav tako menili, da bo za skladen razvoj vseh 
vej raziskovalnega dela, zlasti temeljnih raziskav, nujno skrbeti tudi za to, da 
bodo družbena sredstva za financiranje raziskovalnega dela ustrezno naraščala. 

Kljub temu, da se bodo sredstva, ki jih bodo dajale delovne organizacije 
za raziskovalno delo, bržkone povečevala, pa najbrž ne bo mogoče uspešno 
financirati na tak način raziskovalnega dela na vseh področjih, zlasti ne na 
tistih, kjer ni neposrednega koristnika, ker je koristnik širša družbena skupnost 



( 

36. seja 85 

ali pa družba kot celota. To velja predvsem za temeljne raziskave na raznih 
področjih, tudi pri tehničnih vedah, še posebej pa to velja za družbene vede. 
Spričo tega bi bilo smotrno in nujno, da družbena sredstva za financiranje 
temeljnih raziskav in družbenih ved naraščajo hkrati ali vsaj približno so- 
razmerno s porastom sredstev, ki jih daje gospodarstvo neposredno za upo- 
rabne razvojne raziskave. To še toliko bolj, ker smo v Sloveniji že dosegli 
ugoden odnos med sredstvi iz gospodarstva in družbenimi sredstvi za razisko- 
valno delo, saj ta odnos že danes znaša 3:1, to se pravi, da na tri vložene di- 
narje iz gospodarstva, družba doda še en dinar. 

Takšno orientacijo nam zastavlja tudi predlog srednjeročnega plana. 
Takšna je pač torej perspektivna usmeritev, ki odpira široke možnosti za 
uveljavitev raziskovalnega dela pri nas. Pri tem pa ne bi smeh pozabiti na 
trenutne težave, ki so sicer več ali manj prehodnega značaja, so pa vendarle 
dovolj resne, da nam hromijo prenekatero raziskovalno področje ali dejavnost. 
Prav spričo teh težav je zvezni sklad za financiranje raziskovalnega dela pri- 
skočil vsem republikam na pomoč s tem, da jim je omogočil najetje kratko- 
ročnega posojila iz svojih deponiranih sredstev. Zaradi trenutnih težav, v katerih 
se je znašla raziskovalna dejavnost tudi v drugih republikah, so nekatere med 
njimi predlagale, da bi se rok za odplačilo lani najetih kreditov podaljšal. V 
naši: republiki smo bili mnenja — in zvezni sklad je to stališče tudi sprejel — 
da naj ne bi podaljševali rokov, temveč bi kredite vrnili v določenem roku, to se 
pravi letos: namesto podaljševanja odplačila pa bi raje omogočili najetje no- 
vega posojila. Hoteli smo namreč doseči, da se dosledno spoštujejo sklenjene 
kreditne pogodbe in pogoji, da se resnično računa z rentabilnostjo vlaganj in 
s tem omogoči boljše obračanje razpoložljivih sredstev. Prav zaradi tega je 
zdaj potrebno ponovno soglasje Skupščine skladu Borisa Kidriča za najetje 
predlaganega posojila. V primeru, če bi odgodili odplačilo lanskega kredita ali 
pa, če bi sklenili pogodbo z večletnim obročnim odplačevanjem, potem seveda 
ne bi bilo potrebno in bi zadostovala že lanska garancija Skupščine. Kaže še 
posebej poudariti, da so ta sredstva deponirana pri zveznem skladu in da s tem 
ne obremenjujemo kreditnih fondov naše republike, pač pa zvezna sredstva. 
Namen sklenjenega kreditnega aranžmaja bi bil, da se ta sredstva ne obra- 
čajo zgolj na enem samem mestu, ampak da se porazdelijo po republikah, ter 
tako pomagajo ublažiti pritisk na republiške kreditne sklade. 

Zato je potrebno tembolj razmisliti, ali je smotrno, da depozit neizkoriščen 
vrnemo Zvezi zlasti, če upoštevamo', da bo s tem prizadeto raziskovalno delo 
predvsem na področju temeljnih raziskav in družbenih ved, kjer nimamo insti- 
tucij, ki bi lahko konkurirale za normalne bančne kredite. Spričo vsega tega 
menimo, da bi bilo prav, da bi Skupščina z odobritvijo posojila skladu Borisa 
Kidriča poskušala najti primerno rešitev za težave, ki so za raziskovalno delo 
nastale pri lanskem občutnem znižanju sredstev. Skladu Borisa Kidriča je bila 
prvotno planirana vsota 1650 milijonov ob rebalansu znižama na 1287 mili- 
jonov, to je skoraj za eno tretjino, oziroma točneje za 22'%. Ob koncu leta pa je 
zaradi nižje proračunske realizacije, sklad dobil le 1171 milijonov starih dinarjev 
ali 29 »/o manj sredstev, kot je bilo predvidenih v zakonu o proračunu Socialistične 
republike Slovenije za leto 1965. To zmanjšanje je seveda povzročilo posledice, 
saj so pred tem že bile sklenjene pogodbe za raziskovalne projekte, in sicer 
prvenstveno tako kot se je to terjalo od raziskovalnih dejavnosti na daljši 
rok. Zato ima sleherno zmanjšanje, vsak trenutni poseg, čeprav storjen v enem 
letu, nujne posledice tudi v naslednjih letih. Prav to nasprotje med čimboljj 
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usmerjenim dolgoročnim raziskovalnim delom in pa trenutnimi finančnimi ukrepi 
ob reformi bi bilo možno razrešiti z odobritvijo zaprošenega posojila. 

Republiški zbor naj bi zato poleg sicer razumljivih in tehtnih pomislekov 
odbora za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora upošteval 
tudi vse navedene elemente, zlasti pa intencije razvoja raziskovalnega dela 
v Sloveniji. Brez upoštevanja tega lahko že v prvem letu izvajanja srednje- 
ročnega plana nastanejo disproporci med našimi načelnimi stališči v povezor 
vanju raziskovalnega dela z uspehom reformnih prizadevanj z njihovo kon- 
kretno življenjsko realizacijo. Takšno je stališče oziroma priporočilo repu- 
bliškega sekretariata za prosveto in kulturo in Izvršnega sveta, ker pa je sklad 
Borisa Kidriča pod neposredno pristojnostjo Skupščine, odločitev pripada po- 
slancem. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? Besedo ima 
dr. Marijan Brecelj. 

Dr. Marijan Brecelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi pod- 
preti prošnjo^, ki jo je predložil sklad Borisa Kidriča. Res je to, kar nam je 
naš odbor za družbeni plan, finance in proračun v svojem pismenem poročilu 
povedal in njihov predstavnik tudi ustno obrazložil in prav je, da je ta naš 
•odbor s finančne plati rigorozno presojal in tudi presodil. Zdi se mi pa, da mo- 
ramo vendarle tu upoštevati funkcijo, ki jo ima sklad Borisa Kidriča, in da je 
ta pri izvrševanju letošnjih nalog, ki si jih je zadal in jih tudi podprl z dolo- 
čenimi pogodbami, prišel v finančne težave, za katere bi težko rekli, da so 
nastale po njegovi krivdi. Kot vemo, je bilo treba reducirati sredstva; sedaj 
smo pa pred odločitvijo, ali je prav, da z razmeroma majhnim kreditom, za 
kakršnega gre, bistveno prizadenemo izvrševanje nalog, ki smo jih sicer dali 
skladu Borisa Kidriča. Zame je najbolj prepričljivo to, da je njim sedaj ne- 
mogoče smotrno izkoristiti tudi teh 300 milijonov, ki jih imajo1, ker bi —• tako 
razumem njihovo poročilo in tudi obrazložitev, ki so nam jo dali v času ko smo 
o tem predlogu razpravljali v Skupščini — te milijone zelo težko realizirali 
glede na sklenjene pogodbe, če ne bi razpolagali še z 200 milijoni. Mislim, da 
je prav, da jim pri tem delu zaupamo, zlasti ker dejansko ne gre za tak bi- 
stveni poseg v naše finance, da ne bi Skupščina mogla prevzeti garancije za 
kredit. Iz obrazložitve smo slišali — tako sem vsaj razumel tovariša Guština, 
sekretarja sklada — da bo v prihodnjem letu, ko bo sklad razpolagal z nave- 
denimi dohodki, ta tudi v stanju to' letošnjo posojilno obveznost sam likvidirati. 
.Zato bi ponovno predlagal, — ne da bi se sicer postavljal proti argumentom, 
ki jih je dal naš odbor za plan in finance — ampak s stališča, da omogočimo, 
da sklad Borisa Kidriča program, ki je bil že tako nekoliko skrčen, izvede, 
s tem da se Skupščina izjavi za tako garancijo. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? Besedo ima 
Ivan Gor ene. 

Ivan Gorenc: V predloženi problematiki in mnenju o kreditiranju 
•oziroma o najetju, posojila sklada Borisa Kidriča pogrešam ustrezno utemeljitev, 
in to od našega gospodarstva. Menim, da je gospodarstvo prvo poklicano, da da 
svoje mnenje o tem vprašanju, prav tako pa smatram, da bi morah nekateri 
.•skladi in organizacije, ki se bavijo z znanstveno-raziskovalnim delom, za svoje 
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programe zainteresirati vse naše gospodarske organizacije in če bi to uspeli, 
potem najbrž ne bi bilo treba na tak način moledovati za finančna sredstva, 
ker bi gospodarstvo to lahko samo uredilo. V bodoče bi te institucije ne smele 
nastajati na osnovi nekih administrativnih postopkov in odlokov, ampak le na 
intervencijo in željo ter v skladu s potrebami naših proizvajalnih organizacij. 
V tem primerih pa bo naša skupščina v bodoče lahko dala svoj pristanek ozi- 
roma svojo pomoč skladom, ki se bodo znašli v občasnih težavah. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi govoriti? Prosim, 
samo da se razpravlja o garanciji, ne pa o znanstveno-raziskovalnem delu. 
Besedo ima inž. Ivica Kavčič. 

Inž. Ivica Kavčič: Jaz bi dodala samo nekaj besed k tej razpravi.- 
Tu razpravljamo o financiranju tistih področij, za katera gospodarstvo ni ne- 
posredno zainteresirano; vendar so to temeljne raziskave, ki jih nikakor ne 
moremo zanemariti in reči, da brez teh lahko shajamo. Zato se ne morem 
strinjati, da bi teh raziskav ne financirah in se zato izjaivljam za najetje po- 
sojila. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče). Ce ne, zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. 
Prosim, kdor je za predloženi sklep, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko). Hvala. Je kdo> proti? (18 poslancev). Se je kdo vzdržal? (2 poslanca). 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog sklepa, s katerim se daje 
soglasje skladu Borisa Kidriča zia najeta posojila v znesku 2 milijona novih 
dinarjev pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani iz depozita zveznega sklada. 

Prehajamo na razpravo o predlogu sklepa, s katerim se daje Zavodu RTV 
Ljubljana poroštvo za najetje posojila v znesku 4 300 000 novih dinarjev. Predlog 
sklepa je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za svojega pred- 
stavnika določil inž. Miloša Bučarja. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta 
predlog sklepa še ustno obrazložiti? (Ne.) Predlog sklepa sta obravnavala odbor 
za družbeni plan, finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Odbor 
in komisija sta dala zboru pismeni poročili. Ali želita poročevalca odbora 
oziroma komisije, dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Zato pričenjam razpravo. 
Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javlja k besedi, 
zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog sklepa, s katerim se daje 
Zavodu RTV Ljubljana poroštvo za najetje posojila v znesku 4 300 000 novih 
dinarjev. Tovariši poslanci, vprašam za mnenje ah naj zbor nadaljuje z delom 
ali pa ga prekinemo in nadaljujemo popoldne? (Poslanci so za nadaljevanje 
seje). Preden nadaljujemo-, odrejam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.30 in se je nadaljevala ob 13.40.) 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 9. točko dnevnega 
reda, na razpravo o poročilu odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo 
in komunalne zadeve o nameravani izgradnji HE Trnovo. 
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Ali želi predstavnik odbora dati k pismenemu poročilu še ustno obrazlo- 
žitev? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Milan Kristan. 

Milan Kristan: Tovarišice in tovariši poslanci! Hotel bi seznaniti 
zbor s potekom razprave o gradnji HE Trnovo v odboru za urbanizem, stano- 
vanjsko izgradnjo in komunalne zadeve in s poročilom, o katerem danes raz- 
pravljamo'. Takoj v začetku moram poudariti, da je bila osnovna misel, ki je 
vodila skoraj v enoletnih razpravah člane odbora in sestavljalce poročila, kakšne 
posledice in vplive bo imel ta veliki umetni poseg v naravo in kako se bi novi 
objekt vključil v prirodno okolje. Ta misel je zlasti pomembna v sedanjem 
dinamičnem razvoju našega gospodarstva, ko je vse več pojavov velike ekspan- 
zije in različnih koristnikov prostora. Pri tem ne moremo mimo pojavov hitrega 
spreminjanja naše pokrajine, ki pogosto zaradi nenačrtne urbanizacije brez 
potrebe izgublja svoj značaj in svoje najpomembnejše značilnosti. Pri takih 
posegih se pogosto zanemari vprašanje, kako zagotoviti ustrezen ekvivalent, ki 
bi v ekonomskem in estetskem pogledu nadomestil izgubljeno. 

Odbor je skušal zbrati kar največ argumentov, ki govorijo za gradnjo HE 
Trnovo in proti njej, da bi dobili popolnejšo podobo o tem vprašanju. Zbrana 
mnenja je bilo treba dobro pretehtati, kar je bilo še posebej pomembno, ker 
v tem primeru ne gre samo za mnenju in izjave neposrednih prizadetih občanov, 
temveč za prispevke ljudi in institucij, ki jim ne gre oporekati znanstvene in 
strokovne sposobnosti. 

Vprašanje HE Trnovo je brez dvoma eden največjih problemov, ki se danes 
dotika varstva pokrajine v naši republiki. Prav iz tega vidika in svoje izjemno- 
sti ta problem presega vprašanje elektroenergetskega primanjkljaja pri nas. 
Taka in podobna vprašanja je treba danes in v bodoče reševati na način, ki 
zagotavlja upoštevanje najširših družbenih interesov. To pa v končni fazi 
pomeni, da je v kompleksu vseh družbenih interesov tudi gospodarska upravi- 
čenost gradnje HE Trnovo. Poudariti želim, da je območje Soške doline zaradi 
svoje zgodovinske vloge in geografske lege posebnega pomena in da energetski 
proiekt HE Trnovo usodno posega v pokrajinski prostor največjih kvalitet. 
Znane so številne analize posledic, ki bi jih gradnja HE Trnovo prizadela 
Zgornjem Posočju. Iz teh analiz, ki niso bile ovržene, sledi, da bi HE Trnovo 
z razvrednotenjem pokrajine v našem najbolj ohranjenem pokrajinskem pro- 
storu, prizadela nepopravljivo škodo slovenski alpski pokrajini s tem, da bi 
onemogočila tudi mnogo obetajoči razvoj Zgornjega Posočja, ki temelji prav na 
izrabi pokrajinskih vrednot. 

Razprave v odboru niso postale le na osnovi dileme, ali se je treba odlo- 
čiti za gradnjo HE Trnovo, zaradi energetske situacije in zaradi prikazanega 
ugodnega rentabilitetnega računa ter izredno nizke cene električne energije, 
oziroma temu nasprotovati zaradi turistične izrabe pokrajine in morda tudi 
sentimentalne zaščite Soče. Te dileme, ki so morda prišle premočno do izraza 
na simpoziju o gradnji HE Trnovo, je zamenjala prepričljiva argumentacija 
za zaščito alpske doline in reke. Razprava na osnovi teh pa je pokazala, da nekih 
komparativnih analiz, za ali proti gradnji, ni mogoče izdelati, ker ni mogoče 
primerjati primerljivega z neprimerljivim, zlasti pa ne vrednosti gradnje z 
vrednotenjem pokrajine. 

Debata okrog Soške doline je uveljavila predvsem znanstveni prislov regio- 
nalnega obravnavanja problema in pa valorizacije v krajini. Ta dva momenta, 
skupaj z dinamičnim gledanjem na preobrazbo narave, sodita med bistveni 
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izhodišči regionalnega prostorskega planiranja, ki ga uvaja sodobni svet kot 
obrambo, zaradi težkih in usodnih posledic, ki jih povzročajo grobi in nenačrtni 
posegi v naravo. 

Regionalni aspekt in naši konkretni primeri omogočajo', da zavržemo par- 
cialno nastajanje in pa protežiranje kakršnihkoli projektov, ki niso usklajeni 
s širšimi plani in možnostmi reševanja bodisi energetskih potreb, kakor tudi 
drugih gospodarskih in družbenih dejavnosti. Tak pristop nam omogoča in 
terja, da gledamo ter primerjamo Soško dolino .z drugimi alpskimi dolinami, 
ki jih Slovenija in Jugoslavija premoreta. Omogoča in terja, da prav cenimo 
izredni potencial pejsaža ter krajinske, urbanistične in arhitektonske vrednote. 
Upoštevaje regionalni aspekt lahko ugotovimo, da je Soška dolina pri Bovcu 
edinstvena po motivih, tudi v primerjavi z Gornjo savsko dolino. To pa je tudi 
vse, kar lahko na naših tleh primerjamo, in če ne bi bilo drugega kot ta po- 
mislek in dejstvo, da gre za trajne vrednote nasproti vrednosti kilovatnih ur, 
ki bodo pokrile energetsko sušo le za nekaj let, potem pa bodo predstavljale 
malopomemben faktor v energetski bilanci, je razumljiva odločitev odbora, da se 
je zavzel za krajinski status v Soški dolini in priporoča razvijanje tistih druž- 
b eno-gospod a r s k i h dejavnosti, ki krajine ne bodo prizadele. 

Z regionalnim aspektom je tesno povezana valorizacija krajine. Po priza- 
devanju mnogih posameznikov, republiških institucij in Urbanističnega inštituta 
Slovenije so bile opravljene temeljite študije na Bovškem. Elaborati kažejo, da 
so biologi, geografi, etnografi itd. podrobno proučili vse detajle krajine in pri 
tem niso ostale nezapažene edinstvene formacije v strugi Soče, Soteske, pritok 
Tolminka, Bače in podobno. Eno z drugim daje slikovitost in enotnost, in enega 
brez drugega ne more biti. 

V razpravi sem želel pokazati le izhoidišča, ki so vodila odbor pri sestavi 
poročila in ki so ga pripeljala do predloga, ki je danes pred nami. Pri tem 
sem skušal poudariti upoštevanje regionalnega vidika in pa valorizacije krajine, 
kot delovni metodi sodobnega planiranja in na ta način odbiti očitek sentimen- 
talnosti in jalovega romantizma. S tega vidika je odbor obravnaval tudi poročilo 
odbora za trgovino, gostinstvo in turizem, ki predlaga, da se odloži odločitev 
o izgradnji HE Trnovo, dokler ne bo sprejet republiški zakon o varstvu narave 
in dokler ne bo izdelan regionalni program za Gornje Posočje. 

Prav razprava o HE Trnovo v odboru je pokazala, da je sprejem republi- 
škega zakona o varstvu narave nujnost, da tudi pri bodočih projektih ne bi 
prišlo do tako dolgotrajnih in brezplodnih razprav, kot je bilo v tem primeru. 

Zakon o varstvu narave bi moral upoštevati načela regionalnega razvoja 
in varstva prirode, o čemer sem že govoril, ter bo moral zaščititi tako krajino 
kot je Zgornja Soška dolina pred vsemi umetnimi posegi. Odločitev Skupščine, 
da se izireče proti gradnji HE Trnovo<, bo sestavlialcem zakona o varstvu narave 
močna podpora, da bodo lahko bolj smelo izdelali zakon, ki naj zaščiti naše 
prirodne znamenitosti. 

Urbanistični inštitut Slovenije je izdelal dve primerjalni študiji glede kon- 
kretnega prostorskega urbanističnega programa Zgornjega Posočja. 

Prva študija ima za osnovo razvojne znamenitosti za Zgornje Posočje ob 
optimalnem upoštevanju naravnih in estetskih vrednot prostora brez energetske 
izrabe, druga varianta pa upošteva energetsko izrabo Soče po projektu HE 
Trnovo. 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, ki je 
podrobno proučil obe varianti regionalne ureditve Zgornjega Posočja, je ugotovil, 
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da bi vsako nadaljnje odlašanje glede odločitve negativno vplivalo na razvoj tega 
predela. Nadaljnja odprtost vprašanja pa bi povzročala še nadaljnje razprave in 
projektiranje po tej ali drugi varianti, kar vse bi povzročilo nepotrebne stroške. 
Tudi iz tega razloga odklanja odbor za urbanizem predlog odbora za trgovino 
in gostinstvo in turizem, da naj se odloži odločitev, dokler ne bo sprejet regio- 
nalni urbanistični program Soške doline. Nasprotno, odbor sodi, da naj se 
združijo vsi strokovni kadri z nalogo-, da se izdela dokončen urbanistični pro- 
gram, ki bo tej regiji dal jasno perspektivo'. Odločitev Skupščine, naj se HE 
Trnovo ne gradi, pa bo tej nalogi močna podpora. 

Naj poivzamem iz zaključkov in predlogov, vsebovanih v poročilu odbora, 
še nekatere misli, ki so napotile odbor, da je predlagal Republiškemu zboru, 
da se izreče proti gradnji HE Trnovo*. Odlaganje odločitev, za ali proti gradnji, 
bi povzročilo, da bi brezplodne razprave o tem problemu tekle še naprej, pola- 
rizacija mnenj bi se še nadalje razvijala, odlaganje bi zahtevalo nadaljnjo pro- 
jektiranje v več variantah in nova raziskovalna dela v Soški dolini nižje od 
jektirane HE Trnovo, kar vse bi povzročilo tudi dodatne stroške. 

Teza odbora za trgovino, gostinstvo in turizem, da naj prebivalci vasi Soče 
vlagajo svoja sredstva v obnovo vasi, ne glede na to, ali se bo centrala gradila 
ali ne, ni priporočljiva v pogojih, dokler prebivalcem ni dana jasna perspektiva. 
Z odločitvijo, da se HE Trnovo ne gradi, bo nakazana tudi energetikom jasnejša 
smer prizadevanja za reševanje energetskega deficita. S sklepom Skupščine, 
da se zavaruje Zgornja Soška dolina, bi bila nadalje nakazana jasna orientacija 
pri izdelavi urbanističnega in regionalnega programa Zgornjega Posočja in s tem 
tudi smer razvoja te regije. 

Razprava v odboru za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne 
zadeve je pokazala, da je izdelava in sprejem zakona o varstvu narave nujna, 
da se pri bodočih odločitvah ne bi pojavile enake dileme o investicijskih odlo- 
čitvah kot so se v tem primeru. 

Iz poročila in dodatne obrazložitve torej izhaja, da odbor vztraja pri svo- 
jem predlogu in predlaga Republiškemu zboru, da se izreče proti gradnji HE 
Trnovo in s tem konča dolgotrajne razprave o tem problemu. 

Predsednik Tine Remškar : Gradivo k tej točki dnevnega reda je bilo 
na podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora dostavljeno 
Izvršnemu svetu, ki je kot svojega predstavnika določil Ermina Kržičnika. Ali 
želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima Boris Butina. 

Boris Butina: Tovariši ce in tovariši poslanci. Odbor za trgovino, go- 
stinstvo in turizem je dvakrat razpravljal o problematiki v zvezi z izgradnjo 
hidrocentrale Trnovo. Želel bi opozoriti, da je bilo poročilo o stališčih odbora 
s prve seje priloženo h .gradivu današnjega zasedanja, da pa poročilo o stališčih 
odbora z druge seje verjetno iz objektivnih razlogov gradivu za današnjo sejo 
ni priloženo. Zato mi dovolite, posebno-, ker je tovariš Kristan navajal stališča 
s te druge seje, da navedem nekaj argumentov, na osnovi katerih je odbor na 
zadnji seji zavzel stališče, da naj se dokončna odločitev o tem, ah naj se hidro- 
centrala Trnovo gradi ali ne, odloži do razprave v zvezi z nekaterimi drugimi 
akti, ki jih moramo sprejeti. V razpravi na seji odbora je prišlo do izraza sta- 
lišče, da ne moremo prezreti 'dejstva, da predstavlja Soška dolina za tamkajš- 
nje prebivalstvo določeno potencialno gospodarsko možnost za razvoj. 
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Pri tem se ne omejujemo na to, ali je ta razvoj vezan samo na izgradnjo 
hidrocentral, ali pa samo na izgradnjo turizma. Na vsak način je to dejstvo, 
s katerim bi morali v današnji razpravi računati. Odbor je smatral, da je bil 
spričo slabe gospodarske razvitosti, zlasti turističnih organizacij na tem pod- 
ročju, dosedanji razvoj turizma prepočasen, in da je treba zaradi tega dati tej 
regiji možnost za hitrejši razvoj turizma in seveda s tem tudi za gospodarski 
napredek. Pri tem ne mislim na nikakršen sistem dotiranja turističnega gospo- 
darstva, pač pa predvsem na to, da je bilo doslej vsepovsod in tudi na Primor- 
skem za razvoj turizma danih sorazmerno malo sredstev. Brez dvoma pa ima 
družba vendarle dolžnost, da ustvari nekatere osnovne pogoje, zlasti, da to 
dolino prometno odpre in jo na ta način vključi v celotni turistični sistem v Slo- 
veniji in jo tudi poveže s turizmom in turističnimi tokovi v sosednji Italiji in 
Avstriji. Predvsem je nujno, da poskrbimo za to, da se Vršič usposobi za 
celoletno prevoznost in na ta način omogoči nemoten prehod z gorenjskega na 
tako imenovano primorsko turistično področje in, da se hkrati usposobijo tudi 
ceste, ki povezujejo to področje s sosednjo Italijo in Avstrijo. Stališče odbora 
je, da je potrebno ne glede ali pride do gradnje hidrocentrale ali ne, najprej 
graditi turistično gospodarstvo, in da je potrebno ustvariti temu turističnemu 
gospodarstvu tudi nekatere osnovne pogoje za nadaljnji razvoj. 

Ob alternativi, ali se ,bo hidrocentrala Trnovo gradila ali ne, seveda ni 
rečeno, da s to odločitvijo^ povezujemo tudi izgradnjo celotnega hidrosistema 
na Soči. Zaradi tega je nujno, da se s turističnih, urbanističnih in drugih vidikov 
čimprej reši tudi vprašanje izgradnje celotnega Soškega področja, ker je na 
rešitvi teh problemov zainteresiran tako kolektiv Soških elektrarn, kot verjetno 
tudi širša družbena skupnost. 

Na stališče, da bi kazalo počakati z definitivno odločitvijo, je vplivalo 
predvsem dejstvo, da bomo morali sprejemati zakon o zaščiti narave, ki bo 
moral generalno razmejiti interesne sfere gospodarstva, turizma, urbanizma 
in podobno. V izdelavi je in, če se ne motim tudi že delno izdelan in celo raz- 
grnjen -urbanistični program razvoja Posočja, ki je izdelan v dveh variantah 
o katerem sedaj tečejo razprave. 

Nadalje je bilo poudarjeno, da je potrebno za presojo pomena in vloge 
hidrocentrale Trnovo izdelati energetsko bilanco Slovenije. Menim, da bodo ti 
trije akti v mnogočem to situacijo še bolj razj asnili in dali možnost, da bi čim 
objektivneje in pravilneje presodili negativne in pozitivne posledice izgradnje 
hidrocentrale Trnovo. Zato še enkrat ponavljam, da odbor za trgovino, gostin- 
stvo in turizem vztraja na stališču, da bi bilo primerno dokončno odločitev 
o izgradnji elektrarne odložiti do izdelave in razprave o omenjenih treh aktih. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
Franc Rutar. 

Franc Rutar: K poročilu odbora za urbanizem, stanovanjsko izgrad- 
njo in komunalne zadeve Republiškega zbora o gradnji HE Trnovo predlagam 
zboru, da se razprave o tem vprašanju odloži tako, kakor to predlagata odbor za 
proizvodnjo in promet, ter odbor za trgovino, gostinstvo in turizem, deloma 
v svojem poročilu podpira tudi odbor za urbanizem. To odložitev predlagam 
zato, ker je, kot je že povedal Boris Butina, sedaj v razpravi regionalni urba- 
nistični načrt za Gornje Posočje, ki je izdelan v dveh variantah. Odložitev bi 
omogočila, da bi na osnovi kompleksnejše razprave prišli do konkretnega pro- 
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grama razvoja turizma v Zgornjem Posočju, hkrati pa lahko dobili na vpogled 
tudi energetsko bilanco naše republike, kar bi olajšalo odločitev zbora za ali 
proti gradnji. Ne mislim razpravljati o tem, zakaj so se tudi naši lokalni faktorji, 
to je skupščina občine Nova Gorica in Tolmin ter drugi družbeno-politični fak- 
torji odločili, da podprejo to gradnjo, kar je vse bilo že poudarjeno na simpoziju, 
ki je bil lansko leto v Ljubljani in obširno obravnavano v dnevnem časopisju. 
Zato ponovno predlagam, da se naš zbor odloči za predlog, ki sem ga podal, 
to je, da se razprava odloži. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? Besedo ima 
inž. Ivica Kavčič. 

Inž. Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da smo 
o HE Trnovo slišati že dovolj različnih mnenj; seznanjeni pa smo tudi s stališči 
odborov, zato se mi zdi docela neumestno, da 'danes to vprašanje še naprej od- 
lagamo. Vsem nam je jasno, kaj hočemo, prav tako pa je to jasno tudi naši 
slovenski javnosti, za katero dobro vemo, da je v veliki večini proti gradnji 
te centrale, ker dobro vemo., da ta ne bo rešila elektroenergetske oskrbe. Zato 
predlagam, da zbor o tej odločitvi glasuje, ne pa da še naprej razpravljamo 
o tem ali bomo to centralo gradili ah ne in še naprej po nepotrebnem vznemir- 
jamo slovensko javnost. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Boris Kocijančič. 

Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za urba- 
nizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve je dobil od tega zbora 
nalogo, da pripravi mnenje o umestnosti izgradnje hidroelektrarne Trnovo. 
Danes pa je razprava odprla vrsto problemov, ki v to nalogo, ki jo je dobil 
odbor, nikakor ne spadajo. Problemi razširjenja oziroma razvoja turizma na 
Primorskem, izgradnja hidroelektričnega sistema v Soški dolini, elektroener- 
getska bilanca Slovenije itd., so vprašanja, ki jih lahko sicer upoštevamo tudi 
kot enega izmed argumentov pri tej razpravi, ki pa pri tem vendarle niso 
bistvenega pomena, ker je treba gledati na izgradnjo HE Trnovo kot na širši 
problem. » 

Mislim, da je prav tako nesmotrno govoriti danes o tem, da bi odložili raz- 
pravo o izgradnji HE Trnovo zaradi tega, ker bomo v prihodnosti razpravljali 
o zakonu o varstvu narave, to se pravi, o tistem zakonu, o katerem bo razprav- 
ljala ista Skupščina. V zakonu o varstvu narave more in mora Skupščina dati 
le tista merila, ki jih bo treba uporabiti tudi za tak konkreten primer, kakor je 
izgradnja hidroelektrarne Trnovo. Zaradi tega bi pomenilo odlagati razpravo, 
ah naj gremo v izgradnjo HE Trnovo ah ne, samo dopovedati si, da odložimo 
razpravo zato, da bomo o tej stvari razpravljali in sklepali jutri. Elektroener- 
getska bilanca Slovenije — tako nam je bilo povedano s strani strokovnjakov — 
bo pripravljena približno do konca prihodnjega leta.. Vendar mislim, da je za 
vsakega laika povsem jasno, da elektroenergetska bilanca Slovenije ni nekaj, 
kar je samo po sebi zaključeno, ampak da se že danes slovensko gospodarstvo 
in slovensko ozemlje tesno povezuje z energetskimi viri Jugoslavije, in še več, 
da se povezuje z energetskimi viri sosednjih dežel, Avstrije in Italije. To pomeni, 
da se bomo lahko znašli konec leta 1967, ko bomo imeli energetsko bilanco 
Slovenije izdelano, pred ponovnim predlogom, da odložimo razpravo zaradi tega, 
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ker je potrebno to stvar pogledati še s stališča vključevanja slovenskega gospo- 
darstva in slovenskega prostora v ta širši srednjeevropski gospodarski prostor, 
v katerem je že danes delno vključen. 

Mislim., da so vse to samo argumenti, ki zavajajo in zameglujejo tisto, kar 
smo želeli povedati v našeiii poročilu, in kar je po mojem mnenju v poročilu 
odbora dosti jasno povedano, to je, da tu odbor ni ocenjeval strokovne vredno- 
sti posameznih argumentov, pač pa obratno, da se odbor ne smatra za kompe- 
tentnega, da presoja strokovno vrednost teh argumentov, kot so bili navedeni. 
Ne bi se skliceval na simpozij o HE Trnovo, kajti ta simpozij ni bil enoten, 
saj se je končal pravzaprav brez rezultata, ker še do danes ni sklepov in ne enot- 
nega stališča. Odbor je želel predvsem poudariti, da gre tukaj za zavarovanje 
naravne znamenitosti, ki jo smatramo neponovljivo v našem alpskem svetu, 
znamenitosti, ki ni ponovljena kot izredna vrednota tudi v drugih alpskih de- 
želah. 

Prav iz teh razlogov je odbor smatral, da je to širše stališče, ki mora priti 
do izraza pozneje tudi v zakonu o varstvu narave tako, da se že danes ta zbor 
lahko s polno odgovornostjo odloči o tem, ali naj se sprejme predlog odlbora 
tak, kot je predlagan. Pri tem, tovarišice in tovariši, želim povedati, da smo ma- 
terial skušali čimbolj skrbno zbrati in čimbolj objektivno prikazati razloge za 
in proti gradnji HE Trnovo, da ne bi ponavljali tistih napak, ki so bile storjene 
že v dosedanjih razpravah in da ne bi vnašali tiste psihoze, kot je bila, ko se 
je strokovnosti pogosto neobjektivno in pristransko oporekalo. Odbor je bil 
prepričan, da so bili vsi argumenti, kolikor so bili uporabljeni, strokovno sicer 
nedvomno v redu, da pa je bil pri tem izgubljen širši vidik zavarovanja te 
izredne naravne znamenitosti, ki je ni nikjer drugod in je ne moremo pozneje 
spraviti v prvotno stanje, če bi bila HE Trnovo zgrajena. 

Na vprašanje, ali imamo danes možnost z obstoječimi zakonitimi predpisi 
zavarovati Gornjo Soško dolino ali ne, je odgovor nedvomno negativen. Če 
pa pogledamo predpise temeljnega ali pa republiškega zakona o varstvu kul- 
turnih spomenikov, izhaja iz njihovih določil, da je potrebno v primerih, ko gre 
za kulturne spomenike, ki so izrednega pomena po svoji kvaliteti, znamenitosti, 
kulturni, umetniški ali naravni vrednosti, da dobi vedno projektant oziroma 
tisti, ki misli graditi, predhodno dovoljenje pristojnega organa. Nedvomno' ne 
more iti zakon o varstvu prirode mimo tega načela, kajti če gre za kulturni 
spomenik, ki ga je eventualno možno kasneje postaviti v prvotni obliki — ne 
bi vam našteval številnih primerov, naj zadostuje samo primer Zwingerja v 
Dresdenu ali ponovna zgraditev stare Varšave — potem je povsem jasno, da 
doline, kakršna je Gornja Soška dolina, kjer bi bilo porušeno tisočletno biološko, 
geografsko in drugo ravnovesje, ne bi več mogli obnoviti, pa čeprav bi imeli na 
voljo še toliko sredstev. 

Vse to so bili razlogi, ki so govorili za to, da se postavimo1 na stališče 
zavarovanja te izredne prirodne znamenitosti, to je Gornje Soške doline in 
odbor je bil soglasen, da predložimo Republiškemu zboru predlog, ki vam je 
v pismeni obliki predložen. Zato v imenu odbora izjavljam, da odbor vztraja 
na takem predlogu, kot je bil dan v pismeni obliki, in sicer, da se Republiški 
zbor izreče proti gradnji HE Trnovo. 

Predsednik Tine Remškar: Želel bi k predlogu, da se razprava odloži, 
opozoriti na to, da je ta zbor lani maja meseca izglasoval, da se o tem vprašanju 
razpravlja do konca leta. Tako smo že pol leta v zaostanku s to razpravo. Bilo 
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pa je tudi dovolj časa preštudirati vse argumente in menim, da čez tri mesece 
ne bomo imeli nič boljših. Nasprotno, s takim stalnim odlaganjem bi trpel samo 
ugled Skupščine, ker bi izgledalo, da tako pomembnih vprašanj ne jemlje do- 
volj resno. 

Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne, dajem najprej na glasovanje 
predlog poslanca Rutarja, ki je predlagal, da ;se sklepanje o gradnji HE Trnovo 
odloži. Prosim, kdor je za ta predlog, naj dvigne roko? (Šest poslancev dvigne 
roko.) 

Prosim, kdo še želi besedo? Prosim. Jože Kolarič. 

Jože Kolarič: Prav je, da pristopamo k takim zelo pomembnim go- 
spodarskim odločitvam res preštudirano. Mislim, da bi bilo res nespretno podi- 
rati tisto, kar nam narava daje in uničevati tisto bogastvo', za katerega se odpi- 
rajo zelo dobri pogoji izkoriščanja v času razvoja turizma. 

Mi smo že dostikrat razpravljali o preblematiki pomanjkanja električne 
energije. Razpravljali pa smo tudi o problemih našega kmetijstva in o< proble- » 
mih poplavnega področja. V zimskem času smo v Radencih razpravljali o 
ugodnih pogojih za izkoriščanje sedaj neizkoriščene vodne energije reke Mure 
za pridobivanje elektroenergije. Menim, da bi bilo upravičeno in tudi gospo- 
darsko koristno, če bi se te razprave nadaljevale in da bi s takimi elektrarnami 
— morda se sliši celo nekoliko smešno — rešili problem izsuševanja poplavnega 
področja našega Pomurja, hkrati pa tudi problem pomanjkanja električne ener- 
gije. S tem bi se izognili temu, da bi rušili tisto, kar nam je narava koristnega 
dala, hkrati pa bi naravo tam, kjer je prizadeta, popravili v korist našega gospo- 
darstva. Zato bi prosil, da mi na prihodnji seji odgovorite, kako je z nadaljeva- 
njem razprav o gradnji elektroenergetskega sistema na reki Muri? 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog, ki ga je dal odbor 
za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, zlasti spričo tega, 
da se pripravlja zakon o varstvu narave, da se Republiški zbor danes izreče 
proti gradnji HE Trnovo, na glasovanje. Prosim, kdor je za ta predlog naj 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Štirje 
poslanci.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor predlog odbora za urbanizem, stanovanj- 
sko izgradnjo in komunalne zadeve sprejel. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, na razpravo o poročilu 
mandatno-imunitetne komisije ter na sklepanje o verifikaciji mandata na novo 
izvoljene poslanke. 

Mandatno-imunitetna komisija Republiškega zbora je sklepala o verifikaciji 
mandata na novo izvoljene poslanke inž. Nade Puppis na seji dne 30. 6. 1966. 
Prosim tovariša Fajfarja, da da poročilo. 

Tone Fajfar: Mandatno-imunitetna komisija Republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije je na podlagi 116. člena začasnega poslovnika Republi- 
škega zibora Skupščine SR Slovenije, na seji dne 31. 6. 1966 obravnavala poro- 
čilo republiške volilne komisije o izidu volitev za poslance Republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije v 55. volilni enoti Ljubljana-Bežigrad II, z dne 28. ju- 
nija 1966, sprejela volilne spise ter ugotovila: 
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1. Na podlagi odloka o razpisu nadomestnih volitev za poslanca Republi- 
škega zbora Skupščine SR Slovenije v 55. volilni enoti Ljubljana-Bežigrad II 
je bilo treba izvoliti v tej volilni enoti poslanca Republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije. 

2. V navedeni volilni enoti je kandidirala tovarišica inž. Nada Puppis iz 
Ljubljana, Črtomirova 17 in je kandidaturo potrdila pristojna občinska volilna 
komisija. 

3. Občinska skupščina Ljubljana-Bežigrad je poslanskega kandidata izvolila 
dne 17. 6. 1966. 

4. O izvoljenem poslanskem kandidatu so glasovali zbori 55. volilne enote 
Ljubljana-Bežigrad II na neposrednih volitvah dne 26. junija 1966. Po ugoto- 
vitvah volilnih izidov občinske volilne komisije Ljubljana-Bežigrad je bilo v tej 
volilni enoti 10 454 vpisanih volivcev, od katerih je glasovalo za kandidatinjo 
5857 volivcev, to je 56 l0/o. S tem je prejela večino glasov teh volivcev za območja 
55. volilne enote. 

5. Republiška volilna komisija je na podlagi volilnih spisov, ki jih je po 
opravljenih nadomestnih volitvah prejela od občinske volilne komisije Ljublja- 
na-Bežigrad, preizkusila zakonitost volitev in ugotovila, da je bil volilni posto- 
pek v skladu z zakonitimi predpisi in da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vpli- 
vale na kandidaturo in na volilni izid. Na podlagi navedenih ugotovitev 
mandatno^imunitetna komisija predlaga, da Republiški zbor Skupščine SR 
Slovenije potrdi izvolitev poslanke inž. Nade Puppis iz 55. volilne enote Ljublja- 
na-Bežigrad II in verificira njen mandat. 

Predsednik Tine Remškar: Slišali smo poročilo. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Če ne, prehajamo na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo 
proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno odločil, da se verificira mandat 
na novo izvoljene poslanke inž. Nade Puppis. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, na volitve in imeno- 
vanj a. 

Kot prvo bomo obravnavali predlog sklepa o določitvi števila in izvolitvi 
sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

Prosim predstavnika komisije za volitve in imenovanja, da da k predlogu 
obrazložitev. 

Viktor Zupančič: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR 
Slovenije, je na seji dne 18. maja in 22. junija 1966 razpravljala o kandidatih 
za sodnike-porotnike Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. Po predlogu 
predsednika okrožnega sodišča, število 150 sodnikov-porotnikov zadostuje za 
nemoteno delo Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. Predlog kandida- 
tov za sorodnike-porotnike, ki ga dajemo zboru, je bil predmet širše obravnave 
tako v komisiji kot v organih samoupravljanja in vodstvih družbeno-političnih 
organizacij. 

Pripominjamo, da je komisija za volitve in imenovanja že v predpripravah 
sodelovala pri izdelavi programa kadrovskih potreb glede sodnikov-porotnikov 
okrožnega gospodarskega sodišča zlasti glede njihove strukture in profila, 



96 Republiški zbor 

ki se zaradi specifičnosti dela gospodarskih sodišč razlikuje od porotnikov red- 
nih sodišč. To je razvidno iz priloženega predloga, ki kaže naslednjo strukturo. 

Iz industrije je izbranih 44 kandidatov, iz kmetijstva 7, iz gozdarstva 7, 
iz gradbeništva 7, iz prometa 6, iz trgovine 20, iz gostinstva 7, iz obrti 8, iz 
komunale 4, iz državnih organizacij jih je 27, iz financ 5; zbornice in združenja 
pa zastopa 8 kandidatov. 

Po šolski izobrazbi je struktura naslednja: z nižjo in nepopolno srednjo 
šolo sta 2 kandidata, s popolno srednjo šolo 28, z višjo šolo 19 in z visoko 
šolo 101 kandidat. Med 150 kandidati je 6,6 °/o žensk. Zaradi kontinuitete dela 
sodišča se predlaga v ponovno izvolitev 37 ali 24,6 '"/o dosedanjih sodnikov 
porotnikov. 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na seji 
22. junija 1966 razpravljala o predloženih kandidatih in predlaga Republiškemu 
zboru Skupščine SR Slovenije, da izvoli v predlogu sklepa navedene kandidate 
za sodnike porotnike. 

Predsednik Tine Remškar: Slišali smo obrazložitev in pričenjam 
razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo 
in dajem predlog sklepa na glasovanje. 

Prosim, kdo je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o dolo- 
čitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Ljubljani. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o določitvi števila 
in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru. Prosim, poro- 
čevalca komisije, da da poročilo1. 

Viktor Zupančič: Na podlagi 117. člena zakona o sodiščih splošne 
pristojnosti določa število in voli sodnike porotnike okrožnih sodišč Skupščina 
SR Slovenije. Komisija za volitve in imenovanja je že v predpripravah na seji 
18. maja 1966 razpravljala o predlogu kandidatov po strukturi kot jo je poslal 
predsednik Okrožnega sodišča v Kopru. V predlogu strukture so bili upoštevani 
naslednji podatki in merila: število obravnavanih zadev po občinah, struktura 
zaposlenih v gospodarskih in drugih službah, število prebivalstva po posameznih 
občinah ter število zaposlenih po posameznih panogah gospodarstva in podobno. 

Pri izbiri kandidatov za sodnike-porotnike Okrožnega gospodarskega 
sodišča v Kopru so sodelovale družbeno-politične organizacije v občinah ter 
samoupravni organi v delovnih organizacijah. Predsednik Okrožnega sodišča v 
Kopru predlaga število 100 sodnikov-porotnikov. Struktura sodnikov-porotnikov 
Okrožnega sodišča v Kopru je po predloženem predlogu naslednja: iz gospodar- 
stva 62 %, iz družbenih služb 20 %>, iz političnih organizacij in uprave 9 % in 
izven delovnega razmerja, to so gospodinje in upokojenci prav tako 9 '°/o. 

Po šolski izobrazbi ima nižjo nepopolno srednjo šolo 34,0/o kandidatov, 
popolno srednjo šolo 45 "/o višjo ter visoko šolo pa 21 !°/o kandidatov. Med temi 
je 27 žena. Od dosedanjih sodnikov-porotnikov, katerim je potekel mandat 
25. 2. 1966, je ponovno predlaganih 30 kandidatov. Med predlaganimi je 6 kandi- 
datov italijanske narodnosti. 

Komisija za volitve in imenovanja je dne 22. 6. 1966 razpravljala o predlo- 
ženih kandidatih in predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da 
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izvoli v predlogu sklepa navedene kandidate za sodnike-porotnike Okrožnega 
sodišča v Kopru. 

Vsi kandidati so dali svoj pristanek za izvolitev. • 

Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Če ne, zaključujem, razpravo in dajem predlog sklepa na 
glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Zato ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o 
določitvi števila in izvolitvi sodnikov-porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru. 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na obravnavo in sklepanje o 
predlogu sklepa o imenovanju treh članov v investicijski svet za etapno izgrad- 
njo Kliničnega centra v Ljubljani. Prosim predstavnika komisije za volitve in 
imenovanja, da da k predlogu sklepa obrazložitve. 

Viktor Zupančič: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR 
Slovenije je 22. junija 1966 razpravljala o kandidatih za člane Investicijskega 
sveta za izgradnjo Kliničnega centra v Ljubljani. Na podlagi 8. člena, na da- 
našnji seji sprejetega zakona o nadaljnji etapni izgradnji Kliničnega centra 
v Ljubljani, predlaga komisija za volitve in imenovanja Republiškemu zboru 
Skupščine SR Slovenije, da se za člane investicijskega sveta imenujejo: dr. Ruža 
Segedin, predsednik Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije, 
dr. Jože Benigar, predsednik odbora za zdravstvo in socialno politiko Republi- 
škega zbora, in Miran Cvenk, poslanec Republiškega zbora Skupščine SR Slo- 
venije. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Če nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. 
Kdor je za predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o ime- 
novanju treh članov Investicijskega sveta za izgradnjo kliničnega centra v 
Ljubljani. 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije bo še dala 
predlog o imenovanju poslanke inž. Nade Puppis v odbor za prosveto in kulturo 
Republiškega zbora. 

Viktor Zupančič: Ker se je član odbora za prosveto in kulturo 
Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, Frančiška Perbil smrtno ponesre- 
čila, predlagamo Republiškemu zboru, da naj na izpraznjeno mesto v odbor za 
prosveto in kulturo Republiškega zbora izvoli inž. Nado Puppis, poslanko 
Republiškega zbora SR Slovenije, katere mandat je bil verificiran na današnji 
seji zbora. 

Predlagam, da Republiški zbor Skupščine SR Slovenije sprejme naslednji 
sklep, da se za člana odbora za prosveto in kulturo Republiškega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije izvoli inž. Nada Puppis. 

Predsednik Tine Remškar: Dajem predlog sklepa v obravnavo. Zeli 
kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, dajem predlog, da se izvoli v odbor za 
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prosveto in kulturo Republiškega zbora inž. Nado Puppis, na glasovanje. Prosim, 
kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno izvolil poslanko inž. Nado 
Puppis v odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na poslanska vprašanja 

Marije Pleteršek. Besedo ima Stane Šelih. 

Stane Šelih: Na vprašanje poslanke Marije Pleteršek, če so bili pod- 
vzeti potrebni ukrepi glede povečanja družinske invalidnine, oziroma če so 
možnosti, da se ta problem čimprej reši, pojasnjujem naslednje: 

O tezah za spremembo in dopolnitev zakona o vojaških vojnih invalidih, ki 
jih je sestavil zvezni sekretariat za zdravstvo in socialno politiko, so razprav- 
ljali pristojni republiški upravni organi in zainteresirane družbene organizacije, 
posebno Zveza združenj borcev NOV Slovenije ter njene občinske in krajevne 
organizacije. Teze — osnutek zakona še ni izdelan — ne predlagajo nobene nove 
ureditve družinskih invalidnin ter ostajajo pri sedanjem načinu ureditve in 
višini invalidnine. Iz vseh socialističnih republik zbrana mnenja o tem vpršanju 
je analiziral zvezni sekretariat za zdravstvo in socialno politiko, ter ugotovil, 
da vse republike razen Socialistične republike Srbije zagovarjajo sedanjo obliko 
invalidskega varstva za družinske invalide. Sedanji sistem tega varstva ne 
temelji na družinski invalidnini, pač pa na invalidskem dodatku, ki ga upra- 
vičenec do družinske invalidnine dobi takrat, ko je zaradi nizkih osebnih dohod- 
kov materialno in socialno ogrožen. Družinska invalidnina nima funkcije pre- 
življanje družinskega člana padlega borca, ker ima to funkcijo- invalidski 
dodatek, ki je glede na sedanje ekonomske možnosti dosegel 276 N din na mesec. 

V spremenjenem in dopolnjenem zakonu sedanji sistem varstva teh inva- 
lidov verjetno ne bo spremenjen. V Socialistični federativni republiki Jugosla- 
viji je danes 188 000 družinskih invalidskih upravičencev od teh dobiva 
invalidski dodatek 64 644 oseb. Če bi povečali sedanjo osnovo družinske inva- 
lidnine za vse upravičence, na primer za 50 N din na mesec ali 600 N din na 
leto, bi to pomenilo po mnenju vseh udeležencev razprave o tezah, neracionalno 
trošenje sredstev. Tako povečana vsota namreč še vedno ne bi pomenila mate- 
rialne preskrbljenosti tistega upravičenca, ki nima drugih sredstev za preživlja- 
nje, v državnem merilu pa to predstavlja 112 800 000 N din izdatkov. Poleg 
tega je treba upoštevati, da je od celotnega števila 188 000 upravičencev iz 
naslova za družinske invalidnine, pomoči potrebnih le 64 644 oseb, za katere je 
invalidski dodatek pomembnejši kot pa malenkostni dvig invalidnine. Zato pre- 
vladuje mnenje, in tega mnenja je tudi republiški sekretariat za zdravstvo in 
socialno varstvo, da je potrebno novi zakon o družinskih invalidninah spreme- 
niti v tem smislu, da se poveča invalidski dodatek in s tem zavaruje tiste, 
ki so pomoči potrebni, ne pa trositi sredstev za tiste svojce padlih borcev, ki 
so materialno preskrbljeni. V Socialistični republiki Sloveniji imamo 19 036 
upravičencev do družinske invalidnine, od teh pa dobiva invalidski dodatek 
5829 oseb. To pomeni, da je med vsemi upravičenci do 'družinske invalidnine le 
5829 oseb, ki imajo nižje osebne dohodke od 145 N din na mesec oziroma manj 
kot 55 N din na mesec, če gre za kmečke proizvajalce. Tudi za slovenske razmere 
je torej bolj racionalno zagovarjati spremembo zakona o vojaških vojnih inva- 
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lidih v tem smislu, da se spremeni oziroma dvigne cenzus, ter hkrati poveča 
invalidski dodatek. Tako so po končani razpravi o tezah predlagali tudi udele- 
ženci iz območja naše republike. 

V poslanskem vprašanju je poleg tega postavljeno še dodatno vprašanje, 
ki se glasi: »-Mislim, da svojci padlih borcev NOV upravičeno kritizirajo stari 
zakon, predvsem zaradi tega, ker svojci padlih nemških vojakov dobivajo od 
Zvezne republike Nemčije družinsko invalidnino, ki znaša po uradnih podatkih 
na celjskem območju od 16 000 do 21 000 S din mesečno.« 

Tako stanje resnično povzroča politične probleme. O tem lahko povem le 
to, da je s problemom seznanjen Zvezni sekretariat za zunanje zadeve, ki to 
zadevo proučuje, vendar do sedaj še nismo dobili odgovora. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Tomo Martelanc. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovarišica Kristina Lovrenčič je zastavila vprašanje, ki ga z vašim dovoljenjem 
na kratko povzemam, namreč, kako je bilo in kako bo urejeno financiranje 
šole za naglušne in za korekcijo sluha v Mariboru, ker se je ta zaradi pomanj- 
kanja sredstev znašla v izredno težkem položaju. To se je zaostrilo do take 
mere, da grozi šoli za naglušne otroke v Mariboru ukinitev. 

Odgovor: Center za korekcijo govora in sluha v Mariboru je v oktobru 
1962. leta ustanovil zdravstveni dom v Mariboru. Skupščina občine Maribor- 
Center je novembra 1963 dodelila temu centru poslopje bivšega sanatorija v 
Tomšičevi ulici 13, sklad SR Slovenije za šolstvo pa je za adaptacijo poslopja 
odobril 64,6 milijona starih dinarjev. S preselitvijo centra v adaptirane pro- 
store se je pričel tudi pouk za naglušne otroke. V šolskem letu 1964/65 je imela 
šola tri oddelke, v šolskem letu 1965/66 pa ima že pet oddelkov. Individualni 
slušni trenig in odpravljanje govornih motenj financirajo komunalni zavodi za 
socialno zavarovanje kot zdravstvene storitve. Šolanje naglušnih otrok pa naj 
bi financirale prizadete občine, vendar pa svojih obveznosti niso redno izpolnje- 
vale, zato je stalna konferenca za rehabilitacijo invalidnih oseb v Mariboru, 
v decembru lanskega leta predlagala, naj prevzame financiranje šole sklad SRS 
za šolstvo. 

Po poročilu Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SRS naj bi republi- 
ški zavod za šolstvo kril stroške vzgoje in izobraževanja tistih posebnih zavo- 
dov, ki sprejemajo otroke z območja vse Slovenije. Osnovna šola za hudo 
naglušne pri Centru za korekcijo sluha in govora v Mariboru delno izpolnjuje 
ta pogoj, ker sprejema otroke z območja 12 Občin, bivšega mariborskega okraja. 
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je zato že lani predlagal skladu 
SRS za šolstvo, da v letošnjem letu prevzame financiranje te šole. Do sedaj 
sklad tega predloga še ni mogel sprejeti, ker je zaradi zeLo omejenih sredstev 
lahko zagotovil za celotno področje posebnega šolstva le enak znesek kot lani, 
to je 5 828 000 novih dinarjev in zato ni mogel sprejeti dodatnih obveznosti. Da 
pa bi kljub temu rešili pereče vprašanje financiranja šolstva pri centru za 
korekcijo sluha in govora v Mariboru, je republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo ponovno proučil merila za financiranje posebnega šolstva iz sklada SRS 
za šolstvo. Ker so letos nekateri posebni zavodi dobili več sredstev iz sklada 
za socialno zavarovanje in od občin v skladu s predpisi o rehabilitaciji inva- 
lidnih oseb, se je lahko zmanjšal delež, ki ga tem zavodom prispeva sklad SRS 
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za šolstvo. Na ta način naj bi po predlogu republiškega sekretariata za prosveto 
in kulturo v skladu SRS za šolstvo letos sprostili 96 000 novih dinarjev za 
financiranje šole pri Centru za korekcijo sluha in govora v Mariboru. 

O tem predlbgu je prav danes dopoldne sklepal upravni odbor sklada ter 
ga je, kot sem bil pravkar obveščen, v načelu tudi sprej el, ker gre v tem primeru 
le za prerazdelitev sredstev v okviru vsote, ki je že bila odobrena za posebno 
šolstvo. Ker znaša celotni letni finančni načrt šole 176 000 novih dinarjev, bodo 
v predlogu predvidena sredstva zadoščala za njeno financiranje do konca 
letošnjega leta. Financiranje posebnega šolstva pa bo v bodoče urejal novi 
zakon o financiranju izobraževanja, ki bo sprejet še letos. 

Predsednik Tine Remškar: Ali se poslanka zadovoljuje z odgovorom? 
(Kristina Lovrenčič: Da.) Prosim predstavnika Izvršnega sveta tovariša Sveta 
Kohala, da odgovori na vprašanje poslanke Magde Kočar. 

Sveto Kobal: Vprašanje je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del vpraša- 
nja obravnava angažiranje tujega kapitala v načelu, drugi del pa je konkretno 
vprašanje o določenem primeru. 

Znano je, da Jugoslavija v dosedanji praksi ni dovoljevala angažiranja 
tujega kapitala v obliki udeležbe pri konkretni gospodarski dejavnosti v naši 
državi, to pa ne pomeni, da tudi že dosedaj nimamo posameznih primerov, 
posebno v turizmu, ko v teh odnosih ne gre več samo za čiste finančne kredite, 
temveč za razvitejše oblike sodelovanja, ki vključujejo poleg kreditov tudi 
druge elemente medsebojnih dogovorov. Hitra rast jugoslovanskega gospodar- 
stva, zlasti pa njegova večja angažiranost na tujih tržiščih, tako s proizvodi kot 
tudi z direktnim vlaganjem sredstev, nujno pogojuje vse širše sodelovanje in 
razvijanje raznih oblik mednarodnega sodelovanja. Vedno bolj kaže, da dose- 
danji preprosti finančni in blagovni kreditni odnosi z inozemstvom ne morejo 
več zadovoljevati vedno večjih zahtev po tehničnem in ekonomskem povezo- 
vanju med gospodarstvi na širšem prostoru. Iz teh razlogov so razprave o 
gospodarski reformi, zlasti pa razprave o sistemu financiranja razširjene repro- 
dukcije in sistem deviznega režima, nujno odpirale tudi vprašanje razvitejših 
oblik sodelovanja z inozemstvom, vključno z možnostjo angažiranja tujih sred- 
stev v našem gospodarstvu. Teze o bodočem deviznem režimu, ki so bile v 
zadnjem času predmet številnih razprav in ki jih je že potrdila Zvezna skup- 
ščina, predvidevajo tudi take oblike odnosov z inozemstvom. Teze o deviznem 
režimu ter predlog zakona o deviznem poslovanju, o katerem bo v naslednjih 
dneh razpravljal Zvezni Izvršni svet, v svojih določilih že predvidevajo tako 
vlaganja sredstev naših delovnih organizacij v drugih državah, kakor tudi mož- 
nost transfera terjatev inozemskih pravnih oseb na podlagi skupnega sodelo- 
lovanja z našimi podjetji. Predlog predvideva izdelavo posebnega zakona, ki 
bo celotno materijo podrobneje urejal. Kljub tem, načelno že sprejetim stali- 
ščem pa bo za praktično izvajanje nakazanih možnosti potrebno razčistiti še 
vrsto vprašanj, ki se ob tem pojavljajo, kar pa bo področje dela zveznih orga- 
nov v naslednjem obdobju. 

O tistem delu vprašanja, ki se nanaša na angažiranje družbe Hilton pri 
dokončanju stolpnic na Trgu revolucije v Ljubljani, izjavljam, -da so take 
govorice brez vsake osnove, ter so verjetno plod raznih enostranskih razmiš- 
ljanj in kombinacij, o čemer pa omenjeno podjetje ni seznanjeno. 
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Predsednik Tine Remškar: Ali je bilo odgovorjeno na vprašanje? 
(Magda Kočar: Da.) 

Ker ugotavljam, da poslanca Jožeta Tramška ni na seji, to vprašanje od- 
pade in bo poslancu odgovorjeno na prihodnji seji. 

Prejel sem še vprašanja tov. Rada Pušenjaka in pa tov. Slavke Semrov, na 
katera bo Izvršni svet odgovoril na naslednji seji. Ima še kdo kakšno vprašanje? 
Besedo ima tovariš Ludvik Križman. 

Ludvik Križman: V razpravi o organizaciji gozdarstva v Sloveniji je 
bilo ugotovljeno, da meje gozdno-gospodarskih območij, ki so bile določene v 
letu 1948 v drugačnih pogojih gospodarjenja in ob drugačni politično-teritorialni 
razdelitvi, ne ustrezajo sedanjim razmeram. 

Danih je bilo več predlogov za spremembo meja gozdno-gospodarskih obmo- 
čij. Predlogi so bili plod številnih razprav v različnih strokovnih organih, orga- 
nih občinskih skupščin in razprav z volivci. Izvršni svet predlogov ni upošteval 
in je z odlokom o določitvi gozdno-gospodarskih območij v SR Sloveniji določil 
meje gozdno-gospodarskih območij tako, kot so bile določene s predpisom iz 
leta 1948. 

Skupščina občine Grosuplje je v razpravah o dodelitvi gozdov v gospodar- 
jenje gozdno-gospodarskim organizacijam ugotovila, da so gozdovi na območju 
občine razdeljeni iia tri gozdno-gospodarska območja in da to povzroča neenot- 
nost gospodarjenja z gozdovi na območju občine, postavlja kmete-lastnike 
gozdov na območju občine v neenak položaj in zaradi objektivnih razlogov one- 
mogoča ah pa vsaj močno otežkoča sodelovanje njenih občanov v samoupravnih 
organih teh delovnih organizacij, kakor tudi izvrševanje drugih pravic. Zaradi 
tega je skupščina občine Grosuplje .v mesecu marcu 1966 predlagala Izvršnemu 
svetu spremembo odloka o gozdno-gospodarskih območjih. Predstavniki repu- 
bliškega sekretariata za gospodarstvo so bili na nekaj sestankih seznanjeni s 
problematiko in so se strinjali, da je stanje nevzdržno in da je za občino Gro- 
suplje treba zadevo urediti na primernejši način, vendar so hkrati predlagali 
gozdnim gospodarstvom, da morajo sprožiti upravne spore zoper skupščino 
občine Grosuplje zaradi dodelitve gozdov v gospodarjenje. 

Menim, da niso potrebna posebna proučevanja in analize za spremembo 
mej gozdno-gospodarskih območij, ker je v tem primeru jasno, da razdelitev 
občine na -tri gozdno-gospodarska območja ni gospodarno niti za gozdna gospo- 
darstva, še manj za občino, nesprejemljiva pa je tudi za občane — kmete lastni- 
kov gozdov. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da pojasnilo in odgovor na vpra- 
šanja: 

1. Kakšni razlogi so vodili Izvršni svet pri določanju mej gozdno-gospodar- 
skih območij, da ni mogel upoštevati mnenja in predlogov občinskih skupščin 
ter drugih organov in organizacij? 

2. Zakaj Izvršni svet še ni obravnaval predloga skupščine občine Grosuplje 
za spremembo odloka o določitvi mej gozdno-gospodarskih območij za gozdove 
na območju občine. Občinska skupščina je predlagala, da se vse gozdove na 
območju občine Grosuplje vključi samo v eno gozdnogospodarsko območje. 
Ob ponovni obravnavi te problematike na seji občinske skupščine dne 27. 4. 1966 
in 25. 5. 1966 je skupščina odložila odločanje o tej zadevi do odločitve Izvršnega. 
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sveta o njenem predlogu. Do 27. 6. skupščina še ni prejela pismenega odgovora 
na svoj predlog. 

3. Kaj je do sedaj napravljenega v zvezi s tem, da se meje gozdno-gospo- 
darskih območij spremenijo v skladu s podanim predlogom in kdaj se te spre- 
membe predvidevajo? 

Predsednik Tine Remškar: Ali lahko predstavnik Izvršnega sveta že 
danes odgovori na to vprašanje ali šele na naslednji seji? (Sveto Kobal: Na 
naslednji seji.) Hvala. Ima še kdo kakšno vprašanje? Ce ne, zaključujem sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 14.45.) 

I 



REPUBLIŠKI ZBOR 

37. seja 

(14. julija 1966) 

Predsedoval: Tine Remškar, 
predsednik Republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Tine Remškar: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam 
37. sejo Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical na 
podlagi 40. člena našega poslovnika. 

Svojo odsotnost so opravičili: inž. Anamarija Turk, Marija Pleteršek, Fran- 
cka Strmole, Janko Smole, inž. Edvard Perhavec, Plinio Tomasin. Hkrati ugo- 
tavljam, da je zbor sklepčen. 

^ Predlagam, da preden preidemo na dnevni red, z enominuitnim molkom 
počastimo spomin pokojnega tovariša Vladimira Kad/unca, poslanca našega 
zbora. (Poslanci vstanejo in z enominutnim molkom počastijo spomin pokojnega 
poslanca Vladimira Kadunca.) 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 36. seje Republiškega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnilnih sredstvih za 

financiranje elektroenergetskih objektov v letih 1966 do 1970; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o obveznem deponiranju 

določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije; 
4. poslanska vprašanja. 
Ah :se s predlaganim dnevnim redom strinjate, oziroma ali ima kdo kakšno 

pripombo ali predlog za dopolnitev dnevnega reda? (Ne javi se nihče.) Ker 
nima, ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 36. seje ste spre- 
jeli pismeno. Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne.) Ker ni pripomb, 
menim, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o dopolnilnih sredstvih za financiranje elektro- 
energetskih objektov v letih 1966 do 1970. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet ki je 
za svojega predstavnika določil inž. Viktorja Kotnika. Ali želi predstavnik 
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Izvršnega sveta dati k predlogu zakona še ustno obrazložitev? (Da.) Besedo 
ima inž. Viktor Kotnik. 

Inž. Viktor Kotnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Z obema za- 
konoma, ki sta danes predložena Skupščini v razpravo in sklepanje, rešujemo 
problem financiranja izgradnje elektroenergetskih objektov v razdobju sred- 
njeročnega plana. Kot takšna predstavljata oba zakona planski ukrep republike, 
ki omogoča reševanje enega izmed strukturnih problemov našega gospodarstva, 
to je zaostajanje energetske osnove za splošnim družbenim in gospodarskim 
razvojem. 

Razvoj energetske osnove postaja tako v svetu kakor tudi pri nas vse bolj 
eden izmed osnovnih faktorjev ekonomske rasti, od katerega sta v največji meri 
odvisna stopnja proizvodnje in življenjske ravni. 

Z majhno potrošnjo električne energije po prebivalcu ni mogoče dosegati 
višje produktivnosti dela niti ustvarjati visokega narodnega dohodka. Zato se 
potrošnja energije na prebivalca poleg narodnega dohodka uporablja kot me- 
rilo dosežene stopnje gospodarske razvitosti posameznih dežel oziroma držav. 
Razvoj industrije, prometa in večji življenjski standard zahtevajo vedno večje 
količine električne energije. Na nerazvitih področjih rastejo potrebe po energiji 
predvsem zaradi hitre industrializacije. Na razvitih področjih, kjer je po- 
trošnja električne energije že dosegla višjo raven, pa zahteva pospešeno uvajanje 
mehanizacije in avtomatizacije ter rast življenjske ravni, vedno nove količine 
električne energije tako, da ni upravičeno računati z zasičenostjo potrošnje. 

V razvitih deželah zahodne Evrope z umirjenejšim tempom rasti gospodar- 
stva računajo, da se bo potrošnja električne energije vsakih 10 let podvojila, 
kar pomeni, da je potrebno v naslednjem desetletnem obdobju toliko novih 
kapacitet, koliko jih sedaj obratuje. 

Glede na nizko izhodiščno osnovo in zelo dinamičen razvoj gospodarstva 
je bil v naši republiki razvoj potrošnje električne energije v prejšnjem obdobju 
še hitrejši. V desetih letih od leta 1952—1962 se je potrošnja električne energije 
potrojila, proizvodnja pa se je v tem obdobju s postopnim izgrajevanjem novih 
električnih central v glavnem prilagajala dinamiki potrošnje. Popoln razkorak 
pa kažejo gibanja cd leta 1961 dalje, ko je proizvodnja v splošnem stagnirala, 
ker je prenehala kontinuirana izgradnja central. Od leta 1961 do letos namreč 
ni bila vključena v obratovanje nobena nova centrala. Dočim je potrošnja 
naraščala dalje, v glavnem le z malo spremenjeno dinamiko'. 

Takšni odnosi med gibanjem proizvodnje in potrošnje so v zadnjih letih 
zahtevali vedno večjo dobavo električne energije iz ostalih področij Jugoslavije 
in iz inozemstva. Kljub temu pa vedno ni bilo mogoče zadostiti vsem potrebam. 
Prihajalo je do občasnega pomanjkanja in omejitev v potrošnji električne 
energije tako v industriji kakor tudi v potrošnji za prebivalstvo. Ker je za- 
ostajala graditev novih energetskih objektov tudi v drugih republikah, je v 
okviru cele Jugoslavije zelo pereč problem preskrbe z električno energijo, ki 
zavira razvoj proizvodnje in zahteva v razdelitvi električne energije še vedno 
takšne administrativne posege, ki ovirajo boljše poslovno povezanost med 
proizvajalci in med potrošniki električne energije in s tem onemogočajo racio- 
nalnejše izkoriščanje razpoložljivih kapacitet. 

Takšno stanje nujno zahteva, da čimprej odpravimo nastala neskladja med 
proizvodnjo in potrošnjo električne energije ter omogočimo, da v prihodnje 
vključevanje novih central v proizvodnjo usklajeno z rastjo potrošnje. V sred- 
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njeročnem planu moramo zato dati razvoju proizvodnje električne energije 
poseben poudarek. Intenzivna izgradnja energetskih objektov bo zahtevala 
večja finančna sredstva, kar moramo upoštevati pri razdelitvi razpoložljivih 
sredstev, obenem pa moramo najti tudi ustrezne rešitve za njihovo koncen- 
tracijo. 

Na temelju raznih študij in bilanc, ki so bile izdelane v naši republiki, se 
ceni, da bo naraščala potrošnja električne energije do leta 1970, letno povprečno 
za okoli 10°/», kar predstavlja v petih letih povečanje za 65%. Ker še razpola- 
damo s cenenimi viri električne energije, bo potrebno v okviru republike v 
globalu uskladiti proizvodnjo in potrošnjo električne energije. Na takem kon- 
ceptu izdelana bilanca električne energije zahteva povečanje skupne proizvodnje 
električne energije do leta 1970 za 75'% ali za okroglo 2,5 milijarde novih 
kilovatnih ur. To povečanje proizvodnje je možno zagotoviti z dokončanjem 
central, ki jih že gradimo, in sicer s toplarno v Ljubljani, s termoelektrarno 
v Trbovljah, hidroelektrarno Srednja Drava I in z izgradnjo novega agregata 
termoelektrarne Šoštanj, ki mora biti dokončan do leta 1970. 

Vzporedno z električnimi centralami bo potrebno zgraditi tudi visoko- 
napetostno omrežje in usposobiti premogovnike za redno oskrbo termocentral 
s premogom. Razen tega moramo za pravočasno zagotovitev povečane potrošnje 
energije po letu 1970 že v obdobju srednjeročnega plana začeti graditi še eno 
ali več novih central, ki bi se vključevale v omrežje od leta 1971 dalje. 

Prikazani program izgradnje elektroenergetske osnove zahteva poleg sred- 
stev, ki so že vložena v objekte v izgradnjo v razdobju naslednjih petih let, 
še eno milijarodo N din, pri čemer so upoštevane samo prekoračitve in podra- 
žitve ugotovljene do meseca aprila letos, ki pa še niso dokončne. Gre torej za ve- 
lika sredstva, ki jih bo> morala družba v obdobju srednjeročnega plana vložiti 
v izgradnjo energetske osnove, kar se bo odrazilo tudi v spremenjeni strukturi 
investicijske potrošnje v republiki, saj bi udeležba investicij za energetiko v 
celotnih investicijah v industrijo porasla od okoli 20 % v prejšnjem obdobju na 
okoli 30 %. 

Poseben problem pa predstavlja način financiranja izgradnje elektroener- 
getskih objektov, posebno, ker je v okviru spremenjenega sistema razširjene 
reprodukcije potrebno mobilizirati znatna sredstva s tako dinamiko, da pomanj- 
kljivo financiranje ne bo oviralo pravočasne izgradnje objektov. 

V prejšnjem obdobju se je izgradnja električnih central v celoti financirala 
iz zveznih sredstev, po letu 1962 pa se je vzporedno s prestopnim prenašanjem 
sredstev in obveznosti na neposredne proizvajalce menjal način financiranja 
električnih central tako, da pri objektih, ki so v izgradnji, sodeluje zvezna banka 
z 80 % oziroma 60% pri termocentralah. Vse prekoračitve pa morajo pokrivati 
investitorji in poslovne banke. Za objekte, ki naj zagotovijo v obdobju srednje- 
ročnega plana dodatno količino1 električne energije, pa se je zmanjšala udeležba 
zveznih družbenih sredstev na največ 20 %. Razen tega se predvideva, da se bo 
financiranje objektov za kontinuirano pokrivanje potreb po letu 1970 preneslo 
v celoti na investitorje, ki bodo morali potrebna sredstva zbrati na temelju 
pogodb z bodočimi potrošniki električne energije. 

Tako bodo proizvajalci in potrošniki energije skupno prevzeli postopoma 
celotno skrb za razvoj energetike. To bo omogočilo racionalnejšo izbiro objektov, 
povečalo bo vpliv potrošnikov energije na poslovanje elektroenergetskih pod- 
jetij, obenem pa bo na ta način prenehala tudi potreba po administrativnem 
vmešavanju v distribucijo energije. 
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Prikazane spremembe v sistemu financiranja energetike sledijo na dosled- 
nem izvajanju načel reforme, v okviru katerih se vzporedno s porastom sred- 
stev, s katerimi samostojno razpolagajo delovni kolektivi, povečuje tudi njihov 
neposredni ekonomski interes, da se sredstva nalagajo tam, kjer bo dosežen 
največji učinek izražen v povečanju dohodka. To pomeni, da bodo delovne 
organizacije vlagale svoja razpoložljiva sredstva za razvoj lastnih podjetij, če 
bo za njih to rentabilno, ali pa jih bodo združevala z drugimi podjetji oziroma 
vlagala v banke za financiranje takšnih programov razvoja, ki bodo v skladu 
z njihovo razvojno politiko. 

Delovne organizacije že postopno, čeprav še vedno prepočasi, uveljavljajo 
takšne oblike reševanja skupnih problemov, kakor je razvoj skupnih služb ter 
preskrbe z reprodukcijskim materialom in sestavnimi deli. Vse bolj se bo raz- 
vijala tudi praksa zbiranja in vlaganja sredstev preko bančnega sistema. Novi 
odnosi med bankami in gospodarskimi organizacijami pogojujejo povečanje 
kreditnega potenciala bank na temelju neposrednih poslovnih odnosov z de- 
lovnimi organizacijami. Zato je v nadaljnjem razvoju bančnega sistema treba 
ustvariti takšne pogoje, ki bodo stimulirali vlaganje začasno prostih sredstev 
delovnih organizacij pri bankah. Prav tako je potrebno zagotoviti večjo sa- 
mostojnost poslovnih bank ter njihovo materialno zainteresiranost in odgo- 
vornost za racionalna vlaganja. Banke same pa morajo pokazati večjo aktivnost 
kot organizatorji akcij za skupna vlaganja. 

Načelno ni razlogov, da se izgradnja elektroenergetskih objektov ne bi že 
danes v celoti vključila v tak sistem financiranja. Nujno je potrebno, da pri 
izgradnji energetske osnove sodeluje celotno gospodarstvo, ki mora s prispe- 
vanjem dela lastnih sredstev omogočiti pravočasno izgradnjo novih zmogljivosti. 
Energetsko gospodarstvo mora postati sestavni del razvojne politike vseh po- 
trošnikov energije. Prenehati moramo z dosedanjo prakso, ko so potrošniki 
energije izgrajevali svoje kapacitete ne glede na možnosti pokrivanja poveča- 
nega odjema energije. V preteklem obdobju, ko so bile cene električne energije 
administrativno določene za posamezne poitrošnike, je družba z neekonomskimi 
cenami večkrat posredno subvencionirala razvoj takšnih panog industrije, ki 
niso imele pravih ekonomskih temeljev. Vendar pa moramo upoštevati, da 
je uveljavljanje novega sistema razširjene reprodukcije šele na začetku ter 
da gre pri tem za dolgoročnejši proces prilagajanja gospodarstva novim po- 
gojem. 

Zaradi velike koncentracije sredstev, potrebnih za izigran jo električnih 
central in zaradi nujnosti pravočasne dograditve objektov, ki direktno vplivajo 
na razvoj celotnega gospodarstva, je Zvezna skupščina sprejela več zakonov, 
ki naj v prihodnjem obdobju omogočijo potrebno koncentracijo sredstev go- 
spodarstva za izgradnjo elektroenergetskih objektov na temelju zakonskih 
predpisov. 

Skupna značilnost sprejetih zakonov je, da ne odvzemajo sredstev delovnim 
organizacijam, marveč jih obvezujejo, da del svojih sredstev začasno vlagajo v 
banke, ki jih morajo namensko uporabiti za financiranje izgradnje elektro- 
energetskih objektov. 

S predloženim zakonom o obveznem deponiranju sredstev podjetij za 
proizvodnjo in prenos energije republika samo dopolnjuje zvezni zakon o gra- 
ditvi in financiranju elektroenergetskih objektov, ki je bil sprejet že lani 
decembra, in ki obvezuje podjetja za proizvodnjo in prenos električne energije, 
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da naložijo sredstva svojega poslovnega sklada in amortizirajo pri banki za 
graditev objektov za proizvodnjo električne energije. 

S predloženim republiškim zakonom določa republiška skupščina samo od- 
stotek sredstev amortizacije in poslovnega sklada, ki ga vlagajo podjetja v 
Splošno gospodarsko banko'. 

V zveza s predloženim zakonom želim poudariti, da so se ob reformi do- 
ločile nove višje cene električne energije z izrecnim namenom, da bi se omo- 
gočilo večje samofinanciranje razširjene reprodukcije v tej panogi. S povečanimi 
cenami za 30 do 40 "/o se povečuje akumulacija proizvodnje in prenosa elek- 
trične energije do leta 1970 za okoli 250 milijonov N din ter je povsem razum- 
ljivo, da se ta sredstva uporabljajo za razširitev zmogljivosti. Ker pa ta pod- 
jetja ne gradijo novih zmogljivosti hkrati, je potrebno, da se z začasnimi de- 
poniranimi sredstvi povečana akumulacija preliva na objekte, ki so v izgradnji. 
Za prenosno-proizvodna podjetja, ki ne razširjajo svojih kapacitet do leta 
1970, pa pomeni takšno obvezno deponiranje sredstev v banki obenem investi- 
cijsko varčevanje za bodočo razširjeno reprodukcijo. 

Razlogi, da se sprejetje republiškega dopolnilnega zakona predlaga šele 
sedaj, so podrobno navedeni v obrazložitvi k zakonom. 

Drugi predloženi zakon, to je zakon o dopolnilnih sredstvih za financiranje 
elektroenergetskih objektih, v letu 1966 do 1970, temelji prav tako na prej 
omenjenem zveznem zakonu iz decembra 1965. leta, ki v svojem 8. členu do- 
loča, da se lahko zagotovijo dopolnilna sredstva za izgradnjo elektroenergetskih 
objektov v višini 2'% od vseh investicijskih vlaganj v razdobju od 1. 1. 1966 
do konca leta 1970, razen za določene dejavnosti, ki so izvzete od teh obveznosti. 
Uveljavitev tega prispevka z ustreznim pooblastilom ureja posebni zakon, ki ga 
je sprejela Zvezna skupščina šele na predzadnjem zasedanju. 

Republiška skupščina določa s predloženim republiškim zakonom samo 
odstotek, ki se obvezno odvaja od investicijskih sredstev. Glede na specifične 
probleme izgradnje elektro-energetskih objektov v naši republiki, ko moramo 
nadoknaditi v prejšnjih letih zamujeno in čimprej izravnati energetsko bi- 
lanco, predlaga Izvršni svet, da se pooblastilo zveznega zakona izkoristi v 
celoti. 

Iz obrazložitve, ki je priložena zakonu, izhaja, da tako zbrana sredstva 
še ne zadoščajo za financiranje celotnega programa energetike ter bo zato 
potrebno pritegniti v ta namen še dodatna sredstva iz gospodarstva, bodisi z 
razpisom ustreznega posojila ah pa z večjo aktivnostjo poslovnih bank pri 
zbiranju sredstev iz gospodarstva. 

Ob razpravah o zagotovitvi določenih sredstev so nekateri postavljali vpra- 
šanja, če ne pomeni ta zakon uvajanje obveznosti z retroaktivnostjo. Podobno 
vprašanje je bilo postavljeno že v Zvezni skupščini, vendar pa je bilo ob tej 
priložnosti posebej naglašeno, da je osnovni zvezni zakon začel veljati že 
30. 12. 1965 ter so bile delovne organizacije na ta način pravočasno opozorjene 
na ta novi instrument. 

Izvršni svet predlaga Skupščini, da sprejme oba predložena zakona, obenem 
pa izjavljam, da se Izvršni svet strinja z amandmaji skupščinskih odborov in 
zakonodajno-pravne komisije. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona so obravnavah odbor za 
proizvodnjo in promet, odbor za (družbeni plan, finance in proračun in zako- 
nodajno-pravna komisija. Odbora in komisija so dali zboru pismeni poročili. 
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Ali želijo poročevalci predlog zakona še ustno obrazložiti? (Ne.) Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi besede, zaklju- 
čujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Prosim, kdor je za 
predlog zakona, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o do- 
polnilnih sredstvih za financiranje elektroenergetskih objektov v letih 
1966—1970. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o obveznem deponiranju določenih sredstev podjetij 
za proizvodnjo in prenos električne energije. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil inž. Viktorja Kotnika. 

Predlog zakona so obravnavali odbor za družbeni plan, finance in proračun, 
odbor za proizvodnjo in promet ter zakonodajno-pravna komisija. Vsi so dali 
zboru pismeni poročili. Ah želijo poročevalci dati še ustno- obrazložitev. (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi 
besedo, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Prosim, 
kdor je za predlog zbora, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko-.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o ob- 
veznem deponiranju določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos elek- 
trične energije. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na vprašanje poslanca 

Jožeta Kolariča. Besedo ima tovariš Sveto Kobal. 

Sveto Kobal: Iz predloga družbenoekonomskih osnov razvoja SR 
Slovenije do leta 1970 je razvidno«, da pri reševanju energetske bilance in iz- 
gradnje energetskih objektov v tem obdobju niso vključene določene obveznosti 
koriščenja energije reke Mure, o katerih so bile v preteklem obdobju že iz- 
delane delne študije. Iz osnov družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije iz- 
haja tudi naloga, da se v naslednjih letih izdelajo celovitejše študije-o- načinu 
reševanja in energetske bilance za daljše obdobje, zlasti po letu 1970. To na- 
logo je prevzelo na novo osnovano Združenje za energetiko Slovenije in delovne 
organizacije s področja proizvodnje energije skupno s skladom Borisa Kidriča. 
V sklopu teh študij bo potrebno podrobneje obdelati tudi možnosti koriščenja 
vodnih sil reke Mure, pri čemer ni pomembno samo vprašanje naših lastnih 
potreb po energiji, temveč tudi vprašanje našega sodelovanja pri reševanju 
energetskih potreb širšega področja, upoštevajoč možnosti uvoza in izvoza 
energije. 

Predsednik Tine Remškar: Ali je bilo odgovorjeno na vprašanje? 
(Da.) Prosim tovariša Kobala, da bi še odgovoril na vprašanje poslanca Ludvika 
Križmana. 

Sveto Kobal: Vprašanje poslanca Ludvika Križmana se nanaša na 
pravilnost oblikovanja gozdno-gospodarskih območij v republiki Sloveniji, 
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posebno v občini Grosuplje. Posebej pa poslanec želi odgovor, zakaj Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije še ni obravnaval predloga občine Grosuplje glede 
spremembe mej gozdno-gospodarskih območij na območju te občine in kdaj se 
predvideva, da bodo te meje spremenjene v skladu z danim predlogom. 

Ker se vprašanje nanaša v bistvu na kompleksno izvajanje zakona o go- 
zdovih, se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poslužuje te priložnosti, da 
Skupščino informira o izvajanju nekaterih važnejših določil tega zakona. 

12. novembra 1965. leta je stopil v veljavo, kakor je znano, zakon o gozdo- 
vih, ki vsebuje med drugim tudi določbe o gozdno-gospodarskih območjih in 
pooblašča Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da določa in spreminja gozdno- 
gospodarska območja. Odlok o določitvi gozdno-gospodarskih območij v Slo- 
veniji je bil objavljen v Uradnem listu SRS z dne 21. 12. 1965. Zakon o gozdovih 
v 5. členu določa, da se gozdovi in gozdna zemljišča v družbeni in zasebni last- 
nini oddajo v gospodarjenje znotraj posameznega gozdnogospodarskega ob- 
močja kot celota eni gospodarski organizaciji, katere predmet poslovanja je 
gospodarjenje z gozdovi. 

Gozdove odda v gospodarjenje skupščina občine, na katere območju ležijo 
ti gozdovi in gozdna zemljišča. Odlok o določitvi gozdno-gospodarskih območij 
določa 13 teh območij in poleg tega kraško območje, katero zakon posebej ureja. 
Ker občina Ljubljana-Center nima gozdov, je bilo po zakonu dolžno oddati 
gozdove skupno le 55 občin. Gozdove je v skladu s predpisi oddalo 46 občin, 
9 občinskih skupščin pa iz različnih razlogov ni hotela oddati gozdov v gospo- 
darjenje gozdno-gospodarskim organizacijam. Te občine so po trenutnem stanju: 
Litija, Grosuplje, Novo mesto, Trebnje, Sevnica, Cerknica, Logatec, Radovljica 
in Radlje ob Dravi. 

Navedene občinske skupščine zavračajo oddajo gozdov v gospodarjenje iz 
različnih razlogov, med drugimi tudi zato, ker se ne strinjajo z mejami gozdno- 
gospodarskih območij, ker hočejo oddati gozdove na celem območju ene občine 
eni gozdno-gospodarski organizaciji, in ker postavljajo pogoj, da Izvršni svet 
spremeni odlok o gozdno-gospodarskih območjih in ustanovi drugačno gozdno- 
gospodarsko območje itd. 

V skladu z zaknom so gozdno gospodarske organizacije zoper teh 9 občin 
sprožile upravne spore. Do 13. 7. 1966 je Vrhovno sodišče SRS že odločilo v 8 
upravnih sporih, medtem ko je za občino Trebnje ta upravni spor še v po- 
stopku. Vrhovno sodišče SR Slovenije je za teh 8 občin določilo, da odločitve 
občinskih skupščin niso v skladu z zakonom in da morajo o zadevi ponovno 
razpravljati. Občina Litija je po sprejemu odločitve Vrhovnega sodišča v aprilu 
1966 na ponovni seji oddala gozdove v gospodarjenje v skladu z obstoječimi 
predpisi. 

Iz navedenega sledi, da je oddaja gozdov v gospodarjenje do sedaj ure- 
jena v 54 občinah, v ostalih 8 občinah pa bo po znani pravni proceduri to 
stanje urejeno najkasneje do konca avgusta. Oddaja gozdov v gospodarjenje 
je važno predvsem zato, ker lahko s tem gozdno gospodarske organizacije po- 
enotijo gospodarjenje z družbenimi in zasebnimi gozdovi, obenem pa se omogoči 
vključitev kmetov lastnikov v samoupravljanje, izvajanje ureditvenih elabo- 
ratov itd. Po uveljavitvi zakona o gozdovih je bilo za njegovo izvajanje nujno, 
da so se gozdno-gospodarska območja čimprej oblikovala, ker sioer ne bi 
bilo mogoče realizirati mnogih važnih določb novega zakona. 

Ta zakon v 4. členu določa, da Izvršni svet določa in spreminja gozdno- 
gospodarska območja, ko dobi mnenje prizadetih občinskih ter zainteresiranih 
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gospodarskih organizacij. S tem v zvezi je republiški sekretariat za gospodar- 
stvo pismeno zahteval mnenje od teh, to je vseh gozdno-gospodarskih organi- 
zacij, po številu 14, 4 kmetijskih zadrug, 3 kmetijskih kombinatov ter vseh 
občin z območja naše republike. 

Svoje mnenje o oblikovanju gozdno-gospodarskih območij so poslale vse 
gospodarske organizacije iz 54 občin. Mnenja ni poslalo 8 občin, zato se je 
smatralo, da te občine nimajo spremin j evalnih predlogov. Mnenja gozdno-go- 
spodarskih organizacij so bila enotna in sicer, da se potrdijo gozdno-gospo- 
darska območja takšna, kot so bila v tem času zatečena. Kmetijske zadruge so 
se po večini opredelile tako kakor občine, namreč da bi se ustanovila gozdno- 
gospodarska območja v okviru posameznih občin. Od 62 občin se je z obsto- 
ječim stanjem gozdnogospodarskih območij v celoti ali pa v načelu strinjalo 
petdeset občin, ostalih 12 pa je poslalo pripombe, ki naj bi bistveno spremenile 
takratno stanje teh območij. 

Idejna osnova za oblikovanje gozdno-gospodarskih območij sega vse do 
leta 1945. Gozdno-gospodarsko območje kot pojem vključuje tiste proizvodne 
činitelje, ki jih gospodarstvo operativno zajema v treh glavnih dejavnostih, in 
sicer: gojenje gozdov, izkoriščanje gozdov in predvsem lesa, uporablja pa se kot 
ekonomsko-organizacijski instrument. Gozdno-gospodarska območja so se v 
praksi oblikovala in uveljavila v pomenu teritorialnih enot, izbranih z določenimi 
nameni za ureditev pospeševanja napredka gozdnega in lesnega gospodarstva. 
Dosedanje izvajanje teh gospodarsko utemeljenih načel zahteva tudi stabilno 
določanje proizvodnega prostora, kar pomeni, da politiono-teritorialne skupnosti 
ne morejo biti kriteriji za dolčanje mej gozdno-gospodarskih območij. 

Oblikovanje gozdno-gospodarskih območij je v 20 letih doživelo svojstven 
razvoj. V 'dobi administrativnega gospodarjenja je bilo okoli 70 gozdnih uprav 
za takratne 'državne gozdove, ki so poslovale kot izvršilne organizacije cen- 
tralistično urejenega ministrstva za gozdarstvo, oziroma pozneje glavne uprave 
za gozdarstvo. Prva razdelitev Slovenije na gozdno-gospodarska območja sega 
v leto 1958, ko je bilo določenih 17 območij. Meje teh območij so' spremenile 
okrajne skupščine po zakonu o gozdovih iz leta 1961, tako kot jih je določil 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z odlokom o določitvi gozdno-gospodarskih 
območij z dne 21. decembra 1965. leta. 

Po sedanjem odloku o določitvah teh območij je Slovenija razdeljena na 13 
območij in krško območje. V juniju 1965 je bil sprejet temeljni zakon o go- 
zdovih, ki je razglasil gozdove za osnovna sredstva gospodarskih organizacij. 
Republiški zakon o gozdovih pa poleg drugih določb vsebuje tudi važne določbe 
glede gospodarjenja z zasebnimi gozdovi. Gospodarjenje v teh gozdovih je 
izenačeno z gospodarjenjem v družbenih gozdovih, kar pomeni, da se znotraj 
posameznih gozdno-gospodarskih območij gospodari enotno z vsemi gozdovi 
ne glede na lastništvo. Sedanji zakon o gozdovih je uvedel družbeno proizvod- 
njo tudi v zasebne gozdove, kar pomeni, da so vsi gozdovi znotraj posameznega 
območja enako obvarovani. 

Pred izidom odloka o določitvi mej gozdno-gospodarskih območij so posa- 
mezne gozdno-gospodarske organizacije v obstoječih območjih že imele v uprav- 
ljanju družbene gozdove, ki so po temeljnem zakonu o gozdovih že bila osnovna 
sredstva. Kot je znano, je odvzem osnovnih sredstev mogoč le z zveznim zako- 
nom. Odločitev Izvršnega sveta je bila pri izdaji odloka o določitvi gozdno- 
gospodarskih območij logična utrditev obstoječega stanja in potrditev principa 
nujnosti načela trajnega gospodarjenja. Glede na zahtevo zakona o gozdovih, 
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da se z vsemi gozdovi na določenem območju gospodari enotno, bi vsaka dru- 
gačna določitev nasprotovala temeljnim vsebinskim določitvam zakona. Obli- 
kovanje gozđno-gospodarskih območij vsekakor ne more biti odraz samo neka- 
terih mnenj in poenostavljenih ocen samega stanja, ampak rezultat natančnih 
analiz. 

Ob sprejetju odloka o 'določitvi območij je Izvršni svet zavzel tudi stališče, 
da je podlaga za morebitne bodoče spremembe gozdno-gospodarskih območij 
lahko le gozdno-gospodarski načrt prizadetega območja. Zakon predvideva za 
izdelavo teh načrtov rok 5 let, in tudi zato je bilo najbolj smotrno izhajati iz 
obstoječega stanja. Drugačna rešitev predvsem pa težnja po drobljenju teh 
območij bi se pokazala kot negativna, ker bi se s tem porušil eden od važnih 
razlogov za obstoj teh območij, to je možnost za optimalno koriščenje gozdov. 

Občina Grosuplje je na vprašanje republiškega sekretariata za gospodarstvo 
z dne 20. 9. 1965 glede mnenja o oblikovanju gozdno-gospodarskih območij 
odgovorila 8. 10. 1965 in predlagala, naj se oblikuje gozdno-gospodarsko ob- 
močje Grosuplje, ki naj zajema območje občine Grosuplje. Predlogu te občine 
se je pridružil tudi Agrokombinat Grosuplje, ki je prav tako predlagal določitev 
gozdno-gospodarskega območja. Glede na obrazloženo stališče Izvršnega sveta 
je razumljivo, da predlog občine Grosuplje in Agrokombinata Grosuplje ni 
bil sprejemljiv in zato tudi ni mogel biti upoštevan. O tej odločitvi so bili 
predstavniki občine seznanjeni na številnih razgovorih, kjer so bile dane tudi 
ustrezne obrazložitve. 

Po sprejetju odloka o določitvi mej v Sloveniji občina Grosuplje s tem 
seveda ni bila zadovoljna. V zvezi s tem je občinski odbor Socialistične zveze 
Grosuplje organiziral 19. januarja v Grosuplju razgovor, pri katerem so poleg 
političnega aktiva občine sodelovali še: republiški poslanci za tisto območje, 
predstavniki sekretariata za gospodarstvo, predstavniki tamkajšnje kmetijske 
organizacije in lokalnih faktorjev. Ob izčrpnem tolmačenju temeljnega in re- 
publiškega zakona o gozdovih so bile povsem jasne naloge, ki stoje tako pred 
občino kakor tudi pred gozdno-gospodarskimi organizacijami. Po tem sestanku 
se je pristopilo k reševanju konkretne problematike, ki nastopa z oddajo gozdov 
gozdno-gospodarskim organizacijam. Dne 24. marca 1966 pa je občina Grosuplje 
poslala Izvršnemu svetu Skupščine predlog za spremembo odloka o določitvi 
gozdno-gospodarskih območij. V predlogu je spremenila svoje prvotno stališče 
in zahtevala, da celotno območje občine pride v gozdno-gospodarsko območje 
Ljubljana. Hkrati je bilo v predlogu navedeno, da do odločitve o tem predlogu 
občina ne bo oddala gozdov v gospodarjenje gozdno-gospodarskim organiza- 
cijam. V obrazložitvi je bila navedena predvsem želja po enotni gospodarski 
politiki pri gospodarjenju z gozdovi na njenem območju. Ker se takšna enotnost 
lahko zagotovi tudi s sodelovanjem in koordinacijo med občino in vsemi tremi 
gozdno-gospodarskimi organizacijami, ki gospodarijo z gozdovi na prizadetem 
območju, je na pobudo republiškega sekretariata za gospodarstvo občina Gro- 
suplje 13. aprila sklicala ponovno sestanek vseh predstavnikov gozdno-gospo- 
darskih organizacij s področja Ljubljane, Kočevja in Novega mesta. Dogovor- 
jeno je bilo, da bodo go z d n o -go spo d ar s k e organizacije pripravile enoten pro- 
gram gospodarjenja. Kljub tem dogovorom občina Grosuplje ni oddala gozdov 
gozdno-gospodarskim organizacijam v gospodarjenje, zaradi česar je dne 27. 
aprila Izvršni svet ponovno organiziral v Novem mestu sestanek vseh zainte- 
resiranih. Sestanku so prisostvovali predstavniki občine Grosuplje in predlagali, 
da bi gozdno-gospodarske organizacije Kočevje in Novo mesto odstopile od 
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gospodarjenja z družbenimi gozdovi na območju občine Grosuplje ter predale 
te gozdove gozdnemu gospodarstvu Ljubljana. Prizadete gospodarske organi- 
zacije so na skupnem sestanku, ki ga je organiziral sekretariat za gospodarstvo 
v Ljubljani dne 14. maja, takšen predlog kategorično odklonile, kar je popolnoma 
razumljivo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ves čas aktivno spremlja izvajanje 
zakona o gozdovih. Pri tem je večkrat opozoril tako občine kot gozdnogospo- 
darske organizacije na škodljive posledice neizvajanja zakona, ki predvsem 
v svojem osmem poglavju, ki govori o gospodarjenju z gozdovi občanov, točno 
določa, kakšne so pravice in 'dolžnosti lastnikov gozdov ter gospodarskih orga- 
nizacij pri skupnem gospodarjenju z gozdovi. Zavlačevanje izvajanja zakonskih 
predpisov onemogoča vključevanje kmetov — lastnikov gozdov v samoupravne 
organe pri gozdno-gospodarskih organizacijah, vnaša nesigurnost in nejasnost 
v odnose kmet — gospodarska organizacija ter s tem povzroča škodo z ustvar- 
janjem splošne negativne atmosfere, na gospodarskem področju pa se onemo- 
goča načrtno gospodarjenje z gozdovi tako s stališča gojenja kakor tudi izko- 
riščanja gozdov, prav tako pa tudi ne pride do izraza mehanizem formirane 
biološke amortizacije. 

Abstinenca občin do izvajanja zakona o gozdovih je v glavnem izraz 
lokalističnih tendenc, ki vodijo do objektivne škode v samem gospodarjenju 
z gozdovi. 

Do slične ugotovitve je prišla tudi skupina poslancev Skupščine SR Slove- 
nije, ki je v februarju 1966 obiskala ter vodila razgovore s predstavniki občin 
gospodarskih organizacij ter posameznimi kmeti-lastniki gozdov. O obisku je 
skupina poslancev sestavila izčrpno poročilo, ki govori o izvajanju zakona 
o gozdovih na terenu. 

Izvršni svet v naslednjem obdobju nima namena ponovno razpravljati 
o gozdno-gospodarskih območjih, temveč predvsem podpira napore, da se v čim- 
krajšem času in v skladu z zakonitimi roki izdelajo gozdno-gospodarski načrti, 
ki bodo lahko strokovno utemeljena podlaga za kakršnekoli razprave o even- 
tualnih spremembah gozdno-gospodarskih območij. Vendar pa Izvršni svet 
smatra, da se gozdno-gospodarska območja v bodoče lahko le povečujejo ne pa 
drobijo. Izvršni svet v interesu nadaljnjega izvajanja zakona o gozdovih in 
vnašanja novih elementov v gospodarjenje z gozdovi, ter spričo velikega interesa 
Slovenije po tej surovinski bazi apelira na občinske skupščine, da v najkrajšem 
času uskladijo svoje odloke z obstoječimi predpisi. 

Predsednik Tine Remškar: Ali je bilo odgovorjeno na vprašanje? 
(Da.) Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na vprašanje poslanca 
Jožeta Tramška. 

Sveto Kobal: Skoda, ki so jo povzročila neurja na območju vzhodne 
Slovenije, znaša po zadnjih podatkih okoli 6 milijard 600 milijonov starih 
dinarjev, od tega v občini Ormož okoli 2 milijardi 700 milijonov, v občini 
Ljutomer 1 milijardo 700 milijonov, v občini Lenart 650 milijonov in v občini 
Maribor-Center, Maribor-Tezno in Ptuj skupaj 1 milijardo 500 milijonov din. 

Neurja so najhuje prizadela kmetijstvo tega predela Slovenije, še zlasti 
močno pa so prizadeti vinogradi in sadovnjaki, ki predstavljajo glavno osnovo 
za kmetijsko proizvodnjo. Seveda pa je škoda občutna tudi pri ostalih kme- 
tijskih pridelkih. Precejšnjo škodo so neurja povzročila tudi na cestah. Proiz- 



37. seja 113 

vaj alci na družbenem in zasebnem sektorju kmetijstva so po neurjih takoj pri- 
čeli izvajati zaščitne ukrepe. Predvsem je zaradi poškodb na trti in sadnem 
drevju, da bi se ubranili napada bolezni, bilo treba izvesti zaščitno škropljenje, 
kar so proizvajalci tudi v celoti izvedli. Zaščitni ukrepi pa so bili podvzeti tudi 
pri ostalih kulturah, predvsem pri nekaterih okopavinah. 

Cenilne komisije občinskih skupščin in cenilci zavarovalnih organizacij so 
takoj po nesreči pristopili k ugotavljanju škode, vendar zaradi obsežnosti terena 
delo še ni v celoti zaključeno, tako da so prej omenjeni podatki le vnaprejšnji. 
Posledice neurja bodo vplivale tudi na preliv sredstev v občinskih proračunih. 
Dohodki občin se bodo zmanjšali po sedanjih ocenah v občini Ormož za okoli 
90 milijonov, v občini Ljutomer za okoli 72 in v občini Lenart za okoli 28 mili- 
jonov dinarjev. 

Izvršni svet je takoj po neurjih imenoval posebno komisijo, ki si je v dneh 
5. in 6. junija ogledala prizadeta območja v vzhodnem delu Slovenije, dočim 
prizadete kraje na področju Novega mesta še ni obiskala. Komisija si'je pri- 
zadeta območja ogledala in s predstavniki občinskih skupščin prizadetih gospo- 
darskih organizacij in z nekaterimi republiškimi poslanci razpravljala o nastali 
škodi in na podlagi tega sestavila predloge ukrepov za ublažitev škode. 

Po proučitvi stanja prizadetih območij ter upoštevajoč možnosti za sana- 
cijo občinskih proračunov, nadaljnjega poslovanja družbenih kmetijskih po- 
sestev, možnosti zaposlitve prizadetih občanov ter zaradi spodbujanja gospodar- 
ske aktivnosti je komisija predložila Izvršnemu svetu vrsto predlogov, kako 
ublažiti posledice neurij. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sedaj proučuje te predloge in jih bo 
obravnaval na jutrišnji seji. V okviru možnosti bo skušal pomagati prebroditi 
težave prizadetih območij. V razgovorih, ki jih je imela komisija Izvršnega 
sveta v prizadetih krajih, so sodelovali tudi predstavniki republiškega cestnega 
sklada, republiškega vodnega sklada, republiške zavarovalne skupnosti in sklada 
skupnih rezerv. Komisija je predlagala tem skladom, da naj njihovi upravni 
oi gani proučijo nastalo situacijo in skušajo poiskati določene rešitve, seveda 
v okviru svojih možnosti. Pri tem gre za vprašanje modernizacije nekaterih cest, 
izgradnje mostov, za odložitev plačila anuitet kmetjskim posestvom, za določene 
probleme vodnega gospodarstva itd. V razgovorih s predstavniki zavarovalne 
skupnosti je komisija priporočila, da naj se ocenjevanje škode pri vseh zavaro- 
vancih čimbolj pospeši, da se pri tem škoda čim realneje oceni. Pri tem je 
prišlo ponovno v ospredje dejstvo, da je na družbenem sektorju kmetijstva 
zavarovan samo tekoči pridelek in še ta prenizko, na privatnem sektorju pa je 
zavarovano le okoli 8% vseh prizadetih proizvajalcev. 

Ker se elementarne nesreče v nekaterih delih naše republike ponavljajo 
iz leta v leto, bo treba ponovno proučiti možnost, kako preko zavarovanja 
kmetijske proizvodnje zagotoviti varnosl, te proizvodnje. Zvezni organi so v 
letošnjem letu pripravili zakon o obveznem zavarovanju kmetijske proizvodnje. 
Glede na splošno mnenje, da mora zavarovanje sloneti na prostovoljni osnovi 
so priprave zadevnih predpisov še vedno v teku. Ne glede na to pa menimo! 
da bo potrebna širša akcija zavarovalnih organizacij in tudi drugih družbenih 
faktorjev, da se zavarovanje zasebne kmetijske proizvodnje čimprej razširi, 
kar lahko pripelje tudi do znižanja premij in stroškov zavarovanja samega! 

Vprašanje, ki ga postavlja poslanec tovariš Rado Pušenjak, se nanaša na 
isto temo, in sicer v kakšni fazi so študije za oibrambo proti toči z izstreljeva- 
njem posebnih raket. Način borbe proti toči je bil organiziran s strani zavaro- 
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valne skupnosti Slovenije in se je izvajal še v letih 1957 in 1958. To delo so 
vodili strokovnjaki hidrometeorološkega zavoda v Sloveniji. Organizacija borbe 
proti toči je zajemala v tem času Goriška Brda in Bizeljsko. Postavljena so bila 
raketna skladišča na najvažnejših točkah, kjer so ob nevarnih vremenskih situa- 
cijah izstreljevali rakete. Rezultati borbe proti toči pa so bili le delni, to pa 
predvsem zaradi nestrokovnega osebja, ki je to delo opravljalo. 

Izkušnje v svetu namreč kažejo, da je akcija uspešna le, če je pravočasna, 
to je, da je izstrelitev rakete izvršena v trenutku ko oblaki — kumulusi še niso 
razviti v končno fazo. Druga pomanjkljivost te akcije je bila v tem, da so se 
uporabljale za razstrelivo rakete, katerih domet je bil izpod 1000 m višine, 
dočim se v Italiji in drugih državah uporabljajo rakete, katerih domet je do 
2000 m:. Na tej višini je namreč možno najuspešneje razibijati nastajajoče 
centre za točo. 

Čeprav zaradi omenjenih pomanjkljivosti akcije obrambe proti toči niso 
v celoti dale pozitivnih rezultatov, pa so bile v posameznih primerih, ko so bile 
razstrelitve pravočasne in strokovno dobro opravljene, uspešne. Tako npr. so 
v avgustu in septembru 1957. leta v nekaj primerih opazili, da je po streljanju 
pričel padati sneg, ki je bil posledica razbitega ledu v oblakih. 

Problem borbe proti toči je seveda težak in še ne povsem raziskan, vendar 
bi se lahko dosedanje izkušnje koristno uporabljale. Kmetijski proizvajalci 
zlasti pa gospodarska zbornica naj ob sodelovanju strokovnjakov hidrometeoro- 
loškega zavoda ponovno razvijajo ustrezno iniciativo. Tako iniciativo je pri- 
pravljena materialno podpreti tudi zavarovalna skupnost. 

Sredstva, ki jih bedo oškodovani zasebni proizvajalci potrebovali za na- 
daljnjo kmetijsko proizvodnjo, je možno zagotoviti preko kooperacijske proiz- 
vodnje z zadrugami in kmetijskimi posestvi. Družbena posestva in zadruge po 
sedanjih predpisih in praksi lahko zagotavljajo vsa potrebna sredstva za pro- 
izvodnjo tudi zasebnim, proizvajalcem. V tej smeri so bili opravljeni tudi raz- 
govori z ustreznimi poslovnimi bankami. 

Vprašanje, kako rešiti vplačevanje prispevkov za obvezno kmečko zavaro- 
vanje, bo Izvršni svet podrobneje proučil v zvezi s pripravami novih predpisov 
v zvezi z zavarovanjem in predložil Skupščini ustrezne materiale. Pri razgovorih, 
ki jih je imela komisija Izvršnega sveta na terenu, sta sodelovala tudi oba 
poslanca, ki sta postavila vprašanje in sta z delom natančneje seznanjena. 

Predsednik Tine Remškar: Ali je bilo odgovorjeno na vprašanje? 

Rado P uš en jak (izklopi): Se strinjam. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika Izvršnega sveta to- 
variša Borisa Lipužiča, da odgovori na poslansko vprašanje poslanke Slavke 
Šemrov. Besedo ima Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanka Slavka Šem- 
rov je postavila vprašanje, ali je mogoče uskladiti republiške predpise s pod- 
ročja osnovnega šolstva in vajencev na ta način, da se za manj zahtevne poklice 
sprejme v učenje mladino, ki je dokončala 6. in 7. razred osnovne šole. 

Odgovor je naslednji: Fredizobrazbo za vpis v šole druge stopnje okvirno 
določa splošni zakon o šolstvu. Prvi odstavek 8. člena tega zakona se glasi: 
»Občani, ki so končali osnovno šolo, se lahko ob enakih pogojih vpišejo na 
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gimnazijo, strokovno šolo oziroma na drug ustrezni izobraževalni zavod, če 
niso z zakonom predpisani za vpis na posamezne vrste šol še drugi pogoji.« 

Tudi osnutek republiškega zakona o vzgoji in izobraževanju na II. stopnji, 
ki je bil po poprejšnji razpravi v Prosvetno-kulturnem zboru poslan v mnenje 
občinskim skupščinam, zainteresiranim zavodom in organizacijam, ne predvi- 
deva glede osnovne šole kot vpisanega pogoja nobenih izjem. Za vse smeri 
poklicne šole, ki naj izobražujejo kadre za poklice širokega profila, se-po tem 
osnutku predvideva predizobrazba osnovne šole. Vprašanje je samo, kateri 
poklici bodo uvrščeni v kategorijo poklicev širokega profila? Možno je, da ne- 
kateri manj zahtevni poklici, ki se sedaj izobražujejo po vajenskem sistemu, 
ne bodo zahtevali izobrazbo šol II. stopnje, marveč le priučevanje na delovnem 
mestu. V tem primeru bo potrebno izobraževanje za take poklice urediti 
mimo sistema poklicnega šolstva in: omogočiti tudi učencem z nedokončano 
osnovno šolo, da si pridobe ustrezno izobrazbo. Zaradi enakopravnega vredno- 
tenja in. položaja vseh šol II. stopinje ni mogoče odstopiti od načela, uveljavlje- 
nega v splošnem zakonu o šolstvu, po katerem je za vstop v šole II. stopnje 
izobrazbeni minimum in obvezni pogoj uspešno končana osnovna šola. 

Predsednik Tine Remškar: Ah je odgovorjeno na vprašanje? 

Slavka Semrov: Z odgovorom sem zadovoljna, potrebno pa je po- 
hiteti z izdajo predpisov. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala. Od poslanke Marije Ivkovič in 
poslanca Rudija Grosarja sem prejel naslednje vprašanje: 

»Na 22. seji Republiškega zbora dne 29. aprila 1965 je bil med drugimi 
sprejet tudi sklep o spremembi sestava komisije za pripravo stalnega poslovnika 
Republiškega zbora. Tudi sama sem član te komisije in do danes še nisem bila 
vabljena na nobeno sejo, zato predpostavljam, da se ta komisija v petnajstih 
mesecih še ni sestala. 

Vprašanje: Kakšni so zadržki, da komisija še ni pričela z delom in kako bo 
le-ta opravičila svojo izvolitev. 

Prosim predsednika komisije, tovariša Sifrerja, da odgovori na vprašanje. 

Savo Šifrer: Delo pri sestavljanju osnutka poslovnika Republiškega 
zbora in seveda tudi poslovnikov ostalih zborov Skupščine in poslovnika Skup- 
ščine je v teku. Gradivo je v glavnem zbrano. Edini razlog, da gradivo še ni 
bilo poslano članom komisije in da komisija še ni bila sklicana, je v tem, da 
čakamo na sprejem zveznega poslovnika, ker je treba določena stališča, ki jih 
bo vseboval stalni poslovnik Republiškega zbora, uskladiti s stališči, ki jih bo 
obsegal zvezni poslovnik. 

Pri tem ne gre za odvisnost republiškega poslovnika od zveznega poslovnika, 
temveč za dejstvo, da živimo v enotnem družbeno-političnem sistemu in je 
treba nekatera stališča uskladiti. Cim bo torej sprejet zvezni poslovnik, ki je 
že predložen Zvezni Skupščini, bo sklicana tudi komisija za sestavo poslovnika 
Republiškega zbora. 

Predsednik Tine Remškar: Ali je bilo odgovorjeno na vprašanje? 
(Da.) Hvala! Ima še kdo kako vprašanje? (Ne javi se nihče.) Če ne, zaključu- 
jem to točko dnevnega reda in hkrati ugotavljam, da je dnevni red seje izčrpan,, 
zato zaključujem 37. seje Republiškega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 10. uri.) 
8* 
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(30. junija 1966) 

Predsedoval: Leopold Krese, 
predsednik Gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Leopold Krese: Začenjam 33. sejo Gospodarskega zbora 
Skupščine SRS. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Franc Cop, Riko Jerman in Drago 
Kolar. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 32. seje Gospodarskega zbora, 
2. razprava in sklepanje o predlogu sklepov o smernicah glede družbeno- 

gospodarske politike, ki mora biti izražena v planu družbenoekonomskega raz- 
voja SR Slovenije v razdobju do leta 1970; 

3. razprava o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1965; 
4. razprava in sklepanje o predlogu sklepov v zvezi z razpravo o proble- 

matiki v gospodarstvu s posebnim ozirom na reformo; 
5. informacija o pripravah zakonskih predpisov o deviznem in zunanjetr- 

govinskem sistemu; 
6. razprava o problematiki pravnih sporov v gospodarstvu; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o vodah; 
8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zavodu za vodno gospo- 

darstvo ; 
9. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o lovstvu; 

10. izvolitev člana odbora za proučevanje zakonskih in druigih predlogov 
Gospodarskega zbora in 

11. poslanska vprašanja. 
Se strinjate z dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ker ni nikakršnih 

pripomb, ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 32. seje zbora. Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku ali predlog za 
njegovo dopolnitev? (Ne.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je. zapisnik 32. seje 
zbora sprejet. 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda današnje zborove saje, 
in sicer na razpravo in sklepanje o predlogu sklepov o smernicah družbeno-go- 
spodarske politike, ki mora biti izražena v planu družbenoekonomskega razvoja 
Slovenije do leta 1970. 

Predlog sklepa je zboru predložila komisija, ki je bila izvoljena na skupni 
seji Republiškega in Gospodarskega zbora, dne 27. 5. 1966. Zeli predstavnik 
komisije še ustno obrazložiti ta predlog? (Zeli.) 

Besedo ima poslanec Miloš Kobe. 

Miloš Kobe: Tovarišice in tovariši poslanci! Republiški in Gospodarski 
zbor sta na skupni seji, dne 27. maja letos, izvolila 9-člansko komisijo z nalogo, 
da izdela dokončne predloge sklepov smernic glede družbeno-gospodarske poli- 
tike, ki mora biti izražena v planu družbeno-gospodarskega razvoja SR Slove- 
nije do leta 1970. Kot poročevalcu te komisije mi dovolite, da kratko obrazložim 
priloženo besedilo smernic. 

Iz predloga izhaja, da je imela komisija pri tej obravnavi za osnovo prvotni 
predlog smernic, ki jih je predlagal odbor za družbeni plan, finance in proračun 
Republiškega zbora. Komisija je skušala v največji možni meri upoštevati 
osnovne misli, izražene v predlogih in mnenjih, ki so jih dali posamezni zbori 
in prav tako tudi posamezni poslanci v ra2pravi na zadnji skupni seji Repu- 
bliškega in Gospodarskega zbora. Komisija je najprej ugotovila, da obstaja še 
vrsta nerazčiščenih temeljnih vprašanj o vlogi in karakterju republiškega plana 
v. sedanjih pogojih samoupravljanja, in da se različno tolmači vloga, ki jo ima 
oziroma naj bi jo imela republika pri ustvarjanju pogojev razvoja na mnogih 
področjih našega družbeno-gospodarskega življenja. S tem v zvezi pomeni seda- 
nji predlog v nekem smislu določen kompromis med posameznimi stališči. 
Vendarle pa upošteva — po našem mnenju — v osnovi pripombe odbora za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora k prvotnemu osnutku 
smernic. Mimo tega je komisija posvetila največ razprave vprašanju cilja druž- 
benoekoinomskega razvoja v nadaljnjem obdobju in nalogam, kako naj se ta 
cilj doseže, ter vprašanju smernic za usklajen razvoj gospodarstva in družbenih 
služb. Komisija je menila, da je bilo treba v uvodu sklepa poudariti osnovne 
cilje razvoja, to je, doseči optimalno gospodarsko' rast in dvig življenjskega 
standarda. Ta cilj je možno doseči le s prehodom od ekstenzivnega na čim inten- 
zivnejše izkoriščanje vseh virov proizvodnje in s prilagajanjem družbenega 
razvoja pogojem, ki so bili spremenjeni v osnovi z gospodarsko1 reformo, kar je 
omenjeno tudi v uvodu. 

Nadalje sodi komisija, da mora plan čim realneje oceniti možnosti družbeno- 
gospodarskega razvoja na osnovi vseh činiteljev, ki lahko vplivajo na ta razvoj 
in hkrati opredeliti pri tem vlogo republike. Se posebej je pomembno določilo, 
ki terja izdelavo ustreznih analiz, ki naj pokažejo, katere gospodarske dejavnosti 
imajo v SR Sloveniji največje možnosti za uspešno gospodarjenje, ki bi jih bilo 
treba zato v bodoče še bolj podpirati. Tako je torej dana osnova, da pridemo 
do nujnih in potrebnih konceptov razvoja posameznih panog v naši republiki. 

Kar zadeva družbene službe, je komisija načelno zahtevala, da se njihove 
dejavnosti čimbolj povežejo s cilji in napori gospodarstva ter uskladijo z njego- 
vimi materialnimi možnostmi. S tem je odstopila od naštevanja nalog na posa- 
meznih področjih teh služb, kar je sicer vseboval prvi osnutek. Takšno stališče 
je komisija sprejela zato, ker sodi, da velja usklajevanje za vsa področja druž- 
benih služb, saj so se tudi te kot ostalo gospodarstvo, razvijale izrazito eksten- 
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zivno. Pri njih se proces intenziviranja šele pričenja. Komisija je dalje tudi 
ugotovila, da se posveča sicer precej pozornosti sprejemanju plana, da pa ni 
spremljanje njegove realizacije dovolj učinkovito. Zato zahteva v predlogu 
sklepa, da se v srednjeročnem planu predvidi učinkovit način spremljanja rea- 
lizacije njegovih določil. Komisija končno meni, da gre sedaj dejansko le za 
določitev okvirnih in načelnih smernic, in da vanje ne bi bilo treba vnašati 
vseh konkretnih podrobnosti razvoja posameznih področij. To lahko izčrpno 
obdela le plan. Zato bo mogoče uveljaviti konkretna mnenja in zahteve tedaj, 
ko bomo razpravljali o samem planu. 

Kot poročevalec komisije predlagam Gospodarskemu zboru, da sprejme 
predlog sklepa o smernicah družbeno-gospodarske politike, ki naj bo izražena 
v planu SR Slovenije do leta 1970 v.predloženem besedilu. 

Predsednik Leopold Krese: Izvršni svet je določil za svojega pred- 
stavnika k tej točki dnevnega reda inž. Toneta Tribušona, direktorja Zavoda 
za planiranje. Dajem mu besedo, kolikor to seveda želi. (Da.) 

Inž. Tone Tribušon: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko se danes 
tudi v tem zboru s sprejemanjem sklepov o smernicah za 'družbenoekonomsko 
politiko do leta 1970 zaključuje razprava o planskem gradivu, ki ga je izdelal 
in predložil Skupščini SRS Zavod SRS za planiranje, mi dovolite, da pred 
zaključkom te razprave sodelujem z nekaterimi mislimi o konceptu in značaju 
srednjeročnega plana, in da hkrati opozorim še na nekatere nerešene probleme. 

O tem sem sicer že govoril na zadnji seji Republiškega zbora, vendar menim, 
da so ta vprašanja takšne narave, da zaslužijo vso pozornost tudi tega zbora. 
Ob teh vprašanjih se namreč pojavljajo na vseh ravneh določeni nesporazumi, 
ki otežkočajo izdelavo republiškega plana in tudi planov oziroma programov 
drugih nosilcev planiranja. 

Pred letom smo šli na podlagi spoznanj in nujnosti ter obsežnih priprav 
v gospodarsko in družbeno reformo. Ta si kot svoj cilj postavlja nadaljnji 
napredek proizvajalnih sil in družbenih odnosov v stabiliziranem gospodarstvu, 
da bi tako mogli doseči stabilnejšo rast standarda. Ob vsem tem ni slučajno, 
da smo prišli do prvega osnutka osnov novega sistema planiranja, ki je prila- 
gojen osnovnim karakteristikam našega sistema, in ki sloni na samoupravljanju 
in na svobodnejšem delovanju tržnih zakonitosti. V tem smislu je Zvezna 
skupščina tudi sprejela teze o osnovah družbenega planiranja. Poraja se vpra- 
šanje, kakšen mora biti plan, konkretno republiški, da bo ustrezal današnjim 
potrebam gospodarskega in družbenega razvoja, in dalje, kaj naj vodi sestav- 
ljalce plana, da dobimo iz obsežnih monografij, ki so bile izdelane za posa- 
mezna področja gospodarske in družbene aktivnosti pred reformo in aktualizi- 
rane po reformi, celovit notranje povezani koncept razvoja naše republike. 

Ce upoštevamo cilje reforme in osnove družbenega planiranja, mora plan 
v naših konkretnih razmerah zadostiti nekaterim novim zahtevam. Plan mora 
postati družbeni dogovor o ciljih, ki naj jih dosežemo v določenem obdobju, 
prav tako pa tudi dogovor o načinu in sredstvih, ki naj zagotove, da te dogo- 
vorjene cilje tudi dosežemo. Dogovor mora seveda izhajati iz analize zakoni- 
tosti in delovanja činiteljev razvoja v preteklem obdobju, saj hitrost in možnost 
razvoja v največji meri opredeljujejo osnovne značilnosti materialnih in družbe- 
noekonomskih pogojev. 
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Plan mora predstavljati celoto in zato ne more biti zbirka želja in seštevek 
investicijskih ambicij. Plan mora računati s svobodnejšim delovanjem tržnih 
zakonitosti in lahko samo na osnovi dokazane večje smotrnosti omejuje njihovo 
delovanje. Zato tudi samo v skrajnem primeru razdeljuje razvoj oziroma ele- 
mente razvoja. Vsak plan mora upoštevati dejstvo, da je v našem sistemu več 
samostojnih nosilcev planiranja, kot so delovne organizacije, združenje proiz- 
vajalcev, občine, republika in federacija. Pri tem vsak nosilec planira svojo 
specifično funkcijo. Srednjeročni plan, ki ga sedaj pripravljamo, mora biti po 
svojem bistvu in vsebini program izvajanja reforme. Ker pa gre pri reformi 
za bistvene spremembe v gospodarskem in družbenem življenju, dobiva ta 
srednjeročni plan seveda še poseben pomen. Zato bi morala izhajati tudi vsa 
bodoča razprava o planu predvsem iz tega, ali s tem planom izvajamo smotre 
reforme. Temu se morajo podrediti vse druge, večkrat tudi zelo upravičene 
zahteve. 

Republiški plan oziroma plan širše družbene skupnosti ne more imeti v svoji 
koncepciji razvoja v kvantitativnih in kvalitativnih kazalcih neposredne di- 
rektne moči za delovne organizacije in za ožje družbeno-politične skupnosti. 
Vendar, če je ta plan odraz interesov ter usklajenih stališč in teženj delovnih 
organizacij in ožjih družbeno-političnih skupnosti — tak naj bi tudi bil, saj ga 
sprejema Skupščina SRS kot najvišji samoupravni organ — potem že zaradi 
tega služi kot osnova in orientacija delovnim organizacijam in ožjim družbeno- 
političnim skupnostim pri njihovem samostojnem planiranju. Tako torej pomeni 
moralno^politično obveznost. Na drugi strani pa vrsta ustreznih ukrepov in 
plan širše družbeno-politične skupnosti oblikujejo pogoje, ki usmerjajo nosilce 
ekonomskih odločitev, da v lastnem interesu ustvarjajo koncepcije in proporce 
svojih planov. Tako ostaja poleg dogovora o osnovnih ciljih glavno sredstvo 
planiranja prav planiranje pogojev v gospodarjenju. To pomeni, da je po taki 
koncepciji nesprejemljiva misel, da je lahko plan samo, če in v koliko raz- 
deljuje sredstva in če podrobno določa razvoj vsaki dejavnosti. Plan širše 
družbeno-politične skupnosti ima torej drugačno in tudi širšo funkcijo. Daje 
informacijo o razvoju, daje orientacijo in je usmerjevalec za vse samostojne 
nosilce odločitev, čeprav velja formialno-pravno samo za tisto skupnost, ki ga 
sprejema. Zato je Zavod za planiranje menil, da naj pokaže republiški plan, 
vključno z dokumentacijo, osnovna izhodišča za ekonomsko politiko v nasled- 
njem obdobju, da naj pokaže osnovne cilje in smeri razvoja ter sredstva in 
ukrepe za njegovo iniciranje in sankcioniranje. Hkrati naj da tudi informacije 
in smernice, na osnovi katerih bodo mogle delovne skupnosti in njihova zdru- 
ženja ter občine samostojno planirati in samostojno odločati. S tem se seveda 
tudi zagotavlja izpolnitev osnovnih ciljev republiškega plana. 

Pri tem je zavod za planiranje računal s specifičnimi problemi in možnostmi 
izvajanja reforme v Sloveniji v okviru politike in sistemskih rešitev ter drugih 
pogojev gospodarjenja, ki jih nakazuje zvezni družbeni plan. Iz tega sledi tudi 
taka koncepcija plana kot je razvidna iz predloženega gradiva. Osnovna ambi- 
cija je stabilno naraščanje standarda s pogojem, da produktivnost narašča z ob- 
čutno višjo stopnjo kot doslej in da se ustvari približno 70 °/o porasta družbenega 
proizvoda z večjo produktivnostjo. V zadnjih štirih letih je znašal vpliv pro- 
duktivnosti približno 55 °/o. V razdelitvi tako ustvarjenega družbenega proizvoda 
se mora zmanjšati udeležba investicij, ki je bila tudi v naši republiki nenor- 
malno visoka. Spremeniti se mora njihova struktura in izboljšati kapitalni koe- 
ficient. Prav tako se mora nujno racionalizirati splošna poraba. Vse to bi dalo 
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več prostora osebni porabi, ki bo na osnovi delitve po delu osnovni činitelj za 
rast produktivnosti dela. To vse torej pomeni odločen prehod od ekstenzivnega 
k intenzivnemu gospodarjenju, kar je tudi osnovna postavka reforme, ki se ji 
morajo podrediti seveda tudi vse druge naloge družbenega plana. 

Gre za to, ali obstajajo pogoji za dosego tega cilja. Mi smatramo, da so dani 
pogoji za dosego tega cilja, ki vsebuje kvalitetne spremembe, ki jih označujemo 
običajno s »prehodom« iz ekstenzivnosti v intenzivnost«, s sistemskimi spre- 
membami, ki so začrtane v zveznem družbenem planu. Predvsem so tu spre- 
membe v deviznem in zunanjetrgovinskem režimu, ki bo odpiral zunanji trg 
in nujno silil v večje vključevanje v mednarodno menjavo. Dalje spremembe 
v formiranju in razvijanju notranjega trga, pri čemer je vključeno tudi raz- 
vijanje tržnega kapitala, dalje v politiki stabilizacije gospodarskih gibanj, pred- 
vsem preko stabilnosti dinarja kot objektivnega merila za presojo rezultatov 
gospodarjenja in smotrnosti gospodarskih odločitev, pri čemer se vprašanje 
zboljšanja ekonomskega položaja delovne organizacije in posameznika rešuje 
prvenstveno z večjo in racionalnejšo proizvodnjo in z večjo produktivnostjo, 
v postopnem zmanjševanju zaščite proizvajalnih organizacij in s postopnim 
zaostrovanjem pogojev gospodarjenja, kar mora povečati ekonomski pritisk za 
zvišanje učinkovitosti, za večjo selekcijo dobrih in slabših proizvajalcev, kar 
seveda pogojuje tudi optimalnejšo proizvodnjo. Dalje v spremembah glede 
družbenoekonomskega položaja posameznih dejavnosti kot so stanovanjsko 
komunalno gospodarstvo, izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo, zdrav- 
stveno zavarovanje in podobno, ki s temi spremembami postajajo samoupravno 
samostojnejše in tudi neposredno materialno povezane z gospodarskimi gibanji, 
posebno z naraščanjem produktivnosti in z rastjo družbenega proizvoda. 

Republiški plan mora ob upoštevanju takih splošnih pogojev računati na to, 
da bodo vsi nosilci v družbeni reprodukciji na področju gospodarstva in druž- 
benih služb v največji možni meri izkoristili dosedaj neizkoriščene možnosti in 
da bodo zato vlagali svoja sredstva prvenstveno za modernizacijo svojega po- 
slovanja in zmogljivosti ter se tako usposobili za nujno in občutno večjo med- 
narodno menjavo. Da bi se olajšali ti kvalitativni procesi, mora družbena skup- 
nost predvideti in zagotoviti reševanje nekaterih strukturnih nesorazmerij, ki 
so že doslej zaviralno vplivala na doseganje boljših rezultatov. Opuščanje reše- 
vanja teh nesorazmerij bi delno onemogočilo tudi povečanje učinkovitosti v raz- 
voju, ki je osnovni cilj reforme. Zato je popolnoma logično, da mora plan 
predvideti intervencije širše družbene skupnosti na področju izobraževanja, 
raziskovalnega dela, energetike, prometnega omrežja in tudi na področju tu- 
rizma, kmetijstva itd., o čemer govore tudi predloženi skupščinski sklepi. Glede 
na to, da je prišlo po reformi do povečanja skupnih sredstev gospodarstva in 
do zmanjšanja udeležbe družbeno-političnih skupnosti v delitvi, dobiva še prav 
poseben pomen organizirana aktivnost proizvajalcev v okviru združenj oziroma 
zbornice, pri reševanju vseh vprašanj racionalnega programiranja razvoja, nje- 
govega skupnega financiranja, organizacije raziskovalnega dela in njegovega 
financiranja, pri reševanju kadrovskih problemov itd. Ce hočemo uveljaviti 
nov način planiranja, ki mora biti bolj učinkovit kot doslej, moramo razviti 
srednje in dolgoročno planiranje v delovnih organizacijah, da bi tako vzpostavili 
mehanizem planiranja v celoti. Tak način bi dal boljšo osnovo za dogovarjanje 
o ciljih in metodah razvoja v planih družbeno-političnih skupnosti in tudi 
prispeval k učinkovitejšemu ustvarjanju teh ciljev. 
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Sprejem zveznega in republiškega srednjeročnega plana in stabilnejši si- 
stemski pogoji bodo nudili tudi osnovo za tako delo v delovnih organizacijah 
in v njihovih združenjih. Teze o osnovah sistema planiranja predvidevajo, da se 
izdelajo za nekatera specifična področja dolgoročnejši programi razvoja, ker 
je zanje srednjeročno obdobje štirih do petih let prekratko, da bi se moglo na 
podlagi srednjeročne projekcije vršiti uspešno in smotrno usmerjanje. To velja 
npr. za energetiko, izobraževanje, za znanstveno-raziskovalno delo itd. Zato 
bo seveda nujno izdelati v teku izvajanja srednjeročnega plana take dolgoročne 
projekcije, ki jih nakazujejo tudi smernice našega plana. Teze uvajajo tudi 
načelo kontinuiranega planiranja. To nudi v dogovorjenih rokih možnost po- 
daljševanja srednjeročnega plana tako, da imamo stalen srednjeročni plan. 
Hkrati pa daje tudi možnost korekcij, če nastopijo bistveno novi momenti, ki 
vplivajo na dogovorjene naloge ter na pogoje za njihovo realizacijo. Prav tako 
je možnost eksaktnejših in podrobnejših predvidevanj, predvsem pa je ocena 
medsebojnega delovanja vseh važnih činiteljev razvoja na razvoj sam otežko- 
čena v sedanjem časiu tudi iz objektivnih razlogov. Na primer, nekatera si- 
stemska vprašanja so rešena šele v načelu, imamo še vedno zamrznjene cene, 
nasproti zunanjemu trgu smo še zelo zaprti itd. V okviru kontinuiranega pla- 
niranja se bo mogoče prilagajati nekaterim novim momentom, ki jih danes ne 
moremo predvideti, kar vsekakor daje bodočemu planiranju v primerjavi z 
dosedanjimi možnostmi neke večje realnosti. 

V dosedanjem izvajanju sem se podrobneje zadržal predvsem pri konceptu 
in pri nekaterih osnovnih značilnostih srednjeročnega plana, ki ga v bistvu 
podpirajo tudi predloženi skupščinski sklepi. Iz dosedanjih razprav pa so ostala 
še vedno nerešena nekatera konkretna vprašanja. Na ta vprašanja oziroma na 
nasprotujoča si stališča in dileme je na zadnji skupni seji Republiškega in Go- 
spodarskega zbora Skupščine že opozoril predsednik odbora za družbeni plan, 
finance in proračun, tovariš Košmelj. Nasprotujoča si stališča prihajajo pred- 
vsem do izraza glede naslednjih vprašanj: stopnja rasti družbenega proizvoda, 
razmerja v delitvi družbenega proizvoda na posamezne oblike potrošnje, osebna 
potrošnja, investicije, splošna potrošnja, potrebni in možni splošni načini pre- 
livanja sredstev iz gospodarstva v družbene službe izven veljave z instrumenti 
določene delitve ter problematika razvoja manj razvitih območij v republiki. 
Zavod pripravlja informacijo, ki bo pokazala, da se ob teh in še nekaterih 
drugih vprašanjih odpirajo dileme, ki jih bo treba razčistiti do sprejetja plana. 
To informacijo bo zavod posredoval tudi Skupščini SRS. Ker smatram, da ni 
danes mogoče obravnavati vseh navedenih vprašanj in dilem, bi se omejil 
samo na vprašanje razvoja manj razvitih območij v Socialistični republiki 
Sloveniji. 

V razpravah so se, predvsem v občinah in tudi v nekaterih skupščinskih 
odborih pojavile močne zahteve po intervencijah republike v prid razvoju 
manj razvitih območij v Sloveniji. V zvezi s tem so bile izražene zahteve, da 
naj republika s svojimi sredstvi v večji meri razvija gospodarstvo in družbene 
službe v manj razvitih območjih. Sprejem takih stališč bi praktično pomenil 
zahtevo po formiranju posebnega sklada za razvoj nezadostno razvitih ob- 
močij. Razlike v stopnjah nerazvitosti med posameznimi območji Socialistične 
republike Slovenije vsekakor obstajajo. Te so doslej povzročale tudi probleme 
predvsem pri financiranju razvoja družbenih služb, v določeni meri pa tudi pri 
zaposlovanju prebivalstva. Nastaja torej vprašanje: kako v okviru obstoječega 
sistema reševati probleme? Pri tem je treba upoštevati relativno majhne raz- 
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dalje, dobro prometno povezanost Slovenije ter sodobne zahteve razvoja go- 
spodarstva. Zavod SR Slovenije za planiranje meni, da so bili z gospodarsko 
reformo ustvarjeni pogoji za hitrejši gospodarski razvoj na vseh tistih območjih, 
kjer obstoje za to ekonomski pogoji in možnosti za rentabilno nalaganje sred- 
stev. V tej smeri bo deloval tudi nov bančni in kreditni sistem, ki naj bi pre- 
lival sredstva predvsem v tiste dejavnosti, ki zagotavljajo večjo rentabilnost, 
ne glede na območja, kjer se sredstva ustvarjajo. Hkrati bo proces integracije 
in poslovnega povezovanja prav tako ugodno vplival na razvoj gospodarsko 
manj razvitih območij. Smatram, da sprejem posebnih ukrepov republike za 
pospeševanje gospodarskega razvoja v manj razvitih območjih, razen na pod- 
ročju infrastrukture, kot je razvidno iz gradiva, ne bi bil v skladu s sistemom 
in s cilji reforme. S predlaganimi oblikami pospešenega razvoja kmetijstva in 
turizma bo dana tudi osnova za hitrejši razvoj teh območij. 

Vsekakor obstajajo nekateri problemi v razvoju družbenih služb, zlasti 
šolstva. Doslej je republiški proračun reševal te probleme. Ti problemi se bodo 
odslej glede na nov sistem financiranja reševali izven proračuna, in sicer iz 
namenskih sredstev regionalnih in republiških skladov za šolstvo. Menim, da se 
bodo problemi v tem sistemu bolj smotrno in bolj uspešno reševali kot so se 
reševali doslej. Tesnejše povezovanje šolstva z gospodarskimi organizacijami 
mora zaradi večjih medsebojnih interesov, ki jih spodbuja reforma, prav tako 
prispevati svoj delež k uspešnejšemu reševanju problemov izbraževanja. Ne 
glede na to mislim, da moramo to vprašanje še pred sprejemom plana po- 
drobneje proučiti. Zavod za plan bo kot strokovni organ še podrobno proučil 
vse odprte probleme. To delo bo vsekakor olajšalo dejstvo, da bo kmalu sprejet 
zvezni družbeni plan. Imam za potrebno predlagati skupščinskim odborom in 
Izvršnemu svetu, da pomagajo pri razčiščevanju teh problemov. Na rešenih 
dilemah bo šele možno izdelati konsekventen koncept plana, ki bo predstavljal 
za vse nosilce gospodarske in družbene neaktivnosti ustreznejšo in tudi spre- 
jemljivo osnovo za koordinirano akcijo pri izvajanju ciljev gospodarske re- 
forme. 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo o predloženih smer- 
nicah. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, menim, 
da ste vsi soglasni s tem, da je komisija pripravila smernice v smislu vseh naših 
dosedanjih razprav. Zato zaključujem razpravo in dajem predlog smernic za 
izdelavo družbenega plana do 1970. leta na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne rofeoi. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Kdo je prati? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so smernice za izdelavo družbenega plana do leta 1970 v 
Gospodarskem zboru soglasno sprejete. Obveščam zbor, da je smefcnice v ena- 
kem besedilu sprejel tudi Republiški zbor na zadnji seji. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo o po- 
ročilu Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije za leto 1965. 
^ Pri tej točki prisostvuje seji član Izvršnega sveta ing. Viktor Kotnik in 
mu dajem besedo, če to želi. (Ne želi.) O poročilu je razpravljal tudi naš odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in vabim njegovega predstavnika 
k besedi. (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo o poročilu Izvršnega sveta. Kdo želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem poro- 
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čilo na glasovanje. Kdor je za poročilo Izvršnega sveta, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Gospodarski zbor soglasno sprejel poročilo Izvršnega 
sveta o njegovem delu v letu 1965. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na razpravo in 
sklepanje o predlogu sklepov v zvezi z razpravo o problematiki v gospodarstvu 
s posebnim ozirom na reformo. 

O tej problematiki je zbor razpravljal na prejšnji seji in po razpravi izvolil 
komisijo, ki je pripravila predlog sklepov. Ti sklepi so hkrati tudi nek delovni 
program in sporazum s prizadetimi organizacijami oziroma institucijami, ki jih 
sklepi navajajo. Torej so ti sklepi kolektivni predlog prizadetih organizacij in 
Gospodarskega zbora. K tej točki dnevnega reda smo povabili tudi predstavnike 
Izvršnega sveta, Gospodarske zbornice, Kreditne banke in Splošne gospodarske 
banke in jih vabim k razpravi, o kateri menim, da bi bila potrebna. Začenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovarišica Nada Beltram. 

Nada Beltram: Intenziviranje gospodarjenja je v današnjih pogojih 
mednarodne menjave mogoče doseči le s sodobno organizacijo dela. Statistični 
podatki kažejo, da produktivnost v Sloveniji ne narašča skladno z objektivno 
realnimi možnostmi in da se intenzivnost gospodarjenja v zadnjem letu ni 
bistveno spremenila. Ce skušamo poiskati opravičilo za tako stanje in rečemo, 
da so slabši rezultati nekaterih proizvodnih podjetij često tudi odraz težav 
zaradi prilagajanja gospodarstva novim pogojem, se s tako formulacijo povsem 
ne strinjam. Zdi se mi, da je naloga našega zbora, da prouči vse pomanjkljivosti 
v našem gospodarstvu, ki so zajete v predlogu sklepov z besedo »-druge po- 
manjkljivosti, ki zavirajo naš intenzivni razvoj« in da z izmenjavo mnenj 
sprejmemo tudi določena stališča in priporočila za gospodarske organizacije. 
Odločno premalo prostora daje predlog naporom za zboljšanje kvalifikacijske 
strukture zaposlenih, čeprav gospodarska reforma močno poudarja pomen kva- 
lificiranega dela. Menim, da bi moral uvrstiti naš zbor v formulacijo sklepov 
tudi naslednjo ugotovitev: v gospodarskih organizacijah je premalo odločnosti 
za rast izobrazbene ravni in kadrovske strukture zaposlenih in da nekatera 
proizvodna podjetja z avtarkično umerjeno proizvodnjo zapirajo tudi krog svo- 
jih strokovnih sodelavcev, čeprav postajata v naših prizadevanjih za intenziv- 
nejše gospodarjenje eden temeljnih predpogojev znanje in strokovnost. 

Ta predlog utemeljujem takole: Ce pogledamo podatke o tem, kolikšen del 
narodnega dohodka dajemo v te namene, vidimo, da so ti podatki za našo 
državo ugodni. Tako smo dali npr. 1964. leta, 5,0 %> od narodnega dohodka in leta 
1961 3,67 «/o. Italija je v tem času dala 3,42 '°/o narodnega dohodka in Avstrija 
2,85 «/o za te namene. Ob tej veliki skrbi družbe za večjo strokovnost pa je 
zaskrbljujoče dejstvo, da je v naši državi 55 °/o delavcev brez popolne osnovne 
šole, kar velja tudi za našo republiko, na 'drugi strani pa narašča brezposelnost 
kvalificiranih strokovnih delavcev. Proces, ki ga je načela gospodarska reforma, 
spremljajo torej nekateri negativni pojavi, češ da je mogoče gospodariti v do- 
sedanjih pogojih le z občutno manjšimi stroški — torej tudi na račun izobra- 
ževanja in zaposlovanja strokovno usposobljenih ljudi. Hkrati ugotavljamo, da 
raste število nezaposlenih strokovnih delavcev v industriji, kmetijstvu, gozdar- 
stvu, gradbeništvu in prometu. Tako je 16 tipičnih poklicnih profilov, ki zahte- 
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vajo višjo in visoko izobrazbo 50,7 '°/o neustrezno zaposlenih in 48,7'% nepravilno 
zaposlenih z visoko in višjo izobrazbo. V celotnem gospodarstvu Slovenije je 
ustrezno zaposlenih le dobrih 30 %> na strokovnih vodilnih delovnih mestih. 
Zdi se mi, da moramo prav tu iskati razloge za odpor protj novim strokovnim, 
delavcem, kot tudi v neprimernem vključevanju novih delaVcev. Borba za stro- 
kovnost postaja pravzaprav borba za vodenje, ki postavlja znanje na »rep in ne 
na glavo«. V delovnih organizacijah je bilo premalo pozornosti in odločnosti 
za uresničevanje nagrajevanja po delu tudi na delovnih mestih izven neposredne 
proizvodnje. Nagrajevanje po delu za vse delavce je bistvena potreba sedanjega 
časa, saj negiranje tega vprašanja že poraja mnoge negativne posledice. Te so 
predvsem: manjša delovna vnema strokovnih delavcev, zanemarjanje osnovnih 
delovnih obveznosti, zaslužkarstvo', iskanje dela izven delovnega mesta in v 
zadnjem času tudi odhodi v inozemstvo. Kvalifikacijska struktura brezposelnih 
kaže znatne premike v prid brezposelnih strokovnih in kvalificiranih delavcev. 
Za intenziviranje gospodarjenja je predpogoj višji nivo znanja delavcev. Na- 
ravnost paradoksno je torej dejstvo, da so iskale nekatere delovne organizacije 
možnost za svoj nadaljnji razvoj v tem, da niso sprejemale novih potrebnih 
delavcev, v zmanjševanju stroškov za štipendiranje, in celo v odpuščanju stro- 
kovnih delavcev. Po uvedbi gospodarske reforme se je povečal odstotek odpu- 
ščenih strokovnih delavcev od 14%» v juniju mesecu na 34,9®/» v decembru 
mesecu 1965. leta. To> so podatki Zavoda SRS za zaposlovanje. Ob dejstvu, da 
produktivnost v tem letu ne narašča v pričakovanih mejah, je ta podatek 
vsekakor zaskrbljujoč. Od odpuščenih strokovnih delavcev jih je sicer le malo 
brez dela, ker so odšli na delo v tujino. Čeprav je ekonomska emigracija proces, 
ki se bolj ali manj intenzivno' odvija v vseh državah in torej tudi za Jugoslavijo 
ni nikakršen nov pojav, je vendarle potrebno opozoriti na veliko število odhodov 
strokovnih in kvalificiranih delavcev na delo v tujino. V letu 1965 se je zaposlilo 
iz SR Slovenije 39,8'% več oseb v tujini kot preteklo leto. Zavod SRS za zapo- 
slovanje ocenjuje, da je odšlo v tem letu na delo v tujino 18 000 delavcev iz 
Slovenije. Med tistimi, ki so se zaposlili v tujini organizirano, je 14 % strokov- 
nih kadrov in neorganizirano kar 70 °/o. Torej ne izvažamo le surovine, marveč 
tudi kvalitetne strokovne delavce. 

Posebej moram poudariti, da narašča število kadrov, ki odhajajo na delo 
v tujino takoj po končanem šolanju. Torej ne velja potencirati neustreznosti 
profilov, ki prihajajo iz naših šol. Dosledneje in bolj učinkovito se moramo 
boriti proti obrtniški mentaliteti in drugim negativnim pojavom, ki preprečujejo 
uresničevanje pozitivnih ciljev. Ne zamerim toliko tistim, ki iščejo delo v tujini, 
čeprav se zaposlujejo raje tam, kot v krajih izven večjih središč v domovini, 
ker je med temi največ strokovnih delavcev, zamerim bolj tistim odgovornim 
ljudem v gospodarskih organizacijah, ki zaradi čuvanja lastnih pozicij raje 
ostajajo pri starem načinu proizvodnje ali celo stagnirajo. Za uspešno vključe- 
vanje v mednarodno delitev dela ni dovolj le uvrstitev med »izvoznike«, mar- 
več je treba nujno doseči višjo produktivnost dela. 

Zartorej ne vidim rešitve v zapiranju in odpuščanju strokovnih delavcev, 
marveč v načrtnem odpiranju novih delovnih mest, za uresničevanje popolnejše 
organizacije dela, v izpopolnjevanju sistema nagrajevanja po delu, predvsem pa 
doslednejšem vrednotenju umskega dela ter v smelejšem podpiranju novatoi^kih 
del in idej. 

Podpiram inciativo v predlogu sklepov, da o teh problemih, ki zahtevajo 
takojšnjo reševanje in proučitev, razpravlja naš zbor v prihodnje samostojno, 
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čeprav s tem ne odstopam od prepričanja, da je o teh problemih v predlogu 
sklepov premalo konkretnih ugotovitev in stališč. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim, če bi še enkrat ponovila kon- 
kreten predlog. 

Nada Beltram: Na 1. strani, kjer so navedeni najbolj pereči problemi 
po gospodarski reformi, naj bi dodali tudi naslednje: »v gospodarskih organi- 
zacijah je odločno premalo prizadevanja za rast izobrazbene ravni in kadrovske 
strukture zaposlenih. Nekatera proizvodna podjetja z avtarkično usmerjeno 
proizvodnjo zapirajo tudi krog svojih strokovnih sodelavcev, čeprav postajata 
v naših prizadevanjih za intenzivnejše gospodarjenje eden temeljnih predpogo- 
jev znanje in strokovnost«. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, tova- 
riš Rino Simoneti. 

Rino Simoneti: V predlogu sklepov je našteto vse, kar je v gospo- 
darskih organizacijah pomanjkljivo in temu ni oporekati — od intenzifikacije 
do širokopetezne poslovne orientacije, od kooperacije do integracije, izvoza itd. 
Na 3. strani je v 3. odstavku izražena trditev, da je edina osnova za boljšo 
oskrbo z reprodukcijskim materialom in opremo iz uvoza večji izvoz. To je 
torej edina osnova. 125. panoga je povečala izvoz za 12'%. Morala bi torej do- 
biti avans od 20 — 25 %> za uvoz na osnovi leta 1965, ko je bil le-ta zelo majhen. 
Dobila pa je le 13 °/o avansa. Če temu prištejemo še intervencijo materialnih 
rezerv, znese to še 4 °/o. Avans je v sklepu ZIS obravnavan tako, da se ga vrne 
v dveh letih in sicer zato, ker je bila kontinuiteta ob koncu leta 1965 prekinjena 
in se štejejo na deviznem računu kot priliv samo tista sredstva, kadar gre za 
fizičen izvoz in priliv po 1. januarju 1966. To se pravi, da je v izvozu finalnega 
izdelka, ki se plačuje od dveh do štirih mesecev, presledek. Intervencija ma- 
terialnih rezerv je takšnega značaja, da "se devize takoj porabijo z računov. 
Torej se ne obračunavajo na dve leti, marveč se takoj praznijo evidencijski 
računi. Tako smo ostali brez sredstev. 

Ob tem je treba povedati še nekaj o strukturi izvoza. Izvoz finalnih izdel- 
kov je izkazan od 1. januarja do 30. maja z indeksom 90, znižal se je za 10 °/o, 
izvoz surovin in polizdelkov pa je narasel na indeks 335. 2e na podlagi tega 
skromnega podatka se ne bi upal glasovati za stališče, da je edino povečan 
izvoz osnova za večji uvoz za gospodarsko organizacijo in za vsako panogo 
posebej. Ta sistem, o katerem je bilo že veliko govora, je neobjektiviziran, saj ni 
mogoče ugotoviti, kaj je kdo dobil, kajti niti družbeni organi niti statistika ne 
vedo, kaj uvažamo in izvažamo, ker je vse v rokah tistega, ki deli sredstva, to 
pa je Jugobanka. Poslovanje Jugobanke pa je tako, da moraš pristati na vse 
pogoje, ker v nasprotnem primeru preneha plačevati tudi najbolj drobne pla- 
čilne naloge za uv6z. Bolj bridkega in bolj učinkovitega sredstva si ni mogoče 
zamisliti. Če bo tak način poslovanja veljal tudi v bodoče, se zavzemam za to, 
da postanejo te zadeve javne, da se uvoz in izvoz nadzorujeta, da sekretariat 
za gospodarstvo in zbornica spremljata uvoz in izvoz po posameznih panogah 
in da se pravično urede vprašanja dodelitve, avansov, saj so v najboljših pri- 
merih pokrite potrebe po uvozu v naši panogi le z 41'%. 

» 
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Ker vsebuje predlog sklepov polno resnic in nalog, ki jih je v gospodarstvu 
verjetno res treba izvršiti, je pa treba reči, da je pa sicer tako splošen, da je 
uporaben za takšne ali drugačne razmere in ker po mojem mnenju ni podana 
objektivna ocena o pogojih poslovanja naših delovnih organizacij in kolektivnih 
podjetnikov, se zelo težko odločim, da bi glasoval za ta predlog, čeprav odobra- 
vam zadnji del predloga, ki je postavljen kot program dela Gospodarskega 
zbora. Iz teh razlogov se bom glasovanja vzdržal. 

Predsednik Leopold Krese: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovari - 
šica Ljudmila Fišer. 

Ljudmila Fišer: Predlagam, da se na koncu 4. c točke pika nado- 
mesti z vejico in doda besedilo1: »oziroma katere dejavnosti bo treba preusme- 
riti«. To dopolnilo je po mojem mnenju potrebno, ker teze nikjer ne govore 
o možnostih preusmeritve posameznih panog. Konkretnih primerov ne bom 
naštevala,.ker jih je verjetno v vsaki dejavnosti precej, opozorila pa bi samo 
na težak položaj kovinske predelovalne industrije, ker sodim, da je s to dopol- 
nitvijo dana posameznim delovnim organizacijam možnost, da najdejo same 
sebe v teh smernicah, oziramo v planu. 

Predsednik Leopold Krese: Ali želi še kdo razpravljati? (Ne javi 
se nihče.) 

Čeprav v predloženih sklepih ni mogoče predvideti konkretnih rešitev, me- 
nim, da so pozitivni, ker vsebujejo konkretne naloge, ki naj jih opravijo posa- 
mezne organizacije, Gospodarskemu zboru pa omogočajo, da se v okviru teh 
nalog poiščejo najbolj konkretne rešitve, bodisi s pomočjo ustreznih ekonom- 
skih ali drugih ukrepov, ali pa na osnovi strokovnih analiz dejanske situacije. 
O konkretizaciji teh nalog bomo sklepali tedaj, ko bodo ustrezne analize in po- 
ročila o teh nalogah izdelane in predložene Gospodarskemu zboru. Namen teh 
sklepov je torej v tem, da se k reševanju te problematike pristopi na bolj 
studiozen način, da se določijo roki za rešitev posameznih nalog itd. V tem 
vidim pozitivno vsebino teh sklepov. Seveda pa se popolnoma strinjam s tem, 
da se nekatere stvari popravijo, da sodelujemo z institucijami, ki bodo prevzele 
uresničitev programa že v času izdelave analiz in predvidevamo ukrepe na 
podlagi sugestij in razprav v naših zborih. Sodelovanje in operativno sprem- 
ljanje izvrševanja nalog naj postane metoda našega dela. 

O problematiki deviznega sistema, o kateri je govoril tov. Simoneti, bomo 
še razpravljali pri 5. točki današnjega dnevnega reda. To pa seveda ne pomeni, 
da njegovih pripomb ni treba upoštevati, ko se bodo pripravljali predlogi in 
rešitve. Po mojem mnenju je v tretjem odstavku na tretji strani poudarjeno 
predvsem, da naj se podpira večja in zanimiva proizvodnja, ki naj ima za cilj 
zadovoljiti potrebe velikega notranjega in zunanjega tržišča. Strinjam se z 
ugotovitvijo tov. Simonetija, da izvoz ne more biti samemu sebi namen, da 
nekatere proizvodne panoge ne bodo izvažale, toda v predlogu sklepov je na 
tem mestu po mojem mnenju poudarjena le misel, da mora vsaka organiza- 
cija stremeti za tem, da dela za velik trg, ki je večji kot je Slovenija, in oe 
želimo uveljaviti masovno proizvodnjo, se moramo orientirati na izvoz. Če 
gledamo naše gospodarstvo v celoti, je to edina rešitev. Tako jaz razumem ta 
odstavek, s tem ipa seveda ni rečeno, da je edini pogoj za uvoz reprodukcijskega 
materiala izvoz posamezne delovne organizacije. Ko bomo z večjim izvozom 
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dosegli boljše devizno stanje in drugačen sistem razpolaganja in prometa z 
devizami, prav gotovo ne bo moglo vzdržati načelo, da samo tisti, ki izvaža 
lahko pride do deviz. 

Tudi sam želim predlagati dva dodatna sklepa, ki sta nekako povezana 
z vprašanji, o katerih je govorila tov. Beltramova. Gre predvsem za problem 
izobraževanja in vprašanja spremljanja trga. Dovolite mi, da prečitam predlog 
sklepov v celoti, ker so nekateri sklepi spremenjeni in dopolnjeni. O posameznih 
formulacijah bi torej razpravljali v celoti pozneje: 

»Na seji Gospodarskega zbora je bilo ugotovljeno, da imamo v gospodar- 
stvu pozitivne procese razvoja v smeri intenzivnejšega gospodarjenja in pove- 
čanja produktivnosti dela. Doseženi rezultati so osnova za stabilizacijo gospo- 
darstva v skladu z intencijami gospodarske reforme. Gospodarski zbor pa je 
ugotovil poleg tega, da obstajajo določeni problemi in žarišča, ki zavirajo raz- 
voj gospodarstva. 

Gospodarski zbor meni, da so v našem gospodarstvu trenutno najbolj po- 
membni zlasti naslednji problemi: sedanja stopnja industrijske proizvodnje, 
zastoj v prodaji nekaterih proizvodov, slabši poslovni rezultati nekaterih pro- 
izvodnih skupin in podjetij in druge pomanjkljivosti, ki so često tudi odraz 
težav v prilagajanju gospodarstva novim pogojem, kot je pomanjkanje široko- 
poteznejše poslovne orientacije, da bi se izboljšani strukturi in kvaliteti pro- 
izvodov ter ustrezni politiki cen maksimalno izkoristile možnosti prodaje na 
domačem tržišču, ter da bi se obravnavalo izvoz kot osnovni faktor večje stop- 
nje rasti proizvodnje. Še vedno je v gospodarstvu močno poudarjena avtarkična 
struktura proizvodnje. Prepočasni so premiki k specializaciji in proizvodnem 
sodelovanju, v vrsti gospodarskih panog in skupin pa niso zgrajeni osnovni 
koncepti takega razvoja. To vodi često do široke neučinkovite investicijske 
potrošnje v gospodarstvu.« 

Na tem mestu bi lahko dodali predlog tovarišice Beltramove, ki pravi: 
»V gospodarskih organizacijah je premalo odločnosti za dvig izobrazbene 

ravni in kadrovske strukture zaposlenih. Nekatera proizvo<dna podjetja z avtar- 
kično, usmerjeno proizvodnjo zapirajo tudi krog svojih strokovnih sodelavcev, 
čeprav postaja v naših prizadevanjih za intenzivnejše gospodarjenje eden od 
temeljnih predpogojev znanje in strokovnost. 

Za razširitev najbolj perečih problemov je potrebno izpolniti naslednje na- 
loge: Republiški sekretariat za gospodarstvo, Zavod Socialistične republike Slo- 
venije za planiranje in Gospodarska zbornica naj ob sodelovanju ustreznih 
združenj in gospodarskih organizacij pripravijo za ustrezna gospodarska pod- 
ročja analize sedanjega stanja in koriščenja tehničnega, ekonomskega in stro- 
kovnega potenciala, analizo konceptov razvoja samih organizacij ter opredelijo 
predloge optimalnih variant razvoja. Posamezne analize naj bi služile kot 
osnova za razpravo v jesenskem programu dela Gospodarskega zbora. 

V nekaterih skupinah kovinske industrije, elektro industrije, tekstilne in- 
dustrije in še v nekaterih drugih panogah obstajajo možnosti, da se s široko- 
potezno in operativno vključitvijo v proizvodno sodelovanje, oziroma s preu- 
smeritvijo kapacitet večjega števila podjetij doseže pomembnejši obseg proiz- 
vodnje določenih že osvojenih kvalitet proizvodov, ki se dobro prodajo, tako na 
domačem kakor na tujem tržišču in obstajajo nadaljnje možnosti za razširitev 
prodaje. Hiter prehod na večje količine, smotrno koriščenje in izboljšanje dela 
razvojnih služb ter učinkovita prodajna organizacija v politiki nizkih cen 
lahko vodi do resnejšega uveljavljanja na domačem in tujem tržišču. Nujna je 
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pomoč zbornice in združenj, da se izdelajo ustrezni programi za skupine pod- 
jetij, katerih proizvodnja je perspektivna. Na ta način bomo z razširitvijo do- 
ločenih poslov in specializacijo proizvodnje hitreje in bolje izkoristili razpo- 
ložljive kapacitete, dosedanje dosežke in strokovni kader. Iniciator za takšno 
akcijo mora biti vsekakor Gospodarska zbornica, ki naj pripravi do konca 
leta analizo in predloge za najvažnejše industrijske skupine. Na osnovi teh 
proučitev bo mogoče še boljše skupno koriščenje investicijskih sredstev na 
tistih področjih razvoja posameznih gospodarskih skupin, ki v največji meri 
ustrezajo dolgoročnim interesom organizacij, ki so povezane v teh skupinah. 
Pri tem je treba doseči aktivno sodelovanje bank, združenj in drugih organov 
ter zagotoviti postopnost vlaganj in koncentracijo izgradnje velikih proiz- 
vodnih zmogljivosti, zlasti pa modernizacijo tehnoloških procesov. Zago- 
toviti moramo, da se takšni koncepti investicijskih vlaganj uskladijo z naje- 
manjem domačih in inozemskih kreditov za tiste naložbe, ki bodo izboljšale 
strukturo proizvodnje in usposobile organizacije za konkurenco na tržišču. To 
naj bo osnovna orientacija bankam, gospodarski zbornici in pristojnim uprav- 
nim organom za njegovo sodelovanje pri izdelavi oblik financiranja. Prav tako 
moramo stremeti, da se kooperacija postavi na bolj čvrste in dolgotrajnejše 
temelje. Osnovni elementi kooperacije pa naj bodo medsebojno zaupanje, kolek- 
tivna odgovornost in medsebojna ekonomska odvisnost. 

V zvezi s pomanjkanjem določenih surovin reprodukcijskega materiala, 
zlasti še uvoženega, kar se še pogosto navaja kot vzrok zmanjševanja proiz- 
vodnje in težav v poslovanju, je potrebno ugotoviti, da se je v glavnem pre- 
skrbljenost izboljšala, da je bila v okviru sedanjega sistema participacije pod- 
jetij na deviznih sredstvih, pridobljenih z uvozom, dosežena nekoliko večja 
stabilnost v oskrbovanju z uvoženimi surovinami in repromaterialom. 

Gospodarski zbor je mišljenja, da se je pri reševanju tega problema osre- 
dotočiti zlasti na naslednje naloge: izboljšati je potrebno strukturo in kvaliteto 
proizvodov, s katerimi je mogoče poleg povečanja na domačem tržišču doseči 
zlasti boljše rezultate v izvozu, kar je edina osnova za boljšo oskrbo z repro- 
dukcijskim materialom in opremo iz uvoza. Čimbolj je treba izkoriščati možno- 
sti domačih virov surovin reprodukcijskega materiala z raznimi oblikami koope- 
racije, s sodelovanjem v investicijah, z ustrezno delitvijo deviznih in ekonom- 
skih učinkov, s proizvodnimi partnerji in podobno. 

Gospodarska zbornica naj preko združenj in preko drugih činiteljev pripravi 
ekonomsko analizo, ki bo podlaga za čimbolj še oblike kooperacije in poslovnega 
sodelovanja v cilju ustanavljanja velikih proizvodnih kapacitet. 

Prevelike zaloge surovin in reprodukcijskega materiala pa tudi nedokon- 
čanih ali končnih izdelkov v nekaterih podjetjih postajajo ob nujno zaostreni 
kreditni politiki vzrok resnih težav z obratnimi sredstvi, ki onemogočajo često 
celo nabavo nujnega reprodukcijskega materiala. Ta problem in trenutno neu- 
strezno razporeditev surovin in reprodukcijskega materiala je potrebno reše- 
vati poslovno, ne pa s pritiskom na dodatne bančne kredite. Tudi pri reševanju 
tega problema imajo pomembno vlogo zbornice ter poslovna združenja. 

Po razmeroma ugodni dinamiki izvoza v prvih mesecih letošnjega leta, kar 
se je odrazilo tudi v izboljšani stopnji rasti industrijske proizvodnje, je prišlo 
v zadnjem času do delnega zastoja. Ce hočemo doseči večji porast proizvodnje, 
bi se moral delež izvoznih proizvodov v skupni proizvodnji, ki sedaj znaša 14%, 
še bistveno povečati. Vedno bolj je potrebno sodelovanje proizvajalcev od su- 
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rovine do finalnega proizvoda in intenzivnejša usmeritev na izvoz finalnih 
proizvodov. 

Povečanje izvoza in to zlasti na konvertibilna področja je nujno tudi z vi- 
dika vključevanja v mednarodno menjavo na osnovi sodobne tehnične oprem- 
ljenosti. V zvezi z uvozom in izvozom ter deviznim režimom bosta republiški 
sekretariat za gospodarstvo in Gospodarska zbornica pripravila kompleksno 
analizo rezultatov in možnosti vključevanja gospodarstva Socalistične republike 
Slovenije v mednarodno menjavo, in sicer v pogledu izvoza proizvodov, stori- 
tev naše gradbene operative in projektantskih organizacij, kakor tudi v pogledu 
uslužnostne dodelave proizvodov za tuje partnerje in podobno. Republiški se- 
kretariat za gospodarstvo in Gospodarska zbornica bosta v sodelovanju z ban- 
kami ugotovila sedanje oblike in rezultate ter možnosti skupnega vlaganja de- 
viznih sredstev iz amortizacije in retencijske kvote zlasti za bolj učinkovito 
postopno modernizacijo proizvodnje. 

V zvezi z novim deviznim režimom in novim zunanjetrgovinskim sistemom 
naj Republiški sekretariat za gospodarstvo in Gospodarska zbornica pripravita 
analizo gospodarstva v novih pogojih ter predlog za čim uspešnejše prilagaja- 
nje predvidenih sistemov, o čemer bo Gospodarski zbor razpravljal na eni izmed 
prihodnjih sej. 

Glede na pomembno problematiko stanovanjskega gospodarstva, gradnje 
stanovanj in urbanistične ureditve bo pripravil Republiški sekretariat za urba- 
nizem posebno poročilo, s konkretnimi predlogi predpisov, o katerem bo Gospo- 
darski zbor razpravljal v mesecu septembru. 

Rešitev teh nalog zahteva tudi skrb za nenehno strokovno izpopolnjevanje. 
Zato bosta Republiški sekretariat za delo in Gospodarska zbornica pripravila, 
predlog za ustrezno organizacijo stalnega izobraževanja vodilnega kadra v 
gospodarstvu, tako v pogledu vodenja organizacije, uvajanja najnovejših 
sodobnih tehnoloških dosežkov, zniževanja proizvodnih stroškov, analiziranja 
tržišča, vključevanja v mednarodno menjavo in talko dalje. Tak program bosta 
predložila v razpravo Gospodarskemu zboru najkasneje novembra tega leta. 

Pri proučevanju gospodarskih gibanj po reformi Gospodarski zibor posebej 
poudarja, da je izredno pomembno, da Gospodarska zbornica pripravi in pred- 
loži Gospodarskemu zboru najkasneje do konca tega leta predlog organizacije 
za spremljanje gibanj svetovnega gospodarstva s posebnim poudarkom na tržne 
razmere tako doma kot v inozemstvu. 

Prilagajanje gospodarstva novim pogojem gospodarjenja, ki zahteva odločne 
kvalitetne premike v tehnologiji, organizaciji dela in kadrovskem sestavu, je. 
v mnogih podjetjih še prepočasno in neučinkovito, predvsem zaradi oportuni- 
stičnega odnosa do tehnične in organizacijske modernizacije zaposlovanja in 
vrednotenja vloge strokovnjakov v sodobnem gospodarstvu. Ti problemi so 
odločilno povezani s perspektivo slovenskega gospodarstva, zato zahtevajo ta- 
kojšnjo reševanje. Republiški sekretariat za delo bo v sodelovanju z Republi- 
škim sekretariatom za gospodarstvo in Gospodarska zbornica pripravil analizo 
stanja strokovnega kadra gospodarskih organizacij, stanja in dela razvojnih 
služb, zlasti v osrednjih podjetjih posameznih gospodarskih grupacij ter pre- 
gled povezave gospodarstva z raziskovalnimi ustanovami. Tako bo o tej pro- 
blematiki Gospodarski zbor lahko razpravljal še pred zaključkom tega leta. 

Navedeni sklepi so hkrati tudi program Gospodarskega zbora za II. pol- 
letje 1966.« 

Besedo ima tovariš Rino Simoneti. 
9 
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Rino S im o n e t i : S tem da sem, tovariš predsednik, tovariši in tova- 
rišice poslanci, opozoril na oskrbo z reprodukcijskim materialom je bil prav- 
zaprav moj namen dosežen. Hotel sem odgovoriti tistim vplivnim subjektivnim 
dejavnikom, ki iščejo vzroke za nazadovanje v štirih panogah slovenske indu- 
strije predvsem v subjektivnih silah in nekritično ponavljajo »izvažaj pa boš. 
imel reprodukcijski material«, tako kot bodo vneto po sprejemu novega divez- 
nega režima znali kritizirati vse subjektivnosti in anomalije, ki jih je ta devizni 
režim ustvarjal. Ce se na tretji strani namesto »edina osnova« napiše, »pove- 
čuje možnosti za boljšo oskrbo z reprodukcijskim materialom in opremo izvoza«, 
se s formulacijo zadovoljujem. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? Če to prav razumem 
ne zahtevaš nove formulacije. 

Rino Simoneti: Na tretji strani naj se drugi odstavek popravi tako, 
da bo razumljivo, da izvoz ni edina osnova za oskrbo z reprodukcijskim materia- 
lom, ampak le .povečanje možnosti za boljšo oskrbo z reprodukcijskim materia- 
lom. Izvoz ni niti danes edina osnova, še manj pa bo v novem deviznem sistemu. 

Predsednik Leopold Krese: Dopolnitev, ki jo predlaga tovariš Simo- 
neti, je po mojem mnenju v redu in mislim, da se z njim lahko strinjamo. 

Besedo ima tovarišica Ljudmila Fišer. 

Ljudmila Fišer: Predlog .pod točko 4 predvideva tudi posebne ele- 
mente, torej tudi možnost preusmeritve kooperacije. Zadovoljna sem s tem 
predlogom. 

Predsednik Leopold Krese: Želi še kdo besedo? 

Miloš Kobe: Tovarišica ima v mislih, če prav razumem, smernice, o 
katerih smo razpravljali že v prejšnji točki. Da ne bo nejasnosti, ona pledira 
za tem, da bi se v točki 4 c smernic formulacija dopolnila. To točko smo že 
absolvirali in ne gre za predlog sklepa. Toliko v pojasnilo. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim, ali želi še kdo besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ker se nihče ne javi, dajem sklepe zbora v zvezi z razpravo o proble- 
matiki v gospodarstvu s posebnim oziroma na reformo na glasovanje. Kdor je 
za predlog sklepov, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Hvala. Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so smernice in s tem tudi program dela Gospodarskega 
zbora sprejeti. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na informacijo 
o pripravah zakonskih predpisov o deviznem in zunanj etrgovinskem sistemu. 

Kot gradivo k tej točke ste prejeli izvleček tez komisije Zvezne skupščine 
za sistem financiranja ekonomskih odnosov z inozemstvom, zveznega sekreta- 
riata za finance in Narodne banke. Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej 
točki določil člana Izvršnega sveta Draga Flisa, ki bo obrazložil stališča Izvrš- 
nega sveta do teh problemov. 
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Drago F 1 i s : Tovariši poslanci in poslanke, poskušal bi dati prerez 
sedanje faze reševanja tistih nalog, ki jih je posebna komisija sprejela na osnovi 
tez za izdelavo deviznega in zunanjetrgovinskega režima. Povzetek tez ste dobili 
kot osnovo za današnjo razpravo. Na osnovi teh tez je namreč pri ZIS formi- 
rana posebna komisija, ki ima nalogo izoblikovati zakonske in druge predpise, 
ki naj celotno kompozicijo pogojev in predpisov za vključevanje jugoslovan- 
skega gospodarstva v mednarodno -delitev dela komponiraj o v sinhroniziran, 
konstanten in stabilen instrumentarij. V komisiji sodelujejo poleg zveznih 
organov in predstavnikov republik, tudi predstavniki zveznih sindikatov in 
zvezne gospodarske zbornice. Delo samo je razdeljeno na devizni režim in na 
zunanjetrgovinski režim. Na tej nalogi delajo številne grupe, ki poskušajo na 
osnovi tez izdelati posamezne predpise. 

Pred komisijo stoji naloga, da osnove, ki jih dajejo teze, izoblikujejo v take 
zakonske in druge predpise, ki bodo kot sestavni del celotnega gospodarskega 
sistema pospešili postopen, toda dinamičen proces liberalizacije v mednarod- 
nih plačilnih odnosih in v blagovni menjavi s tujino. 

Treba je ugotoviti, da je bilo vse delo na urejanju tega področja ob reformi 
lansko leto odloženo deloma zaradi njegove kompleksnosti, deloma pa tudi 
zato, keip je bilo potrebno na rezultatih krajšega obdobja ugotoviti delovanje 
vsaj osnovnih ukrepov gospodarske reforme in videti, kako naj se uredi pro- 
blematika našega vključevanja v mednarodno delitev dela. 

Ugotoviti moramo, da sedanja ureditev te problematike skoraj izključno 
temelji na deviznem instrumentariju in da je bila v preteklih letih funkcija 
zunanjetrgovinskega režima praktično zreducira na nekatera določila, ki jih 
uporabljajo zvezni organi v obravnavanju nekaterih specifičnih področij in pa 
področij blagovne izmenjave s tistimi deželami, s katerimi poslujemo na osnovi 
klirinškega načina plačevanja in blagovnih list. 

Vsebina tez je, prvič, da se s pomočjo predpisov decentralizira devizno po- 
slovanje in da se v devizno poslovanje vključi širša mreža pooblaščenih bank; 
drugič, da se odstopi od načela obvezne cesije deviz; tretjič, da se izoblikuje 
režim, ki bo imel trajen značaj in s katerim bo mogoče uveljaviti princip po- 
stopno vse svobodnejših oblik vključevanja v mednarodno delitev. 

Zaradi lažjega prikaza dosedanjega dela pri izdelavi predlogov, ki naj 
uredijo to materijo, bi se zadržal najprej na področju deviznega režima. Na tem 
področju gre za popolnoma nova zakonska določila. Urediti je treba principe 
tekočega plačanja s tujino', vprašanja kreditnih odnosov, tako v pogledu naje- 
manja kot odobravanja kreditov, odločiti se za druge sodobnejše in učinkovi- 
tejše oblike koriščenja tujega kapitala in končno urediti vprašanje deviznih 
rezerv, ki je bilo v preteklem obdobju popolnoma neurejeno. 

Na področju zunanjetrgovinskega režima gre za predpise, ki jih naj urejuje 
ZIS na osnovi pooblastil, ki bodo izhajala iz zakona o deviznem režimu in pa 
nekaterih drugih že uveljavljenih zakonov. V pogledu zunanjetrgovinskega re- 
žima se izhaja iz izhodišča, da se čim jasneje definira dejansko liberaliziran 
izvoz in uvoz pri seveda nujnih omejitvah, posebno v začetku. Način in metode 
omejevanja, predvsem uvoza, ki bo širše kot pri izvozu, pa se morajo čirribolj ob- 
jektivizirati in uskladiti s praktičnimi poslovnimi interesi, gospodarjenja. Posebno 
področje problemov je način ureditve zaključevanja bilateralnih sporazumov 
in blagovnih list. Ne da bi se podrobneje zadržal na področju deviznega režima, 
vas obveščam, da smo v dosedanji fazi imeli že v obravnavi osnutek oziroma 
načrt zakona o deviznem poslovanju, v katerega je vgrajeno posebno poglavje 

9* 
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o deviznih rezervah in ,pa prednacrt zakona o kreditnih poslih s tujino. Ta dva 
zakona vsebujeta dve pomembni določili iz ostalih dveh področij, ki sem jih 
pravkar omenil, to je, da naj se pripravi zvezni predpis o zavarovanju in refi- 
nanciranju izvozno-kreditnih poslov, in drugič, da naj se pripravi poseben 
zakon o pogodbenih odnosih med tujimi in domačimi gospodarskimi organiza- 
cijami, katerih cilj je skupno poslovanje s tem, da je že v obstoječem načrtu 
zakona o deviznem poslovanju predvideno določilo o pravici transfera za 
dohodek, ki ga tuja pravna oseba doseže iz sodelovanja z domačimi gospodar- 
skimi organizacijami. 

Se podrobnosti o osnutku zakona o deviznem poslovanju, oziroma načrtu 
zakona o deviznem poslovanju. Popolnejša in kompleksna ocena celotnega za- 
kona je v tej fazi še nekoliko težka, ker gre za vrsto določil, za katere se po- 
oblašča ZIS in ki bodo dali dokončno fiziognomijo temu zakonu. Ta določila pa 
za enkrat še niso prišla na dnevni red komisije. Komisija jih bo obravnavala 
v prihodnjih dneh. 

Nekatera glavna načela tega zakona so v svojih osnovnih oblikah že uskla- 
jena v komisiji. Ta osnovna načela bi bila naslednja: 

Izhodišče zakona je, da je repatriacija z izvozom ustvarjenih deviz v prin- 
cipu obvezna v določenem roku. Izjeme so predvidene v primerih, ko gre za 
investicijska dela v tujini ali za skupen poslovni nastop naših podjetij v 
inozemstvu, o čemer bi pozneje nekoliko več povedal. 

Drugo izhodišče je odstopanje od obvezne cesije deviz, na kateri sloni 
tretje načelo, da imajo gospodarske organizacije pravico do deviznih računov. 

Naslednje pomembno načelo je, da plačilni promet s tujino opravljajo po- 
oblaščene banke, ki pa izpolnjujejo določene pogoje, ki jih predpiše ZIS. 

Nadaljnje načelo je prepoved sklepanja prodajno-nabavnih pogodb med 
domačimi gospodarskimi organizacijami v devizah. Izjema se nanaša le na tisti 
del deviznih sredstev, s katerimi po določilih tega zakona gospodarske organi- 
zacije svobodno razpolagajo, kadar gre za medsebojno sodelovanje ali koope- 
racijo posameznih gospodarskih organizacij, ali grupe gospodarskih organizacij. 
Za ta sredstva se je že udomačil izraz retencijska kvota. 

Naslednje pomembno načelo zakona je upoštevanje dveh vsebinskih lastno- 
sti deviz, in sicer devize kot obratna devizna sredstva in pa lastna devizna 
sredstva, to so tista, s katerimi samostojno razpolagajo gospodarske organizacije. 

Narodni banki zakonski predlog nalaga odgovonost, da skrbi za devizno 
likvidnost države kot celote. V tem smislu predvideva zakon določena poobla- 
stila za Narodno banko. Pooblastila se nanašajo na pravico odkupa obratnega 
dela deviz, ki so na deviznih računih gospodarskih organizacij, ali pa so kot 
obratna sredstva naložena pri pooblaščenih bankah. Nadalje so v izključni kom- 
petenci Narodne banke vsa zasebna devizna sredstva, to so tista sredstva, ki 
izvirajo iz privatnih virov, osebnih virov in imajo likvidnostni karakter. Na- 
rodna banka lahko sicer pooblasti posamezne banke za menjalniške in podobne 
storitve, vendar pa je to področje deviz popolnoma v njeni kompetenči. Poleg 
tega pa je Narodna banka dolžna oskrbovati pooblaščene banke z devizami 
v skladu z deviznim režimom. Gospodarske organizacije in pooblaščene banke 
imajo na osnovi tega deviznega režima pravico zahtevati izplačila v deviznih 
sredstvih na osnovi polaganja 'dinarske vrednosti. Ta devizni režim predstavlja 
v bistvu tri kategorije: ena, ki pomeni popolno svobodo v plačevanju. Za ta 
del plačil v inozemstvu ima gospodarska organizacija pravico zahtevati, ko 
položi dinarsko vrednost, kakršnokoli takojšnje plačilo v inozemstvu. 
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Obstajajo tri ali morda v definitivni formulaciji štiri oblike omejevanja 
plačilnih nalogov, ki slonijo na principu deviznih kvot ali kontingentov, bla- 
govnih kontingentov in uvoznih dovoljenj. Plačila imajo pravico zahtevati go- 
spodarske organizacije in pooblaščene banke na podlagi vplačane dinarske 
protivrednosti in določenega dokazila, da so dosegle pravico, da v okviru teh 
omejitev izvršijo dojočen uvoz oziroma izplačilo. Poleg tega je v okviru tega 
režima predvideno pooblastilo Zveznemu izvršnemu svetu, da za določene go- 
spodarske grupacije predvidi sistem vezave izvoza z uvozom, vendar samo 
v okviru blaga, ki je pod regularnim oziroma omejevanim režimom uvoza. 
V zakonodaji je predvidena devizna amortizacijska kvota, katere količina še ni 
določena, je pa predvidena pravica za združevanje teh sredstev s tistimi, ki jih 
v predhodnem obdobju gospodarska organizacija ni odkupila. V prejšnjih reži- 
mih je samo vsakoletni kvantum predstavljal pravico gospodarske organizacije, 
da dobi devizna sredstva na predpisano kvoto. Sedaj je predvidena možnost 
združevanja teh sredstev. 

Drugo izhodišče je, da bi se predpisana devizna kvota amortizacije izraču- 
navala na osnovi predpisane minimalne amortizacije. O tem bom pozneje spre- 
govoril več. 

Daiie se predvideva, da se pooblasti ZIS, da predpiše pogoje o tem, da je 
določena gospodarska organizacija pretežni izvoznik le, če izpolni te pogoje. 
Prednost za take gospodarske organizacije bi bila v tem, da zanje režim deviz- 
nih kvot ne bi veljal kot omejitev, ampak bi se uveljavil isti režim kot se 
predvideva za poslovanje z lastnimi deviznimi sredstvi. 

Nadalje je v zakonu določena materialna osnova devizne kreditne sposob- 
nosti gospodarske organizacije in pa pooblaščene banke. To so: del lastnih 
deviznih sredstev, retencijska kvota in pa devizna sredstva, izračunana na 
osnovi amortizacijske kvote. 

V zvezi s tekstom načrta zakona o deviznem poslovanju so še neusklajena 
nekatera vprašanja, ker še posamezna določila niso bila predložena, ali pa, ker 
v komisiji še niso bila dosežena popolnoma enaka stališča. Odprta vprašanja 
so predvsem tale: Del deviz, ki jih ZIS določi kot del, s katerimi gospodarske 
organizacije samostojno razpolagajo, to se pravi retencijska kvota. V tezah 
je zastopano' stališče, da naj se retencijska kvota določa progresivno, diferen- 
cirano, odvisno od stopnje udeležbe izvoza v odnosu na celotno realizacijo go- 
spodarske organizacije. Vendar to določilo v tekstu načrta še ni prišlo dovolj 
jasno do izraza, so pa sprejete pripomibe, ki bodo verjetno v nadaljnjem tekstu 
uveljavljene. 

Naslednja neusklajenost glede retencijske kvote je vprašanje prednosti, ki 
naj jo izvozniki, to se pravi posestniki retencijskih kvot, oziroma lastnih de- 
viznih sredstev, uživajo pri omejenih količinah uvoza, pri posameznih kvotah, 
ko gre za blagovni kontingent. Ker v deviznih kontingentih oziroma kvotah 
omejitve ne veljajo za lastna devizna sredstva, je .posebej važno določilo, ki naj 
izvoznikom omogoči določeno prednost pri udeležbi v blagovnih kontingentih. 
To določilo še ni prišlo dovolj do izraza in je še nadalje predmet razprav. Glede 
amortizacijske kvote je bilo predlagano, da naj se amortizacijska kvota ne 
izračunava na osnovi predpisane minimalne amortizacije, ampak na osnovi 
dejansko vplačane amortizacije, ker je dinamika trošenja osnovnih sredstev 
različna, in so zelo različne potrebe po rekonstrukciji in modernizaciji. Predlog' 
še ni popolnoma sprejet in še ni postal sestavni del teksta načrta. Načelna 
razprava se še vedno vodi o liberaliziranem uvozu. Po nekaterih stališčih je 
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liberaliziran, svoboden ves tisti uvoz, za katerega ni kvantitativnih ali pa de- 
viznih omejitev v načelu. Nekateri člani komisije so zastopali stališče, da dolo- 
čena struktura deviz, kot edino možno plačilno sredstvo, v bistvu ni omejitev. 
Drugi del komisije stoji na stališču, da je treba jasno razmejiti popolnoma svo- 
boden uvoz, ki ni omejevan z nikakršnimi instrumenti in ni vezan na struk- 
turo deviz. Predpisovanje strukture deviz, s katerimi se lahko neomejeno uvaža, 
pomeni v bistvu omejitev, zato naj se tudi ta del uvoza obravnava pod določili 
omejenega uvoza. Prav tako v načrtu zakona še ni ustrezno oblikovano do- 
ločilo glede industrijske kooperacije. Predlaga se, da naj se ne glede na bla- 
govni režim neomejeno vršijo medsebojna plačila na principu medsebojno 
uravnoteženih količin proizvodov, in da to sodi v določila deviznega zakona. 
Glede ostalih določil npr. carine in drugih kvalitativnih instrumentov je treba 
reči, da niso predmet tega zakona. 

Nadalje še ni jasno definirano področje režijskih stroškov, stroškov po- 
slovanja in reklame. V načelu se to področje obravnava kot področje svo- 
bodnega plačevanja. Obstajajo pa še določene težnje, da se nekatere oblike teh 
stroškov vendarle na določen način omejujejo. 

Nadalje niso še razčiščena prehodna določila. Prvotni tekst prednacrta 
zakona o deviznem poslovanju je poskušal formulirati ta del problematike. 
Formulacije pa niso bile najboljše. Zato je komisija določila posebno grupo 
strokovnjakov, ki naj izdelajo nov predlog. Komisija novega predloga še ni 
obravnavala. Vsebina prehodnih določil, o katerih je razpravljala komisija, pa 
je v glavnem ta, da gre za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sedanjih po- 
godbenih odnosov med gospodarskimi organizacijami in Jugobanko oziroma 
kmetijsko banko1, pri čemer naj se na ustrezen način uredi problem prehoda 
od sistema avansov na sistem kreditov, ki iga je posebna komisija ZIS ob- 
ravnavala letos spomladi v tem smislu, da bo rok ustrezen in sprejemljiv za 
gospodarske organizacije. 

V deviznem zakonu je še nekaj področij in določil, ki so morda manj po- 
membne. Posebno poglavje o deviznih rezervah določa, da imajo devizne re- 
zerve dve kvaliteti: stalne devizne rezerve in tekoče devizne rezerve. Zakonski 
predlog predvideva, da ima izključno kompetenco v izvajanju posameznih 
določil s tega področja Zvezna skupščina. Prav tako ni bilo bistvenih razlik 
v stališčih glede kontrole in kazenskih določil. 

Naslednji zakonski tekst, ki ga je komisija obravnavala, je bil zakon o kre- 
ditnem poslovanju s tujino. Komisija je obravnavala šele prednacrt zakona, 
v nekaj dneh bo komisija razpravljala o novem tekstu, zaradi tega bi ta zakon- 
ski predpis nekoliko (krajše obdelal. 

Tekst ureja najemanje in odobravanje kreditov in predvideva, da v direktne 
kreditne odnose s tujino lahko stopajo gospodarske organizacije, pooblaščene 
banke in Narodna banka. Osnova za sklepanje kreditnih odnosov s tujino je 
lastna kreditna sposobnost. Glede najemanja kreditov v tujini je ta materialna 
osnova določena v že omenjenem delu zakona o deviznem poslovanju. Na- 
tančnejše pogoje o najemanju kreditov in sklepanju kreditnih odnosov je po- 
oblaščen izdati ZIS. 

V prednacrtu je bilo še vrsta vprašanj nerazčiščenih in neusklajenih, zato 
želim opozoriti samo na nekatera: - 

Zakon naj bi že vnaprej določil institucionalno plat zavarovanja in refi- 
nanciranja izvozno-kreditnih poslov. V prvotnem tekstu je ta problematika 
urejena na način, da zavarujejo izvozno kreditne posle lahko zavarovalni za- 
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vodi in pa banke, ki bi jo določil posebni zvezni predpis. Komisija take for- 
mulacije ni mogla sprejeti. Večina članov komisije meni, da to ne more biti ena 
od poslovnih bank in da je tako institucijo treba določiti s posebnim zveznim 
predpisom. 

Drugo pomembnejše vprašanje je vprašanje materialne zveze med naje- 
manjem kreditov in ustvarjanjem dinarskih sredstev za kreditiranje izvoza 
naše opreme in blaga ter izvajanje investicijskih del v tujini. V posebnem za- 
konu je predvideno določilo, da je za vsako najemanje kreditov v tujini dolžna 
gospodarska organizacija vplačati določen odstotek dinarskega depozita. V pred- 
načrtu se predlaga, naj bi ta depozit znašal 10 % vrednosti odobrenega po- 
sojila. To določilo je bilo v načelu odbito in se še razpravlja o tem, ali je tako 
določilo, ki v bistvu podražuje kredite, najete v inozemstvu, sploh -umestno, če 
ima ZIS pooblastilo, da s predpisovanjem pogojev za sklepanje posojil lahko 
vpliva na obseg najemanja teh kreditov. 

Drugi del neusklajenih stališč je načelno vprašanje o depozitih zbranih di- 
narskih sredstev in njihovega namena. V prednacrtu zakona je bilo predvideno, 
da se na tak način zbrana dinarska sredstva lahko uporabijo za kreditiranje 
izvoza opreme. Dobršen del komisije je smatral, da je tako določilo nespre- 
jemljivo, ker spreminja ekonomski instrument v fiskalni instrument, ki ne 
bo vplival na omejevanje najemanja zunanjih kreditov, ampak bo povzročil 
zbiranje dinarskih sredstev za kreditiranje opreme. 

V prednačrtu so še dokaj pomanjkljivi in nejasni predlogi glede pooblastila 
Narodni banki, da izdaja garancije o kreditnih poslih pooblaščenim bankam. 
Gre za problem premostitve določenega dejanskega stanja, ko gospodarske or- 
ganizacije, kot tudi pooblaščene banke, v določenem obdobju ne bodo mogle 
dokazovati tujemu partnerju lastne kreditne sposobnosti. V takih upravičenih 
primerih naj bi Narodna banka več ali manj iz psiholoških razlogov interve- 
nirala s svojo garancijo. Ta določila so dokaj nejasna. Sprejeto je bilo stališče, 
da se o teh določilih predloži novo besedilo. 

Še nekaj besed o prehodnih določilih. 
Izhodišče v prehodnih določilih je, da naj se do uveljavitve novega zakona 

vse obstoječe obveznosti uredijo na osnovi poprej sklenjenih pogodb. Pred- 
ložen pa je tudi dopolnilni člen, ki tudi v teh poslih skuša na določen način 
angažirati retancijske kvote gospodarskih organizacij za odplačilo. Del ko- 
misije meni, da je tako določilo nesprejemljivo in da je treba ostati pri načelu, 
ki izhaja iz osnovnega člena prehodnih določil. 

Glede zunanjetrgovinskega režima ni pričakovati novih zakonskih določil. 
Gre za pooblastila, ki bi jih Zvezni izvršni svet imel na osnovi zakona o de- 
viznem poslovanju in pa na osnovi že obstoječih zakonov, ki obravnavajo pro- 
blematiko zunanjetrgovinske menjave. Osnovno določilo zakona o deviznem 
poslovanju pooblašča v svojem 21. členu Zvezni izvršni svet, da ta določa kvan- 
titativne omejitve uvoza. Ob tem pa formulira tudi dve obveznosti Zveznega 
izvršnega sveta: 

1. da mora pri določanju kvantitativnih omejitev stalno težiti k zmanjše- 
vanju omejevanja in 

2. da mora omejitve objavljati v skladu s poslovnd logiko gospodarskih or- 
ganizacij. V prvotnem tekstu je bila tale formulacija: »po pravilu pred koncem 
leta za naslednje leto«. Pripombe so bile, da mora biti to določilo bolj elastično 
in mora upoštevati predvsem poslovne cikluse. Dokončne formulacije torej še 
ni, po mojem mnenju pa je važno, da tudi zakon tako obveznost predvideva. 
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Toliko glede kvantitativnih instrumentov in osnovnih sestavnih delih za- 
konskega predloga. 

Blagovni režim proučuje vrsta strokovnjakov, kjer sodelujejo tudi pred- 
stavniki iz naše republike. Delo je v glavnem razdeljeno na proučevanje treh 
osnovnih področij. Prvo področje obsega kvantitativne instrumente, o katerih 
sem pravkar govoril; drugo kvalitativne instrumente, to je problematiko carin, 
premij, davčnih olajšav, tarif; tretje pa proučuje izhodišča, da bi se na podlagi 
kvantitativnih in kvalitativnih instrumentov izdelal celovit, zaokrožen in po- 
slovno čimbolj sprejemljiv instrumentarij regionalne usmerjenosti. To se pravi, 
proučevanje celotne problematike izvrševanja obveznosti, ki jih družba prevze- 
ma na osnovi blagovnih list ter mednarodnih trgovskih in idrugih ekonomskih 
pogodb. Izhodišče tega proučevanja je, kako in na kakšen način prevzemati 
obveznosti v imenu gospodarstva in družbe in kateri so instrumenti, ki bodo 
omogočili sprejete obveznosti realizirati. 

Omenim naj še instrument, ki sicer ni neposredno na dnevnem redu ko- 
misije za izdelavo zakonskih predlogov s področja problematike, o kateri sem 
zdaj govoril, je pa na svoj način pomemben. Zvezna skupščina bo v kratkem 
sklepala o predlogu zakona o spremembah zakona o prometu blaga in 
storitev s tujino. Predlog zakona je obravnavala posebna komisija za blagovni 
promet Zvezne skupščine že pred dvema mesecema. Komisija je predlagala 
spremembe že obstoječega zakona o prometu blaga in storitev s tujino. Ta 
instrument še vedno vsebuje določila, ki so značilna za dosedanji zunanjetr- 
govinski in devizni režim. S predvidenimi spremembami se predlaga, da se 
neposreden vpliv in vmešavanje administracije zmanjša. V tem pogledu po- 
meni predlog korak naprej. Nadalje je predlog pomemben tudi zaradi tega, ker 
bistveno spreminja položaj proizvajalnih organizacij glede formalnih pogojev, 
ki jih morajo izpolnjevati za zunanjetrgovinsko poslovanje. Kljub temu, da ima 
ta zakonski predlog še veliko slabosti, pa vendarle odpira proces povečanja vpli- 
va ekonomskih zakonitosti na oblikovanje naše zunanjetrgovinske operative. 

Tovariš predsednik, s tem zaključujem svojo informacijo', v razpravi pa 
bom skušal odgovoriti še na vprašanja, ki jih bodo zastavili tovariši poslanci. 

Predsednik Leopold Krese: Namen te informacije ni, da bi naš 
zbor razpravljal in sklepal o zakonskih predlogih, ki jih pripravlja Zvezna skup- 
ščina, Vendar se mi zdi prav, da smo tekoče seznanjeni o poteku priprav za- 
konskih predpisov. To prakso, čeprav do danes ni bila v navadi, bi morali 
uveljaviti v našem delu. Toda kljub informativnemu značaju te razprave lahko 
zavzemamo določena stališča, ki naj bi služila tistim organom in posamezni- 
kom iz naše republike, ki sodelujejo pri izdelavi teh predpisov. Naša 
mnenja in stališča bodo tem tovarišem prav gotovo v močno oporo in pomoč. 
V tem smislu vas vabim, da se udeležite razprave. Predlagam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo o informaciji o 
pripravah predpisov o deviznem in zunanjetrgovinskem sistemu. Kdo želi prosim 
besedo? Besedo ima tovariš Rino Simoneti. 

Rino Simoneti: Ko smo v komisiji Zvezne skupščine za devizni in 
zunanjetrgovinski režim spremljali razprave o novem sistemu, smo si bili vsi 
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enotni v tem, da so spremembe v smeri liberalizacije nujno potrebne. Moje 
mnenje je bilo, da se na eni strani formirajo težnje, da se predvsem ohrani v 
devizni bilanci status quo in da se iz tega izhodišča gradi spodbudnejši sistem 
za gospodarstvo, drugi pa so ugotavljali, da je tudi določena reforma oziroma 
preporazdelitev obstoječega stanja nujno potrebna. Mislim, da je bil prispevek 
komisije našega republiškega Izvršnega sveta in osebno tov. Draga Flisa v komi- 
siji izreden, strokoven in poleg prispevkov tovarišev iz SR Hrvatske, najbližji 
pojmovanju in čustvovanju delovnih organizacij. Po dolgotrajnih razpravah 
smo prišli do skupnih zaključkov, da je nujno potreben določen liberalizem in 
sprostitev uvoza in izvoza na vseh področjih tako reprodukcijskega materiala, 
kot tudi končnih izdelkov. Smatram pa, da bodo konkretni predpisi liberalni 
in progresivni le tedaj, če pride tudi do določene spremembe v jugoslovanski 
vsedržavni devizni bilanci. 

Ni slučaj, da se je komisija zelo težko zedinila predvsem takrat, ko je šlo 
za konkretizacijo določenih stališč, medtem ko se je glede ciljev, ki jih zasle- 
dujemo, hitro sporazumela.. Kadar je šlo za to, da dosežemo konvertibilnost 
dinarja, ustaljeno pariteto in stabilnost, smo se zelo hitro sporazumevali. Težje 
pa je šlo takrat, ko smo se odločali o tem, kako to konkretizirati v konkretnih 
predpisih. Osebno menim, da je jugoslovanska bilanca tako napeta, da je po- 
litiku, strokovnjaku ali pa gospodarstveniku izredno težko napraviti iz tega 
stimulativen devizni režim. 

V letošnjem letu, ko smo posebej obremenjeni z dolgovi, ki bodo znašali 
približno 29 :°/o vrednosti vsega izvoza, je to zlasti težko: Omenil bi rad, da je 
kar 15,7®/» sredstev ustvarjenih iz izvoza rezerviranih za prioritetne novo- 
gradnje, ki jih v glavnem financira federacija, 3,6 °/o predvidenega izvoza je 
rezerviranih za financiranje v,glavnem dveh panog, oziroma za financiranje 
izvoza preko strojegradnje in ladjedelništva. Ce k temu prištejemo še splošne 
potrebe državne uprave, kot tudi tistega uvoza, ki za Jugoslavijo predstav- 
lja »condicio sine qua non« (prehrana in drugi artikli) v višini 23fl/o, ugo- 
tavljam, (da bo gospodarstvo', ki je že rentabilno in aktivno vključeno v 
gospodarske procese razpolagalo s približno 28,7 (% vsega letošnjega izvoza. Če 
ob tem pogledam nazaj, in vidim, da je bil lanskoletni kredit, najeti približno 
v višini 180 milijonov $ porabljen izključno preko treh centralnih bank in se ni 
niti en sam dolar prelil v obstoječo proizvodnjo, potem lahko trdim, da je ta 
bilanca izredno napeta. Vse številke so približne, vendar bi si upal trditi, da 
obstoječe jugoslovansko gospodarstvo v letošnjem letu ne bo razpolagalo z več 
kot 1/a sredstev ustvarjenih iz izvoza. 

Na taki osnovi je izredno* težko vzpostaviti stimulativen in liberalen de- 
vizni režim. Menim, da se bodo nad tako velikimi rezervacijami in prioritetami, 
ki jih omogoča še splošna jugoslovanska devizna bilanca morah zamisliti ne 
samo strokovnjaki, ampak tudi politiki. 

Zaman se danes slovenski in jugoslovanski industriji daje. za zgled Italijo, 
kjer se tudi panoge, ki nimajo lastne surovinske osnove, oskrbujejo predvsem 
iz deviz;, ustvarjenih iz neblagovnega priliva.. Pri nas pa se ves neblagovni 
priliv, ki praktičnoi predstavlja edino močno' postavko za izravnavanje trgovin- 
ske bilance, porablja praktično izven gospodiarstva za rezervacije oziroma bolje 
rečeno za bodoče gospodarstvo, za nova vlaganja. 

V tem smislu menim, da bi se v Italiji tudi še naučili nečesa, da je od 
višine družbenega neto produkta, oziroma dolarskega dohodka na prebivalca, 
odvisna dinamika izravnave razlik med Severom in Jugom. Pri nas so morda 
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ti programi prenapeti. Dvomim, da na osnovi take bilance lahko pride do po- 
sebno uspešne in liberalne zunanje in notranje trgovine. Hvala! 

Predsednik Leopold Krese: Kdo še želi besedo? Besedo ima tov. 
Uroš Rupreht. 

Uroš Rupreht: Tovariš predsednik, mislim, da lahko z zadovoljstvom 
ugotovimo prvi primer, da naš zbor razpravlja o nekih bodočih zakonskih 
ureditvah, ki so v pristojnosti Zvezne skupščine. Praksa je bila doslej taka, 
da smo iznenada dobili novo zakonodajo, in smo tako rekoč že drugi dan, ko 
so bili objavljeni določeni zakoni, govorili o nujnosti raznih popravkov, spre- 
memb, o neživljenjskih rešitvah itd. Iz tega vidika vsekakor pozdravljam tak 
način dela. Ne strinjam pa se z gradivom, ki smo ga prejeli v ta namen, ker 
menim, da ti materiali ne dajejo dobre informacije poslancem našega zbora. 
Iz teh materialov, ki so docela nekonkretni, ker ne izražajo pravzaprav no- 
benega stališča, si nekdo, ki neposredno ne dela na teh vprašanjih, težko ali pa 
sploh ne more ustvariti nikakršne slike in zavzeti stališč do tako življenjsko 
važnih vprašanj. Zato menim, če smo že stopili na pot, katero pozdravljam, 
da tudi mi izven naše neposredne pristojnosti, vsaj v nekih razpravah sode- 
lujemo pri reševanju tako važnih vprašanj. Smatram da je nujno, da dobimo 
vse tiste materiale, o katerih se govori, da z njimi razpolagajo sindikati, Soci- 
alistična zveza, zbornice, razne komisije in še ne vem kdo vse, samo republiški 
poslanci ne. Mislim, da je potrebno, da smo seznanjeni vsaj s temi materiali. 
Nas bi predvsem zanimala stališča, ki so jih zavzeli odgovorni tovariši v našem 
sekretariatu za gospodarstvo in naš Izvršni svet, ker sem prepričan, da so se 
z vso resnostjo lotili teh nalog. Prosil bi za konkretno informacijo o stališčih 
za rešitve konkretnih vprašanj, ki jih je zavzela komisija, ki je bila večkrat 
omenjena, in o mnenju našega Izvršnega sveta. Če na tem mestu do določenih 
vprašanj zavzamemo jasna stališča in jih tudi podpremo, bodo prizadevanja 
organov in posameznikov v zveznih institucijah pri reševanju teh problemov 
lažja in uspešnejša, kot pa doslej, ko nekega oficialnega stališča naše republike 
pri reševanju vseh teh konkretnih primerov nimamo. Prav iz teh razrlogov danes 
ne morem podati svojega mnenja o tem, kar smo slišali. Principi so sicer jasni, 
saj so bili osvojeni v vseh političnih forumih; nas pa zanima predvsem, kako 
se bodo ta načela uresničila, zlasti če upoštevamo dejansko stanje, ki nam ga 
je v svojih izvajanjih prikazal tov. Simoneti. Hvala lepa! 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Drago Flis. 

Drago Flis: Pri našem delu smo težili za tem, da smo v vsaki fazi 
izdelave tako važnih instrumentov, ki naj urede devizni in zunanjetrgovinski 
režim, želeli razčistiti posamezna konkretna določila. Niso popolnoma točne 
trditve, da tudi v sedanji fazi niso razčiščeni nekateri principi. Jasno pa je, 
in v svoji informaciji sem to poudaril, da brez popolnega pregleda vsega ti- 
stega, kar predstavlja materialno osnovo, ni mogoče podati celotne ocene do 
sedaj predloženih tekstov. Ponoviti želim nekatere ugotovitve, ki so po mojem 
mnenju bistvene. Teze, ki konkretizirajo nekatera vprašanja, kot so na primer 
neobvezna cesija deviz, vključevanje pooblaščenih bank v devizno poslovanje, 
devizni račun gospodarskih organizacij, oblike devizne stimulacije, določene 
prednosti izvoznikov pri udeležbi omejevanega dela uvoza pomenijo velik 
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in konkreten korak naprej. Dejstvo pa je, da bo šele njihova kvantifikacija 
omogočila jasno predstavo o celi zadevi. 

Glede naših stališč v komisiji pa moram opozoriti na nevarnost, ki se 
odraža v želji prehitrega in preodločnega prehoda na popolnoma liberalen 
sistem brez upoštevanja tudi negativnih posledic. V komisiji smo opozarjali tudi 
na tiste elemente, ki so lahko povzročili v primeru preoptimistične in preodločne 
liberalizacije še večje in težje administrativne ukrepe kot bi bilo sicer potrebno. 
Naša stališča so bila, da se čim bolj konkretno formulirajo tista določila, ki 
pomenijo omejevanja in ki so nujna v začetnem obdobju, ko uveljavljamo nov 
režim; da se formulirajo določila, ki zavezujejo upravne organe za postopno 
in dinamično razrešitev liberaliziranih področij naših odnosov s tujino, da se 
spoštujejo predvsem taka načela, ki ne bodo motila poslovnosti gospodarskih 
organizacij v njihovi srednjeročni in dolgoročni poslovni politiki in ki bodo 
reševala vprašanja, ki so zlasti težka za tiste gospodarske organizaije, ki iz- 
važajo na zahtevnejša tržišča. Osnovno izhodišče vseh instrumentov, ki naj 
regulirajo odnose, je načelo dohodka. Mi smo seveda pri tem opozarjali na 
dejstvo, da premajhna stopnja devizne stimulacije za konvertibilna področja 
ne more biti kompenzacija za relativno slabši učinek v dinarskem dohodku, 
če ga primerjamo z učinki na manj zahtevnih tržiščih, ne samo s stališča de- 
janskega dinarskega rezultata, ampak tudi vseh ostalih pogojev glede kvalitete 
in podobno. Pri tem bi želel opozoriti, da- se je vendarle bilo treba odločiti za 
določen čvrst sistem in v takem sistemu uveljaviti določila, da pridejo čimbolj 
do izraza poslovnejše oblike povezovanja s tujino. Pri tem pa moram ugotoviti, 
da so prav tiste delovne grupe, ki proučujejo kvantifikacijo, naletele na ne- 
verjetne težave. 

Mi smo odločno zahtevali v vseh grupah, da se blagovni in devizni režim 
obravnavata sočasno in da ob obravnavi posameznih določil deviznega zakona 
vsaj v najosnovnejših obrisih nakažejo materialne osnove tega določila. V ce- 
loti tej zahtevi verjetno tudi iz objektivnih razlogov ni bilo mogoče ugoditi. 

Prvotna misel glede dinamike uvajanja, sprejemanja oziroma odločanja 
glede predloženih instrumentov je bila ta, da naj se sočasno z razpravljanjem 
o deviznem režimu in o kreditnih odnosih obravnavajo tudi definitivni instru- 
menti, ki bodo obravnavali blagovni režim. Sedaj postaja precej jasno, da se 
v celoti ta zahteva in ta zamisel ne bo mogla uresničiti. 

Glede deviznega režima bi glede na razpravo tovariša Simonetija opozoril, 
da smo se med tremi koncepti odločili za koncept, ki je zasnovan na tezah 
Zveznega sekretariata za finance in Narodne banke s tem, da smo poskušali 
v ta koncept vgraditi čim odločnejše oblike devizne stimulacije, čimbolj ob- 
jektivizirane oblike omejevanja in to le tam, kjer so nujne in čim širšo' ma- 
terialno osnovo' za vključevanje poslovnih bank v devizno poslovanje. Mislim, 
da so to tisti trije osnovni elementi, na katerih smo vztrajali in ki so v določeni 
meri prišli do izraza. 

V glavnem bi se zadržal na teh ugotovitvah. Pravilna je pripomba, da je 
težko, ko predlogi še niso v celoti izdelani, širše diskutirati o sistemu kot ce- 
loti. Popolnoma se strinjam z diskusijo tovariša Ruprehta. Ugotoviti moram, 
da je v sedanji fazi res težko dati konkretnejšo informacijo o tem. S tem se 
strinjam in mislim, da je ta ugotovitev popolnoma umestna. Opozoriti pa moram 
na izredno naglico, s katero je v zadnjem mesecu komisija delala in da so od 
prvotnih načrtov in tekstov napravljene bistvene izboljšave. Najslabši del je 
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prav sočasna obdelava celotne kompozicije (tega instrumentarija. Relativno 
hitro so bila razčiščena osnovna stališča, ki naj jih regulira zakon o deviznem 
poslovanju. Omeniti je treba, da je bil prvoten koncept skupek blagovnih in 
deviznih določil. Nov zakonski predlog pa izhaja s stališča, da naj se urede 
predvsem oblike plačevanja, ker bi bilo nerodno sprejemati v tem zakonu ne- 
katera načela, ko še niso znana konkretna materialna določila in bi se v praksi 
pokazalo, da so ta načela dezavuirana. Dejstvo je, da so največje težave 
v izdelavi kvantitativnih instrumentov. Na zadnji 26. seji komisije je bil spre- 
jet sklep, da naj se izdelajo osnovni teksti tistih pooblastil, ki jih Zveznemu 
izvršnemu svetu daje zakon o deviznem poslovanju glede retencijske kvote, 
glede amortizacijske kvote in glede nekaterih določil, ki zadevajo pooblaščene 
banke glede minimuma, ki ga morajo izpolnjevati itd. Ti teksti bodo verjetno 
znani že jutri in bo ta dokumentacija komisiji predložena v soboto. Kaj več 
v dani situaciji ne morem povedati. Hvala lepa! 

Predsednik Leopold Krese: Ah še kdo želi besedo? (Ne javi so 
nihče.) 

Informacija pri tej točki dnevnega reda naj bi bila prvi poskus razprave 
bodočih obveznih zveznih predpisov. Ta poskus se v celoti očividno ni popol- 
noma posrečil. Za to točko dnevnega reda smo se odločili na hitro; z ustno 
obrazložitvijo pa smo se skušali izogniti pošiljanju precej obsežnega pismenega 
gradiva, za kar pa tudi časa ni bilo dovolj. Izvajanje dveh diskutantov bomo 
upoštevati. Njuna stališča bomo, kot je bila praksa tudi doslej, posredovali v 
obliki izvlečka Zvezni skupščini, prav tako pa tudi naša stališča glede deviznega 
sistema. Morda bi veljalo že danes opozoriti, da ne glede na težko situacijo, ki 
je na tem področju, ne kaže preveč hiteti s sprejemanjem teh zakonov, ker nas 
izkušnje uče, da imamo težave pri uresničevanju mnogih zakonskih predpisov 
ravno zaradi tega, ker ti niso bili pred sprejemom dovolj proučeni in analizirani. 
Tako važnega in tako zapletenega predpisa res ne bi kazalo prehitro uveljavljati, 
pa čeprav ga življenje nujno zahteva. 

Drug problem, na katerega bomo morali opozoriti v informaciji našega 
zbora pa je, o čemer je govoril tov. Simoneti, da se je sicer treba zavzemati za 
čimbolj stimulitaven devizni sistem, za čimbolj stimulativen režim razpolaganja 
z devizami, za čimvečje pravice tistih, ki devize ustvarjajo, toda izhodišče za 
nov sistem ne morejo biti trenutne težave v naši devizni bilanci, ali pa, kar 
je še slabše, da s tem zakonom celo vnaprej razporejamo sredstva na tista pod- 
ročja, ki jih želimo z reformo spraviti v razumnejše okvire. Izhodišče za nov 
sistem to ne more biti. Ce bi obveljale take osnove, ne bomo dosegli bistvenih 
sprememb in stimulacije za neposredne proizvajalce. 

Predlagam, da v nekem takem smislu formuliramo svoja stališča, pa čeprav 
nam danes ta naš poskus ni uspel, ker nismo imeli dovolj časa. 

Ce se s sprejetjem tega zakona ne bo hitelo, predlagam, da pošljemo po- 
slancem vse razpoložljive materiale in da o novem sistemu še enkrat razprav- 
ljamo. Menim pa, da nas bo čas prehitel. 

Drago Flis: O blagovnem režimu po mojem mnenju ne bo mogoče 
sklepati pred septembrom, ker se vsa vprašanja ne bodo mogla preanalizirati 
in medsebojno uskladiti. Odločna zahteva pa je, da se odloča o osnovnih dveh 
zakonih, o katerih smo -danes govorili. 
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Predsednik Leopold Krese: Ker se nihče več ne javlja k razpravi, 
zaključujem to točko dnevnega reda in prehajamo na 6. točko dnevnega 
reda, to je na informacijo o problematiki pravnih sporov v gospodarstvu. 

V zvezi s to točko dnevnega reda ste prejeli poročilo komisije za družbeno 
nadzorstvo Skupščine SR Slovenije in poročilo Višjega gospodarskega sodišča 
SR Slovenije, v katerem je ta problematika tudi obdelana. Naši seji prisostvuje 
tudi predsednik Višjega gospodarskega sodišča Jože Pernuš. Kolikor bo imel 
za potrebno, ga vabim k besedi. Zeli kdo od poslancev razpravljati o tej infor- 
maciji in problemih, ki so nakazani? Besedo ima tov. Jože Pernuš. 

Jože Pernuš: Naše poročilo skupaj z informacijo, ki jo je odbor dal, 
kaže določeno sliko stanja, v katerem se reformna prizadevanja še ne obliku- 
jejo preveč pozitivno. To je odraz stanja, ko še niso začeli delovati vsi ukrepi 
reforme, temveč le prvi, kot je na primer restrikcija kreditnega sistema in 
kreditnih poslov v letu 1965. Značilnost tega obdobja se kaže predvsem v pora- 
stu obveznega plačilnega prometa, torej v porastu plačilnih nalogov in izvržbe 
ter delno v porastu števila najrazličnejših gospodarskih sporov. Značilnost tega 
obdobja je, da je veliko število gospodarskih organizacij postak> začasno ne- 
likvidnih, da imamo ogromen porast ne samo plačilnih nalogov, to se pravi 
medsebojnega zadolževanja gospodarskih organizacij, ampak tiidi porast iz- 
vršilnih zadev, kar pomeni, da se na normalen način ne pride do sredstev. 

Na drugi strani moramo ugotoviti, da ni prišlo, kar bi bilo seveda logično, 
do selekcije gospodarskih organizacij ali po domače povedano, do stečajev. To 
pomeni, da se ne rešujejo samo tista nelikvidna podjetja, ki trenutno nimajo 
sredstev, — sodišče seveda tega ne more ugotavljati -— ampak tudi tista pod- 
jetja, ki so dejansko insolventna in bi morala priti po domače povedano' na 
boben. Toda tudi te organizacije se je poskušalo na razne načine reševati bodisi 
s pomočjo sanacij, raznih premostitvenih in drugih kreditov, z garancijami, 
reorganizacijami, integracijami itd, Podatki iz registra nam to 'dokazujejo. Zdi 
se mi, da so v takih primerih prevladovali interesi komunalne politike nad pra- 
vimi ekonomskimi interesi. Taka politika pa, ki je sicer trenutno rešila pro- 
blem, nam bo v bodoče povzročila še precej sivih las. 

Na drugi strani pa se kažejo tudi pozitivni procesi. V našem delu jih za- 
znavamo. Predvsem se je zmanjšalo število tako imenovanih obračunskih pravd, 
ki so posledica neažurnosti, slabega vodenja računovodstva in pomanjkljivega 
usklajevanja knjigovodskih podatkov med obema partnerjema. Za te pravde, 
ki so nastale v glavnem zaradi malomarnosti in nesposobnosti nekaterih služb, 
so bili porabljeni znatni zneski. Toda kljub temu je teh pravd še vedno okoli 
30 %>. Povečali pa so se pravi tako imenovani uzančni spori glede kvalitete, 
rokov itd. V teh sporih se razčiščujejo medsebojni odnosi, ki so se doslej v glav- 
nem reševali na osnovi medsebojne poravnave. Ta pojav ocenjujem za pozitiv- 
nega, ker so pri obravnavah v teh sporih prišle na dan najrazličnejše anomalije. 
Tako smo ugotovili, da v našem gospodarstvu močno prevladuje miselnost, da 
je prav vse dovoljeno, kar ni prepovedano. V mislih imam podjetja, ki si zara- 
čunavajo marže, ki daleč presegajo načelo poštenosti in vestnosti. Te marže 
presegajo tudi 100 in več odstotkov. Nadalje, gre za vprašanje formiranja cen 
v proizvodnji. Proizvodne cene se zelo lahko zaokrožujejo navzgor in niso zasno- 
vane ne realnih kalkulacijah; precej je sporov med banko in gospodarskimi 
organizacijami, ko se te upirajo določenim odnosom. Taki spori so bili v done- 
davni praksi skoraj nepoznani. Podjetja so namreč doslej pristala na vse 
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bančne pogoje glede obresti in stroškov, samo da so dobila kredit. V zadnjem 
času pa je vse več primerov, ko se gospodarske organizacije upirajo banki, kar 
je po mojem mnenju popolnoma upravičeno. Imamo primere, ko so si banke 
zaračunavale pri zamujenih vračilih investicijskih ali obratnih kreditov tudi 
do 26 "/o obresti, ki so sestavljene iz 1!% bančnih stroškov, 6'% rednih obresti; 
6 "/» zamudnih obresti; to vse se ponovno kapitalizira in znese pri obračunu 
tudi 26!%. Če bi take posle opravljal privatnik, bi jih označili s pojmom ode- 
ruštvo. 

Opozoriti moram tudi na določene slabosti, ki so v tem, da smo vsi v načelu 
za omejevanje investicijske potrošnje, v praksi pa iščemo najrazličnejše načine, 
da bi do investicijskih sredstev prišli, da smo za omejevanje proračunskih 
izdatkov, do sredstev pa želimo priti mimo vseh političnih in ostalih priznanih 
načel o zmanjševanju proračunske investicijske potrošnje. Znana je praksa vseh 
naših občin, da kljub temu, da je temeljni zakon o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča, ki je bil objavljen v marcu mesecu lani, postavil komunalni 
prispevek na povsem druge osnove, še vedno sklepajo pogodbe o komunalnem 
prispevku. Po citiranem zakonu bi morale občine sprejeti odloke in z odločbami 
določiti prispevek. Višina prispevka se določa na podlagi površinske enote 
gradbenega zemljišča, oziroma od površine zgrajenega koristnega prostora. 
Plačilo neupravičenega komunalnega prispevka pa občine izsiljujejo s tem, da 
vežejo izdajo gradbenega dovoljenja s podpisom pogodbe o komunalnem pri- 
spevku. Na ta način si občine zagotavljajo dopolnilna proračunska sredstva. 
Teh sporov je bilo precej. Zavzeli smo stališče, 'da pogodbe, sklenjene po 18. 3. 
1965, nimajo pravne veljave. 

Glede pogodb je ta informacija skoraj popolnoma istovetna z našim poro- 
čilom pred dvema letoma. Poudariti pa želim, da je mišljenje, da se da s po- 
godbo vse urediti, naivno, idealistično. Pogodba je le odraz določenih obstoječih 
materialnih odnosov. Dokler bodo obstajala podjetja, ki imajo monopolne po- 
ložaje, bodo ta tudi s pogodbami izkoriščala svoje poslovne partnerje in si zago- 
tovila določene prednosti. 

Med gospodarskimi krogi in tudi drugod se govori, da so sodišča glede 
višje sile zelo liberalna. Pregledali smo vse tiste zadeve, ki so bile lani obrav- 
navane pred višjim gospodarskim sodiščem in so se nanašale na razveljavitev 
pogodb glede višje sile. Teh tožb je bilo 28. Sodišče ni niti v enem primeru raz- 
veljavilo pogodbe. V 11 primerih je obsodilo na izpolnitev pogodbe, v dveh 
primerih je prišlo do sodne poravnave, v 9 primerih je prišlo do izvensodne 
poravnave, v 6 primerih pa so stranke same umaknile tožbo. Če že govorimo 
o zelo liberalni uporabi vzrokov višje sile, je to stvar predvsem poslovnih part- 
nerjev, in so pogoji glede višje sile dejansko pogodbeno uveljavljeni že, ko se 
pogodba podpiše. Te pogoje pa po navadi diktira močnejši partner. Po mojem 
mnenju bi morali te materialne odnose spremeniti in ta vprašanja postaviti na 
nekoliko višjo raven. Pri tem gre predvsem za poslovno moralo, ki se jo mora 
upoštevati pri izvajanju pogodb. Pri poslovanju naših gospodarskih organizacij 
se vidi, da jim je večkrat tuj pojem dobrih poslovnih odnosov, ki naj bi se 
kazali v solidarnosti in medsebojnih odnosov, čeprav je veliko sporov v posamez- 
nih podjetjih in v združenjih, ki so se formirala na podlagi integracijskih, 
kooperantskih in drugih tehničnih pogodb, je konkretnih zahtev za izpolnitev 
obveznosti na sodišču izredno malo. 2e vrsto let se veliko piše o tem, kako se 
ne izpolnjujejo pogodbe glede sadja in zelenjave. Ugotavljamo pa, da že dve leti 
ni bilo niti ene pravde na izpolnitev teh pogodb. 
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V poročilu omenjamo tudi zakonodajo. Veliko je vprašanj, ki jih obravna- 
vajo gospodarska sodišča, a zakonodajno niso urejena. Po našem mnenju je 
prišel čas, da bi dali iniciativo', da se te stvari urede in da se nekatera vpra- 
šanja prilagode današnjemu času. Po mojem mnenju bi bilo nujno treba spre- 
meniti določilo-, ki velja že od leta 1961 glede pristojnosti sodišč in zneska, na 
Dsnovi katerega se ta pristojnost določa. Še vedno so okrožna -gospodarska sodišča 
pristojna le za spore do 3 milijonov starih dinarjev, nad tem zneskom višja 
gospodarska sodišča, kar pomeni, da je drugostopenjski organ vrhovno sodišče 
v Beogradu. Valorizacija tega zneska je nujna zaradi devalvacije -dinarja in 
zaradi ohranitve tistega odnosa v pogledu pristojnosti, ki je veljal že leta 1961. 
V nasprotnem, primeru se bodo okrajna gospodarska sodišča ukvarjala le z ne- 
znatnimi zadevami. 

Drug problem je razmejitev med gospodarskimi .postopki in prekrški. Ta 
dva pojma sta glede na zelo različne predpise tako nejasna, da se človek težko 
znajde, kaj je pravzaprav gospodarski postopek in kaj je prekršek. O tem smo že 
govorili v prejšnjem poročilu. Stanje se ni spremenilo, kljub temu da je bilo 
precej predlogov. 

Razvoj gospodarskega življenja zahteva, da se čimprej z zakonitimi nor- 
mami urede vprašanja prometa in tovornega blaga na cesti oziroma, da se 
osvoje tiste mednarodne norme, ki v svetu že veljajo, to je CMR za posle pro- 
meta, tovornega blaga na cestah. Menim, da bi za ureditev teh vprašanj, ki so 
dokaj neurejena, lahko tukaj dali iniciativo. 

Nadalje so neregulirani tako imenovani komisijski, agentski in mešetarski 
posli. V zadnjem času se podjetja obračajo na najrazličnejše agencije, da te 
opravijo zanje določene posle kot na primer odtujitev osnovnih in drugih sred- 
stev. Imamo* zelo hude primere izrabljanja tega stanja in kršitve normalnih 
poslovnih odnosov. Za tranzitno oskrbo z reprodukcijskim materalom in podpis 
pogodbe zahtevajo agenti od 8—10 %>, kar je seveda popolnoma nenormalno 
in ne odgovarja delu teh agencij. Agencijski in mešetarski posli se prepletajo, 
kar seveda povzroča nesorazmerne stroške za posredovanje. Ne trdim, da ta 
opravila niso potrebna, vendar morajo biti stroški za te posle sorazmerno z vlo- 
ženim delom. 

Neurejeno je tudi vprašanje uskladiščenja blaga in špedicij. Ta vprašanja 
postajajo vedno važnejša zlasti v zunanjetrgovinskem poslovanju. Tudi to 
področje je iz zakonodajno pravnega vidika dokaj neurejeno. Zaradi tega pride 
seveda do različnih mnenj in tolmačenj. V praksi smo prisiljeni često uporab- 
ljati delno staro pravilo, če nimamo posameznih norm. 

Prav tako bi morah sestavljati vsaj osnovne, okvirne norme glede koope- 
racije in integracijskih procesov. Dokler tega ne bomo imeli, bo sodišče hočeš 
nočeš moralo uporabljati načela starih trgovinskih, izvršilnih in drugih predpisov 
ali pa uzančna določila. To se pravi, da v določenih primerih sodišče ne more 
odločati na osnovi pozitivne zakonodaje, ampak mora v določenem smislu 
ustvarjati pravo, za katerega pa še sami nismo vedno prepričani, ali je primerno 
in usklajeno s potrebami in zahtevami našega družbenega razvoja. 

Predsednik Leopold Krese: Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javlja, zaključujem razpravo k tej točki dnevnega reda. Namen 
razprave ni bil, da bi na osnovi poročila pripravili neko priporočilo. Vendar 
predlagam, ker so mnoga vprašanja, o katerih je govoril predsednik Višjega 
gospodarskega sodišča, odprta in neurejena in ker so mnogi zakonski predpisi 
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zastareli in pomanjkljivi, da naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov skupaj z Višjim gospodarskim sodiščem pregleda, kateri so ti zakon- 
ski predpisi, ki bi jih bilo treba menjati, oziroma sprejeti. V mislih imam zlasti 
tiste predpise, ki sodijo v pristojnost naše republike. Ce do jeseni napravimo 
pregled teh predpisov, bomo takrat marsikatera odprta vprašanja lahko' uredili. 

Ce se z mojim predlogom strinjate, zaključujem to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o vodah. 

Predlog zakona je predložil Skupščini v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil pomočnika republiškega sekretarja za urbanizem 
tov. Lojzeta Blenkuša. Ah želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno ob- 
razložitev? (Da.) Besedo ima tov. Lojze Blenkuš. 

Lojze Blenkuš: Tovarišice in tovariši poslanci. Temeljni zakon o 
vodah, ki je bil sprejet lani, enotno ureja režim voda v Jugoslaviji, po drugi 
strani pa podrobno določa posamezna področja vodnega režima. 

Po svoji vsebini je temeljni zakon dejansko popolni zvezni zakon. To pa 
je bil eden od osnovnih problemov pri sestavi predloga republiškega zakona 
o vodah. Specifičnost problematike vodnega gospodarstva po posameznih repu- 
blikah je namreč takšna, da ta ne dopušča oziroma ne daje možnosti enotne 
podrobne obdelave in določanja meril za urejanje vodnega režima in vodenja 
vodne gospodarske politike nasploh. Tako pa se temeljni zakon ne omejuje le 
na določitev sistema vodnega gospodarstva, oziroma temeljnih odnosov na tem 
področju, nasprotno, neposredno ureja njegovo vsebino s tem, da republiko 
posebej pooblašča za reguliranje posameznih vprašanj. V tako ozkem okviru 
predlog republiškega zakona ni mogel v celoti izraziti potrebne samostojne 
zakonodajne funkcije na področju vodnega gospodarstva. Ta zakonski predlog 
imia le relativno ozko dopolnilno vlogo in je nujno potrdhno pri obravnavi le-tega 
imeti pred seboj tudi določila temeljnega zakona. Osnovno načelo, ki izhaja iz 
temeljnega zakona, je, da so vode, kot družbena lastnina dobrine splošnega 
družbenega pomena. Zato je vzdrževanje in razvoj vodnega režima družbena 
funkcija, ki jo je dolžna organizirati in voditi republika. Ob priliki obravnave 
in sklepanja o predlogu zakona o vodnem prispevku za leto 1966 decembra 
lanskega leta je bila v posebni publikaciji vodnega gospodarstva v Sloveniji 
v grobih orisih prikazana ta problematika in specifičnost vodnega gospodarstva 
v Sloveniji. Menim, da danes ni potrebno na novo navajati in nizati probleme 
s tega področja, ki pa so brez dvoma imeli svoj odraz pri sestavi tega zakon- 
skega predloga. 

Dovolite mi, da v kratkih potezah podam nekaj osnovnih vsebinskih izho- 
diščnih tez, ki so nas vodile pri sestavi določenih posameznih poglavij. Kljub 
nekaterim specifičnostim in poudarjenim problemom na posameznih porečjih 
oziroma na delih porečij, tak primer je Savinja, smatramo, 'da bi izvajanje 
takih virov in širše postavljenega vodnega območja pomenilo kratkoročno po- 
dajanje vodnega gospodarstva in drobljenje enotnega režima voda v Sloveniji. 
To načelo nas je vodilo pri določanju vodnih območij v Sloveniji. 

Temeljni zakon odreja, da izdaja vodnogospodarska soglasja republiški 
organ za vodno gospodarstvo, z republiškim zakonom pa se lahko predpise, da 
za posamezne objekte ali naprave izdaja soglasje oziroma dovoljenje občinski 
upravni organ, ki je pristojen za vodno gospodarstvo. To načelo je v predlogu 
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republiškega zakona očuvano. Upoštevajoč problematiko na področju kadrov 
o vodnem gospodarstvu smo postavili osnovno delitev med občino in republiko. 
Zaradi specifičnosti in zaradi težkih ekonomskih pogojev pa smatramo, da 
mora v celoti ostati v pristojnosti republike izgradnja čistilnih naprav, posegi 
v jezera in morje in posegi na poplavljenih območjih. 

V nasprotju s temeljnim zakonom naš predlog zakona ne obravnava ob- 
rambe pred poplavami, ki je sicer v temeljnem zakonu dokaj na drobno ob- 
delana. Reševanje tega problema prepuščamo kompleksnejši obravnavi, ki jo 
bo podal predlog republiškega zakona o varstvu pred elementarnimi in drugimi 
hudimi nesrečami. Določilo predloga tega zakona, ki se nanaša na obrambo 
pred poplavami, so usklajena z določili temeljnega zakona o vodah. To poglavje 
podrobneje obdeluje vprašanje s področja varstva pred poplavami in še posebej 
varstvo pred hudourniki in plazovi. To v temeljnem zakonu ni obdelano, 
predstavlja pa v Sloveniji poseben problem ter zasluži zato vso skrb in po- 
zornost. 

Površinske in talne vode so v Sloveniji iz dneva v dan vedno bolj okužene. 
Kljub temu pa se mnogokrat ne zavedamo posledic, ki jih onesnaženje prinaša 
s seboj. Določanje normativnih ukrepov za zaščito vode, mišljena je tukaj 
kvaliteta, je eden od osnovnih dalekosežnih ukrepov na področju vodnega 
gospodarstva. Tu posebej opozarjam na nujnost izdaje tehničnih prepisov za 
uskladiščen je in transport nafte in njenih derivatov v zvezi z varstvom kako- 
vosti vode. En liter namreč okuži milijon litrov vode. Da se še ne zavedamo 
težkih posledic, ki jih lahko povzročijo nepredvidene nesreče, nam nazorno ilu- 
strira primer avtomobilske nesreče v Potočah pri Ajdovščini. Dva dni je nafta 
odtekala po potoku v reko Vipavo in od tod naprej čez mejo. Osnovna skrb 
je bila le ureditev prostega prometa na cestišču. 

Višino vodnega prispevka kot tudi posamezne olajšave in oprostitve določa 
republiška skupščina s posebnim zakonom o določilih temeljnega zakona, pred 
začetkom leta, za katero naj se plačuje. To je narekovalo, da ni bilo možno 
v samem predlogu zakona podati trajnejše konstantne obremenitve gospodar- 
stva. 2e po določilih temeljnega zakona so vodne gospodarske organizacije 
delovne organizacije z dejavnostjo posebnega družbenega pomena. To načelo 
je v predlogu zakona konkretizirano s postavljenimi oblikami družbenega samo- 
upravljanja. Sama širša organizacijska zasnova operativnih enot sloni na teh 
osnovnih izhodiščih: 

— da je vzdrževanje in razvoj enotnega vodnega režima skrb republike; 
— da je republika preko vodnega sklada zadolžena za vzdrževanje in re- 

konstrukcije varstvenih objektov in naprav; 
— da je praksa potrdila pozitivne lastnosti organizacijskih oblik doseda- 

njih vodnih skupnosti in njihovih oblik dela; 
— da je kljub določeni koncentraciji sredstev v republiškem vodnem skla- 

du, ta predstavljajo sicer le okoli 70'°/o do sedaj letno vloženih sredstev vod- 
nemu gospodarstvu, potrebno še naprej razvijati lokalno inciativo, lokalne in- 
terese in združevanje lokalnih sredstev, bodisi za participacijo in pospešitev del, 
ki jih izvaja vodni sklad, bodisi za reševanje manj prioritetnih nalog; 

— da je problematika hudourništva, erozije in plazov v Sloveniji tako 
specifična in težka, da zahteva tudi v operativnem smislu vso družbeno skrb. 

Vse to je narekovalo, da smo kot osnovno organizacijsko mrežo, ki je teri- 
torialno postavljena, obdržali dosedanje vodne skupnosti in to po številu, obliki 
in načinu dela. Izvršilo se je samo preimenovanje iz vodne skupnosti v splošno 
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vodno skupnost, da je ustanovitelj splošnih vodnih skupnosti republiška skup- 
ščina, da se za izvajanje posebnih nalog lahko ustanovi posebna vodna skupnost, 
da ima podjetje za urejanje hudournikov, ki je po tem predlogu zakona vodno- 
gospodarsko podjetje, tudi dejavnost posebnega družbenega pomena z dano 
obliko družbenega samoupravljanja. 

Pri obravnavi poglavja o vodnem skladu naj posebej opozorim na osnovno 
določilo, da republiška skupščina preko letnega in srednjeročnega programa 
potrjuje pravilnost izvajanja finančne politike vodnega sklada. Določila o vod- 
nem skladu v glavnem le pravno urejajo načela, ki jih je Skupščina že sprejela 
pri potrditvi finančnega načrta vodnega sklada za leto 1966, oziroma so bila 
že podana v obrazložitvi predloga zakona o vodnem prispevku. Skladno z gor- 
njimi načeli upravni odbor vodnega sklada realizira finančno politiko predvsem 
v financiranju vzdrževanja varstvenih objektov in naprav, financiranje ključnih 
problemov pri izgradnji varstvenih objektov in naprav, financiranje izdelave 
vodnogospodarskih osnov in študijskega ter raziskovalnega dela na področju 
vodnega gospodarstva. 

Vodnogospodarska inšpekcija je obdelana le v odnosu občina—republika. 
V vseh drugih primerih se uporabljajo določila temeljnega zakona, ki podrob- 
neje ureja organizacijo, pristojnosti in postopek vodnogospodarske inšpekcije. 

V prehodnih in končnih določbah predlog zakona še navaja nujnoist izda- 
janje nekaterih podrobnejših predpisov. V zvezi s tem in glede na uvodne 
ugotovitve, da republiški zakon ni celota, temveč sestavlja celoto skupaj s te- 
meljnim zakonom o vodah, imam za zelo umestno priporočilo odbora za urba- 
nizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora Skup- 
ščine SRS. Odbor priporoča, da naj sekretariat za urbanizem čimprej poskrbi 
za izdajo priročnika, ki bo zajel vso zakonodajo s tega področja, ker bo brez 
takega priročnika poslovanje in delo upravnih organov vodnogospodarskih in 
drugih organizacij zelo otežkočeno. 

Dovolite mi, da ob koncu navedem še dejstvo, ki je povezano z naslednjo 
točko, to je, da s sprejetjem tega zakona prevzema republika na sebe nove 
naloge, ki pa jih bo v sedanji zasedbi državne in republiške uprave, to je 
z dvema strokovnjakoma, nemogoče izvajati. S tem v zvezi bo potrebno iskati 
pač tako ali drugačno rešitev, da bomo lahko zadovoljili potrebe in rešili 
naloge, ki jih nalaga reševanje problematike vodnega gospodarstva pri nas. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec Ivan Arzenšek. 

Ivan Arzenšek: Ko je odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov razpravljal o predlogu zakona o vodah, se je z: določili zakona 
v celoti strinjal, kakor tudi s pripombami zakonodajno-pravne komisije in 
odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republi- 
škega zbora, ker zakonski predlog povezuje v celoto vso problematiko vodnega 
gospodarstva. Ob tej priliki pa želim ponovno poudariti ugotovitev našega 
odbora in zakonodajno-pravne komisije, da predloženi zakonski predlog 
ne predstavlja dopolnitve zveznega zakona, ker je ta že dokončen. Skratka, 
zvezni zakon ne daje možnosti, da bi z republiškim predpisom regulirali speci- 
fične pogoje. Zvezni temeljni zakon je po svoji vsebini in določilih dejansko 
popolni zakon. Podobni problemi se pojavljajo tudi pri obravnavanju 'drugih 
zakonov. Tako dolgo, dokler zvezni zakon v celoti ureja določeno področje 
z vsemi mogočimi predpisi in ne dopušča republiškim organom, to je republiški 
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skupščini, da v večji meri sodeluje pri urejanju teh zakonov, je jasno, da 
republiški predpisi ne morejo 'biti. popolni. Ko sprejemamo zvezne zakone, ki so 
važni za posamezne dejavnosti na področju republike, bi bilo treba nekoliko 
spremeniti dosedanjo prakso in dopuščati posameznim republikam ter posa- 
meznim republiškim organom in tudi državljanom, da v večji meri sodelujejo 
pri oblikovanju teh zakonov. Pri takem načinu dela bi tudi obravnava zakonov in 
razprava o njih bila veliko bolj učinkovita in uspešna, zakon sam pa bo celovit 
in bolj ploden. To so moje pripombe in ugotovitve kot tudi ostalih članov 
odbora. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovarišica Ljudmila Fišer. 

Ljudmila Fišer: Na bazenskem posvetovanju, ki ga je vodil pred- 
stavnik Izvršnega sveta tov. Blenkuš in na katerem so bili navzoči tudi pred- 
sedniki občin, sem dobila na vpogled predlog plana delitve vodnega prispevka. 

Iz tega plana je razvidno, da sredstva niso adekvatno razdeljena in da se 
Gorenjci upravičeno sprašujejo, če bo pri tej delitvi ostalo, kaj bo z vodnim 
režimom reke Save. Mnenja sem, da se morajo sredstva vlagati najprej za 
ureditev izvirov, ne pa obratno. 

S predlogom se sicer strinjam, rada pa bi poudarila, da se mora točno in 
objektivno pregledati namembnost sredstev oziroma objektov, v katere se bodo 
vlagala sredstva, ko se bodo sprejemali letni programi financiranja. To je nujno 
predvsem zato, ker bodo delovne organizacije, ki bodo obremenjene po tem 
zakonu za plačilo prispevka za porabo ali pa izrabo vode v kakršnikoli obliki, 
močno zainteresirane, v katere objekte se bodo vlagala sredstva. V nasprotnem 
primeru bo interes za vlaganje dopolnilnih sredstev, ki jih predvideva zakon, 
močno vpadel. 

Dosedanja praksa je menda bila, da se je vodni prispevek delil v določenem 
odstotku na splošne vodne skupnosti. V tem zakonu je sicer v 47. členu ome- 
njeno, da se dajejo organizacijam, ki opravljajo naloge po 44. členu tega zakona, 
sredstva brez povračila, ali kot kredit ali pa pod pogojem, da občine ali delovne 
organizacije sodelujejo pri financiranju. Mnenja sem, da so osnutek zakona 
občinske skupščine in delovne organizacije premalo proučile. Želim poudariti, 
da delovne organizacije ne bodo zainteresirane za vlaganje svojih sredstev, če 
ne bodo v finančnem planu našle svojega interesa, ker zakonskih določil ne 
poznajo dovolj. 

Predsednik Leopold Krese: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce se nihče več ne javlja k besedi, dajem predlog zakona, kakršen je bil pred- 
ložen, na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o vodah sprejet v našem zboru v enakem 
besedilu, kot ga je sprejel tudi Republiški zbor. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o Zavodu za vodnogospodarstvo. 

Besedo dajem predstavniku odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov našega zbora tov. Ivanu Arzenšku. 

Ivan Arzenšek: Obveščam zbor, da je Republiški zbor na svojem 
zasedanju zakon o Zavedu za vodno gospodarstvo SR Slovenije odložil. Razlog 
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za odložitev zakonskega predloga je bil, da ni rešeno vprašanje financiranja. 
Tudi v našem odboru smo to vprašanje podčrtali. Ker je Republiški zbor 
odklonil zakonski predlog, ni enotnega stališča. Stroški za opravljanje nalog, ki so 
predvideni v poslovanju tega zavoda, obstojajo, pa naj te naloge opravlja bodisi 
sekretariat za urbanizem, novi zavod, ali pa vodne skupnosti. Ne glede na 
organizacijske oblike se tem stroškom ne moremo izogniti. Po mnenju našega 
odbora, da financiranje tega zavoda ni jasno, ne more vplivati, da bi zakon 
o zavodu za vodno gospodarstvo odklonili. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Lojze Blenkuš. 

Lojze Blenkuš: Tovariš predsednik! Po sklepih odborov, ki so raz- 
pravljali o zakonskem predlogu, sem zadolžen, da dam dodatno obrazložitev 
o financiranju Zavoda za vodno gospodarstvo in pojasnim nekatera vprašanja, 
preden boste o zakonu glasovali. Osnovna izhodišča, ki so nas vodila pri se- 
stavljanju predloga zakona o zavodu za vodno gospodarstvo, so bila tale: 

Prvič. Temeljni zakon o vodah nalaga republiki vso skrb in odgovornost 
za izvajanje vodnogospodarske politike. S tem, v zvezi se zahteva izdelava 
vodnogospodarskih osnov, izdajanja vo'dnogospodarskih soglasij in dovoljenj, 
izvajanje varstva pred vodami, erozijo in hudourniki, varstvo oziroma zaščita 
vode, izvajanje inšpekcije itd. Republiški zakon o vodah pa o posameznih pro- 
blemih natančneje določa način izvajanja te vodnogospodarske politike. To brez 
dvoma nalaga republiškemu upravnemu organu za vodnogospodarstvo nove 
zadolžitve, nove naloge, oziroma z drugimi besedami, nujno terja nove kadre za 
izvajanje teh nalog. Informacija ponovno navaja, da delata trenutno na reše- 
vanju najbolj perečih problemov vodnega gospodarstva na republiškem sekre- 
tariatu za urbanizem samo dva strokovnjaka. Ce se to stanje ne bo spremenilo, 
izjavljam, da ni mogoče govoriti o kakršnemkoli doslednem izvajanju vodno- 
gospodarske politike pri nas. 

Drugič. Dejstvo je, da ima vodno gospodarstvo splošno družbeni pomen. 
To definicijo uporablja temeljni zakon celo pri opisu dejavnosti vodnogospodar- 
skih organizacij. S tem v zvezi nikakor ne moremo zanikati, da je tudi del 
dejavnosti, to je širše študijsko delo, izdelava osnov, programiranje, izdelava 
študij in podobno splošnega družbenega pomena. Naročnik oziroma koristnik 
teh del je v osnovi brez dvoma družba, oziroma v konkretnih primerih repu- 
bliški upravni organ, bodisi vodni sklad, družbeno-pol i ti čna skupnost ali pa 
Vodna skupnost. Ker so interesi teh organov in organizacij skupni in je delo 
med seboj zelo prepleteno bodisi z upravne, finančne, operativne in druge plati, 
je enotna čimboljša strokovna osnova nujna, npr. vodnogospodarsko soglasje 
temelji na postavkah vodnogospodarske osnove. Dokler ta ni izdelana, sloni 
Soglasje seveda na delnih izhodiščih vodnogospodarske osnove. Torej je za 
izdelavo strokovnega gradiva pri izdajanju soglasij kot upravnega akta brez 
dvoma najbolj poklicana organizacija, ki dela na izdelavi vodnogospodarskih 
osnov. Drug primer. Pripravljanje izhodišč in planiranje vodnega gospodarstva 
je zelo kompleksno delo. Izhodišče urejuje tako ekonomska finančna operativno- 
strokovna in druga vprašanja. Naročniki bi bih za posamezna dela republiški 
organ za vodno gospodarstvo, vodni sklad in pa seveda vodne skupnosti. Zopet 
lahko kratko povzamemo, da je nujno potrebno enotno izdelovati osnove za 
programiranje ne glede na trenutna naročila oziroma trenutne koristi. 
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Tretjič. Poleg že iznesenih izhodišč in ne upoštevajoč dejstev, da je zavod 
za vodnogospodarstvo danes edini sposoben prevzeti celoten kompleks širšega 
strokovnega dela, to zahteva tudi splošna kadrovska situacija v Sloveniji. Naša 
republika razpolaga, žal le s približno 67 inženirji in tehniki strokovnjaki 
s področja vodnega gospodarstva. Izredno pomanjkanje kadrov na tem področju 
nujno sili v koncentracijo strokovnega dela, oziroma v predlagano obliko Za- 
voda za vodnogospodarstvo SRS. 

Osnovno dejavnost zavod^ naj bi financirala predvsem republiški proračun 
in republiški vodni sklad. Razmejitev nalog in s tem tudi razmejitev finančnih 
obveznosti izhaja iz temeljnega zakona o vodah in republiškega zakona o vodah. 
Sredstva se določa letno z republiškim proračunom, oziroma letnim finančnim 
načrtom vodnega sklada. Višina potrebnih sredstev, ki je za posamezna pod- 
ročja dela dana v obrazložitvi predloga zakona, je mišljena le za leto 1966. Ker 
delo posameznih strokovnjakov posega v različna naročila, ni bilo mogoče pri 
določanju potrebne višine sredstev iz proračuna izhajati iz števila potrebnih 
kadrov, temveč iz števila potrebnih ur, ki jih narekujejo naloge letnega pro- 
grama dela republiškega upravnega organa za vodno gospodarstvo. Izračun 
višine potrebnih sredstev za naloge, ki naj bi jih zavod opravil po naročilu 
vodnega sklada, izhajajo iz letnega finančnega načrta vodnega sklada. 

Vsakoletni potrjeni program dela republiškega upravnega organa, oziroma 
finančni načrt vodnega sklada, naj bi bila osnova pri dodeljevanju sredstev 
zavodu za vodno gospodarstvo. Če ta predlog ne bi bil sprejet oziroma osvojen, 
bo moral proračun kljub temu ta sredstva zagotoviti republiškemu upravnemu 
organu. Teh sredstev pa bo> potrebno še več, ker bo sekretariat te naloge pogod- 
beno oddajal. Vemo pa, da vsaka pogodba in s tem tudi razcepljenost terja 
večja sredstva. 

Zato ponovno apeliram na Gospodarski zbor, da predlog tega zakona ob- 
ravnava in ga sprejme. Kolektiv zavoda za vodno gospodarstvo, vodni sklad, 
vodne skupnosti in ostale organizacije s področja vodnega gospodarstva se 
s spremembo oziroma reorganizacijo zavoda v celoti strinjajo. Ker proračun 
v letošnjem leti^ nima sredstev za tisti del upravnih nalog, je upravni odbor 
vodnega sklada sklenil, da izjemoma, v letošnjem letu financira tudi naloge Čisto 
upravnega značaja. 

Predsednik Leopold Krese: Obveščeni smo, da je Republiški zbor ta 
zakon odložil, ker zakonu ni predložen način financiranja tega zavoda. Ta 
vprašanja bi morala biti predhodno rešena, da se vidi ali ima ta zavod pogoje 
za obstoj in garancijo za opravljanje nalog, ki jih s tem zakonom dajemo. Pred- 
stavnik Izvršnega sveta vztraja, da naš zbor vendarle razpravlja o tem predlogi! 
zakona in ga sprejme. Opozarjam na to, da zakon ne bo veljal, dokler ga ne 
sprejme Republiški zbor. To pa ne pomeni, da ga bo Republiški zbor na pri- 
hodnjem zasedanju sprejel, ali pa bomo morali mi o njem ponovno razprav- 
ljati, če ga bo sprejel v drugačnem besedilu. Odločiti se moramo, ali zakonski 
predlog odložimo iz istih razlogov kot ga je odložil Republiški zbor, ali pa 
o predlogu razpravljamo in sklepamo. Ti dve alternativi dajem na glasovanje 
in sicer prvi predlog, da zakonski predlog umaknemo z dnevnega reda, dokler 
ne bo obrazložitev izpopolnjena z načinom financiranja tega zavoda. Kdor je 
za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je ta točka dnevnega reda umaknjena. 
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Prehajamo na. 9. točko dnevnega. reda, to j g na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o lovstvu. 

Predlog zakona z obrazložitvijo je Skupščini predložil Izvršni svet. Za 
svojega predstavnika je določil tov. Lojzeta Komclja, pomočnika republiškega 
sekretarja za gospodarstvo, kateremu dajem besedo. 

Alojz Komelj : Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog zakona o lov- 
stvu predstavlja dopolnitev in prilagoditev določb temeljnega zakona o lovstvu 
pogojem in stopnji razvoja lovstva na območju SR Slovenije. Zakon vsebuje 
določene norme o lovstvu, ki izvirajo iz našega splošnega razvoja, pozitivnih 
stremljenj v razvoju lovstva, in iz potreb naših delovnih ljudi. Po svoji vse- 
bini zakonski predlog ne predvideva posebnih novih bistvenih elementov, ki 
jih še ne bi poznali v praksi oziroma jih praksa ne bi potrdila za pravilne. 
Tam pa, kjer temeljni in predloženi zakon uvajata določene posebne družbene 
norme, to je le odraz dejstva, da gre za posebnosti, ki jih narekuje lovsko 
gospodarstvo in za potrebo po dolgotrajnejšem načrtovanju in intenzivnejšem 
načinu gospodarjenja z lovišči. Ne bo odveč, če na kratko omenim nekaj podat- 
kov, ki kažejo na pomen našega lovstva z gospodarskega in športnega vidika. 

Med naravna bogastva, ki karakterizirajo Slovenijo, spada tudi divjad. 
Lov moramo obravnavati predvsem v organizacijskem pogledu na dva načina. 
Na pretežnem delu lovnih površin gospodarijo lovske družine kot društva, ki jih 
povezuje Lovska zveza Slovenije, na manjšem delu pa gospodarijo gojitvena 
lovišča, ki so organizirana kot delovne organizacije. V Sloveniji je 423 lovskih ' 
družin. V lovskih organizacijah je včlanjenih 12 433 članov-lovcev. To število 
narašča iz leta v leto: v letu 1960 je bilo 10 370 lovcev, v letu 1950 pa le 8641. 
Lovske družine gospodarijo z lovišči, ki so jim bila v letu 1954 na podlagi 
takrat izdelanega zakona o lovu dodeljena v gospodarjenje. Ta lovišča ob- 
segajo praviloma po 2000 do 6000 ha. Vse lovske družine gospodarijo na okrog 
1 748 000 ha površin, kar predstavlja 88,3 % površine vse Slovenije. Poleg lov- 
skih družin imamo tudi 7 gojitvenih lovišč, od katerih so 4 organizirana od leta 
1961 kot samostojni zavodi za gojitev divjadi, 2 lovišči kot obrati za lovstvo 
pri gospodarskih organizacijah, in eno gojitveno lovišče pri Lovski zvezi 
Slovenije. Vsa gojitvena lovišča imajo okrog 233 600 ha ali okoli 11,7'/o povr- 
šine celotne republike. Ta lovišča so bila ustanovljena z nalogo gojitve in 
očuvanja glavnih in značilnih vrst divjadi, ne samo za namene lova, temveč 
tudi za očuvanje prirodnih lepot in značilnosti Slovenije. Ta lovišča pa so tudi 
pomembna osnova pri razvijanju rekreacije in lovnega turizma. Gojitvena 
lovišča ne predstavljajo lovišče v praktičnem pomenu, temveč so to gojišča in 
parki, iz katerih se širi divjad po vsej Sloveniji. 

Hitri razvoj modernizacije, intenzifikacije proizvodnje raznih gospodarskih 
panog, urbanizacije, številni novi objekti, elektrifikacija itd., naglo zmanjšujejo 
življenjski prostor divjadi in ogrožajo obstoj določenih vrst. Zato je potrebna 
velika in sistematična skrb vse skupnosti, da ohrani tudi bodoče določene 
minimalne življenjske pogoje za obstoj in očuvanje divjadi in naravnih vred- 
not. Lovske družine upravljajo lovišča po načelu samoupravljanja. Skoraj 
v celoti opravijo vse delo člani sami, prostovoljno. V vseh organizacijah Lovske 
zveze Slovenije je stalno zaposlenih okrog 85 ljudi, od teh je v lovskih družinah 
70 ljudi, ki se poklicno bavijo z lovstvom. Lovske družine si pomagajo s pomož- 
nimi lovskimi čuvaji, ki so le delno ali občasno zaposleni. Teh je okoli 200. 
V gojitvenih loviščih pa je zaposlenih nekaj nad 100 ljudi. 
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Ker je divjad v lovišču družbena last, so ustvarjeni tudi na področju lov- 
stva pogoji za gospodarsko zainteresiranost družbe. Vrednost divjadi samo po 
viednosti mesa enoletnega odstrela glavnih vrst divjadi v naših loviščih znaša 
521 000 000 S din. Stopnja gospodarskega razvoja lovstva je danes že na taki 
višini, da je lovsko gospodarstvo potrebno zajeti v plan celotnega razvoja na- 
rodnega bogastva, področje lovstva pa obravnavati na gospodarski osnovi, če- 
prav naj del lova ostane še šport. Pri razširjanju lovske dejavnosti bo treba 
po vrstah divjadi uravnavati stalež divjadi v prirodi do optimuma, razširiti 
že vpeljano umetno vzrejo, uveljaviti intenzivno gojitev divjadi ter pospešiti 
razvoj lovnega turizma. Vse to bo imelo za posledico večje dohodke v lovski 
panogi in bo tudi materialna podlaga za hitrejši napredek v lovstvu. 

Vsako leto ugotovljeni spomladanski stalež divjadi služi lovskim organiza- 
cijam kot osnovni pokazatelj za planiranje letnega odstrela divjadi in za se- 
stavo letnega lovskega načrta. Z lovskim gospodarskim načrtom, ki ga pred- 
pisuje temeljni zakon in predlog tega zakona, bo zagotovljen perspektivni 
ratavoj našega lovstva in uresničeno določilo temeljnega zakona o lovstvu, ki 
določa, da morajo biti usklajeni vsi interesi lovstva z interesi kmetijstva in 
gozdarstva. Te interese usklajujejo občine in republiški sekretariat za gospo- 
darstvo, ki so pristojni za potrjevanje teh načrtov. 

Lovni turizem se v zadnjih nekaj letih v Sloveniji čedalje bolj uveljavlja 
in prinaša našemu lovstvu in gostinstvu znatne devizne dohodke. Tako je bilo 
v preteklem letu v Sloveniji vplačano samo za lovske pristojbine več kot 
250 000 $. Če pa primerjamo letošnje prvo četrtletje z lanskim, znaša indeks 
celo 239. Povprečna potrošnja inozemskega lovskega turista ali gosta na en 
lovni dan je znašala preko 32 $. 

Pri razširjanju in pospeševanju lovnega turizma bo treba upoštevati njegov 
obseg oziroma do kakšnih količin in pri katerih vrstah divjadi je umestno 
pospeševati njegov razvoj. Da se bo lahko povečal obseg lovnega turizma, bo 
potrebno povečati kapacitete lovišč, kar je možno z razširitvijo umetne vzreje 
in z intenzivno gojitvijo divjadi. Vloga gojitvenih lovišč je še posebej pomembna 
pri intenzivnem gojenju in umetni vzreji divjadi, ki je osnovni pogoj za razvoj 
domačega in tujega lovnega turizma. Predlog zakona daje podlago za nadaljnji 
razvoj lovstva in poudarja njegovo ekonomizacijo. Zakon ne zahteva novih 
proračunskih obremenitev niti za občine niti za republiko; inšpekcijsko službo 
opravlja sekretariat za gospodarstvo z dosedanjimi kadri. 

O osnutku zakona so obširno razpravljali najrazličnejši organi in organi- 
zacije. Osnutek je bil poslan vsem občinskim skupščinam, Lovski zvezi 
Slovenije, ki ga je posredovala lovskim družinam, sekretariatu za zakono- 
dajo, republiškemu sekretariatu za pravosodje in občo upravo, republiškemu 
sekretariatu za finance, republiškemu sekretariatu za notranje zadeve, Go- 
spodarski zbornici, Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije — od- 
seku za lovstvo, Biotehnični fakulteti, Ljubljana, zavodom za gojitev divjadi, 
Gozdnemu gospodarstvu Maribor in drugim. O predlogu so intenzivno raz- 
pravljali tudi skupščinski odbori in pripomogli k temu, da predlog zadovo- 
ljivo rešuje posamezna vprašanja. Izvršni svet se je kot predlagatelj zakona 
strinjal s spodbudami odborov. Izjavil se ni le o amandmaju glede lovskega izpita, 
Toda tudi to vprašanje je sedaj pozitivno rešeno, tako da se Izvršni svet tudi 
s tem amandmajem strinja. Opozoril pa bi zbor, da se je pri prepisovanju pred- 
loga zakona vrinila napaka v 5. odstavku 19. člena, tako da je izpadla besedica 
»nezaščitene ujede«. Ta odstavek se mora pravilno glasiti: »S pastmi je dovo- 
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ljeno loviti volka, šakala, lisico, divjo mačko, vidro, pižmovko, jazbeca, kuno, 
zlatico in belico, dihurja, hermelina, podlasico in nezaščitene ujede.« 

Podrobna obrazložitev zakonskega predloga je priložena. S sprejetjem za- 
kona še ne bodo uveljavljena sama po sebi njegova načela, temveč bo potrebno 
skrbeti za 'praktično izvajanje njegovih določil, bodisi s sprejetjem predpisov, 
ki jih nakazuje že sam zakon, bodisi z aktivnim delom, ob skupnem sodelova- 
nju vseh organizacij in občinskih skupščin. Iz naštetih razlogov Izvršni svet 
predlaga Skupščini, da predloženi zakon sprejme. 

Predsednik Leopold Krese: Ali želita besedo predstavnik odbora za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov oziroma predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije? 

Savo Vovk: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je 
na svoji drugi seji, ko je razpravljal o tem vprašanju, uskladil svoja stališča 
s pripombami zakonodajno-pravne komisije in odbora za proizvodnjo in promet 
Republiškega zbora ter predlaga, da se zakon sprejme. 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo o predlogu zakona 
o lovstvu. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javlja, dajem 
zakonski predlog s popravki na glasovanje. Kdor je za predloženi zakon, naj 
dvigne roko? ("Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o lovstvu Gospodarski zbor sprejel v enakem 
besedilu kot ga je sprejel Republiški zbor. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na izvolitev člana 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora, 
namesto umrlega poslanca Filipa Kolenca. 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije predlaga na 
izpraznjeno mesto člana odbora, poslanca Draga Kolar j a. 

Prosim predstavnika komisije, da da poročilo! 

Miro Benedejčič: Na podlagi 174. člena ustave SRS, 57. člena za- 
časnega poslovnika Skupščine SRS, ter v zvezi z 90. in 91. členom začasnega 
poslovnika Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije je komisija za volitve 
in imenovanja Skupščine SRS na seji dne 22. junija 1966 razpravljala o dopol- 
nitvi odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega 
zbora in o izvolitvi novega člana tega odbora, namesto umrlega člana tega 
odbora Filipa Kolenca. Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slo- 
venije predlaga, da Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije izvoli za člana 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije dr. inž. Draga Kolar j a. 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo o predlogu. Ima 
kdo kak drug predlog? (Nihče.) Ker nima nihče 'drugega predloga, dajem pred- 
log komisije za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije na glasovanje. 
Kdor je za ta predlog, naj dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Drago Kolar izvoljen za člana odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora. 

Prehajamo na zadnjo, 11. točko dnevnega reda, to je na po- 
slanska vprašanja. 

Želi kdo besedo? Besedo ima Ivan Zivič. 

Ivan 2 i v i č : Tovarišice in tovariši poslanci. Lansko leto sem približno 
ob istem času prvič postavil poslansko vprašanje v zvezi z učinkovitostjo 
lindanskega zaščitnega sredstva. Odgovorov sem dobil več, vendar naj opozo- 
rim samo na to, da je bila ugotovljena neučinkovitost tega zaščitnega sredstva 
v 17 občinah v Sloveniji. V svojem zadnjem oziroma predzadnjem odgovoru 
sem predlagal, naj Izvršni svet oziroma sekretariat za gospodarstvo ponovno 
prouči problem v zvezi z učinkovitostjo tega škropiva in našemu zboru pred 
sezono škropljenja proti koloradskemu hrošču poroča o raziskavah. 

Nadalje sem predlagal, naj se podvzamejo konkretni ukrepi, ki bi zagoto- 
vili, da kmetovalci ne bodo ponovno kupovali neučinkovito zaščitno sredstvo. 
Za isezono 1966 nismo bila seznanjeni, -da bi se kaj ukrenilo, pač pa so prišli 
hndanski pripravki v promet taki kot lani, torej neučinkoviti za velik del 
Slovenije. Morda se res v tako kratkem času, ko niso bih možni biološki po- 
skusi, ne da vse zadovoljivo popraviti. Republiški sekretariat za gospodarstvo 
pa bi moral na to opozoriti prizadete občine — tovarna sama je pač gospodar- 
ska organizacija, ki ji je, kot izgleda, cilj le finančni rezultat — in kaj je 
podvzela republiška kmetijska inšpekcija? V lanskem letu je znašala škoda 
zaradi neučinkovitega škropljenja v brežiški občini približno 20 milijonov starih 
dinarjev, v letošnjem letu pa znaša po podatkih občinske uprave 47 milijonov 
405 000 S dinarjev. Dovolite, da opozorim na dva članka, ki sta bila objavljena 
v Delu v marcu in juniju letos. Izvleček iz prvega članka: »V kmetijski zadrugi 
Rače pravijo, da se je povprečni hektarski donos krompirja zmanjšal v zadnjih 
letih kar za polovico. Tega ni povzročilo le slabo vreme, ah slabo seme, ah 
pomanjkljiva obdelava zasebnih polj, temveč predvsem pomanjkljiva zaščitna 
sredstva, s katerimi bi morali uničiti krompirjeve škodljivce. Koloradski hrošč 
je postal tako odporen, da mu prejšnja uničevalna sredstva ne škodujejo več. 
Podjetje Pinus je začelo samo delati poskuse s svojimi zaščitnimi sredstvi; 
pri poskusih pa je sodelovalo tudi s pridelovalci. Tako so končno, čeprav 
s precejšnjo zamudo ugotovili prave vzroke, zakaj zaščitna sredstva niso dovolj 
učinkovita. Ugotovili so, da bo sredstvo za zatiranje koloradskega hrošča treba 
pogosto spreminjati, da premagajo njegovo prilagajanje. Takšno službo je to- 
varna Pinus uvedla že lani, kar pa se v proizvodnji ni mnogo poznalo. Po lan- 
skih raziskovanjih pa bo tovarna pripravila uspešnejša zaščitna sredstva.« 

V Delu z dne 17. 6. letos pa piše tole: »Med predelovalci krompirja v rav- 
ninskih krajih ob Dravi se je močno razširilo mnenje, da koloradski hrošč 
postane imun za strup, s katerim ga skušajo uničiti. Tovarna bi torej morala 
vsako leto, ah vsaj vsako drugo leto pripraviti novo učinkovitejše sredstvo za 
uničevanje tega škodljivca. V tovarni Pinus pa zavračajo tako mnenje, in 
pravijo, da tudi v drugih državah, npr. v Zahodni Nemčiji, lindansko škropivo 
za uničevanje ličink koloradskega hrošča ni povsod dovolj učinkovito, vendar 
ne zato-, ker bi ta uničevalec krompirja postal imun, ampak zaradi vremenskih 
razmer.« 
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Iz tega vidimo, vsaj kar zadeva tovarno Pinus, da sta si ta dva članka 
v nasprotju. Stališče tovarne je tudi v nasprotju s strokovnim mnenjem Kme- 
tijskega inštituta Slovenije, ki meni, da je neučinkovito delovanje lindanskih 
sredstev pripisati odpornosti koloradskega hrošča. 

V decembru 1965 se z odgovorom sekretarja za gospodarstvo tov. Sveta 
Kobala nisem mogel zadovoljiti zaradi tega, ker je bilo to zaščitno sredstvo 
v tem času še vedno v prodaji. Iz tega, ker sem doslej povedal, izhaja, da sem 
imel utemeljen pomislek, ker mi niso bili nakazani konkretni ukrepi za pre- 
prečitev škode na pridelku, škode v potrošmem materialu in delu v letošnjem 
letu. 

Postavljam načelno vprašanje glede odnosa do obravnavanja poslanskih 
vprašanj v našem zboru, in s tem v zvezi vprašanje, kako ukrepati, če se po- 
slanec ne zadovolji z odgovorom predstavnika Izvršnega sveta. 

Predsednik Leopold Krese: Zal nobenega predstavnika Izvršnega 
sveta ni tukaj. To se pravi, da bomo morali na odgovor počakati do prihodnje 
seje. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Ljudmila Fišer. 

Ljudmila Fišer: Tovarišice in tovariši poslanci! Po gospodarski 
reformi so delovne organizacije, predvsem s področja kmetijstva, prodajale 
zastarelo kmetijsko mehanizacijo, predvsem traktorje, tudi privatnemu sektorju. 
Veliko je bilo objavljenih licitacij v dnevnem časopisju v letošnjem letu. Iz 
tega je možno sklepati, da so bili traktorji prodani privatnim kmetom. Vendar 
bi pripomnila, da je bila prodaja sicer ekonomsko upravičena, ker je gospodar- 
ska organizacija imela visoke vzdrževalne stroške; zakonodaja pa prodaje teh 
osnovnih sredstev zasebnikom ne dovoljuje. Tudi najnovejša pojasnila zveznega 
sekretariata za finance prepovedujejo prodajo traktorjev privatnim kmetom. 
Glede na take predpise, kmetijskim organizacijam ne preostane drugega, kot 
da prodajo traktorje kot odpadni material, ali pa da obidejo predpise in jih 
prodajajo preko trgovine. Po drugi strani pa se priporoča, da se mehanizirajo 
tudi privatne kmetije. 

S tem v zvezi sprašujem, če Izvršni svet zasleduje take primere, ko praksa 
očitno prehiteva zakonodajo, če jih javlja zveznim organom in če so taka 
opozorila uspešna. Za ta konkreten primer bi pa prosila, da ga Izvršni svet 
posreduje zveznim organom s priporočilom, da ustrezno spremene predpise. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? 

Riko Rižnar: Na zadnji seji zbora sem postavil poslansko vprašanje 
o financiranju gradnje stanovanj. Dobil sem sicer problematiko, ki jo je do- 
stavil sekretariat za urbanizem Izvršnemu svetu, v tem materialu pa je bila 
beseda »problematika« prečrtana, čeprav so o tem problemu obširno pisali. 
Zadovoljen sem le v toliko, 'da se je v republiških organih ta problem obravna- 
val. Mislim pa, da so se republiški organi posebno Izvršni svet za ta problem 
premalo angažirali. Varčevalce je potolažil predvsem članek, ki je bil pred 
nekaj dnevi objavljen na pobudo Kreditne banke in hranilnice v Lju'bljani. 
Cesar niso znali rešiti republiški organi, je banka do neke mere zadovoljivo 
rešila. 

S tem v zvezi pa postavljam drugo vprašanje: ali je pri Izvršnem svetu 
imenovana komisija, ki bo delala na tem problemu in ga rešila, kot je sekre- 
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tariat za urbanizem pisal Izvršnemu svetu, ta pa v odgovoru, ki mi je bil poslan, 
tistega odstavka ni niti prečrtal niti ni do predloga zavzel stališče. Prosim za 
ustrezno pojasnilo na prihodnji seji. 

Predsednik Leopold Krese: Ker predstavnik Izvršnega sveta ni 
navzoč, prosim, da dobimo pismen odgovor v roku 10 dni. Mislim, da bi bilo 
dobro priporočiti Izvršnemu svetu, da bi bil pri tej točki dnevnega reda vedno 
navzoč njegov predstavnik, saj bi bilo mogoče dati na vrsto vprašanj takojšen 
odgovor. V naših podjetjih velja praksa, da se na delavskem svetu postavi vpra- 
šanje in je treba nanj takoj odgovoriti, ne pa da samo vprašujemo, odgovora 
pa takoj ne dobimo. 

Še kakšno vprašanje? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem to točko dnev- 
nega reda. Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, zaključujem sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 13.30.) 



SDSFODARSKi ZBOR 

34. seja 

(14. julija 1966) 

Predsedoval: Leopold Krese, 
predsednik Gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Leopold Krese: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 34. sejo Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili poslanci: Justa Kos, Savo Vovk, Milovan Zidar, 
Slava Gruden, Franc Krebs, Drago Kolar, Miatko Kavtičnik, Mara Pele, Nikola 
Dimitrovski, Anton Beravs in Jože Varga. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 33. seje Gospodarskega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnilnih sredstvih za 

financiranje elektroenergetskih objektov v letih 1966 do 1970; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o obveznem deponiranju 

določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije; 
4. poislanska vprašanja. 
Ali se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) 

iNfci dnevnem redu današnje seje je vprašanje financiranja elektroenergetskih 
objektov in smo zaradi nujne ureditve tega vprašanja morali sklicati ta zbor 
še pred skupščinskimi počitnicami. 

Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 33. seje Gospo- 
darskega zbora ste prejeli hkrati z vabilom na to sejo. Ima kdo kake pripombe 
k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik 
33. seje odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda in sicer na obravnavo in 
sklepanje o zakonu predloga o dopolnilnih sredstvih za financiranje elektroener- 
getskih objektov v letih 1966 dO 1970. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. Predlog 
zakona sta obravnavala odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
našega zbora in pa zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala zboru pismeni 
poročili. Izvršni svet je določil za svojega predstavnika k tej točki dnevnega 
reda Franca Kraglja, pomočnika direktorja Zavoda SR Slovenije za gospodarsko 
planiranje. Vabim tovariša Kraglja, da da uvodno poročilo. 
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Franc Kragelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet je pri- 
pravil k zakonoma, ki sta predmet današnje razprave, skupno obrazložitev, zato 
dovolite, da dam obrazložitev tako, kot bo dana tudi v Republiškem zboru. 

Z obema zakonoma, ki sta predmet današnje skupščinske razprave in skle- 
panja, rešujemo problem financiranja izgradnje elektroenergetskih objektov v 
razdobju srednjeročnega plana. Oba zakona predstavljata planski ukrep repu- 
blike, ki omogoča reševanje enega izmed strukturnih problemov našega gospo- 
darstva, to je zaostajanje razvoja energetske osnove za splošnim gospodarskim 
razvojem. 

Razvoj energetske osnove postaja v svetu, kakor tudi pri nas, vse bolj 
eden izmed osnovnih faktorjev ekonomske rasti, od katerega sta v največji meri 
odvisna stopnja proizvodnje in pa življenjskega standarda. Zato se potrošnja 
energije na prebivalca poleg narodnega dohodka na prebivalca uporablja tudi 
kot merilo dosežene stopnje gospodarske razvitosti posameznih dežel oziroma 
držav. Razvoj industrije, prometa in pa življenjskega standarda zahteva vedno 
večje povečanje električne energije. V nerazvitih državah rastejo te potrebe 
predvsem zaradi hitre industrializacije, v razvitih področjih, kjer je potrošnja 
električne energije že dosegla višjo raven, pa zahteva pospešeno uvajanje me- 
hanizacije, avtomatizacije in pa rast življenjskega standarda prav tako vedno 
nove količine električne energije tako, da ni računati, da bi lahko na tem pod- 
ročju pričakovali določeno zasičenost v potrošnji. 

V razvitih državah zahodne Evrope, ki imajo bolj umirjeno stopnjo rasti 
proizvodnje, računajo, da se bo potrošnja električne energije vsakih 10 let 
podvojila, kar pomeni, da je potrebno v 10 letih zagotoviti izgradnjo tolikšnih 
novih kapacitet, kakršne so kapacitete, ki v trenutnem obdobju obratujejo. 

Glede na nizko izhodiščno osnovo in pa dinamičen razvoj gospodarstva je 
bil v naši republiki razvoj potrošnje električne energije v prejšnjem obdobju 
še izrazitejši. V 10 letih, to je v letih od 1952 do 1962, se je potrošnja električne 
energije potrojila. Proizvodnja pa se je v tem obdobju s postopnim izgrajeva- 
njem novih električnih central v glavnem prilagajala dinamični potrošnji. Po- 
poln razkorak pa kažejo gibanja od leta 1961 dalje, ko je proizvodnja v glavnem 
stagnirala in je prenehala kontinuiteta v izgradnji central, saj po letu 1961 ni 
bila vključena v proizvodnjo nobena nova zmogljivost, potrošnja pa je pri tem 
še nadalje naraščala, čeprav z nekoliko spremenjeno dinamiko. 

Takšni odnosi med gibanjem proizvodnje in potrošnje so v zadnjih letih 
zahtevali vedno večje dobave električne energije iz ostalih področij države, pa 
tudi iz inozemstva. Kljub tem pa ni bilo vselej možno zagotoviti potrebnih ko- 
ličin energije in so bile nujne omejitve tako v industriji kakor tudi v široki 
potrošnji. Ker je hkrati zaostajala tudi izgradnja novih energetskih objektov 
v drugih delih države, je za celo Jugoslavijo značilen problem preskrbe z elek- 
trično energijo', ki zavira razvoj proizvodnje in zahteva v razdelitvi električne 
energije še vedno administrativne posege, ki ovirajo boljšo poslovno povezanost 
med proizvajalci in potrošniki električne energije in onemogočajo racionalnejše 
koriščenje razpoložljivih kapacitet. Takšno stanje nujno zahteva, da čimprej 
odpravimo navedena neskladja med proizvodnjo in potrošnjo električne ener- 
gije oziroma, da bi usklajena rast proizvodnje s potrošnjo vnaprej omogočila 
odpravo administrativnih posegov in da bi dosegli čimvečjo poslovno obveznost 
med proizvajalci in potrošniki električne energije. 

Intenzivna izgradnja novih energetskih objektov in dograditev tistih, ki 
so že v izgradnji, bo zahtevala znatna finančna sredstva, kar moramo upoštevati 
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v razdelitvi razpoložljivih sredstev v srednjeročnem obdobju in najti tudi 
ustrezne rešitve za koncentracijo tako potrebnih sredstev. Na osnovi izdelanih 
študij in energetske bilance za SR Slovenijo ocenjujemo, da bo naraščala po- 
trošnja električne energije do leta 1970 s povprečno letno stopnjo okoli 10 %, 
kar predstavlja v petletnem obdobju povečanje potrošnje za okoli 65 °/o. Na 
takšnem konceptu izdelana bilanca električne energije zahteva povečanje skupne 
proizvodnje za okoli 2 500 GWh energije. To povečanje ibo možno zagotoviti 
z dokončanjem central, ki so že v izgradnji, to so toplarna Ljubljana, termo- 
elektrarne Trbovlje in hidroelektrarna Srednja Drava in z dograditvijo termo- 
elektrarne Šoštanj. Hkrati z navedenimi električnimi centralami pa bi morali 
zgraditi tudi visokonapetostno omrežje in usposobiti premogovnike za redno 
oskrbo termoeentral s premogom. 

Za pravočasno zagotovitev povečanih potreb po električni energiji po letu 
1970 pa bi morali že v razdobju tega srednjeročnega plana pričeti z izgradnjo 
še ene ali večih novih central, ki naj bi se vključile v proizvodnjo p.o letu 1971. 
Prikazani problemi izgradnje električne osnove zahtevajo poleg sredstev, ki so 
že vložena v objekte v izgradnji v razdobju naslednjih petih let še okoli mili- 
jardo novih dinarjev sredstev. Pri tem pa so upoštevane samo prekoračitve in 
podražitve, ki so bile ugotovljene do konca meseca aprila letos, ki pa še niso 
dokončne. Pri tem gre torej za velika sredstva, ki jih bo morala družba v ob- 
dobju srednjeročnega plana vložiti v izgradnjo energetske osnove, kar se bo 
odrazilo v določeni meri tudi na spremenjeni strukturi investicijske potrošnje. 
V naši republiki bi se udeležba investicij za energetiko v celotnih investicijah 
industrije povečala na okoli 30 %, v letih 1961 da 1964 pa je znašala okoli 20 %. 
Poseben problem pa predstavlja pri tem način financiranja izgradnje elektro- 
energetskih objektov, posebno, ker je potrebno v okviru spremenjenega si- 
stema razširjene reprodukcije mobilizirati znatna sredstva s taiko dinamiko, 
da pomanjkljivo financiranje ne bi oviralo pravočasne izgradnje teh objektov. 

V prejšnjem obdobju se je izgradnja električnih central v celoti financirala 
iz zveznih sredstev. Po letu 1962 se je hkrati s postopnim prenašanjem sredstev 
in obveznoisti na neposredne proizvajalce menjal način financiranja elektro- 
central tako, da pri objektih, ki so že v izgradnji, sodelujejo zvezne banke 
z 80 oziroma 60 %, vse prekoračitve in podražitve pa morajo pokrivati investi- 
torji in pa poslovne banke. Za objekte, ki naj bi zagotovili v obdobju srednje- 
ročnega plana dodatne količine električne energije, pa se zmanjšuje udeležba 
zveznih sredstev na največ 20 %. Razen tega se predvideva, da bi kontinuirano 
financiranje objektov po letu 1970 prenesli v celoti na investitorje, kar pomeni, 
da bi morali investitorji zbrati potrebna sredstva na temelju pogodb z bodočimi 
potrošniki električne energije. 

Tako bi bili proizvajalci in potrošniki električne energije skupno odgovorni 
za razvoj energije, kar bi hkrati omogočilo racionalnejši izbor objektov, povečal 
bi se vpliv potrošnikov električne energije na poslovanje elektro-energetskih 
objektov, v celoti pa bi s tem prenehala tudi potreba po administrativnem vme- 
šavanju v distribucijo električne energije. 

Prikazane spremembe v sistemu financiranja energetskih objektov temeljijo 
na doslednem uveljavljanju smotrov reforme, po katerih se khrati s porastom 
sredstev, s katerimi razpolagajo delovni kolektivi, povečuje tudi njihov nepo- 
sredni ekonomski interes, da se sredstva nalagajo predvsem tam, kjer bo dose- 
žen največji učinek, izražen v povečanju dohodka. To pomeni, da bodo delovne 
organizacije vlagale svoja razpoložljiva sredstva bodisi za razvoj lastnih pod- 
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jetij, če bo s takimi vlaganji zagotovljeno povečanje dohodka, ali pa jih bodo 
nalagala tudi skupaj z drugimi podjetji za reševanje določenih problemov, če 
bodo taka vlaganja v skladu z njihovim programom razvoja in v skladu z nji- 
hovo razvojno politiko. 

Takšne oblike reševanja skupnih prognamov kot je razvoj skupnih služb, 
preskrba z repromaterialom in z drugimi sredstvi ter s sestavnimi deli se v zad- 
njem obdobju v praksi že uveljavlja. Prav tako pa se uveljavlja v veliki meri 
že tudi vlaganje sredstev delovnih organizacij za izgradnjo posameznih skupnih 
programov prek bančnega sistema. Novi odnosi med bankami in gospodarskimi 
organizacijami pogojujejo povečanje kreditnega potenciala bank na temelju 
neposrednih poslovnih odnosov med delovnimi organizacijami in bankami. Zato 
je v nadaljnjem razvoju bančnega sistema vsekakor potrebno ustvariti takšne 
pogoje, ki bodo stimulirah vlaganja začasno prostih denarnih sredstev delovnih 
organizacij v banke, prav tako pa bi bilo potrebno zagotoviti tudi večjo samo- 
stojnost poslovnih bank ter njihovo večjo materialno zainteresiranost in odgo- 
vornost za racionalnejša vlaganja. Banke same pa bi morale pokazati tudi večjo 
aktivnost kot organizatorji akcij za skupna vlaganja. 

Načelno prav gotovo ni razlogov, da se izgradnja elektroenergetskih ob- 
jektov ne bi že danes v celoti vključila v tak sistem financiranja. Nujno po- 
trebno je, da pri izgradnji energetske osnove sodeluje celotno gospodarstvo, ki 
mora s prispevanjem dela sredstev omogočiti pravočasno izgradnjo novih zmog- 
ljivosti. 

Energetsko gospodarstvo mora postati sestavni del razvojne politike vseh 
potrošnikov energije. Prenehati bi morali tudi s prakso, ki je bila doslej zna- 
čilna, ko so posamezni potrošniki energije zgrajevali dodatne kapacitete, ne 
glede na to, če je bila podana možnost pokrivanja povečanih potreb po energiji 
z razpoložljivimi zmogljivostmi. Vendar pa moramo pri tem upoštevati, da je 
uveljavljanje novega sistema financiranja razširjene reprodukcije šele na za- 
četku in da gre pri tem za dolgoročnejši proces prilagajanja gospodarstva novim 
pogojem. Zaradi velike koncentracije sredstev, potrebnih za izgradnjo elektro- 
energetskih central in glede na nujnost pravočasne dograditve objektov, ki 
direktno vplivajo na razvoj celotnega ostalega gospodarstva, je zvezna skup- 
ščina sprejela več zakonov, ki naj v prihodnjem obdobju omogočijo potrebno 
koncentracijo sredstev gospodarstva za izgradnjo elektroenergetske osnove in 
to na temelju zakonskih predpisov. Skupna značilnost navedenih zakonov je 
v tem, da ne odvzemajo sredstev delovnim organizacijam, marveč jih obvezu- 
jejo, da del svojih sredstev začasno vlagajo v banke, ki jih morajo namensko 
uporabiti za financiranje izgradnje elektro-energetskih objektov. 

S predloženim zakonom o obveznem deponiranju sredstev podjetij za pro- 
izvodnjo in prenos električne energije republika samo dopolnjuje zvezni zakon 
o graditvi in financiranju elektroenergetskih objektov v obdobju od leta 1966 
do 1970, ki je bil sprejet že lani meseca decembra, in ki obvezuje ta podjetja, 
da vlagajo sredstva svojega poslovnega sklada in pa amortizacijo pri banki za 
graditev objektov za proizvodnjo električne energije. 

S predloženim republiškim zakonom določa republiška skupščina samo 
odstotek sredstev amortizacije in poslovnega sklada, ki ga podjetja vlagajo 
v Splošno gospodarsko banko. 

V zvezi z navedenim zakonom bi želel opozoriti, da so se ob uvedbi reforme 
določile nove višje cene električne energije z izrecnim namenom, da bi se tudi 
tej panogi gospodarstva omogočilo večje samofinan tiran je razširjene reproduk- 
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cije. S povečanjem cen, se povečuje akumulacija v proizvodncnprenosnih pod- 
jetjih do leta 1970 za okoli 250 milijonov dinarjev in je zato povsem razumljivo, 
da se ta sredstva tudi uporabijo za razširitev zmogljivosti. Ker pa vsa podjetja 
ne gradijo novih zmogljivosti istočasno, je potrebno, da se začasno deponirajo 
sredstva povečane akumulacije pri bankah in na tej osnovi omogoči prelivanje 
sredstev na objekte, ki so v izgradnji. Za podjetja, ki ne razširjajo svojih kapa- 
citet do leta 1970, pomeni tako deponiranje sredstev investicijsko varčevanje, 
ki naj jim zagotovi sredstva za razširjeno reprodukcijo po letu 1970. Razlogi, 
da se sprejetje tega dopolnilnega republiškega zakona predlaga šele danes, so 
podrobno navedeni v obrazložitvi k samemu zakonu. 

Predloženi zakon o dopolnilnih sredstvih za financiranje elektroenergetskih 
objektov v letih 1966 do 1970 temelji prav tako na prej omenjenem zveznem 
zakonu, ki je bil sprejet decembra leta 1965, in ki v svojem 8. členu določa, da 
se lahko zagotovijo dopolnilna sredstva za izgradnjo elektroenergetskih objektov 
do največ 2%> od vseh izplačil za investicije za razdobje od 1. januarja 1966 do 
31. decembra 1970, razen za vlaganja na tistih področjih in za tiste dejavnosti, 
ki so z zveznim zakonom izrecno izvzete. Ureditev tega prispevka z ustreznim 
pooblastilom republikam pa je bilo določeno v posebnem zakonu, ki ga je spre- 
jela zvezna skupščina šele na predzadnjem zasedanju. Republiška skupščina 
določa z zadevnim zakonom samo odstotek, ki se obvezno izloča iz vseh investi- 
cijskih izplačil in pa obdobje veljavnosti tega zakona. 

Glede na specifične probleme izgradnje elektroenergetskih objektov v naši 
republiki, ko moramo nadomestiti v prejšnjih letih zamujeno in čimprej uskla- 
diti energetsko bilanco, predlaga Izvršni svet, da se pooblastilo zveznega zakona 
izkoristi v celoti. 

Iz obrazložitve, ki je predložena k temu zakonu, izhaja, da na tej osnovi 
zbrana sredstva še ne bodo v celoti zadoščala za financiranje celotnega pro- 
grama energetike do leta 1970. Zato bo potrebno pritegniti v ta namen še 
dodatna sredstva iz gospodarstva, bodisi z razpisom ustreznega posojila, ali pa 
z večjo aktivnostjo poslovnih bank pri zbiranju sredstev gospodarstva. 

Ob razpravah o zakonu o zagotovitvi dopolnilnih sredstev so nekateri po- 
stavljati vprašanja, če ne pomeni ta zakon uveljavljanje obveznosti z retroaktivno 
veljavnostjo. Podobna vprašanja so bila postavljena tudi že v zvezni skupščini, 
vendar pa je bilo ob tej priliki jasno poudarjeno in rečeno, da je osnovni 
zvezni zakon začel veljati že 30. decembra 1965 in da so bile delovne organizacije 
pravočasno opozorjene na ta nov instrument. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet predlaga Skupščini, da sprejme 
predložena zakona, hkrati pa izjavljam, 'da Izvršni svet sprejema tudi amand- 
maje, ki so jih dali skupščinski odbori. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Anton Kovic, pred- 
stavnik odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora. 

Anton Kovič: Želel bi povedati, da je odbor obravnaval poročilo 
zakon oda jno-pravne komisije in da se 4. člen zakonskega predloga črta. Z osta- 
lim besedilom zakona se odbor strinja in predlaga, da ga zbor sprejme. 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo o predlogu zakona 
o obveznem deponiranju določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos 
električne energije. Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Drago Pere. 
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Drago Pere: V 1. členu zakona v obveznem deponiranju določenih 
sredstev je predvideno, da morajo elektroenergetska podjetja deponirati pri 
Splošni gospodarski banki vsa sredstva svojega poslovnega sklada, ki izvirajo 
iz delitve dohodka po zaključnem računu za leto 1965 in 1966, in 75 Vo amor- 
tizacijskih sredstev. 

Orientacijski prikaz teh sredstev v milijonih N dinarjev izgleda takole: 
1966. leta 43 mio, 1967. leta 63 mio, 1968. leta 38 mio, 1969. leta 50 mio, 1970. 
leta 53 mio. Imeti moramo pred očmi, da je elektrogospodarstvo z reguliranjem 
cen prišlo do večjih sredstev, ki bi jih ta podjetja morala nalagati v svojo raz- 
širjeno reprodukcijo', oziroma v poslovne sklade. Porast teh sredstev bi se 
moral gibati skladno s porastom proizvodnje in akumulacije celotnega gospo- 
darstva. Deklarativna določba v zakonu, da podjetja deponirajo vsa sredstva 
poslovnega sklada, ki izvirajo iz delitve dohodka, daje podjetjem možnost po 
dosedanji praksi, da razen sredstev, ki so jih namenila v poslovni sklad, prelivajo 
sredstva v sklad skupne porabe in za osebne dohodke. Zaradi omenjene možno- 
sti in ziaradi dejstva, da se elektrogospodarske organizacije niso odzvale akciji 
Splošne gospodarske banke za prostovoljno deponiranje sredstev, kar je raz- 
vidno iz tega poročila, imam pomislek. Ker gre za razširitev sredstev elektro- 
gospodarstva, bi bile te prve, ki bi morale vlagati maksimum sredstev. Imam 
vtis, da cilj teh zakonov ne bo popolnoma dosežen in se bo predvideni pri- 
manjkljaj sredstev še povečal. Mislim, da bi se moralo s kakšnim dopolnilnim 
aktom določiti fiksna obveznost za elektrogospodarstvo, kolikšna sredstva mora 
vnesti v poslovni sklad. Predlagam, da se to vprašanje v diskusiji razčisti, in 
da predlagatelji zakonskega predloga odgovorijo, kako gledajo na ta problem, 
ker bomo sicer kaj kmalu razpravljali o nepredvidenem primanjkljaju, ki bo 
onemogočil izvajanje začrtanega programa od katerega pa je odvisen razvoj 
slovenskega gospodarstva. 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo razpravo. Prosim. Besedo 
ima tovariš Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi s predloženimi 
zakoni o obveznem deponiranju sredstev investitorjev in sredstev proizvodnih 
elektrogospodarskih organizacij vas želim informirati o problematiki financi- 
ranja izgradnje novih elektroenergetskih objektov. 

Težave v zvezi s financiranjem, ki obstajajo že nekaj let, so v glavnem 
vzrok tudi zamudam v sami izgradnji teh objektov. Vzroki teh težav so v nako- 
pičenih dolgoročnih obveznosti, ki jih je v preteklih letih prevzela naša banka 
v breme svojih bančnih sistemov. Znano je, da je banka prevzela v zvezi z de- 
centralizacijo obveznosti odpravljenega splošnega investicijskega sklada v letih 
1960 do 1963 kreditiranje povečane udeležbe v izgradnji teh elektroenergetskih 
proizvodnih objektov in dveh prenosnih objektov ter povečano udeležbo pri 
rekonstrukciji treh slovenskih železarn. Vse te nakopičene obveznosti padajo 
v leta 1964 do 1967 in bremenijo izključno le bančna sredstva naše banke in 
seveda tudi sredstva samih investitorjev. Nobena druga bivša republiška banka 
tli prevzela v času prenosa obveznosti iz splošnega investicijskega sklada niti 
sorazmerno niti v absolutnem znesku tolikšnih obveznosti v breme svojih banč- 
nih sredstev, kot je to storila naša banka. Prevzem takih sorazmerno visokih 
obveznosti po naši banki, je temeljil v letih 1960 do 1963 in 1964 na takrat zelo 
ugodnih pogojih pridobivanja prostih bančnih depozitov, ki jih je ustvarjala 
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predvsem zelo liberalna kratkoročna kreditna politika. Znano pa je, da so že 
prvi ukrepi za preprečitev nadaljnjega stopnjevanja inflacijskih tendenc v na- 
šem gospodarstvu, ob polovici lanskega leta morali zaostriti kriterije kratko- 
ročne kreditne politike. Posledica teh ukrepov se je najprej in najbolj izrazito 
pokazala prav na področju pridobivanja bančnih investicijskih sredstev, saj je 
bil zavestni cilj podvzetih ukrepov, zmanjšanje obsega investicij, kot politično 
in ekonomsko spoznanega razloga za nastale disproporce v gospodarstvu. Ukrepi 
so torej morali vplivati na obseg investicij. Ti ukrepi so bili usmerjeni tako, da 
so radikalno posegli v investicije, ki jih financirajo banke, mnogo lažje pa so 
prizadeli lastne investicije gospodarskih organizacij. 

Posledica naraščanja inflacije pa se je občutno odražala predvsem na inve- 
sticijskih stroških. V smislu pogodb o prenosu obveznosti odpravljenega splošne- 
ga investicijskega sklada iz leta 1963 nosi vse podražitve investitor oziroma naša 
banka. Pred uvedbo gospodarske reforme so znašale vse podražitve na objektih, 
ki jih je kreditirala Splošna gospodarska banka, okoli 482 milijonov novih di- 
narjev. Banka, katere pretežni del obveznosti se je nanašal na financiranje 
energetike, metalurgije in prometa, se je torej znašla pred bistveno zmanjšanimi 
možnostmi za pridobivanje prostih bančnih depozitov, ki so sposobni za investi- 
cije in pred sočasnimi, izredno visokimi podražitvami. Sama gospodarska re- 
forma pa je pomembno povečala vsoto teh podražitev. Saj so prav investicije 
v energetiko in metalurgijo v znatnem obsegu vezane na uvoz, ki se je zaradi 
spremenjenega tečaja povečal za okoli 60:0/o. 

Za financiranje elektroenergetskih objektov, to je Drave, Trbovelj, to- 
plarne v Ljubljani, trafo-postaj Kidričevo in Kleče so podražitve vplivale takole: 
začetna investicijska vsota je znašala 461 milijonov novih dinarjev. Od tega je 
bilo po pogodbi dogovorjeno, da bodo krila zvezna sredstva 323 milijonov, tako 
da naj bi ostanek 138 milijonov krila Splošna gospodarska banka iz njenih 
bančnih sredstev. Podražitve, znane do marca letošnjega leta, pa znašajo okoli 
300 milijonov novih dinarjev, tako da nastaja iz tega skupna obveznost naše 
banke za investiranje samo teh energetskih objektov 438 milijonov novih dinar- 
jev. Obveznost naše banke se je nasproti prvotno pogodbeno določenih, torej 
tistih 338 milijonov novih dinarjev, povečala za več kot 300 °/o. 

Za kritje teh obveznosti so bila in so banki na razpolago sredstva gospo- 
darstva, zbrana preko vseh kreditnih bank v Sloveniji in seveda sredstva iz 
depozitov samih elektrogospodarskih organizacij. Republiška, usmerjena sred- 
stva, to je odpravljeni republiški investicij siki sklad in lansko obvezno' posojilo, 
sodelujejo doslej v financiranju elektroenergije le z zneskom 14 milijonov novih 
dinarjev. Vsa teža financiranja elektroenergetskih objektov, povečana zlasti 
zaradi podražitev, pada na bančna sredstva kreditnih bank in Splošne gopodar- 
ske banke ter na sredstva samih elektrogospodarskih organizacij. S slednjimi 
ima banka depozitne pogodbe iz leta 1963 za okoli 40% njihovih amortizacij- 
skih skladov. Konstrukcija financiranja letošnje transe in tranš ,za prihodnja 
leta pa predvideva tudi -depozite iz ostanka čistega dohodka, česar pa obstoječe 
pogodbe ne predvidevajo. Ostanek čistega dohodka, namenjen za sklade, je pri 
elektrogospodarskih organizacijah znatno povečan zaradi povečanja cen elek- 
trične energije v avgustu 1965. leta. Pri tem se je predvidevalo, da bodo v letu 
1966 imele elektrogospodarske organizacije na razpolago iz ostanka dohodka po 
zaključnem računu za 1965. leto 36 milij-omov N din, iz proste amortazacije v letu 
1966 pa 41 milijonov, tako da bi elektrogospodarske organizacije imele skupnih 
bruto sredstev, prostih in sposobnih za investicije v višini 77 milijonov novih 
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dinarjev. Predvidevalo se je, da bi od teh 77 milijonov novih 'dinarjev elek- 
trogospodarske organizacije porabile za svoje že obstoječe obveznosti okoli 
1,3 milijardo oziroma 13 milijonov novih dinarjev in porabile za lastna, vzdr- 
ževalna in druga nujna investicijska dela izven programa izgradnje .novih 
elektroenergetskih objektov 14 milijonov novih din. Tako bi bile sposobne 
oročiti oziroma deponirati v korist izgradnje novih elektroenergetskih objektov 
50 milijonov novih dinarjev. Zaključni račun za leto 1965 ter izračun proste 
amortizacije v letu 1966 so v celoti potrdili realnost takih predvidevanj, saj so 
celotna sredstva elektrogospodarskih organizacij za okoli 10 milijonov dinarjev 
večja, kot so bila predvidevanja. Banka pa tudi pristojni upravni organi Izvrš- 
nega sveta so zato pričakovali, da bo z elektrogospodarskimi organizacijami 
mogoče doseči sporazumno pogodbeno obveznost, ki bi zagotovila depozit v 
korist izgradnje novih elektrogospodarskih objektov v višini okoli 50 milijonov 
novih dinarjev in da se bo na tak način možno izogniti sprejetju zadevnega 
zakona. 

V številnih razgovorih in pogajanjih pa smo ugotovili, da na pogodbeni 
osnovi ni mogoče združevati teh sredstev v predvideni višini, ampak v bistveno 
manjšem znesku. Elektrogospodarske organizacije smatrajo, da so vlaganja 
v druga investicijska dela izven že začetih treh proizvodnih in dveh prenosnih 
objektov z njihovega stališča nujnejša in žele zato prvenstveno v te objekte 
usmeriti svoja investicijska sredstva. Zato so pripravljena združiti v določenih 
pogojih le manjši del svojih sredstev v korist izgradnje nedokončanih objektov 
za proizvodnjo in prenos električne energije. Banka v razgovoru s prizadetimi 
gospodarskimi organizacijami ni mogla popustiti glede višine sredstev, če je 
hotela zadržati predviden obseg investicijskih del na že začetih elektroenerget- 
skih objektih. V 'banki smatramo, da je obstoječa organizacija elektrogospodar- 
stva poglaviten razlog za neenotnost med elektro-gospodarskimi organizacijami: 
Ta neenotnost se kaže tako glede izbora novih elektro-proizvodnih kapacitet in 
prenosnih naprav, kot v pogledu smotrnosti združevanja sredstev za razširjeno 
reprodukcijo. Ni stvarnega poslovnega interesa, ki bi namreč silil posamezno 
že zgrajeno elektrogospodarsko organizacijo, da bi svoja sredstva dajala na 
dolgo dobo za izgradnjo objektov, ki bodo služila drugim elektrogospodarskim 
organizacijam. Zato dajejo podjetja prednost intenzivnejšemu vzdrževanju in 
obnovi svojih že obstoječih kapacitet, oziroma zadržujejo svoja sredstva za even- 
tualne objekte v okviru svojega podjetja. Ne smemo namreč istovetiti poslov- 
nega interesa posamezne gospodarske organizacije s stvarnimi ekonomskimi 
interesi. Upoštevati moramo, da se gospodarske organizacije ravnajo po pre- 
udarku na osnovi svojih poslovnih interesov. Če torej zaradi prevladujočih 
splošnih družbenoekonomskih interesov hočemo ali moramo zagotoviti dru- 
gačen tok potrošnje sredstev, potem pač moramo to uveljaviti z zakonom zlasti 
še zato, ker smo prav tako s predpisi ustvarili sedanjo ekonomsko neuspešno 
organizacij o elektrogospodarstva. 

Takšno zakonsko ureditev obveznega deponiranja sredstev elektrogospodar- 
skih organizacij je predvideval in uzakonil že zvezni predpis. Te razmere so 
samo v Sloveniji tako težavne, medtem ko v drugih republikah na primer v 
Srbiji, Bosni in Hrvatski, obstajajo ekonomsko uspešnejše elektroenergetske 
organizacije in zato tam, podobnih problemov nimajo. Izvršilni odbor naše 
banke je podrobno proučil problematiko financiranja elektroobjektov in sklenil 
predlagati Skupščini, da sprejme zakon o obveznem deponiranju sredstev elek- 
trogospodarskih organizacij, 
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Kljub eventualno sprejetim zakonom o obveznem deponiranju sredstev 
investitorjev in sredstev elektrogospodarskih organizacij pa moram že danes 
obvestiti ta forum, da bodo ostala verjetno v znatnem delu letos opravljena 
investicijska dela na elektrogospodarskih objektih neplačana ter da obstajajo 
zelo realna predvidevanja, da v letu 1967 ne bo mogoče dokončati del na 
hidroelektrarni Drava I, kot je to z investicijskim programom predvideno. 
Zato lahko pričakujemo, da bo ta objekt končan do jeseni leta 1968. Razlogi 
za te zamude so tako pri izvajalcih gradbenih del in dobaviteljih opreme kot 
tudi v sposobnostih zagotoviti potrebna finančna sredstva. 

Glede na gibanje potrošnje električne energije in glede na dejstvo, da 
bosta v letu 1967 začeli obratovati toplarna v Ljubljani in termoelektrarna 
Trbovlje, predvidevamo, da bi kasnitev izgradnje HE Drava I. za eno leto 
ne vplivala pomembno na oskrbljenost z električno energijo pri nas. Dejstvo 
pa je, da pomeni vsaka zapoznelost izgradnje zelo verjetno podražitev objekta, 
kateri pa se zaradi omenjenih razlogov ne bomo mogli izogniti, pa čeprav 
je to naša težnja. V zvezi z dograditvijo že omenjenih elektroenergetskih 
objektov pa obstajajo še nerešeni problemi glede prenosnih naiprav med 
termoelektrarno Trbovlje in konsumnim področjem. Podoben položaj je tudi 
pri Srednji Dravi. 

Investicijska sredstva za omenjene nujne povezave doslej še niso zagotov- 
ljena in predstavljajo poleg omenjenih problemov pri graditvi proizvodnih 
kapacitet še dodatno finančno obremenitev in zato še odprt problem. 

Posebej pa vas, tovariši poslanci, želim informirati o problemih, ki nastajajo 
v zvezi z odločitvijo o izgradnji nove elektrarne, ki bi naj zabela obratovati v 
letu 1970. Upravni odbor investicijske banke je na seji 24. januarja letos 
odobril med drugimi elektroenergetskimi objekti tudi gradnjo termoelektrarne 
moči 200 MW v Šoštanju za kritje primanjkljaja električne energije v letu 1970 
in naprej. 

Kot je znano, sodeluje pri financiranju tega objekta Jugoslovanska investi- 
cijska banka s sredstvi federacije v višini 20 i0/o predračunske vrednosti, ki 
veže svojo udeležbo šele od 1. januarja 1968. leta dalje. Izvršilni odbor naše 
banke je prav tako sprejel sklep o načinu odobritve posojila za gradnjo TE 
Šoštanj, moči 200 MW. Predračunska vrednost investicije in vsi ekonomski 
pokazatelji izhajajo iz investicijskega programa, ki predvideva sodobno, eko- 
nomično izrabo premoga v agregatih in ki daje maksimalne neizkoristke. Po 
investicijskem programu bi znašala predračunska vrednost 316 milijonov N din. 
Letni izdatki za premog, kot eden najbolj pomembnih pokazateljev racionalnosti 
proizvodnje bi znašali okoli 32 milijonov N din. Letna proizvodnja električne 
energije bi znašala 1 100 kilovatov, prodajna cena te energije pa bi bila 7,48 sta- 
rega dinarja. Od odobritve gradnje elektrarne Šoštanj do danes je naša banka 
sprejela sklep o odobritvi posojila s pogoji, da se plača uvožena oprema ob 
uvozu in ne ob zapadlosti kreditov, kar pomeni predplačilo za okoli 120 milijo- 
nov N dinarjev. Na ta način bi povečala zvezna investicijska banka svoja 
bančna sredstva, medtem ko znaša udeležba zveznih sredstev od 1968. leta 
dalje 60 milijonov din. Jugoslovanska investicijska banka si zagotavlja visoke 
penale, na primer 8 starih dinarjev za vsak izpadli kilovat. Ta penal bi znašal 
ob eventualni enoletni kasnitvi izgradnje tega objekta 8 milijard S dinarjev. 
Jugoslovanska investicijska banka ne nosi pri tem kreditu nobenega rizika. 
Ta banka si je zagotovila vse, kar se sploh da s pogodbo zagotoviti. Jasno je, 
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da je naša banka take kreditne pogoje zavrnila in se še nadalje pogaja z 
Jugoslovansko investicijsko banko o nekih približno enakih, mislim enako- 
pravnih pogojih, ki pomenijo, da sorazmerno s sredstvi nosi vsaka banka 
tudi sorazmeren rizik in koristi. V zvezi z gradnjo TE Šoštanj pa nastaja še 
nadaljnji problem, ki je tesno povezan z razvojem tovarne glinice in aluminija 
Kidričevo. Znano je, da je Kidričevo izredno velik potrošnik električne energije 
in da je vsaka razširitev proizvodnje glinice predvsem pa aluminija vezana 
na dodatne količine električne energije. Vodstvo tovarne glinice in aluminija 
Kidričevo se tega dobro zaveda. Zato so zastopniki tovarne stopili v stik s 
termoelektrarno Šoštanj in našli skupni interes, da z lastnimi sredstvi, torej 
s sredstvi tovarne Kidričevo, sodelujejo v gradnji dodatnih 75 MW. S tem 
bi si Kidričevo zagotovilo električno energijo, ki je osnovni pogoj za njeno 
razširitev, obenem pa je to v popolnem soglasju z intencijami razvoja našega 
gospodarskega sistema in posebej še z intencijami sistema razširjene reproduk- 
cije. Obstaja velik interes, da se v Šoštanju gradi agregat jakosti 275 MW. 
pri čemer bi bila lastnik 75 MW tovarna glinice v Kidričevem, ki bi tudi sama 
prispevala vsa potrebna investicijska sredstva, ki jih ima ta tovarna. Iz dose- 
danjih razprav z Jugoslovansko investicijsko banko, ki je od federacije poobla- 
ščena, da vodi ta posel, pa je mogoče sklepati, da ta banka ni pripravljena 
dati garancije za nabavo opreme za agregat 275 MW. Razumljivo je, da bi 
ob zvišanju od 200 na 275 MW federacija ne bila zavezana dati niti dinarskih 
niti deviznih sredstev več kot za 20 MW. Problem je toliko bolj akuten, ker 
gre za vprašanje nadaljnjega razvoja enega izmed naših velikih industrijskih 
podjetij, ki se je s svojo akumulacijsko močjo sposobno razvijati brez nepo- 
sredne pomoči družbene skurrr-sti. Splošna gospodarska banka podpira opisano 
kombinacijo povečanja TE Šoštanj od 200 na 275 MW ocenjujoč to kot realni 
prispevek h graditvi sistema razširjene reprodukcije in upa, da ba dobila glede 
tega tudi podporo tega foruma. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? Prosim. Besedo ima 
tovariš Andrej Lah. 

Andrej Lah: Ce sem prav razumel obrazložitev k predlogu zakona, 
zlasti glede sredstev, ki naj bi bila deponirana pri Splošni gospodarski banki 
za potrebe izgradnje elektroenergetskih objektov, vidim, da ta ne bodo krila 
vseh potreb do leta 1970. Zato je v obrazložitvi predviden še en vir zagotav- 
ljanja sredstev, in sicer s predpisovanjem posojil. Razumem, da je med obema 
načinoma zagotavljanja potrebnih sredstev za izgradnjo elektroenergetskih 
objektov bistvena razlika, da gre pri enem za administrativni način, pri drugem 
pa za prostovoljen način zbiranja sredstev od zainteresiranih gospodarskih 
organizacij. Ce to razumem, pa se vseeno vprašam, da če se že enkrat odločamo 
za administrativni način zagotavljanja sredstev, zakaj se odločamo za predla- 
gano stopnjo prispevka in ne za takšno, ki bi zagotovila dejansko potrebna sred- 
stva. Zato tudi tukaj vprašam, kakšna bi morala biti stopnja prispevka, da bi lahko 
krili celotne predvidene potrebe za izgradnjo elektroenergetskih objektov do 
leta 1970. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? Prosim. Besedo, 
ima tovariš Maks Mauer. 
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Maks Mauer: Tovarižice in tovariši poslanci! O predlogu zakona o 
dopolnilnih sredstvih za financiranje elektroenergetskih objektov v letih 1966 
do 1970 sem razpravljal z več gospodarskimi organizacijami v občini Izola in 
Piran. Čeprav predstavlja predlagani zakon ekonomsko in administrativno 
intervencijo v gospodarstvu, je razumljivo, da je glede na sedanje stanje z 
električno energijo in glede na predvideno nadaljnjo rast gospodarstva treba 
nujno zagotoviti sredstva za pravočasno in racionalno izgradnjo novih elektro- 
energetskih objektov, ki so osnovnega pomena za naš nadaljnji razvoj. Menim, 
da je v tem primeru izločitev 2'°/o sredstev od vseh sredstev za investicije 
Utemeljeno in umestno, zlasti ker so take prehodne rešitve v obliki združevanja 
sredstev iz gospodarstva v prihodnjem obdobju uveljavljanja novega sistema 
financiranja razširjene reprodukcije, nujne. Prelivanje sredstev na področju 
gospodarstva med panogami pa omogoča racionalno porabo razpoložljivih sred- 
stev ter hitrejšo krepitev celotnega gospodarstva. Res je, da uveljavitev zakona 
o dopolnilnih sredstvih za financiranje elektroenergetskih objektov pomeni 
dodatno obremenitev investicij v gospodarstvu, toda pri reševanju ključnih 
problemov, kot je energetika, ki ima širši gospodarski in tudi družbeni pomen, 
je jasno, da moramo stvari gledati širše in upoštevati potrebe po vlaganjih v 
dejavnosti, ki so pomembne za razvoj celotnega gospodarstva. 
' Glede ostalih določil osnutka zakona imajo delovne organizacije tudi po 
mojem mnenju opravičene pripombe zlasti glede retroaktivnega učinka zakona, 
ki ni v skladu s prizadevanji za stabilizacijo gospodarstva. Obenem izražajo 
bojazen, da uvedeni prispevek ne bo stimuliral elektrogospodarskih organiza- 
cij k smotrni delitvi in porabi lastnih ustvarjalnih sredstev. 

Pripombe so bile tudi glede višine osebnih dohodkov v elektrogospodar- 
stvu, ki so višji v odnosu na ostalo gospodarstvo1. Dejstvo, da je z zveznim 
zakonom določen način dopolnilnega financiranja graditve novih in razširitev 
sedanjih zmogljivosti elektroenergetskih objektov v letih 1966 do 1970, ostanejo 
republiki le še pičla pooblastila. Menim pa, da bi morali določiti različne krite- 
tije in merila, upoštevajoč pri tem količino porabljene električne energije, ki 
jo porabi neko podjetje. Na primer v tovarni Kidričevo je električna energija 
osnova za proizvodnjo aluminija, medtem pa je Splošna plovba Piran za svoje 
pkivne objekte sploh ne potrebuje. Po predloženem zakonu o financiranju 
elektrogospodarstva pa bo Splošna plovba Piran glede na visoko vrednost svojih 
investicij, ki bodo znašale od 1. januarja 1966 do 31. 12. 1970 okoli 24 mili- 
jard S din, zelo prizadeta. Od tega znaša domač program 14 768 milijonov S din 
fca gradnjo ladij in inozemski program v višini 10 milijard din za dve nadaljnji 
ladji. 'Menim, da bi morala Skupščina SR Slovenije upoštevati stanje, v katerem 
fee nahaja trgovska mornarica in potreba pri obnavljanju flote, ki naj sloni 
izključno na lastnih sredstvih. Zaradi tega predlagam, da naj se pomorstvo 
■Oprosti plačevanja zadevnega dopolnilnega prispevka ali vsaj, da se določi zanj 
minimalna stopnja. Res je, da se tako zbrana sredstva vrnejo v obliki obveznic, 
vendar je tako akumulacijo težko izločiti prav v dobi do leta 1970, ko ima 
podjetje Splošna plovba največ obveznosti. Pripominjam, da v nobeni državi 
fta svetu rie znaša udeležba podjetja pri izgradnji flote 750/0 lastnih sredstev 
kakor pri nas. Upoštevajoč, da je republiška skupščina v načelu sprejela pro- 
gram razvoja flote slovenske trgovske mornarice, potem moramo predlog o 
oprostitvi oziroma zmanjšanju prispevka vsekakor upoštevati, ker bo prispevek, 
ki bo znašal v letu 1970 okoli 480 milijonov starih dinarjev, močno vplival na 
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razvoj naše trgovske mornarice, kar je pomembno za vso Jugoslavijo kot 
pomorsko državo. 

Prosim, da Gospodarski zbor moje pripombe upošteva, čeprav se zavedam, 
da se da z zakonom težko določiti individualne stopnje prispevkov za vsako 
posamezno podjetje. 

Predsednik Leopold Krese: Kdo želi besedo? Prosim. Besedo ima 
tovariš Ivan Arzenšek. 

Ivan Arzenšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim povzeti samo 
nekaj besed iz izvajanj tovariša Rika Jermana, direktorja Splošne gospodarske 
banke. Njegovo izvajanje me je spomnilo na diskusijo, ki se je vodila s tega 
mesta lansko leto v jeseni, oziroma takrat, ko smo sprejemali predlog za 
reorganizacijo našega elektroenergetskega gospodarstva. Poslanci so dajali k 
predlogu utemeljene in kritične pripombe v zvezi s shemo elektrogospodarskih 
organizacij. V glavnem so bile dane pripombe zaradi tega, lier smo smatrali, 
da je že po svojem bistvu elektroenergija takega značaja, da bi bilo kakršno- 
koli drobljenje na posamezna podjetja elektrogospodarstvu kvečjemu škodljivo 
ne pa koristno. 

Praksa nam danes to samo potrjuje. Iz obrazložitve, ki jo je dal tovariš 
Riko Jerman in tudi iz materiala, ki smo ga dobili od organov Izvršnega sveta, 
so razvidne težave, ki so zdaj nastale, zlasti ko je banka skušala dogo- 
vorno s prizadetimi podjetji zbrati sredstva predvsem od elektrogospodarskih 
podjetij za potrebe elektroenergetskih objektov. Znano je, da je banka naletela 
na gluha ušesa. Besede tovariša Rika Jermana nam to tudi potrjujejo. To nam 
potrjujejo tudi podatki, da so prav ta podjetja v primerjavi z drugimi gospo- 
darskimi organizacijami nesorazmerno visoko dvignila svoje osebne dohodke 
in povečala sklade skupne porabe. 

Skratka, tak način gospodarjenja absolutno ne ustreza sedanjemu stanju 
elektrogospodarstva in prav tako ne načelom in osnovam gospodarske reforme, 
zlasti še ko gre za problem izgradnje energetskih objektov, ko hkrati spreje- 
mamo zakon o dopolnilnem prispevku vseh gospodarskih organizacij, ki so v 
neprimerno težji situaciji, kakor pa sama elektrogospodarska podjetja. Danes 
ta podjetja nimajo posluha in ne pristopajo dovolj zavzeto k akciji zbiranja 
in angažiranja svojih lastnih sredstev za čimprejšnjo dograditev elektrogospo- 
darskih objektov. 

Ta primer naj služi za premislek tudi organom Izvršnega sveta, da takrat 
kadar ustanavljamo novo organizacijO', ki je sicer po svojih zasnovah, po svojem 
programu in po svoji ekonomski ter teoretični osnovi morda sorazmerno 
napredna in dobra, ne zapiramo oči pred stvarnostjo in pred dejstvi ter upošte- 
vamo zrelost nas vseh, pa tudi mnenja in predloge, ki jih v zvezi s tem pred- 
lagajo poslanci. 

Predsednik Leopold Krese: Kdo še želi razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ker je poslanec Andrej Lah postavil vprašanje, vprašam predstavnika 
Izvršnega sveta, ali želi odgovoriti na postavljeno vprašanje? (Da.) 

Besedo ima tovariš Franc Kragelj. 

Franc Kragelj: Iz obrazložitve, ki je dana obema zakonoma in pa 
tudi iz mnogih razprav izhaja, da sredstva, ki jih na osnovi predlaganih zakonov 
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združujemo za financiranje elektroenergetskih objektov, ne zadoščajo v celoti 
za kritje potreb na tem področju. 

Izrecno sem poudaril, da Izvršni svet predlaga Skupščini, da izkoristi zvezno 
pooblastilo v celoti, to se pravi, da predpiše 2% izločanje sredstev od vseh 
investicij v razdobju od 1. 1. 1966 do 31. 12. 1970. To pomeni, da republika nima 
pooblastila, da bi ta odstotek dvignila preko 2°/o, in tako zagotovila še dodatno 
potrebna sredstva. Po izračunih, ki so navedeni v obrazložitvi, bi v tem obdobju 
primanjkovalo za zgraditev teh objektov okoli 4 milijarde S din, kolikor 
bi seveda ne prišlo do dodatnih podražitev. 

Se posebej pa se bo pojavil problem v letih 1967 in 1968, ko se bodo vlaganja 
po svoji dinamiki najbolj sfconcentrirala, Prav v teh dveh letih bo potrebno, 
kolikor bi na osnovi zakonskih predpisov prišlo do dadatnega zbiranja sredstev, 
razpisati posojilo. Ta prispevek bi znašal v odnosu na investicijska vlaganja 
okoli 2%> od investicijskih naložb v letih 1967 do 1969 s tem, da bi bil rok 
vračanja lahko krajši, ker bi se v naslednjih letih stanje glede financiranja 
elektroobjektov izboljšalo in bo znašal končni primanjkljaj glede na manjšo 
dinamiko vlaganj, samo v vsem obdobju 4 milijarde S din. 

Ne vem, ali sem zadovoljil z odgovorom. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če 
se nihče ne javlja, potem zaključujem razpravo. 

Ker razen amandmaja, ki ga je dal odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov, da se črta 4. člen zakonskega predloga, ni bil predložen noben 
drug amandma, dajem predlog zakona o dopolnilnih sredstvih za financiranje 
elektroenergetskih objektov v letih 1966 do 1970, skupaj s tem amandmajem, 
na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Gospodarski zbor ta zakonski predlog skupaj z amandma- 
jem soglasno sprejel. 

Predlagam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.10 in se je nadaljevala ob 10.45.) 

Predsednik Leopold Krese: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, na obravnavo predloga zakona o obveznem deponiranju določenih sred- 
stev podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije. 

Zakonski predlog z obrazložitvijo je predložil Skupščini Izvršni svet, ki 
je za svojega predstavnika določil Franca Kraglja, pomočnika direktorja Zavoda 
za gospodarsko planiranje. Poleg zakonskega predloga ste prejeli tudi informa- 
cijo o financiranju elektroenergetskih objektov v Sloveniji v letih od 1966 do 
1970. Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije sta zakonski predlog 
obravnavala in predložila pismeni poročili. Predstavnik Izvršnega sveta je dal 
že pri prejšnji točki dnevnega reda uvodno obrazložitev k obema zakonoma. 
Vprašam predstavnika Izvršnega sveta, ali želi dati k temu zakonu še dodatno 
obrazložitev? (Ne želi.) Zeli morda predstavnik odbora za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov besedo? (Da.) Besedo ima Anton Kovič. 

Anton Kovič: K zakonu nimam pripomb. Priporočam zboru, da zakon 
sprejme. 
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Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ce nihče ne želi razpravljati, potem dajem zakon, tako kot 
je predložen, 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 Gospodarski zbor soglasno sprejel zakon o.obveznem 
deponiranju določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos električne 
energije. Obenem obveščam zibor, da je oba zakona v enakem besedilu sprejel 
tudi Republiški zbor. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na 33. seji zbora so postavili poslanska vprašanja poslanci Ivan Zivič, 
Ljudmila Fišer, in Riko Rižnar. Poslanca Ivan Zivič in Ljudmila Fišer sta na 
svoje vprašanje prejela pismen odgovor. Na vprašanje Rika Rižnarja pa bo 
odgovoril predstavnik Izvršnega sveta danes ustmeno. Vprašam tovariša Ivana 
Ziviča, če se z odgovorom zadovoljuje. 

Ivan Zivič: Tovarišice in tovariši poslanci! Čeprav sem prosil za 
odgovor v roku 10 dni, tako piše tudi v zapisniku zadnje seje zbora, sem odgo- 
vor dobil danes na seji. Obenem pripominjam, da je odgovor tak, da bi ga 
lahko dobil verjetno takoj drugi dan, ne pa šele po štirinajstih dneh ali vsaj 
v roku 10 dni. Vem, da sem upravičen po poslovniku, kar je citirano v zadnjem 
odstavku odgovora, in sicer, da lahko zahteva poslanec, ki ga podpre 10 poslan- 
cev zbora, da se postavi njegovo vprašanje kot posebna točka dnevnega reda 
iste ali prihodnje seje zbora, če se z odgovorom ne strinja. O predlogu odloči 
zbor potem, ko da svoje mnenje predstavnik Izvršnega sveta. 

Z odgovorom Izvršnega sveta nisem zadovoljen zato, ker se odgovor na 
moje vprašanje postavlja v ozek okvir. Pričakoval sem, da bo Izvršni svet ozi- 
roma republiški sekretariat za gospodarstvo nakazal konkretne ukrepe, ki bodo 
preprečili škodo, ki se pojavlja vsako leto oziroma letos že drugič. 

Čudi me, kako gremo z lahkoto preko nastajanja škode, ki gre v milijone, 
konkretnih ukrepov pa ne podvzamemo. Ce bi se bil Izvršni svet oziroma sekre- 
tariat za gospodarstvo poglobil v to, zakaj nisem z odgovorom zadovoljen, bi 
nujno moral podvzeti ukrepe, ki bi preprečili letošnjo škodo. 

Glede na to, da z odgovorom nisem zadovoljen, zahtevam na podlagi 
105. člena začasnega poslovnika Gospodarskega zbora obravnavo o tem vpra- 
šanju kot posebno točko dnevnega reda na seji Gospodarskega zbora, ki naj 
razpravlja ne le o zaščitnem sredstvu lindan, temveč predvsem o odnosu do 
poslanskih vprašanj nasploh. Zato predlagam v imenu 13 poslancev, da na 
prihodnji seji našega zbora razpravljamo o odnosu Izvršnega sveta, republiških 
sekretarjev in drugih organov do poslanskih vprašanj nasploh. 

Predsednik Leopold Krese: Ker je to predlog 13 poslancev, prosim, 
če prečitaš imena predlagateljev. 

Ivan Zivič: Poslanci, ki podpirajo moj predlog, so: Milan Ritonja, 
Ljudmila Fišer, Edo Komočar, Miro Benedejčič, Bogo Tomše, Andrej Lah. Ivan 
Kočevar, Rado Sorli, Jože Stanonik, Nada Beltram, Anica Trofenik, Alojz Stegu 
in sam. 
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Predsednik Leopold Krese: Predlagam, da se ta predlog sprejme 
in da zbor obravnava na prihodnji seji vprašanje, ki ga predlaga ta skupina 
poslancev. 

Tovarišica Ljudmila Fišer, prosim, da se izjaviš glede odgovora na tvoje 
poslansko .vprašanje. 

Ljudmila Fišer: Tovarišice in tovariši poslanci! Moje načelno sta- 
lišče glede poslanskih vprašanj je obrazložil že tovariš pred menoj. Z odgovorom 
na vprašanje, ki sem ga postavila na 33. seji Gospodarskega zbora, se ne stri- 
njam, in sicer zato, ker sem dobila pismen odgovor šele danes, da je republiški 
sekretariat za finance posredoval problem pristojnim zveznim organom, kjer 
se proučuje vprašanje prodaje osnovnih sredstev kmetijskih organizacij pri- 
vatnemu sektorju. Med drugim se namreč tudi vprašala, če Izvršni svet zasleduje 
primere, ko praksa očitno prehiteva zakonodajo, če te primere javlja zveznim 
organom in če so ukrepi zveznih organov uspešni. Nadalje, koliko je bilo do 
danes ugotovljenih primerov in kako so pristojni organi ukrepali. Na to vpra- 
šanje nisem dobila odgovora in prosim, če bi mi predstavnik Izvršnega sveta 
lahko sedaj odgovoril. 

Predsednik Leopold Krese: Ah je kdo od predstavnikov Izvršnega 
sveta pripravljen odgovoriti na to vprašanje? Besedo ima tovariš Jože Tepina. 

Jože Tepina: Vprašanje prodaje kmetijskih strojev zasebnikom je 
že dalj časa v proučevanju pri zveznem sekretariatu za finance, in to prav na 
iniciativo Izvršnega sveta oziroma republiškega sekretariata, ki je pristojen za 
reševanje te problematike. 

Na drugo vprašanje pa ne vem, ali bi tovarišica poslanka želela, da navedem 
posamezne primere, kjer je Izvršni svet oziroma so drugi organi zasledovali to 
problematiko in sproti obravnavali posamezne primere ali v svojem delokrogu 
oziroma pri pristojnih zveznih organih, ah pa bi želela konkretne primere, katere 
smo mi urejali z zveznimi organi oziroma dah iniciativo glede ustreznega prila- 
gajanja zakonodaje. 

Ljudmila Fišer: Želela bi imeti pojasnilo, ah je bilo v zvezi s to 
problematiko kontaktiranje z zveznimi organi uspešno. Ce je mogoče, pa bi 
želela zvedeti nekaj teh primerov. 

Jože T e p d n a : Ce želite, da navedem konkretne primere, potem bi 
lahko odgovoril na prihodnji seji zbora, ali pa da odgovorimo pismeno, ker je 
treba posamezne primere zbrati, nekaj primerov bi sicer lahko povedal na 
pamet, vendar jih bomo do roka vsebinsko bolje pripravili. Ali bi se tovarišica 
poslanka s tem zadovoljila? 

Ljudmila Fišer: Da. 

Predsednik Leopold Krese: Na poslansko vprašanje Rika Rižnar j a 
bo odgovoril pomočnik sekretarja Lojze Blenkuš. 

Lojze Blenkuš: Na vprašanje poslanca Rika Rižnar j a, ki se je glasilo: 
Ali je pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije imenovana komisija za 
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pregled obveznosti ukinjenih Občinskih stanovanjskih skladov kot je to obvestil 
republiški sekretariat za urbanizem, dajem naslednji odgovor. 

Republiški sekretariat za urbanizem je imenoval strokovno skupino, ki jo 
sestavljajo zastopniki odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komu- 
nalne zadeve Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, republiškega sekreta- 
riata za finance, združenja poslovnih bank in hranilnic Ljubljana, Službe'družbe- 
nega knjigovodstva, ' centrale za SR Slovenijo, Kreditne banke in hranilnice 
Ljubljana in republiškega sekretariata za urbanizem. Naloga strokovne skupine 
je predvsem, da vsestransko prouči primo-predajo bilance ukinjenih stanovanj- 
skih skladov, naložbe in druge obveznosti ukinjenih stanovanjskih skladov, 
izvajanje določil zakona o prenehanju veljavnosti zakonov o financiranju gradnje 
stanovanj, predvsem 9. člen, varčevanje po pogodbah z banko za stanovanja, 
odplačilne pogoje za odobrene kredite za leto 1965 ter predloži svoje ugotovitve 
republiškemu sekretariatu za urbanizem do 1. 8. 1966 zaradi izdelave informa- 
cije Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. 

Republiški sekretariat za urbanizem je imel mimo tega že vrsto razgovorov 
z zastopniki posameznih poslovnih bank in službe družbenega knjigovodstva 
predvsem o prehodu na nov sistem financiranja stanovanjskega gospodarstva, 
o varčevanju za stanovanje in o finančnem poslovanju likvidacijskih komisij. 
Rezultati navedenih razgovorov se kažejo tudi v tem, da je poslovna banka v 
Ljubljani zaščitila varčevalce za stanovanje in da služba družbenega knjigovod- 
stva sodeluje pri ugotavljanju obveznosti pri likvidacijskih komisijah Ljubljana- 
Moste-Polje in Ljubljana-Bežigrad, kjer je problematika prevzemanja poslov 
najbolj kritična. 

Predsednik Leopold Krese: Tovariš Riko Rižnar, ali se z odgovorom 
zadovoljiš? 

Riko Rižnar: Hvala! Z odgovorom sem zadovoljen. 

Predsednik Leopold Krese: Ima še kdo kakšno vprašanje k tej 
točki dnevnega reda? (Ne javi se nihče.) Če ne, zaključujem to točko dnevnega 
reda. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan in zaključujem 34. sejo Gospo- 
darskega zbora. Naslednje seje predvidoma ne bomo sklicevali do 10. septembra. 

(Seja je bila zaključena ob 11. uri.) 



PROSVETNO-KULTORKI2BOK 

30. seja 

(28. junija 1966) 

Predsedoval: Ivo Tavčar, 
predsednik Prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Ivo Tavčar: Začenjam 30. sejo Prosvetno-kulturnega 
zbora. 

Opravičili so se naslednji poslanci: Marija Faganeli, dr. Roman Modic, 
Avgust Vižintin, Dane Debič, Veljko Troha, Ferdo Bem, Oto Pungartnik, Branko 
Babič, Dora Jelenko, Božidar Ravnikar in Marija Urbančič. Glede na to ugo- 
tavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagani dnevni red dopolnjujem z novo 8. točko 
»poslanska vprašanja«, tako da je predlog dnevnega reda takle: 

1. odobritev zapisnika 29. seje Prosvetno-kulturnega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 

nije za leto 1965; 
3. predhodna razprava o zakonski ureditvi vzgoje in izobraževanja na drugi 

stopnji v SR Sloveniji; 
4. razprava o omrežju šol druge stopnje v SR Sloveniji; 
5. obravnava statuta Veterinarskega zavoda Slovenije; 
6. razprava o varstvu predšolskih otrok v Sloveniji; 
7. predhodna razprava o zakonski ureditvi otroškega varstva in otroškega 

dodatka; 
8. poslanska vprašanja (dodatna točka); 
9. razprava in sklepanje o predlogu sklepa o letnem odmoru Skupščine 

SR Slovenije za leto 1966. 
Ali ima k predlaganemu dopolnjenemu dnevnemu redu kdo kakšno pri- 

pombo? (Ne javi se nihče.) Če ni pripomb, ugotavljam, da je predlagani dnevni 
red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 29. seje. 

Ima kdo k osnutku zapisnika kakšno pripombo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, 
ugotavljam, da je zapisnik 29. seje PKZ odobren. 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo po- 
ročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1965, ki ga je Skupščini 
predložil Izvršni svet. 

Kot predstavnika je Izvršni svet določil podpredsednika Bena Zupančiča, 
ki pa še ni prispel na sejo. 

Poročilo je obravnaval naš stalni odbor in predložil o tem poročilo. Ker 
ste ga pravočasno prejeli, smatram, da ni potrebno, da ga poročevalec bere. 
Zato pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče ne 
želi besede, zaključujem razpravo in ugotavljam, da naš zbor soglaša s poročilom 
stalnega odbora in odobrava poročilo Izvršnega sveta za leto 1965. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predhodno raz- 
pravo o zakonski ureditvi vzgoje in izobraževanja na drugi stopnji v SR Slo- 
veniji. 

Gradivo vam je bilo poslano dovolj zgodaj, še pred sklicem seje zbora. 
Gradivo je predložil v obravnavo Republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
in ga je obravnaval naš začasni odbor za drugostopenjsko izobraževanje, ki je 
o tem predložil poročilo. 

Izvršni svet je sporočil, da bo pri tej točki dnevnega reda sodeloval v raz- 
pravi Tomo Martelanc, republiški sekretar za prosveto in kulturo. K razpravi 
sem povabil še Zavod za šolstvo SR Slovenije, Pedagoški inštitut, Gospodarsko 
zbornico, Zvezo sindikatov, Socialistično zvezo in Zvezo mladine. Povabljenci 
imajo seveda tudi pravico — mislim, da soglašate s tem — sodelovati v razpravi. 

Na začetku razprave, poudarjam, da gre za prvo, in ne končno razpravo 
o zakonski ureditvi šolskega in izobraževalnega področja na drugi stopnji. O 
predlogu zakona bo naš zbor sklepal pozneje, v jeseni. Danes pa gre za obrav- 
navo prvega osnutka zsakona. S tem uvajamo tudi v naši skupščini nov 
običaj, da o določenih zakonskih osnutkih tudi v Skupščini večkrat razprav- 
ljamo-. S tem omogočimo poslancem in tudi širši javnosti, da pravočasno iz- 
rečejo svojo besedo in povedo svoje mnenje. V taki širši obravnavi se lahko 
natančneje izčistijo vsa mnenja in stališča. 

Razpravljamo tudi z namenom, da se poživi in obogati javna razprava, 
hkrati pa, da javnost opozorimo na nekatera bistvena vprašainja, o katerih 
naj bi se razprava zlasti razvila. 

Ali želi morda predstavnik predlagatelja uvodoma kaj reči? Prosim, besedo 
ima tovariš Tomo Martelanc, republiški sekretar za prosveto in kulturo. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Pred vami je osnutek zakona o vzgoji in izobraževanju na drugi stopnji 
v Socialistični republiki Sloveniji. Ni sicer navada, da predlagamo Skupščini 
osnutke namesto že izdelanih zakonskih predlogov; če smo to tokrat storili, 
smo se ravnali predvsem tudi po željah mnogih poslancev, ki so menili, da bi 
bilo prav, če bi ob večjih in pomembnejših zakonih imeli dovolj časa za raz- 
pravo, za tehtnejšo presojo in obravnavo predlaganega zakonskega gradiva. 
Le tako bi morebitne pripombe, zlasti tiste, ki so bistvenejše in ne zgolj or- 
ganizacijske ter stilistične, lahko našle svoje mesto v končnem zakonu. 

Po dogovoru s Skupščino smo tem mnenjem in željam ustregli prav s 
predloženim zakonskim osnutkom, ki ga dajemo v predhodno razpravo kot 
osnutek. Končni zakonski predlog pa bomo izdelali jeseni, na temelju vseh 
pripomb in razprav bodisi v Skupščini, bodisi v javni debati. Takšna pot je 
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nedvomno počasnejša in zamudnejša, bo pa njen končni izid prav gotovo te- 
meljitejši in boljši. Vsekakor bi radi takšno pot ulbrali tudi pri drugih po- 
membnejših zakonih, ki jih pripravljamo na področju prosvete in kulture. 

Da predlagamo osnutek zakona, ki ureja položaj drugostopenjskega šol- 
stva v Sloveniji, nas je navedlo v prvi vrsti dejstvo, da izobraževanje mladine 
in odraslih po končani šolski obveznosti že dalj časa zaostaja za hitrim druž- 
benim, zlasti pa za gospodarskim razvojem. Zato je reševanje problemov na tem 
področju izobraževanja ena nujnih nalog v izgrajevanju celotnega koncepta 
sodobnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Pri tem seveda še vedno naletimo 
na vrsto ovir, ki smo jih našteli tudi v obrazložitvi k zakonskemu osnutku 
in jih zato ne kaže sedaj ponavljati. 

Pač pa bi rad posebej poudaril zaostren problem tako imenovanega sred- 
njega kadra. Srednji strokovni kadri so v svetu glavni kadrovski temelj in 
nosilci produktivnosti. Pri nas pa so to, žal, večinoma le prehodna kategorija 
k nadaljnjemu šolanju. Kako smo včasih razsipni s tem kadrom, kljub velikim 
potrebam malone v sleherni stroki, nam kaže tudi tale podatek, ki velja sicer 
za vso Jugoslavijo1, namreč, da imamo 361% šolanih tehnikov, 40'%> kmetijskih 
tehnikov, 30 % ekonomskih tehnikov, 10 % zdravstvenih tehnikov in 15 "/o 
učiteljev, ki opravljajo pisarniška, administrativna in druga opravila, za ka- 
tera bi bila zadostna nižja strokovna izobrazba od tiste, ki jo imajo. 

Razmerje med srednjimi in visoko izobraženimi kadri postaja izredno pereč 
problem v številnih deželah, zlasti pri tistih v razvoju. Mednarodna organizacija 
UNESCO je že s posebno resolucijo opozorila na potrebo po vzdrževanju pra- 
vilnega proporca med obema kategorijama strokovnjakov, če želimo zagotoviti 
deželi skladen razvoj gospodarstva, tehnike in znanosti. V svetu prevladuje 
mnenje, da zadovoljivo razmerje pomeni odnos 1:4, se pravi štirje srednji 
strokovni delavci na enega visoko izobraženega. V praksi se ta odnos giblje 
zelo različno, in sicer od 1 : 2,5 do> 1 : 6. 

In kako je pri nas? V monografiji, ki smo jo pripravili za srednjeročni plan, 
omenjamo podatek iz leta 1961, ki kaže, da je ta proporc pri nas zelo nizek, 
in sicer 1 : 2, in da bo tudi pri razmeroma znatno povečanih naporih za šolanje 
srednjih kadrov dosegel leta 1970 odnos 1 : 2,5. Seveda s samim predloženim 
zakonom tega problema ne bomo utegnili reševati, za to bodo potrebni drugi 
ukrepi praktične narave, zlasti, ker zakon takšen kot je predložen, ne pomeni 
bistvenega posega v dosedanjo strukturo vzgoje in izobraževanja na drugi 
stopnji. 

Ne želimo biti sicer preskromni, vendar menimo, da je zakonski osnutek 
v bistvu le registracija obstoječega stanja. Pri tem pa bi želel posebej pribiti, 
prav spričo te ugotovitve, da predloženi osnutek ni in ne more biti odgovor na 
nikakršne razprave o reformi druge stopnje, ki so v zadnjem času razgibale 
našo pedagoško javnost; prvič, ker je bil zakonski osnutek v pripravi že dosti 
pred objavo predložene reforme, in drugič, ker menimo, da bo vsaka uveljavitev 
reforme srednjega šolstva dolgoročna naloga, ki bo tudi po optimističnih ocenah 
avtorjev terjala vsaj 8 let temeljitih priprav. 

Cemu torej, predlagamo takšen zakonski osnutek? Pri tem so nas vodili 
mimo že naštetih načelnih izhodišč še trije otipljivejši razlogi: 

1. Tako bi zapolnili občutno vrzel, ki obstaja v zakonskem urejanju vzgoje 
in izobraževanja. Po sprejemu zveznega splošnega zakona smo namreč z re- 
publiškim zakonom že uredili izobraževanje v osnovni šoli in na visokošolskih 
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zavodih, medtem ko še nismo utegnili urediti izobraževanja na šolah druge 
stopnje. 

2. Z novim zakonom skušamo zaostriti pogoje za delo in ustanavljanje šol 
druge stopnje. V 55. členu predloženega osnutka se predvideva neke vrste ve- 
rifikacija tudi strokovnega šolstva, podobno kot jo imamo danes že pri gimna- 
zijah. Takšna verifikacija naj bi pomagala dvigniti kakovost pouka na stro- 
kovnem šolstvu in hkrati omejila neracionalno širjenje mreže drugostopenjskih 
šol. To je vsekakor novost v zakonu, za katero menim, da bi jo bilo treba pod- 
preti glede na prizadevanje po intenzifikaciji in racionalizaciji organizacije in 
pouka na srednjih šolah. 

3. S tem zakonom skušamo urediti tudi nekatera odprta vprašanja s pod- 
ročja delovnih razmerij prosvetnih delavcev, ki jih temeljni zakon- o delovnih 
razmerjih v sedanji dikciji ni posebno reševal. Takšna pereča in odprta vpra- 
šanja so npr. strokovna izobrazba, potrebna za učitelje in vzgojitelje, strokovno 
izpopolnjevanje učiteljev, razpisi delovnih mest, delovni čas in delovne ob- 
veznosti prosvetnih delavcev, letni dopust itd. 

Dovolite mi, tovarišice in tovariši poslanci, da vas opozorim še na eno 
novost. V prejšnji predhodni obravnavi sta bila namreč dva zakonska osnutka, 
in sicer zakon o gimnaziji in zakon o strokovnem izobraževanju. Predlagatelj 
pa je pozneje sklenil, da bi bilo 'bolj smotrno drugostopenjsko izobraževanje 
urediti skupno, v enem zakonu. Pri tem se je oprl zlasti na te razloge: 

1. drugostopenjsko izobraževanje je enotni proces vzgoje in izobraževanja 
mladine in odraslih po končani šolski obveznosti; 

2. s tem se zagotavlja enakopravna obravnava vseh oblik drugostopenjskega 
izobraževanja. Tako bo odpadlo včasih neopravičeno zapostavljanje strokovnega 
šolstva. Enakopravno se tretira tudi izobraževanje odraslih; 

3. tako se izognemo nepotrebnemu ponavljanju malone večine določb, ki 
bi sicer popolnoma istovetno urejale nekatera vprašanja pri raznih oblikah 
šolstva druge stopnje. 

Zato predloženi zakonski osnutek enotno in enakopravno obravnava vse 
oblike vzgoje in izobraževanja na drugi stopnji. 

Takšen osnutek je Republiški sekretariat za prosveto in kulturo razposlal 
pred več kot mesecem dni v širšo razpravo. Osnutek z obrazložitvijo so pre- 
jele vse občinske skupščine, vsi zavodi za prosvetno-pedagoško službo, vsa 
združenja in skupnosti prosvetnih zavodov, kakor tudi nad 20 republiških 
uipravnih organov, družbenoMpolitičnih organizacij in poslovnih združenj. 

Glede na željo, ki jo je izrazil začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora 
za drugostopenjsko šolstvo, naj bi namreč Republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo seznanil poslance z vsemi pripombami, ki bodo dane v javni raz- 
pravi, kakor tudi s stališči sekretariata do njih, bi rad, sicer samo na kratko, 
obvestil zbor o najbolj bistvenih mnenjih, ki so se že izoblikovala v dosedanji 
razpravi. Mimo stilističnih pripomb in predlogov ter alternativ k posameznim 
členom je javna razprava odprla zlasti naslednja vprašanja: 

1. Kako naj se reši vprašanje vajencev? Ali naj se omogoči vpis na šole 
druge stopnje tudi učencem, ki niso končali osnovne šole? 

Naš sekretariat je mnenja, da je potrebno vse vajenske šole preosnovati 
v poklicne šole. Delo vajencev v delovnih organizacijah naj bo pod strokovnim 
nadzorstvom šole. Zakon naj bi dopustil obe možnosti za sklepanje vajenskih 
pogodb, bodisi da jo sklene šola z delovno organizacijo ali pa neposredno 



176 Prosvetno-kulturni zbor 

vajenec sam. Pogoj za vpis v srednjo šolo naj bo končana osnovna šola. Učenci, 
ki ne končajo osnovne šole, naj se usposabljajo v drugih oblikah izobraževanja. 

2. Ali naj ta zakon obravnava tudi domove za učence šol, ali naj bo za to 
poseben zakon o domovih? 

Sekretariat se nagiba k mnenju, da bi ta zakon upošteval tudi domove za 
učence šol druge stopnje, kajti s posebnim zakonom o domovih bi samo ponovili 
večino določb iz že predloženega osnutka. 

3. Večina udeležencev javne razprave je mnenja, da določbe o izobraže- 
vanju v delovnih organizacijah ne sodijo v ta zakon. To sta III. in IV. poglavje. 

Mnenja smo, da bo bržkone res potrebno obe poglavji črtati. Osnutek je bil 
zamišljen tako, da bi reševal vse izobraževanje po končani šolski obveznosti. 
Ce pa izobraževanja v delovnih organizacijah ne bomo vključili v ta zakon, 
ga bo potrebno reševati s posebnim predpisom, za katerega bi lahko dalo po- 
budo gospodarstvo. 

4. Odločiti se bo treba tudi za ime izobraževalnih zavodov na drugi stopnji. 
Ali so to šole druge stopnje, ah srednje šole? 

V zveznih gradivih o sistemu vzgoje in izobraževanja se je že udomačil 
naziv »srednje šole«. Tudi mi smo mnenja, da bi lahko to ime uporabili v našem 
osnutku. Šole druge stopnje so zdaj, ko je pogoj za vpis končana osnovna šola, 
v enakopravnem položaju in so v resnici srednje šole. Izraz »druga stopnja« pa 
povzroča tudi zmedo, ker imamo drugo stopnjo tudi pri visokošolskem izobra- 
ževanju. Zato bi predlagali tudi alternativni naslov za zakon: »zakon o srednjih 
šolah in domovih za učence teh šol«. 

5. Dosedanja javna razprava je posebej podčrtala nujnost ureditve delovnih 
razmerij prosvetnih delavcev. Nekateri tudi predlagajo, da bi to gradivo uredil 
poseben zakon o delovnih razmerjih za prosvetne delavce. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je mnenja, da takega zakona 
ne bi bilo treba posebej izdati, zlasti ker je v pripravi novela temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih in ker tudi predvidene določbe v osnutku povsem ustrezno 
rešujejo osnovne probleme v sferi delovnih razmerij prosvetnih delavcev. Pač 
pa se sekretariat strinja, da bi bilo bržkone potrebno izločiti datum 1. marec 
kot datum za sklenitev ah prenehanje delovnega razmerja in znova proučiti, 
ali lahko določbe o delovnih razmerjih s prehodno določbo uveljavimo tudi' za 
učitelje osnovnih šol in vzgojitelje vzgojno-varstvenih zavodov, ali pa bi bilo 
za to potrebno novelirati zakon o osnovni šoli. 

Mimo vseh teh pripomb je Republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
upošteval tudi nekatere druge pripombe in bo po današnji seji izdelal predlog 
zakona, ki ga bo, prav tako kot sedanjega, dal v javno razpravo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, 
poslanka Zofka Kodrič. 

Zofka Kodrič: Tovarišice in tovariši poslanci. Imam nekaj kratkih 
pripomb k osnutku zakona o vzgoji in izobraževanju na drugi stopnji*. Pri 
9. členu imam pomislek, kako omogočiti učencem gimnazij posredovanje prak- 
tičnih znanj, da bi se lahko neposredno vključili v delovni proces? Ah niso 
za to že določene tehniške in druge šole za gospodarstvo in družbene službe? 
Kako uskladiti in časovno opredeliti program glede na prvi odstavek tega člena 
in dodati še strokovni del? Ali ne bo obremenjenost dijaka previsoka in pred- 
metnik preobsežen? 
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Člen 19 določa, naj osnove predmetnikov in učnih načrtov predpiše Peda- 
goški svet, predmetnik pa naj sprejme šola, učni načrt pa učiteljski zbor. Ali 
ne bodo nastale razlike v predmetniku med istovrstnimi šolami in bo ponekod 
predmetnik večji, drugod pa manjši? Smo dovolj zreli za to? Ne obstaja ne- 
varnost širjenja predmetnika na račun preobremnjenosti učencev? 

K 47. členu: učna obveznost učiteljev teoretičnega pouka na šolah druge 
stopnje je trenutno 22 ur. Ali se vrednoti obseg dela z osnovno šolo? Ali ni na 
šoli druge stopnje veliko več študijskega dela glede na razgledanost takega 
učitelja? Če je že mogoče zagovarjati to obveznost za predmetna področja, 
kjer je strokovna materija ustaljena in ni v krajšem času večjih novosti, kot 
npr. pri slavistih in zgodovinarjih, pa ne moremo zagovarjati take obveznosti 
za strokovno-teoretične predmete na tehniških in njim ustreznih šolah, kjer 
prinaša nagli družbeni in tehnični razvoj neprestano toliko novega. To bo 
treba upoštevati, ker bo sicer še nadalje pereča zaposlitev ustreznih strokov- 
njakov, zaradi česar bo ogrožena tudi verifikacija. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, kdo še želi besedo? Besedo ima po- 
slanka Darinka Šušteršič. 

Darinka Šušteršič: V poročilu je naš začasni odbor izrazil pomi- 
slek, ali je prav, da drugostopenjsko izobraževanje obsega tudi domove. Sma- 
tram, da je to edino pravilno. Tudi tovariši, ki delajo na teh šolah oziroma 
na šolah druge stopnje, so poudarili povezanost teh šol z dijaškimi domovi, ker 
so vzajemno odvisni. 

Prav tako skrbno bi morali reševati tudi dijaške domove, ki sprejemajo 
učence osnovnih šol. V teh domovih je predvsem neurejena vsebina dela, finan- 
ciranje je zahtevno in mnoge šolske sklade precej bremeni. Vendar je prav reše- 
vanje osnovnih šol brez povezanosti z dijaškimi domovi postavilo dijaške do- 
move v izjemen položaj in jih nekako ločilo. Dijaški domovi so po svoje reševali 
vsebino dela glede na število in vrsto vzgojnega kadra, ki največkrat ni stro- 
kovno usposobljen za delo in vedri pod streho dijaških domov. Navadno so se 
vanj zatekli učitelji, ki v oddaljene kraje niso hoteli in so čakali na boljšo 
namestitev v večjih krajih. Potrudili so se toliko, da niso postali predmet 
razprav. Tako je bilo delo površno in je povzročalo nezadovoljstvo med učenci 
in starši. 

Iz teh razlogov pozdravljam povezanost šol z domovi in predlagam, da se 
razmišlja o podobni povezavi osnovnih šol z domovi. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Janez Kambič. 

Janez Kambič: Ko govorimo o šolah druge stopnje oziroma o sred- 
njih šolah, kar bi bilo pravilneje, menim, da smo v dosedanji dobi v želji za 
čimvečjo in širšo demokracijo mnogokrat napravili tudi napake oziroma mar- 
sikaj, kar smo pozneje želeli popraviti. Morda je eden od takih spodrsljajev 
tudi to, da smo razglašali in želeli, naj bi vsak učenec šole druge stopnje ali 
srednje šole imel pravico do vstopa na univerzo oziroma na višje in visoke šole. 
Vemo za primere, ko so posamezni odgovorni ljudje namenoma forsirah ukini- 
tev gimnazij in uvedbo srednjih strokovnih, administrativnih, ekonomskih in 
drugih šol, čeprav menimo, da to ni prav in čeprav smo že takrat menili, da 
to ni prav. 

12 



178 Prosvetno-kulturni zbor 

Mislimo, da bi morali srednje šolstvo urediti tako, da bi del kadra, ki dobi 
izobrazbo na srednjih šolah, ostal v poklicu, in sicer praviloma v tistem, za 
katerega se je odločil. Učenci, ki pa imajo posebne umske in fizične sposobnosti, 
pa naj bi nadaljevali šolanje, če želijo, na šolah višje stopnje. Zato menim, naj 
bi bil 'del šol namenjen za to, da bi pridobili primerno število srednjega kadra, 
ker bi se s tem razmerje 1 : 2 oziroma 1 : 2,5 v letu 1970 le izboljšalo in približalo 
povprečju v ekonomsko razvitejših državah. Zato morda ne bi bilo napačno, 
če bi pustili nekaterim šolam, morda gimnazijam, še to prednost, da bi bile 
pripravi jalnice za šole višje stopnje, seveda s primerno zahtevnostjo, tako da 
ne bi preko teh šol prišli do višje in visoke izobrazbe tudi manj sposobni 
ljudje. 

O vajencih smo že večkrat razpravljali; motila nas je beseda »vajenec«, 
ker ima iz preteklosti manj simpatičen prizvok. Zato smo bili in smo tudi 
sedaj mnenja, naj bi tudi tako imenovani vajenci redno obiskovali srednje 
šole, in sicer dve ali tri leta s precejšnjim delom praktičnega dela oziroma 
dela v delavnicah. Imenovali naj bi se tako kot ostali, učenci ali dijaki ali 
kakorkoli, ne pa vajenci. 

Glede odpovednega roka za prosvetnega delavca (1. marec) pa menim, da je 
zakon o delovnih razmerjih to preklical, ker tega posebej ne omenja. Tako so 
marsikatere šole uredile v pravilnikih o delovnih razmerjih, da lahko prosvetni 
delavec odpove razmerje ne glede na datum; torej ni nič vezano na 1. marec. 
Res ščitimo šole s tem, posebno tiste šole, ki imajo malo prosvetnih delavcev, 
mislim pa, da bi morali zaščititi tudi prosvetnega delavca, da bi bil enakopra- 
ven z ostalimi delavci kjerkoli. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, poslanec Vlado Golob. 

Vlado Golob: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pred- 
loženi osnutek zakona o vzgoji in izobraževanju na drugi stopnji v Socialistični 
republiki Sloveniji, ki je grajen na ugotovitvah obsežne in temeljite študije 
Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo o mreži šol druge stopnje 
v Sloveniji, pomeni gotovo korak naprej v razvoju našega šolstva, ne glede na 
eventualne pomanjkljivosti osnutka, na katere bo javna razprava tako ali tako 
opozorila. Osnutek zakona si namreč prizadeva' rešiti vprašanje vseh šol, ki jih 
ne zajemata zakon o osnovnem ter zakon o višjem oziroma visokem šolstvu 
ki že obstajata. 

Vse šole, ki jih obravnava predloženi osnutek zakona, lahko na kratko 
škupno imenujemo šole druge stopnje, zato ker mora kandidat za vpis dokon- 
čati osnovno šolo. Osnutek zakona izenačuje najraznovrstnejše šole, ki so na- 
stale po osvoboditvi, ali na nekdanjih tradicijah, ali v hotenem nasprotju z 
njimi, ali pa so jih narekovale nove potrebe. Vsekakor pa sta uskladitev vseh 
teh šol ter ureditev vzgoje in izobraževanja na njih nujno potrebni. 

Osnutek zakona odpravlja včasih dokaj nesmiselni izraz »srednje šole«, ki 
se je po nekih neutemeljenih ali slučajnih analogijah vrinil v vsakdanjo prakso 
za najrazličnejše vrste šol. S tem ne mislim, da se ne bi smel zakon imenovati 
zakon o srednjih šolah, samo posamezne šole težko, da vse nosijo naslov sred- 
nje šole. Ta izraz je imel in ima ponekod negativen vpliv na naše mišljenje in 
predstave o vlogi in nalogah nekaterih šol, ki jih včasih po sili spravljamo 
v toge okvire, neustrezne življenjskim potrebam. 
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Glasbeno šolstvo je značilen primer takega nefunkcionalnega pojmovanja 
in obravnavanja. 

Predloženi osnutek zakona in študija o mreži šol druge stopnje govorita 
o glasbenih šolah ter jih uvrščata poleg baletnih šol v umetniške šole. Člen 
8 osnutka zakona pravi na kratko in dokaj pomanjkljivo: »Umetniške šole 
dajejo učencem razen splošne izobrazbe tudi izobrazbo iz posameznih panog 
umetnosti in jih s tem pripravljajo za ustrezne dejavnosti oziroma za nadaljnje 
umetniško izobraževanje.« 

V študiji o mreži drugostopenjskega šolstva v Sloveniji pa je ugotovitev, 
da sta v Sloveniji dve središči, to sta Ljubljana in Maribor, ki sta ustrezni 
lokaciji za obstoječi dve srednji glasbeni šoli in da ni potreb po drugih. Precej 
pomanjkljivo je izražena misel o kadrovskih potrebah v zvezi z umetniškim 
šolstvom. Povsem točna in najvažnejša pa je ugotovitev, da zaradi umetniškega 
oziroma kulturno-vzgojnega značaja mreže glasbenih šol teh ne moremo oce- 
njevati z istimi merili in po istih metodah kot druge šole. 

Glasbene šole so imele in še imajo zaradi svojega specifičnega značaja in 
pomena vselej tudi svoj specifičen status. Pred osvoboditvijo je bilo pri nas le 
malo glasbenih šol, v glavnem šest: v Ljubljani, Mariboru, Celju, Ptuju, Kranju, 
Novem mestu in Ljutomeru, poleg 'državnega konservatorija oziroma akademije 
za glasbo v Ljubljani. 

Po osvoboditvi pa je število šol naglo naraščalo. Do leta 1950 je nastalo 
novih 20, med leti 1950 in 1960 še 21 in po letu 1960 še 5 novih šol. Vsega sku- 
paj je torej danes pri nas nekaj nad 50 glasbenih šol, na katerih se vzgaja po 
približnih ocenah več kot 20 000 učencev. Stalno nastavljenih je na njih pri- 
bližno 400 učiteljev najrazličnejših kvalifikacij. 

Vse te številke, ki so sicer le približne, saj uradnih ni na razpolago, pa 
jasno govore o tem, da vprašanje glasbenih šol ni majhen problem, zlasti, ker 
je to šolstvo povsem neurejeno. Edina uredba za glasbeno šolstvo je iz leta 
1946 in je seveda že zdavnaj zastarelo. O organizaciji in delu glasbenih šol pa 
je izšel leta 1953 pravilnik, ki seveda tudi ne ustreza več našim družbenim po- 
trebam in praksi, zlasti ne v zvezi s samoupravljanjem, s temeljnim zakonom 
o delovnih razmerjih itd. Nikjer niso začrtane glavne naloge glasbenih šol; 
nikjer ni predpisan vsaj okvirni minimalni predmetnik; učni načrti tega 
šolstva so povsem različni; prehodi iz ene na drugo so skoraj nemogoči itd., itd. 

Toda glasbene šole so tu in so potrebne, čeprav ne obvezne. Njihovega šte- 
vila ni prizadela gospodarska reforma, ker jih občani želijo, občinske skupščine 
izpolnjujejo njihovo voljo; so pa te šole pravzaprav izven zakona. 

Predloženi osnutek zakona o drugostopenjskem šolstvu poskuša delno rešiti 
ta položaj, vendar se nanaša to le na obe sedanji srednji glasbeni šoli v Ljubljani 
in Mariboru. Taka izolacija predstavlja med drugim negativni vpliv našega 
shematičnega gledanja na tako imenovano srednjo šolo. Glasbeno-vzgojni pro- 
ces je, bolj kot drugod, enovit in kompleksen ter zato ne dopušča trganja navi- 
deznih stopenj šolanja. Ena izmed njegovih značilnosti je, da je treba začeti 
praviloma z glasbeno vzgojo že zgodaj, skoraj hkrati z obveznim šolanjem na 
osnovni šoli. Tako tečeta oba vzgojna procesa pri otrocih, ki se bolj posvečajo1 

giasbi, vzporedno1. Zaradi naše težnje po shematizaciji smo brez zakona uzako- 
nili nižjo glasbeno šolo z šestimi razredi. Ustrezno temu smo spet ustvarili 
srednjo glasbeno šolo s štirimi letniki, kar se nam je ujemalo s štirimi letniki 
splošne izobraževalne srednje šole — gimnazije. In prav tako naprej. Osmim se— 

12» 
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mestrom univerze naj ustreza 8 semestrov akademije za glasbo in še štirje 
semestri postdiplomatskega študija. 

Naš glasbenik mora torej študirati 16 let in ima najmanj 25 let, ko dokonča 
študije. S tem smo vsaj pet let v zaostanku za absolventi glasbenega študija 
drugod po svetu, kjer so že dognali, da mora biti mladi glasbenik tehnično 
in strokovno izpopolnjen, ko mu je približno 20 let, če hoče v svoji karieri 
nekaj doseči. 

Zakon o drugostopenjskem šolstvu seveda ne more odpraviti vseh teh 
nesmislov, ki zavirajo razvoj našim mladim glasbenikom. Zlasti ne more poseči 
v zakon o višjem in visokem šolstvu, ker je za to potrebno posebnih korektur. 
Toda predloženi osnutek bi moral nakazati rešitev vsaj tam, kjer je to mogoče 
in najbolj pereče. To je pri vprašanju glasbeno-pedagoških kadrov za glasbene 
in osnovne šole ter za strokovno vodstvo nepoklicnih amaterskih glasbenih 
združenj. Druge nekadrovske naloge glasbenega šolstva, predvsem široka estet- 
ska vzgoja in uvajanje v aktivno dojemanje glasbenih umetnin so sicer po- 
membne, jih pa zaradi specifičnih potreb v posameznih komunah ni mogoče 
povsem spraviti v okvir enotnega zakona. 

Drugače pa je s kadri. Dosedanje nižje glasbene šole, od katerih so mnoge že 
same uvidele nesmisel naziva »nižja« in so se preimenovale ali v »glasbene 
šole«, ali pa v »osnovne glasbene šole«, bi morale nujno in pravočasno skrbeti 
tudi za usmerjanje dela svojih učencev v glasbeni poklic. Te glasbene šole 
sicer niso obvezne in zato ne morejo soditi v okvir zakona o obvezni osnovni 
šoli. Njihove kadrovske naloge, ki jih organsko in tudi organizacijsko povezu- 
jejo s sedanjimi srednjimi glasbenimi šolami, morajo biti torej nakazane v za- 
konu o drugostopenjskem šolstvu. Za vse ostale naloge, za okvirne predmetnike, 
za učne načrte in podobno pa bo treba izdelati posebne predpise s strani Re- 
publiškega sekretariata za prosveto in kulturo oziroma pedagoškega sveta. 

Osnutek predloženega zakona ne predpisuje več sedaj obveznega štiriletnega 
trajanja pouka v srednjih šolah ter torej dopušča več možnosti, kar je v skladu 
s širšim, novejšim pogledom na drugostopenjsko šolstvo. Sedanja srednja glas- 
bena šola je več ali manj v novih pogojih le torzo, saj nudi svojim absolventom 
le malo možnosti za neposredno vključitev v delovni proces. Zato je treba 
podaljšati šolanje na tej stopnji vsaj za eno ali največ dve leti, to je, na pet 
oziroma na šest let. Vendar mora biti v zakonu navedeno, da se lahko absol- 
venti te šole, ki imajo dovolj strokovne izobrazbe, zaposlijo tudi kot pred- 
metni učitelji na glasbenih in osnovnih šolah. Tak tip glasbene šole druge 
stopnje bi v glavnem ustrezal tipu konservatorija v zahodnih državah in tipu 
glasbenih učilišč na vzhodu, kjer je uveden 11-letni sistem strokovnega glasbe- 
nega šolstva za tovrstne poklice, zlasti za pedagoški. 

Izrazito umetniško vzgojo opravljajo akademije za glasbo, ki so po svetu 
večinoma dokaj svobodno zasnovane, ne po sistemu univerz. Za poklic visoko 
kvalificiranih glasbenih teoretikov, tudi pedagogov, pa skrbijo običajno muzi- 
kološke stolice na univerzah, in taka obstaja tudi pri nas. 

Novi tip drugostopenjskega glasbenega šolstva — imenujemo ga konser- 
vatorij zaradi tradicij, ki jih ima ta naziv pri nas — bi naj bil glede na učno 
snov razdeljen v tri pasove. "V vseh treh pasovih mora biti močan poudarek na 
čimboljšem obvladovanju glavnega in stranskega instrumenta, kar je glavni 
pogoj za dobrega in uspešnega glasbenika ter pedagoga, pa tudi glasbenega 
delavca na področju amaterizma na terenu, saj glasbeni pedagog na glasbeni in 
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osnovni šoli ne sme biti le šolnik, temveč mora povezovati šolo z okoljem in biti 
aktiven na vseh glasbenih področjih svoje komune. 

Sicer pa mora biti poudarek pri prvem pasu šolanja na splošno izobraže- 
valnih predmetih, v drugem pasu šolanja, to je 3. in 4. leto, naj bo poleg jezi- 
kov, zlasti materinščine, poudarek predvsem na glasbeno-strokovnih predmetih 
— to so osnove dirigiranja, harmonija, kontrapunkt, zgodovina glasbe, obliko- 
slovje in vokalna tehnika — v zadnjem pasu pa naj bo predvsem praktično delo 
z učenci, z ansambli in študij pedagogike, psihologije in metodike. Za tako delo 
bo nudil konservatorij vse možnosti, saj mora biti z njim organsko in „organi-, 
zacijsko najtesneje povezana osnovna glasbena šola, ki pa je po svoji strani 
spet čimbolj povezana z obvezno osnovno šolo, katere delo dopolnjuje. 

Absolvent takega konservatorija bo imel vse potrebno teoretično strokovno 
znanje, vse možnosti za praktično delo z učenci ter dovolj pedagoškega, meto- 
dičnega znanja za svoje delo kot glasbeni strokovnjak na glasbeni in na osnovni 
šoli ter na terenu svoje komune. Učenci konservatorija, ki imajo dispozicije, 
se seveda lahko na ustrezni stopnji, glede na njihovo nadarjenost in znanje, 
vpišejo na ustrezni oddelek akademije za glasbo ah za muzikološki oddelek 
filozofske fakultete. Obstoj konservatorija bo tudi zaradi učinkovitosti, kon- 
tinuiranosti svojega dela pripravil več mladih glasbenikov do tega, da se bodo 
odločili za danes nepopularni, močno deficitarni poklic glasbenega pedagoga, 
ker bo že dovolj zgodaj usmerjal svoje učence za dejavnost, saj bodo njihove 
dispozicije znane. Dosedanje izkušnje in podatki namreč kažejo, da se velika 
večina absolventov obeh srednjih glasbenih šol odloča za delo v orkestrih in 
podobno ter za študij na akademiji in za glasbo na račun pedagoškega poklica. 

Pri ustanovitvi konservatorija torej ne gre za ustanovitev višje ah celo 
visoke šole. Zato je ta rešitev poleg vseh strokovnih in organizacijskih prednosti 
ugodna tudi s finančnega vidika. Po izračunih bi stal konservatorij pri centru 
za glasbeno vzgojo v Mariboru, torej podaljšana srednja glasbena šola za eno 
leto, le 2,8 °/o od celotnega proračuna centra ali 4,02 od proračuna samo srednje 
glasbene šole; računani so tudi materialni stroški. Pri dvoletnem podaljšanju 
pa bi ta odstotek znesel 5,63 oziroma 8,19 '"/o. 

Društvo glasbenih pedagogov Slovenije, odbor za glasbeno dejavnost pri 
Republiški zvezi kulturno-prosvetnih organizacij ter delovne skupnosti zavoda 
za glasbeno in baletno izobraževanje v Ljubljani in centra za glasbeno vzgojo 
v Mariboru so že mnogokrat razpravljali v zadnjih letih o položaju v glasbenem 
šolstvu. Prav tako je bilo veliko razprav na raznih kongresih in zborovanjih 
glasbenih delavcev, objavljeno je bilo mnogo sestavkov in tako dalje, kjer 
je v glavnem prevladovalo mnenje, da je za ureditev kadrovskega vprašanja 
najboljša rešitev ustanovitev glasbene šole tipa konservatorija. Podobne težnje 
in prizadevanja obstajajo tudi v drugih republikah Socialistične republike Ju- 
goslavije. 

Ob izidu osnutka zakona pa so o tem konkretno razpravljali: republiški 
odbor društva glasbenih pedagogov, republiški odbor za glasbeno dejavnost 
v zvezi kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije ter kolektiv zavoda za glas- 
beno in baletno izobraževanje ter center za glasbeno vzgojo, ki dajejo naslednji 
predlog: 

Člen 8 osnutka zakona o vzgoji in izobraževanju na drugi stopnji v SR 
Sloveniji naj se razširi in glasi: »Umetniške šole, glasbene in baletne, se lahko 
združujejo ter dajejo učencem razen splošne izobrazbe tudi izobrazbo iz posa- 
meznega področja umetnosti in jih s tem usposabljajo za ustrezne dejavnosti 
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oziroma za nadaljnje -umetniško izobraževanje. Glasbene šole druge stopnje ali 
konservatoriji, glasbeni zavodi, glasbeno učilišče —■ za kakršen naziv bi se pač 
dogovorili — dajejo izobrazbo ustrezno predmetni stopnji in usposabljajo svoje 
učence ali za nadaljnji študij glasbe ali za predmetnega učitelja na glasbenih 
šolah in na osnovnih šolah ali z drugačno neposredno Vključitev v delovni pro- 
ces. Glasbene šole druge stopnje naj se organsko in organizacijsko povežejo 
z osnovnimi glasbenimi šolami, ki so dolžne skrbeti tudi za dotok kadrov na 
glasbene šole druge stopnje. Osnove predmetnikov in učnih načrtov obeh sto- 
penj predpiše okvirno Pedagoški svet Socialistične republike Slovenije na pod- 
lagi profilov poklicev in splošnih kulturnih potreb. Sola določi na podlagi teh 
osnov predmetnik s statutom, učni načrt pa določi njen učiteljski zbor.« 

Ta osnutek naj gre torej v široko javno razpravo, medtem pa naj izdela 
društvo glasbenih pedagogov v povezavi z zavodom za glasbeno in baletno 
izobraževanje v Ljubljani in centrom za glasbeno šolo v Mariboru natančnejši 
predlog ter ga predloži ustreznim organom. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Mitja Rotovnik, pred- 
stavnik Zveze mladine Slovenije. 

Mitja Rotovnik: Dovolite mi, da informiram ta zbor o pripombah, 
ki so se izoblikovale v okviru Zveze mladine v zvezi s tem zakonom. Nekaj teh 
pripomb smo že posredovali Republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo; 
ker pa so bile v uvodnem izvajanju tov. Martelanca nekatere obiđene, mogoče 
nekatere niso bile dovolj tehtne, bi jih tukaj še enkrat posredoval, ker menim, 
da so mnoge od njih precej pomembne in bi bilo na vsak način prav, ob njih 
še več razpravljati. 

Neurejen položaj izobraževanja in vzgoje na drugi stopnji je v zadnjem 
času postal precej pereč družben problem. Vsekakor pomeni poskus kompleks- 
nega urejanja tega področja važen korak pri urejevanju našega vzgojno-dzobra- 
ževalnega sistema v celoti. V predloženem osnutku zakona o vzgoji in izobra- 
ževanju na drugi stopnji v SRS je čutiti težnjo, da se poskuša poiskati čim- 
boljše poti s sedanjega stanja. Vprašanje pa je, koliko so sestavljalci omenje- 
nega osnutka resnično uspeli dati zadovoljiv odgovor na vsa ključna vpraša- 
nja in dileme drugostopenjskega šolstva. 

Osnutek zakona je grajen na danem stanju in ga v mnogih primerih ne 
presega. Uzakonjenje statusa quo pomeni, odreči se začrtanih vsaj osnovnih 
okvirov razvoja tega šolstva, pomeni pa tudi uzakonitev dosedanjih slabosti. 
Namesto, da bi republiški zakon jasno začrtal perspektive razvoja izobraževanja 
in vzgoje, predvsem možnosti za hitrejšo uveljavitev temeljnih reformnih načel, 
največkrat ostaja le na nivoju deklarativnega naštevanja reformnih osnov. 
Formalna združitev najrazličnejših oblik vzgoje in izobraževanja tudi še ne 
pomeni resničnega organskega združevanja. 

V obrazložitvi zakona je poudarjeno, da so šole druge stopnje predvidene 
kot enotni in enakovredni zavodi drugostopenjskega izobraževanja. Niti iz same 
obrazložitve niti iz samega zakona pa ni razvidno, kaj ta dva pojma pomenita. 
Kakšna je njuna definicija, ali še bolje rečeno, kakšna je njuna opredelitev 
glede na šolstvo druge stopnje? 

Vemo to, da je eno od izhodišč reforme šolstva druge stopnje, ki se pri- 
pravlja, ravno ugotovitev, da je sedanji koncept izobraževanja na tej stopnji 
neenoten, diskriminacijski, zato ta osnutek reforme z novimi predlogi, ki se 
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bistveno razlikujejo od sedanjega stanja, skuša zgraditi nov enoten sistem. Vemo 
pa tudi, da so, prvič, zaradi družbene vloge šolstva druge stopnje, in -drugič za- 
radi ugotovitve, da mora zagotoviti to šolstvo optimalne možnosti za razvoj 
otrokovih različnih intelektualnih sposobnosti, nagnjenj in prizadevanj, zelo 
močne zahteve po nujnosti diferenciacije šolstva na tej stopnji in veste, da je 
to del kritike, ki gre ravno na račun tega zakona in na to reformo druge stop- 
nje, ki se pripravlja. 

Teorija danes na tem področju, vsaj kolikor je nam poznano, še ni raz- 
čistila, kakšna je lahko enotnost znotraj diferenciranosti, različnosti. Gre lahko 
edino za navidezno formalno enotnost, ki pa je seveda vsebinsko prazna. Iz 
osnutka zakona se da zaključiti, da gre predvsem za tako. 

Ravno tako nejasno je vprašanje enakovrednosti. Zanima nas pred- 
vsem, v odnosu do česa je enakovrednost drugostopenjskega šolstva. Lahko se 
na nivoju republike domenimo, da so vse šole druge stopnje z zakonom ena- 
kovredne, toda kaj pomaga zakonska enakovrednost, če ta ni stvarna. Praksa 
pri nas še vedno pozna vajenske, industrijske in poklicne šole v pravem po- 
menu besede. Zato smo še daleč od realizacije novega koncepta poklicnega 
šolstva, za katerega vemo, da se na mnogih področjih zelo počasi uvaja. V od- 
nosu do univerzitetnega študija bo sedaj mladina iz teh šol v nasprotju z gim- 
nazijsko mladino še vedno v neenakovrednem položaju. Da se neenakovredno 
obravnavajo šole druge stopnje, da se sklepati tudi po tem, da je v posameznih 
členih poklicna šola razvrednotena, tako v vzgojno-izobraževalnih ciljih, kot 
tudi v zahtevah glede izobrazbe učnega kadra. 

Se težje pa je aplicirati pojem enakovrednosti na tretji oddelek zakona, ki 
govori o organizaciji izobraževanja delavcev v gospodarskih in drugih organi- 
zacijah. Naj se poslužim skrajnega primera. Takih skrajnih primerov pa bi 
moralo biti samo v letošnjem primeru 8500. Učenec s šestimi razredi osnovne 
šole se zaposli v gospodarski organizaciji. Tu obiskuje dve leti razne tečaje, 
katerih vsebino določajo v 61. členu 1., 2. in 4. odstavek. Ali je sedaj ta njegova 
izobrazba enakovredna izobrazbi strojnega tehnika? Sploh se nam zdi, da je 
III. oddelek v zakonu zelo nejasno in ohlapno preciziran. Poglavje, ki govori 
o ustanavljanju, združevanju in prenehanju, ima eno bistveno pomanjkljivost. 
Popolnoma obide pomembno vprašanje izgrajevanja našega vzgojno^-izobraže- 
valnega sistema, to je politike izgrajevanja mreže šolstva — ravno to, kar je 
obseženo v naslednji točki dnevnega reda. 

Za mrežo šolstva je značilno, da se je do sedaj razvijala precej stihijsko, 
tako glede potreb po posameznih kadrih, kakor tudi glede na teritorialni prin- 
cip. Menimo, da bo zato v bodoče v politiki izgrajevanja mreže šolstva igral 
pomembno vlogo element usklajevanja med širšimi in ožjimi družbenimi in- 
teresi. Tega zakon ne obravnava in tudi ne ustvarja zakonskih pogojev za 
uresničevanje tega principa. 

Naj na tem mestu citiram samo en odstavek iz gradiva za naslednjo točko 
dnevnega reda: »Mreža šolstva je in bo ostala širša naloga, ki je ni mogoče 
reševati zgolj z vidikov lokalnih interesov. Zaradi tega, ker pri ustanavljanju 
šol često niso bili dovolj poučeni širši družbeni vidiki, je dosedanja praksa že 
privedla do nekaterih neskladnosti v šolski mreži.« 

Na tem in še na nekaterih drugih mestih se čuti potreba po dialektični 
povezavi obravnavanih vprašanj z novim zakonom o financiranju izobraže- 
vanja in vzgoje. V tem primeru bi obravnavani zakon ne smel obiti npr. odnosa 
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do izobraževalnih skupnosti. Ločeno obravnavanje obeh zakonov ima lahko 
samo negativne posledice. 

Popolnoma je odprto vprašanje, ki nas mlade še posebej zanima, kdo je ob 
razvijanju mreže šolstva dolžan graditi tudi dijaške domove? Ugotavljamo, da 
je število domov iz leta v leto v konstantnem padanju in da so pogoji dela 
v večini domov izredno težki. Menimo, da bi zakon moral za gradnjo dijaških 
domov nekoga obvezovati, sicer bo socialna struktura v naših šolah vedno bolj 
neustrezna. 

V zvezi s predlogi, ki so se pojavili v dosedanji razpravi, da naj zakon 
obide urejanje domov, menimo, da sta dve možni poti, in sicer, da se urejajo 
horizontalno ali pa vertikalno. To pomeni, da se urejajo študentski domovi, 
potem domovi za drugo stopnjo in potem morda še varstveni domovi za mlajšo 
mladino. 

Ni jasno, zakaj obravnava zakon upravljanje v šolah, ko pa je jasno, da so 
vsa prizadevanja družbe usmerjena v ustvarjanje takih sistemskih možnosti, 
v katerih bo tudi šola in delavci v njej v položaju ustvarjalnega samoupravnega 
subjekta — vsaj ena od glavnih nalog zakona o financiranju izobraževanja je 
bila'ta. Ali je potem ta zakon nezaupnica zakonu o financiranju? Iz vsebine 
posameznih členov poglavja o upravljanju se da logično izpeljati, da ne gre 
le za togo upravljanje, ampak že za precej razvito obliko družbenega samo- 
upravljanja na šolah. Menimo, da ne bomo prišli popolnoma nič v protislovje 
z ustavo, če v enem ali v dveh uvodnih členih v poglavju o družbenem samo- 
upravljanju na šolah spregovorimo o stopnji samoupravnosti, ki smo jo v raz- 
vijanju. našega družbenoekonomskega sistema dosegli, ter nato v nadaljnjih 
členih obdelamo oblike upravljanja na šolah. 

Zakon skupnosti učencev ne obravnava kot specifičen, vendar sestavne 
oblike samoupravljanja na šolah, vsaj dosledno ne. Mnenja smo, da bi moral 
biti člen, ki obravnava skupnosti učencev, to je 31., uvrščen v poglavje o uprav- 
ljanju, za katerega predlagamo naslov: »Družbeno samoupravljanje na šolah«, 
ne pa, da se ta pomembna oblika smoupravljanja obravnava na drugem mestu. 
Se posebej se mi zdi pomembna opredelitev dijaškega samoupravljanja tudi kot 
vzgojnega principa. Razvijanje dijaškega samoupravljanja, ustvarjanja pogojev 
za aktivno vlogo dijaka, mora postati ena od centralnih nalog naših vzgojnih 
prizadevanj. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim za nadaljnjo razpravo. Prosim, po- 
slanka Lojzka Gostenčnik-Zmavc. 

Lojzka Gostenčnik-Zmavc: Tovarišice in tovariši poslanci, osnu- 
tek zakona o vzgoji in izobraževanju na drugi stopnji ali o srednjih šolah, 
kakorkoli ga že imenujemo, je nedvomno tako pomemben akt, da opravičeno 
vznemirja in bo vznemirjal tudi širšo javnost. Zlasti zaradi tega, ker smo pod 
dojmom časovnega približevanja reforme šol druge stopnje. Mene je pomirila 
izjava republiškega sekretarja za prosveto in kulturo, ki je uvodoma pojasnil, 
da osnutek zakona ne pomeni bistvenega posega v strukturo sedanjega šolskega 
sistema, da je torej registracija že obstoječega stanja. Tovariš, ki je govoril 
pred -menoj, je omenil, da je to hiba tega osnutka zakona. Osebno se opredelju- 
jem bolj za to, da je pravilno, če sedanje stanje tudi zakonsko utemeljimo, ker 
bomo tako lažje premagali vse težave, ki nas bodo čakale pri eventualni re- 
formi šol druge stopnje, ko nas bo časovno zadela. 
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Glede na to, da osnutek ne pomeni bistvenega posega v strukturo sedanjega 
stanja, menim., da bi bilo treba zakonu dodati nekaj, kar si šolniki želijo in kar 
je povzročilo določene nesporazume na terenu, namreč določiti čas trajanja 
šolanja. 

Če se človek poglobi v osnutek zakona, dobi občutek, da so se avtorji 
morali ukvarjati z dokaj težkimi problemi, ker so morali ugraditi naš široko 
razvejan sistem šol druge stopnje v en zakon, v eno besedilo, v enotno formu- 
lacijo. Zaščitili so se nekako z izjavo o enotnih načelih, ki dejansko niso znana 
in se morali približati razvejanosti in poudarjanju specifičnosti posameznih vrst 
šol. To težavo je čutiti iz celotnega teksta. Vendar je tekst v glavnem ustrezen. 
Edino odprt problem ostaja problem časa trajanja šolanja. 

To omenjam zaradi tega, ker me je tovariš Golob na to mimogrede spomnil 
v razpravi, pa tudi sicer obstajajo težnje, o času trajanja šolanja, ki niso med 
strokovnimi krogi usklajene, ampak so sporne. Nekateri strokovnjaki npr. 
trdijo, da bi morale tehniške šole, ki so sedaj trajale 4 leta, trajati 5 let. Neka- 
teri strokovnjaki so spremenili dvoletne administrativne šole v štiriletne. Sko- 
raj da izražam prepričanje, da smo na slovenskem področju že prišli do dolo- 
čenih izkušenj, in da lahko že čvrsto postavimo učni načrt in predmetnik v 
določen časovni okvir in to pri poklicnih šolah, pri tehniških, pri umetniških in 
pri gimnazijah. Ta faktor je bistveno element, ki ga je treba vključiti v novo 
nastajajoči zakon o financiranju šol. 

Druigo je ugotovitev, da je pri našem celotnem sistemu šolstva druge stopnje 
videti sporen odnos med gimnazijo in poklicnimi ter nekaterimi strokovnimi 
šolami, kot smo jih imenovali. Tudi v poročilu začasnega odbora je to opozo- 
rilo na nekakšno neenakopravno stanje poklicnih šol v odnosu do splošno izo- 
braževalnih šol. Mene to ugotavljanje preseneča. Posebej sem pogledala, po 
čem se razlikujejo te vrste šol med seboj in nimam občutka, da bi bile v druž- 
benem smislu poklicne šole kakorkoli diskriminirane. Obratno, poklicne šole 
so prve prevzele nove oblike financiranja, direktno povezavo z gospodarstvom, 
in uvedle več praktičnega dela. Te šole hitro in efektno usposabljajo za dolo- 
čene poklice, so tudi dovolj razvejane itd. Morda je še v krogih šolnikov pre- 
pričanje, da je recimo, delo v delavnicah manj vredno in podobno. Toda praksa 
pa kaže obratno, saj je vendar vajenec ali učenec poklicne šole v ekonomskem 
smislu v prestižnem položaju v odnosu do gimnazijca ali učenca neke splošno 
izobraževalne šole. Vajenec dobiva nagrado za svoje delo, medtem ko dobiva 
gimnazijec le štipendijo, če jo sploh dobiva. 

Morda je treba pogledati ta problem še z druge plati, da bi ga razumeli, 
namreč zakaj se toliko govori o gimnazijah, da so te postale osrednja točka 
družbene pozornosti. Nedvomno je akt o verifikaciji gimnazij nekoliko postavil 
v ospredje materialno stran gimnazije in uredil učne načrte in predmetnike. 
Poda po mojem mnenju se je zgodilo nekaj drugega, na kar bi želela opozoriti, 
česar pa zakon ne more rešiti. To mora rešiti planiranje in mreža šolstva druge 
stopnje. 

Ko je dala naša reformirana osnovna šola svoje prve rezultate, to je bilo 
v letih 1960, 1961 in 1962, ko je iz nje prišla prva masa učencev — absolventov 
reformirane osnovne šole, na to nismo bili pripravljeni in nismo razpolagali 
s široko razvejano mrežo poklicnih šol. Na razpolago smo imeli le določeno 
število gimnazij, ki so do tedaj vse delale v eni izmeni. Učenci, ki so se v teh 
letih opredeljevali, niso imeli možnosti realizirati svoj osebni, poklicni interes, 
ker praktično niso imeli druge možnosti, kot vpis na gimnazijo. V Celju smo 
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opazovali to gibanje in ugotovili, da je takrat gimnazija vpisala do »g« od- 
delka, ker je slučajno imela na razpolago dovolj prostora. Vpisovala je ne glede 
na kakršnekoli intelektualne in ostale sposobnosti ter interese učencev. Če bi 
imeli tedaj dovolj kapacitet, bi po vsej verjetnosti obdržali ravnotežje med 
enim in drugim kadrom. 

To razlagam, da bi razumeli, zakaj nam je ta proces navrgel preštevilčno 
obliko splošnega izobraževanja v gimnazijah, kar se ugotavlja kot hiba izobra- 
ževanja na visokih ah višjih šolah. Kajti dejstvo je, naj bi na visoke in višje 
šole šli tisti, ki imajo dispozicije in sposobnosti za zahtevnejše intelektualno 
delo. V takem stanju pa pravzaprav ne najdemo garancije, da bodo dejansko 
šli na visoke šole res najboljši. 

Zaključujem to misel s težnjo in željo, da se mreža poklicnega in strokov- 
nega izobraževanja široko razveja. Družba naj odgovori na težnjo staršev, ki 
želijo pripeljati otroke do določenega poklica, tako da otroci, ki končajo osem- 
letno šolanje, ne ostanejo izven izobraževanja. Vse ostale splošno izobraževalne 
šole naj se organsko pretopijo v celoten sistem, nakar bomo morda že dobili 
neko- določeno garancijo za to, da bo tisti kader, ki se hoče ukvarjati z intelek- 
tualnim delom, ah v proizvodnji ah kjerkoli že, prišel po bolj normalni poti na 
visoke in višje šole. Trenutno pa je, vsaj nekaj let nazaj, dejansko vladala 
določena stihija in nenačrtno usmerjanje kadra v te šole. 

Dovolite pa mi zdaj majhno pripombo še k tekstu zakona. 18. člen je stili- 
stično lapsus: »Razred je temeljna učna enota šol diruge stopnje.« 

V strokovni terminologiji smatramo, da je organizirana skupina učencev, ki 
dela po enotnem učnem načrtu in predeljuje snov enega šolskega leta. Glede na 
to formulacijo se namreč ne more vezati drugi stavek: »Razred se deli na od- 
delke in skupine«; tu je v ospredju število in me učna enota. 

Pri 19. členu, se mi zdi, da so se avtorji trudili, da bi vključili tudi nekatere 
strokovne forume in gospodarske organizacije. Vendar menim, da bi se besedilo 
19. člena dalo nekoliko izčistiti, kajti pred seboj je treba imeti dva vidika: 
gospodarstvo z njegovimi potrebami in povsem strokovne pedagoške poglede, 
s katerimi mora gospodarstvo iti z roko v roki. Če prepustimo v učnih načrtih 
besedo ižključno gospodarstvu, -lahko zaidemo v čisti prakticizem. 

Hkrati pa po strokovni plati vemo, da imajo določeni predmeti, s katerimi 
se mladi ljudje ukvarjajo, tak karakter, da jih miselno in intelektualno uspo- 
sabljajo, tako da se lahko vključijo na razhčna delovna mesta. Formulacija, da 
samo gimnaziji predpiše učni načrt pedagoški svet SRS, še mi zdi preozka. Tu 
bi morale biti upoštevane delno tudi strokovne službe, ali pa različna strokovna 
telesa. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Vlado Oremuž. 

Vlado Oremuž: Tovarišice in tovariši poslanci! K zakonskemu osnut- 
ku bi rad dodal nekaj pripomib. 

K 7. členu: v prvem odstavku naj bi za besedama »organiziranih delav- 
nicah« dodali »in deloviščih.« 

K 23. členu: Člen govori o popravnih izpitih in napredovanjih učencev. 
Vprašanje je, če je s tem členom mišljena ocena iz teoretičnega in praktičnega 
znanja. Če je, potem bi kazalo za oceno praktičnega pouka čas popravnega iz- 
pita spremeniti, podaljšati ah pa črtati popravni izpit iz praktičnega znanja. 
Pri tem mislim na poklicne šole. 
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K 50. členu: Menim, da bi se glede dopusta črtala alternativa 1. odstavka. 
Nikjer v osnutku zakona ni določil o najvišji možni obremenitvi učencev 

za skupni teoretični pouk. So primeri, da so učenci v gospodarstvu v raznih 
šolah bolj obremenjeni kot delavci. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Ivan Bertoncelj. 

Ivan Bertoncelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi kratko 
pripombo oziroma vprašanje: Začasni odbor za drugostopenjsko šolstvo je v po- 
ročilu izrazil pomislek glede tretjega in četrtega poglavja ali sodita v zakon 
ali ne. Verjetno je imel odbor za to tehtne razloge, o katerih pa do sedaj še 
nismo slišali. Dovolite, da bi k tem dal nekaj svojih pripomb. 

Vsa leta, odkar so bili sprejeti zvezna resolucija o izobraževanju strokov- 
nih kadrov, priporočilo bivše Ljudske skupščine in stališča Skupščine SRS iz 
leta 1964, smo živeli v prepričanju, ida je izobraževalno delo v delovnih organi- 
zacijah povezano v celotni sistem izobraževanja, se pravi skupaj s strokovnimi 
šolami. Zdaj pa je nastala dilema, ah naj to sodi v zakon ah ne, ker se je naslov 
zakona nekoliko spremenil. Zdaj gre namreč za zakon o vzgoji in izobraževanju 
na drugi stopnji. 

Poglejmo nekaj razlogov, ki jih je še treba pretresti in premisliti do 
jeseni, ko bo zakon končno sprejet! Resolucija o (izobraževanju strokovnih 
kadrov, pa tudi tendence v svetu nam kažejo, da se mora sistem izobraževanja 
ne samo strokovnih kadrov, ampak tudi ostalega šolanja, povezati v celoto, 
se pravi, od vrtca do fakultet. Tak zakon je lansko leto izšel tudi v eni od so- 
cialističnih držav, kjer so sestavljala, gotovo imeli za to določene razloge. 

Dosedanja praksa nam potrjuje, da je povezava med šolo in podjetjem 
nujna. Za izobraževanje vseh kadrov na šolah druge stopnje, tu mislim tudi 
na gimnazije, je potrebno v podjetju pripraviti organizacijo izobraževanja. To 
pa seveda terja pedagoški kader ter 'določene pedagoške napore. Isti učni kadri 
delajo z učenci, kakor z odraslimi, ko gre za izobraževanje na delovnem mestu 
v podjetju. Izobraževalni center je šola, ki se morda v javnosti še ni dovolj afir- 
mirala, ki pa jo je treba obravnavati v povezavi z rednim strokovnim šolstvom, 
ne pa je ločevati. 

Izobraževanje odraslih je velik problem, ki ga rešujejo institucije, kot so 
delavske univerze. Kam ispaida njihovo omrežje in obširna dejavnost? Ali je 
v drugostopenjskem šolstvu ali ne? To sprašujem, ker ne vem, kakšni so bili 
pomisleki začasnega odbora. 

V podjetjih moramo danes ustvarjati sistem izobraževanja zaradi vajencev, 
zaradi poklicnih šol, zaradi bodočih tehnikov, zaradi pr akti kanto v itd., da bi se 
kadri sistematično izobrazili. Ta sistem služi za izobraževanje odraslih. Ali je 
torej smotrno te stvari ločevati? Prav je, da se o tem na odborih še nekoliko 
pomenimo. 

Ce je predlog zakona začrtan v tem smislu, da se izobraževalni centri, ki 
so šele v razvoju, rešujejo z nekim druigim predpisom, je po mojem mnenju 
potrebno tudi o tem še diskutirati na odborih in izven njih ter vprašati pred- 
vsem delovne organizacije, kaj o tem mislijo. Zdi se mi, da je cepitev brez 
razlogov in utemeljitev s strokovnega vidika problematična in da je zelo veliko 
razlogov, da bi se lahko vrnili spet na dva tira, torej da bi ločili izobraževanje 
odraslih od izobraževanja mladine. 
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Skratka vse to, kar sem povedal, so bolj vprašanja, saj zakon danes še 
ne sprejemamo. O teh stvareh bo treba še nekoliko razpravljati in šele nato 
sprejeti končno in jasno utemeljeno stališče. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim za nadaljnjd razpravo. Besedo ima 
poslanec Danilo Zavadlav. 

Danilo Zavadlav: V 6. členu je rečeno, da tehniške šole priprav- 
ljajo kader tudi za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Tovariš Martelanc 
pa je prej omenil, da imamo pri nas neugodno razmerje. Zato sem mnenja, da 
bi bilo prav, da imajo tehniške šole predvsem zaključen značaj in da omogo- 
čajo nadaljevanje študija le v določenih primerih. O tem smo že razpravljali 
tudi takrat, ko je bila javna razprava o tehniških šolah. 

V 19. členu je predvideno, da pedagoški svet sprejema oziroma predpiše 
predmetnik in učni načrt samo za gimnazijo. Če želimo doseči enotnost v delu 
poklicnih in tehniških šol, bd bilo prav, da bi tudi za te šole predpisal pedagoški 
svet enoten učni načrt in predmetnik. 

V 37. členu je rečeno, da so učitelji na poklicnih šolah za splošne predmete, 
lahko tisti, ki so končali drugo stopnjo. Vemo pa, da se danes izobražujejo in 
pripravljajo učitelji preko pedagoške akademije tudi za splošne predmete na 
poklicnih šolah. Zato bi bilo prav, če bi v drugem stavku navedli, da so učitelji 
za posamezne strokovne in splošne teoretične predmete lahko tudi tisti, ki so 
končali ustrezno skupino na pedagoški akademiji. 

Zadnji stavek istega člena obravnava učitelje za praktični pouk, in sicer na 
tehničnih šolah in gimnazijah. Zanje je predpisano, da imajo končano poklicno 
in tehnično šolo. Ce smo prišli do prepričanja, da je na poklicnih šolah prav 
praktični pouk eden glavnih predmetov, sodim, da bi bilo primerno, da imamo 
tudi za poklicne šole tak kader. Tak kader bi moral imeti tudi ustrezno prakso, 
kot je to1, recimo primer, pri direktorju šole: vsaj pet ali deset let prakse. Zato 
sem mnenja, da bi bilo prav, da je tudi v poklicnih šolah pogoj za učitelja 
praktičnega pouka končana poklicna in srednja tehniška šola z vsaj petimi leti 
prakse v določeni stroki. 

V 47. členu omenja zadnji stavek, da učno oziroma vzgojno obveznost rav- 
nateljev, pomočnikov ravnateljev in predstojnikov odsekov v šolah druge stop- 
nje oziroma v domovih določi šola oziroma dom. Spomnim se, da je bila prej 
tudi za ravnatelja oziroma za pomočnika določena obveznost. Zato sem mnenja, 
da bi bilo prav, da se to tudi zdaj prouči in da se, tako kot za učitelje, določi 
obveznost tudi za ravnatelje oziroma, da ima lahko ravnatelj pomočnika le 
tedaj, ko je na šoli določeno število oddelkov oziroma osebja. Ce pa zakon 
tega ne bi predvidel, naj bi to prepustili vsaj skupnostim šol, ki bodo to 
lažje presojale. 

Predsednik IvoTavčar: Še kdo? Poslanec Vlado Golob. 

Vlado Golob: Na sestanku aktiva učiteljev srednjih šol v Mariboru 
smo razpravljali o zakonu; s tega sestanka želim povedati nekaj konkretnih 
pripomb. 

Pri 2. členu smo smatrali, da bi morali v 4. alinei vstaviti k »umski«, telesni 
in družbeni še besedo »tehnični«. 
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K 4. členu je bila pripomba, da je delitev samo na poklicne, tehnične in 
druge šole pomanjkljiva, ker šol za izobraževanje pedagoškega kadra, medicin- 
skih srednjih šol, srednjih šol za telesno vzgojo pravzaprav ni mogoče smotrno 
uvrstiti mednje. Zato bi bilo treba ta termin primerno spremeniti. 

K 6. členu: besedilo 1. odstavka bi se lahko zelo ozko tolmačilo, češ da je 
recimo, iz tehnične srednje šole mogoče iti le na tehnično fakulteto. Tako je 
sicer v bistvu pravilno, vendar bi to lahko pomenilo zožitev dosedanjega 
sistema. 

V 10. členu bi kazalo popraviti izraz, da »domovi dajejo« v »domovi nudijo« 
učencem šol druge stopnje oskrbo. 

K 23. členu: če se osnutek zakona že spušča v podrobnosti, bi verjetno 
kazalo v tem primeru določiti, da bi lahko samo v I. in II. letniku imeli ponav- 
ljalne izpite iz dveh predmetov, v III. in IV. pa samo iz enega. Kajti dijak, ki 
ima v III. in IV. letniku dva negativna predmeta, pa je zelo šibak. 

24. člen bi verjetno sprožil, takšen kakršen je, celo vrsto špekulacij dijakov, 
ki bi pustili eden oziroma dva predmeta na koncu neobdelana, potem pa bi 
se pritožili. Rok je tako dolg, da praktično pomeni podaljšanje študija in seveda, 
špekulacijo. Smatrali smo, da bi bilo treba, ali rok zožiti, ali pa teh primerov 
posebej ne navajati; ta praksa, da se učenec komisijsko spraša, naj bi ne postala 
pravilo, temveč samo izjema. 

Pri 27. členu, ki govori, da omejitev starostne dobe glede vpisa v prvi 
razred ne sme biti nižja od 17 let, bi bili prizadeti solopevci, za katere je 17. leto 
še prezgodnje. Zato bi morala biti zanje dopuščena določena izjema. 

36. člen bi bilo treba popraviti: šole druge stopnje in domovi uresničujejo, 
ne pa dosegajo vzgojno-izobraževalne smotre. Ta terminus bi morali spremeniti. 

V 38. členu stoji, da so pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih smotrov 
učitelji šol druge stopnje in vzgojitelji v domovih samostojni. Ne pri tem, ampak 
pri metodah uresničevanja so samostojni. Sedanja dikcija je le preveč libe- 
ralistična. 

Pri 39. členu so močno prizadete srednje tehniške šole. Zlasti one imajo 
veliko pomislekov glede strokovnih izpitov npr. inženirjev, ki se jim jih je 
posrečilo dobiti iz produkcije. Mnogokrat bi se namreč zgodilo, da bi inženir, 
ki bi ga vodstvo šole sililo v strokovni izpit, raje zapustil šolo. S tem določilom 
šoli ni prav nič pomagano. 

Pri 47. členu smo bili glede 22-urne učne obveznosti učitelja mnenja, naj 
to ne bo v zakonu, ker je to več ali manj stvar samoupravljanja in bi sedanje 
težnje po dvajsetih urah ne kazalo spreminjati na slabše. Sicer pa je to tako 
ali tako stvar dogovora med skladom in šolo. 

Pri 56. členu bi bilo treba dopustiti možnost, da se lahko združujejo tudi 
šole raznih stopenj, konkretno, če gre za glasbene šole. 

Glede 3. in 4. poglavja smo bili prav tako mnenja, da ne sodi v ta zakon. 
Končno smo bili tudi tega mnenja, da je v 73. členu 6-letni rok po uvelja- 

vitvi zakona predolg. 

Predsednik Ivo Tavčar: Se kdo prosim? 
Razprava kaže, kot tudi že dosedanja javna razprava, da smo vsi soglasni 

glede tega, da je zakon potreben in da je prav, da ga čimprej sprejmemo. O 
tem, kaže, ni različnih stališč, zlasti še, ker resnično nekateri menijo, da je 
dokaz naše brezbrižnosti, da tega šolskega področja še nimamo zakonsko 
urejenega. 
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Kaže pa, da tu že nastajajo določene razlike v mnenjih glede tega, ali naj bi 
bil zakon zgolj tak, da opisuje zdajšnje stanje, ali naj omogoča tudi nadaljnji 
razvoj tega šolstva. Ob tem bi omenil, da se mi zdi, da ta zakon niti ne upošteva 
dejanskega stanja, kakršno je že, čeprav bi moral biti razvoj, ki je pri nas že 
dosežen, vsebovan in zajet v tem zakonu. 

Navedel bom za to nekaj primerov: tu se ugotavlja, da je vpis v šole samo iz 
osnovne šole, že zdaj pa imamo primer, ko je vpis v nekatere strokovne šole iz 
poklicnih šol. Imamo celo primer, da zahteva šola za vpis dve leti gimnazije. 
Imamo tudi primer, da je tehnična šola grajena na poklicni šoli, da je trgovska 
oziroma komercialna šola grajena na šoli za prodajalce. To so dejstva in mislim, 
da jih je treba upoštevati. 

Prav bi tudi bilo, da bi v zakonu nekoliko bolj vsebinsko upoštevali neka- 
tere dosedanje resolucije. Mislim, da ne bi bilo prav, da ostajamo zgolj pri 
formalno pravni ureditvi tega področja. Ta zakon pa ima v precejšnji meri 
značaj formalno-pravne ureditve, v vsebinski zasnovi tega vzgojno-izobraže- 
valnega področja pa pravzaprav malo dosega in tudi malo pove, čeprav imamo, 
kot sem rekel, bogata izhodišča v nekaterih resolucijah, za katera ne bi rekel, 
da so že kar presežena. So lahko pomanjkljiva, lahko da je nekatera tudi čas že 
presegel, toda nekatera teh stališč SO' še vedno živo prisotna in so tudi že 
uresničevana v naši stvarnosti; medtem ko pa so nekatera seveda le nakazana. 

Za primer naj navedem tole: ko govorimo o šolskih središčih, bi lahko 
nakazali tudi to možnost, da se v taka šolska središča ne zajemajo samo razno- 
vrstne šole, kakršne so zdaj in so zato bolj zbirka različnih šol, ampak da 
resnično vsebujejo tudi več stopenj v izobraževanju. V tem smislu se je namreč 
ta pojem v začetku tudi pojavil, zlasti s stališča povezave srednjega in višjega 
šolstva. Zakaj ne bi take možnosti dopuščali in predvideli? 

Tudi težnje, da bi se predpisala predmetnik in učni načrt v celoti, so lahko 
dvomljive vrednosti. Ne smemo pozabiti, da nimamo opravka z osnovno šolo 
in da ni mogoče vsega natančno in podrobno urediti iz enega središča. Tu 
imamo le opravka z nečim različnim in je to različnost treba upoštevati, ne 
pa iz ene skrajnosti, v kakršni smo zdaj, ko nimamo nič predpisanega, preha- 
jati v drugo skrajnost in do pičice vse predpisati. 

Skratka, mislim, da ne smemo pozabiti na te okoliščine, na to različnost 
in tudi na to, da je družbena vrednost šole odvisna predvsem od tega, koliko 
zadošča nekim določenim družbenim potrebam. Zato ne težimo toliko za tem, 
da bi zagotovili enakovrednost šol po neki naši pravni, formalni predstavi, 
ko pa je enakovrednost šol v tem, koliko enakovredno ustrezajo našim družbe- 
nim potrebam. 

S tem se meri vrednost dolo,čene šole. Ker imamo pa različne potrebe z 
različnimi zahtevami, so zato seveda različne tudi šole. 

Večkrat se tu naglasa stihija. Vendar stihija vedno ne pomeni nekega 
nereda, samega po sebi. Ni vse nesmotrno, če ni vnaprej začrtano in predpisano. 
V naslednji točki dnevnega reda, ko bomo obravnavali omrežje strokovnega 
šolstva, boste videli, da je osnovna ugotovitev tega gradiva, da tu nekega stra- 
hotnega neskladja vendarle ni in da je omrežje sorazmerno dobro razvito. 
Najbrž je to tudi posledica dejstva, da se je naše šolstvo v precejšnji meri 
razvilo v odvisnosti od delovnih organizacij. Zato je treba to povezanost vzdr- 
ževati še vnaprej. Seveda pa to ne pomeni, ko razpravljamo, ali je treba, da 
tudi izobraževanje delovnih organizacij zajamemo z zakonom ali ne, da je treba 
zmeraj poistovetiti zakon z našo celotno politiko na nekem izobraževalnem 
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področju. Saj ni treba, da vsako reč predpišemo in uredimo z zakonom. Ne- 
dvomno lahko resolucija mnogo več pove, kot pa zakon. Zakon je pač za to, 
da uredi tiste reči, ki so res potrebne, da jih z zakonom uredimo. 

Pri tem se mi pa zdi, da bi bilo zelo smotrno in koristno, da bi imeli enoten 
zakon o celotni vzgoji in izobraževanju na Slovenskem in da ne bi več spreje- 
mali posameznih zakonov, zdaj o osnovni, zdaj o srednji, zdaj pa o visoki šoli. 
Ce bi to dosegli, bi lahko resnično vzpostavili nekaj medsebojno bolj usklaje- 
nega, kot pa je zdaj. No morda nam bo prav zakonska ureditev tega področja 
omogočila, da se še pozneje lotimo priprave takega enotnega zakona. 

Res je zelo potrebno, da razpravo o drugostopenjskem šolstvu povežemo 
takoj tudi z razpravo o omrežju šolstva II. stopnje in tudi z razpravo o 
finančnem zakonu. Obvestiti vas moram, da žal ne bo mogoče, da bi naš 
zbor še pred začetkom javne razprave o tem zakonu tudi sam razpravljal. 
Toda v jeseni bomo imeli takoj možnost, da bomo' o zakonu o financiranju 
vzgoje in izobraževanja razpravljali tudi v Skupščini in to ze na temelju dote- 
danjih razprav in pripomb. 

Zlasti bi vas prosil, da tudi vi zelo aktivno sodelujete v vseh teh razpravah, 
tako o finančnem zakonu kot tudi o vseh vprašanjih, ki so bila tu sprožena in 
ki še zmeraj niso povsem razrešena. 

Odrejam kratek odmor. 

(Seja je bila prekinjen^ ob 10.50 in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Nadaljujemo sejo s 4. točko dnevnega reda, to je z razpravo o 
omrežju šol druge stopnje. 

Prejeli ste obširno gradivo, ki ga je Skupščini predložil Republiški sekreta- 
riat za prosveto in kulturo ter poročilo1 začasnega odbora, ki je to gradivo 
obravnaval. 

Ali želi predlagatelj morda tudi k tej točki uvodoma kaj reči? Prosim, 
besedo ima tovariš Tomo Martelanc, republiški sekretar za prosveto in 
kulturo. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da ob tej priložnosti lahko> uporabim tisto nepisano pravilo, namreč, 
čimdaljši je referat, tem krajša je potem lahko obrazložitev. Zato samo dve ali 
tri misli. 

Vprašanja, ki se postavljajo pred nas, so razmeroma različna, zlasti ob 
tej študiji, ki smo jo predložili. Namreč, kakšne šole druge stopnje imamo? 
Kakšna je njihova zmogljivost in kakšna je njihova razmestitev po republiki? 
Ali je njihov razvoj usklajen s potrebami družbe in gospodrstva, pa tudi s 
celotnim sistemom vzgoje in izobraževanja? 

To so vprašanja, ki smo- si jih zastavljali že vrsto let. Posebej zaostrena 
pa so izstopila ob uveljavitvi reforme, ki tudi pred področje vzgoje in izobra- 
ževanja postavlja nalogo racionalizacije in intenzifikacije. 

Proučevanja teh vprašanj se je že pred letom dni lotil Republiški sekreta- 
riat za prosveto in kulturo. Rezultat razmeroma dolgotrajnega dela je zdaj pred 
vami v obliki te zajetne študije. To je nedvomno prvi poskus prikaza in ocene 
mreže šol druge stopnje v povojnem obdobju. Kot takšen bo lahko služil kot 
pomembna osnova za nadaljnje načrtovanje razvoja drugostopenjskega šolstva. 



192 Prosvetno-kulturni zbor 

Cilj, ki ga je pri tem zasledoval Republiški sekretariat za prosveto in kulturo, 
je bil, najti ustrezne rešitve in utemeljiti smernice za usklajevanje mrež drugo- 
stopenjskih šol z družbenimi potrebami. Pri tem je sekretariat izhajal iz širših 
demografskih podatkov in iz analize aktivnega prebivalstva. 

Čeprav je študija precej obsežna, saj je to prvi poskus kompleksnega reše- 
vanja teh vprašanj v republiškem merilu, jo vendar ne gre jemati kot do 
kraja in do vseh potankosti proučen elaborat. Marsikatere njene pomanjkljivosti 
bo bržčas potrebno odpraviti. Nekatere probleme, denimo, kadrovski sestav in 
kadrovske potrebe posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, bo 
potrebno nadrobno proučiti, temeljiteje bo potrebno analizirati vplive, ki jih 
bodo imeli tehnološki razvoj, strukturne spremembe aktivnega prebivalstva po 
panogah in napredek v organizaciji dela na sam razvoj šolske mreže. Bistveno 
bo potrebno izpopolniti tudi poglavje o ekonomskih vidikih sedanje organizacije 
šolskega dela. 

Kljub tem pomanjkljivostim pa menimo, da študija daje razmeroma celo- 
vito podlago za razpravo o navedenih problemih ter za nadaljnje proučevalno 
delo. Vseeno pa je morda- že prezgodaj sklepati o zaključkih in povzetkih te 
študije; pač pa bi bilo bolj smotrno, če bi se zadržali na konkretnih ugotovitvah 
in izhodiščnih točkah elaborata. Širša razprava naj bi tako opozorila na osnovne 
elemente študije; naj bi jih po potrebi korigirala in izpopolnila, tako da bi 
končni sklepi bili resnično plod in odsev točno proučenega položaja v šolstvu 
druge stopnje. 

V ta namen smo gradivo poslali občinskim skupščinam, družbeno-političnim 
arganizacijam, gospodarski zbornici, skupnostim šol in nekaterim inštitutom. 
Na temelju njihovih pripomb in spreminjevalnih predlogov kot tudi na temelju 
današnje razprave oziroma razprave Skupščine sploh bo republiški sekretariat 
izpopolnil študijo. Zato se vam že vnaprej zahvaljujem za sleherno pripombo, 
četudi kritično, saj bo le tako izpopolnjena študija služila svojemu temeljnemu 
namenu: omogočila bo usklajevanje šolske mreže druge stopnje s širšimi družbe- 
nimi potrebami. 

Predsednik Ivo Tavčar: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim 
poslanka Terezija Kukovec. 

Terezija Kukovec: Ko sem prebirala poročilo o mreži šol druge 
stopnje, sem primerjala, kako to prizadeva našo občino. S tem v zvezi bi rada 
nanizala nekaj problemov drugostopenjskega šolanja v naši občini, v Ilirski 
Bistrici. 

Naša občina je ena izmed tistih, ki nima v svojem območju niti ene srednje 
šole. Zato se morajo naši otroci, ko končajo osnovno šolo, vpisati v višjo šolo 
drugje. Naj začnem kar s številkami: 

Letos končuje šolsko obveznost na območju naše občine 397 otrok, od tega 
jih bo 275 uspešno končalo osmi razred. Pojavlja se vprašanje, kam s to 
mladino? 

Ce pogledamo njen socialni sestav, pripada tretjina otrok kmečkemu pore- 
klu, to je okrog 90, ostali pa so otroci delavcev, uslužbencev in upokojencev. 
Za otroke kmečkega porekla se bodo našla mesta doma na kmetijah in se jim 
bo skušalo omogočiti tudi razne tečaje v kmetijski stroki. Kaj pa z ostalimi? 
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Strinjam se s sedanjo mrežo šol, če bi bila kapaciteta teh šol dovolj velika 
in imela tudi ustrezne domove za otroke, ki žive daleč od šolskih centrov. 
Poleg tega pa bi bilo treba povečati tudi število štipendij. 

Naši otroci živijo precej daleč od šolskih centrov. Le malo je tako srečnih, 
da živijo v bližini mesta Ilirske Bistrice ter se lahko vozijo v Postojno ali pa 
na Eeko; ostali bi morali v domove, če sploh dobijo mesto. To pa je vezano s 
stroški, ki jih marsikateri delavec ne zmore. Zaradi tega so ti otroci prisiljeni, 
da ostanejo doma in čakajo ustrezno starost, da se lahko zaposlijo kot nekva- 
lificirani delavci. Mislim, da s tem delamo otrokom veliko krivico v primerjavi 
z otroci, ki živijo v neposredni bližini šolskih centrov. Upam se tudi trditi, da 
je velik del naših učencev v primerjavi z učenci, ki živijo v bližini centrov, 
bolj nadarjenih, kot pa so učenci, ki obiskujejo te šole. Vendar so naši prisiljeni 
ostati doma. 

Vprašujem, ali ne bi bilo boljše, da se tudi v manjših krajih omogoči kakšna 
šola druge stopnje, seseda pod pokroviteljstvom centralne šole. Čeprav bi ne 
bila opremljena po vseh zahtevah, bi pa le nudila mladini morda nekoliko 
manj kvalitetno znanje, toda bilo bi le znanje. Ali pa pustimo mladino cesti 
in pohajkovanju! 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo še želi besedo? Prosim, poslanec Dušan 
Sinigoj. 

Dušan Sinigoj: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da je gradivo, 
ki smo ga prejeli, pohvale vredno, ker je prvi poskus, analitično oceniti situacijo, 
ki jo imamo v Sloveniji glede izobraževanja kadrov in tudi glede razmestitve 
mreže šol druge stopnje, ki je kritizirana že dalj časa. Smatram, da je nujno 
potrebno to gradivo dati širši javnosti v razpravo, predvsem pa omogočiti, da 
o tem gradivu razpravljajo občinske skupščine, ki so v večini primerov usta- 
noviteljice šol. Tako lahko ocenijo, koliko so do sedaj pravilno ravnale in, koli- 
kor imajo še v bodoče take namene, dobijo z gradivom določeno orientacijo. 

Osnovna pripomba, ki jo imam h gradivu, je ta, da je potrebno poudariti, 
naj bi se zaključki oziroma povzetek, ki je podan na začetku, prehitro ne 
uveljavili. Torej, ne prehitro ukrepati! Predvsem ne zaradi tega, ker v gradivu 
opažamo nekatere anomalije. Tako na eni strani ugotavljamo, da je mreža 
nekaterih šol pravilno razvita in dimenzionirana, na drugi strani pa, da so 
potrebe manjše od kapacitet oziroma od vpisa v te šole. Za primerjavo navajam 
vpis v šole za prodajalce oziroma v tako imenovane trgovske šole; dalje tudi 
ugotavljamo, da v kovinarske šole vpisujemo več kot je dejansko potrebno. 
V praksi se torej pojavljajo vpisi v naštete šole drugače, kot so nakazani v 
gradivu. Pri tem je zanimivo, da planirajo vpis v te šole predvsem gospodarske 
organizacije in o tem manj neposredno odločajo učenci ali starši. Prav delovne 
organizacije pa vpisujejo v te šole več, kot je ta analiza prikazala potreb. 

Prav zaradi teh razlogov smatram, da je treba še naprej nadaljevati s pro- 
učevanji in da to ne more biti dokončna študija, ampak šele njen začetek. Pri 
tem bi bilo verjetno prav, če bi našli tudi popolnejšo metodologijo, ki bi nam 
dala popolnejše podatke. 

Smatram za potrelbno poudariti tudi težnjo, ki je v materialih nakazana, 
namreč, da se šole, zlasti manjše, združujejo v tako imenovane šolske centre. 
To narekuje vsekakor čista ekonomičnost izobraževanja; vendar pa moramo 
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pri oblikovanju središč upoštevati tudi take pripombe, kot jih je imela tova- 
rišica poslanka ravnokar pred menoj. 

Seveda pa to za vsako ceno ne velja, zlasti takrat ne, kadar so razdalje 
med središči in dislociranimi kraji, če jih tako imenujem, tako majhne, da bi bilo 
bolj ekonomično, bolj smotrno in verjetno tudi bolj vzgojno, če bi otroke preva- 
žali v središča, v organizirane šole, v organiziran učno-vzgojni proces, kot pa 
da dislociramo in ponovno razvejamo to mrežo šol v majhne šole. 

Predsednik Ivo Tavčar: Še kdo želi besedo? Besedo ima poslanka 
Truda. Zoher-Durjava. !' t) 

Truda Žoher-Durjava: Gradivo, ki obravnava mrežo šol druge 
stopnje, je najbrž rezultat teamskega in posamičnega dela; zato so gotovo 
zaključki, ki so nanizani v uvodu, rezultat precizno opravljenih analiz. Vendar 
bi pri tem vseeno nakazala problem glede na trditev na 6. strani: »Vpis v 
administrativne šole je nekoliko izven dejanskih potreb« in »ekonomske šole 
so, podobno kot gimnazije, dobile značaja lokalnih šol in je njihova mreža 
enakomerno razporejena«. 

Ce namreč pravimo, da izobražujemo našo mladino za potrebe gospodarstva 
in družbenih služb, naj bo za nas znak, ali je te mladine dovolj ali premalo, 
dejstvo, ali se lahko zaposli oziroma, ali je lahko razporedimo po končani šoli 
na delovna mesta. Ce pa zdaj primerjamo, kako je z mladino, ki končuje admi- 
nistrativne in ekonomske šole, se pa trditev v elaboratu s prakso zelo kosa. 
Jaz bi rekla ravno narobe: zmogljivost administrativnih šol so v redu, ker se 
Vsi dijaki, ki uspešno končajo te šole, lahko razporedijo na delovna mesta, 
medtem ko je absolventov ekonomskih srednjih šol danes že preveč in se 
morajo zaposliti na delovnih mestih, za katera je potrebna nižja izobrazba. 

Menim, da je faktor ponudbe in povpraševanja do. neke mere treba tudi 
tu upoštevati, ne pa mladino samo izobraževati, pri tem pa ne upoštevati, da 
mladina računa na zaposlitev v tistem poklicu, za katerega se izobražuje. Zato 
s? mi zdi, da zahtevajo omenjeni zaključki več tehtnih 'dokazov in upoštevanje 
trga tudi na področju šolstva. 

Morebiti ne bi bilo odveč, če bi problematiko ekonomskih srednjih šol 
posebej obravnavali. Ce namreč ocenjujemo pokazatelje, kako ustreza kvalifi- 
kacijski sestav v podjetjih in družbenih službah, vidimo, da še vedno 50 °/o 
zaposlenih nima ustrezne izobrazbe. Toda pri tem moramo upoštevati, da tistih 
ljudi, ki so v gospodarstvu in družbenih službah zaposleni: po 15 in 20 let, pa 
nimajo potrebne izobrazbe, danes ne moremo postaviti na cesto. Zato se tudi 
mladina, ki sicer v šoli dobi potrebno kvalifikacijo, ne more zaposliti. 

Prav gotovo pa je nekaj težav pri zaposlovanju mladine povzročila tudi 
gospodarska reforma, ker so se podjetja neposredno po njej zaprla in novih 
delovnih mest'več ne odpirajo. Hvala! 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Sicer bi bilo zelo smotrno in prav, če bi o tem vprašanju še enkrat razprav- 

ljali in tedaj sprejeli trdnejša stališča in napotila. Za zdaj pa je potrebno, da 
gre to gradivo v najširšo razpravo, zlasti med najbolj prizadete — med delovne 
organizacije. Zato pričakujemo', da bodo o tem gradivu razpravljali vsi sveti 
pri gospodarski zbornici, društva inženirjev in tehnikov, skupnosti šol pa tudi 
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občinske skupščine, poslovna združenja in najbrž tudi večje delovne organiza- 
cije, ki so že zdaj ali pa še bodo nosilci izobraževalne dejavnosti. 

V gradivu se večkrat poudarja potreba po ekonomičnosti. Na to ekonomič- 
nost se lahko gleda z več stališč. Z vidika, kot je tu obravnavano, se zaradi 
tega večkrat govori o potrebi večjih šol z večjim obsegom. Nedvomno, če je 
šola samostojna, vezana zgolj nase, potem mora biti dovolj velika, da. je tudi 
gospodarnostna. Večkrat pa so naše šole vezane na delovne organizacije. Takrat 
je seveda gospodarnostni račun nekoliko drugačen, kot pa v primerih, če sp 
šole osamosvojene. 

Prav zaradi tega, ker bo treba upoštevati eno in drugo vrsto šol, ne bo 
mogoče uporabljati zmeraj iste gospodarnostne računice. Zlasti še, ker, kot 
je bilo že rečeno, pomeni velika šola večkrat tudi zahtevo po velikih domovih 
ob sebi, po dolgih prevozih ipd. in je morda z nekih drugih vidikov zato nego- 
spodarnostna. Zato bo treba upoštevati tako produkcijsko kot tudi teritorialno 
načelo pri razporejanju šol. 

Zdi se mi prav, da bi opozorili sestavljalce tega gradiva, naj zlasti obdelajo 
terciarne dejavnosti, glede na to, da se nam na tem področju obeta v prihodnje 
večji razvoj. Pa tudi delovna sila se bo pretežno usmerjala na to področje in j^ 
bo vedno manj v primarni in sekundarni proizvodnji, vedno več pa v terciarni 
družbeni proizvodnji. Vsi vemo, da je že zdaj velik primanjkljaj nšj tem 
področju; zaradi tega bi bilo prav to področje posebej obdelati in še posebej 
proučiti tudi razpored in značaj tega šolstva; gre tudi za vrste šol, ki nam jih 
še primanjkuje. ; ! 

Nadalje bi. rekel, da se težnja po tako imenovani specializaciji šolstva lahko 
sprevrže v drugo skrajnost. Zastavlja se namreč vprašanje, kako daleč lahko 
gremo v specializaciji šolstva, da se nam ne bo čez čas pokazalo, da je bila 
specializacija spričo hitrega menjavanja in drobitve poklicev morda nesmotrna'. 
Morda ise nam razvoj kaže v drugi luči, v še bolj splošnih strokovnih1''šolah, 
ki omogočajo večje gibanje in. hitrejše premeščanje delovne sile. Za nas. je, danes 
pbjem »prekvalifikacija« se -zelo izjemen, drugod v svetu pa je to- vsa.kkanja 
zakonitost. Seveda pa je prekvalifikacija resnično možna samo ob dobri'široki 
podlagi, ki omogoča take hitre premike. Spričo tega, da gremo v reformo; smo 
pred tem, da bomo šli tudi v take premike. Zato moramo tudi s tega reformnega 
vidika gledati na nadaljnji razvoj, ker menim, da prav s tega reformnega vidika, 
ne reforme šolstva, ampak reforme našega gospodarstva in družbe nismo še 
dovolj uvideli nekaterih potreb. > 

Na noben način se ne moremo zanašati na to, da bomo lahko vse natančno 
izračunali in preračunali ter natančno proučili, kakšne poklice potrebujemo. To 
bo zelo zahtevno in najbrž hkrati tudi nekoristno delo, skoraj bi rekel Sizif0V6 
delo, ker se ne da vsega predvideti. Zato moramo široko zastaviti drugostopenj- 
sko šolstvo, da bo taka prilagodljivost šol zagotovljena. 

Rad bi opozoril tudi. na nekatera vprašanja, ki so vprašanja zdajšnjega 
trenutka, kot na primer vprašanje, kam z mladino po končani šolski obveznosti. 
Tu so podatki, da je letos naše šolstvo sposobno sprejeti vse tiste, ki bodt> 
uspešno končali osnovno šolo. Tak je splošen pregled; seveda pa so v. notranji 
sestavi premiki navzgor in navzdol. Pri tem lahko ugotavljamo, da često ni 
dovolj priliva v tako imenovane poklicne šole in da so ponekod večje možnosti 
za pouk v poklicnih šolah, kot pa je vpis v te šole. Tudi rast poklicnega šolstva 
je, glede na število, daleč manjša, kot pa je rast drugega, strokovnega in osred- 
njega šolstva. Zato bi bilo prav, da bi tudi s tega vidika gledali na nadaljnji 
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razvoj srednjega šolstva oziroma šolstva druge stopnje. Mislim, da ima v tem 
smislu dvostopnost, ki je bila uveljavljena v nekaterih srednjih oziroma stro- 
kovnih šolah, lahko zelo dobre posledice. 

Letos predvidevamo, da bo iskalo zaposlitev okoli 21 000 mladih ljudi. Od 
teh lahko ugotovimo, da jih bo kar 50 °/o takih, ki niso končali šole; in sicer 
jih je 37®/o z nedokončano osnovno šolo, 10°/o z nedokončano srednjo šolo in 
2,3 %> z nedokončano visoko šolo. Zdi se mi, da je to zelo zaskrbljujoč podatek, 
da polovica vseh, ki iščejo zaposlitev, nima ustrezne usposobljenosti za delo. 
To je zelo resno vprašanje, ki ga seveda ni mogoče rešiti samo s tem, da bomo 
sprejeli zakon o šolstvu druge stopnje. To vprašanje zahteva tudi nekatere 
spremembe znotraj teh šol, predvsem večjega prizadevanja in večje urejenosti 
tega šolstva z večjim ustvarjalnim delom učiteljev in vzgojiteljev, hkrati pa 
seveda tudi, kar je prej poudaril zlasti tovariš Bertoncelj, razširjeno izobra- 
ževanje, podaljšano v delovno organizacijo. 

Mi smo že razpravljali o tako imenovanih izobraževalnih središčih v delov- 
nih organizacijah. V njihovem razvoju je velik zastoj. Zato bi bilo prav, da 
bi se odločneje zavzeli za pospešitev tega razvoja ne samo s stališča sedanjih, 
ampak tudi s stališča nadaljnjih potreb, s stališča prekvalifikacije. Takšna 
izobraževalna jedra bi nam omogočala razrešitev vprašanj, pred katerimi smo, 
še bolj pa bomo v prihodnje. 

Pričakujem, da bomo v jeseni še razpravljali o tem gradivu, toda tako, da 
bi hkrati že tudi posredovali stališča za srednjeročni in morda tudi dolgoročni 
načrt razvoja šolstva. Dali naj bi že tudi neke napotke, kaj bi bilo koristno 
ustanavljati, kaj spremeniti oziroma preusmeriti in kaj morda celo ukiniti. 
Tako, da bi bilo to za nas neka dolgoročna usmeritev, hkrati pa tudi nekakšen 
kratkoročni načrt za dejanske posege v to šolstvo. Sicer bo to gradivo samo 
gradivo in bo ostalo v predalih, ne da bi se kaj spremenilo. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega red a, na obravnavo statuta Vete- 
rinarskega zavoda Slovenije. 

Statut je predložil Veterinarski zavod Slovenije na podlagi 29. člena zakona 
o veterinarski službi. Statut sta obravnavala naš stalni odbor in zakonodajno- 
pravna komisija in o tem predložila poročili. Izvršni svet je sporočil, da bo pri 
tej točki sodeloval Lojze Komelj, pomočnik republiškega sekretarja za gospo- 
darstvo. 

Ali želi predstavnik Izvršnega sveta kaj ustno dodati k tej točki? (Ne želi,) 
Ce ne, dajem statut v obravnavo. Kdo želi besedo? Prosim, poslanec Viktor 
Turnšek. 

Viktor Turnšek: Pri besedilu 27. člena želim poudariti samo to, 
da je znanstveni svet v raziskovalnih zavodih sedaj družbeni organ, in sicer 
po zveznem zakonu; po predlogu republiškega zakona pa se predvideva, da 
bi bilo to možno alternativno torej, da je lahko družbeni organ, ali pa je samo 
strokovni organ. S tem v zvezi postavljam vprašanje, ali je potrebno sedaj, da 
se v statutu, ki anticipira to, kar je v zveznem zakonu že sprejeto in kar bo 
v republiškem zakonu verjetno ena od možnosti, taka rešitev odkloni? 

Predsednik Ivo Tavčar: O tem vprašanju je precej povedanega v 
poročilu zakonodajno-pravne komisije. 
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Viktor Turnšek: Mislim, da lahko pustimo to vprašanje odprto-. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prav. Smatram, da lahko damo svoje soglasje 
k predlaganim pripombam, ki jih bomo posredovali Veterinarskemu zavodu 

Na koncu bi samo še opozoril, da je prav ta zavod zdaj v izredno težavnih 
okoliščinah in da bi bilo prav, da pristojni republiški sekretariat in Izvršni 
svet proučita ta položaj in prispevata k njegovi hitrejši ureditvi. Ko smo v 
Skupščini sprejemali zakon o uskladitvi republiških aktov o ustanovitvi znan- 
stvenih zavodov z zakonom o znanstvenih zavodih, je bilo rečeno, da so vsa 
vprašanja ustanoviteljstva teh zavodov in še druga vprašanja odprta in da jih 
bosta Izvršni svet oziroma republiška uprava nadalje proučevala. Mislim, da 
je to zdaj tak primer, da bi bilo prav, da se ga takoj lotimo. 

Ker je predvideno, da bi na skupni seji s Socialno-zdravstvenim zborom 
razpravljali o varstvu predšolskih otrok in o zakonski ureditvi otroškega var- 
stva in ker Socialno-zdravstveni zbor še ni končal razprave, predlagam, da bi 
spremenili dnevni red in bi obe točki predložili na popoldansko sejo s Socialno- 
zdravstvenim zborom. Se strinjate? (Poslanci se strinjajo.) 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Prosim tovariša Toma Martelanca, da odgovori na vprašanje, ki ga je 

zastavil poslanec Milan Filipčič. 

Tomo Martelanc: Poslanec Milan Filipčič je zastavil naslednje vpra- 
šanje: »Center za korekcijo sluha in njegova šola za naglušne otroke v Mar;voru 
sta se znašla zaradi pomanjkanja sredstev v izi*edno težkem položaju, ki se 
je zaostril celo tako daleč, da grozi šoli za naglušno otroke v Mariboru ukinitev.« 
Sola, ki dela po sodobni metodi zagrebškega znanstvenika dr. Petra Guberine, 
je dosegla prepričljive rezultate in je za območje severne Slovenije življenjsko 
nujna, saj je samo na osnovnih šolah bivšega mariborskega okraja 180 o r.k s 
hujšimi slušnimi okvarami in nad 400 otrok srednje in lažje naglušnih. 

Mariborski center za korekcijo sluha je večkrat pismeno in ustno opozarjal 
republiški sklad za šolstvo na probleme financiranja, a ni, kot trdijo njegovi 
predstavniki, doslej naletel na razumevanje. 

Prosim Izvršni svet Skupščine SR Slovenije za odgovor na naslednje 
vprašanje: 

Kako je bilo doslej urejeno financiranje centra za korekcijo sluha in nje- 
gove šole za naglušne v Mariboru in ali je bilo to financiranje v skladu s 
smernicami republiške skupščine o financiranju posebnega šolstva v SR Slo- 
veniji? 

Prosim tudi za pojasnilo, kako naj bi bilo urejeno financiranje tega centra 
in njegove šole v bodoče, da se ne bi ponovil nemogoč položaj, v katerem sta 
sedaj? 

Odgovor: Center za korekcijo sluha in govora v Mariboru je v oktobru 1962, 
ustanovil zdravstveni dom v Mariboru. Skupščina občine Maribcr-Center je' 
novembra 1963 dodelila centru poslopje bivšega sanatorija v Tomšičevi ulici 13. 
Za adaptacijo poslopja je sklad SR Slovenije za šolstvo odobril v letu 1964 
6 milijonov starih dinarjev. S preselitvijo centra v adaptirane prostore se je- 
pričel tam tudi pouk za naglušne otroke. V šolskem letu 1964/65 je imela šola. 
tri cddelke, v šolskem letu 1965/66 pa ima pet oddelkov. 



198 Prosvetno-kulturni zbor 

Individualni slušni trening in odpravljanje govornih motenj financirajo 
komunalni zavodi za socialno zavarovanje kot zdravstvene storitve.. Šolanje 
naglušnih otrok naj bi financirale prizadete občine, vendar pa svojih obvezno- 
sti niso redno izpolnjevale. Zato je stalna konferenca za rehabilitacijo invalidnih 
oseb v Mariboru v decembru 1965 predlagala, naj prevzame financiranje šole 
sklad SR Slovenije za šolstvo. 

Po priporočilu Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije z dne 
18. decembra 1966 naj bi sklad SR Slovenije za šolstvo kril stroške vzgoje in 
izobraževanja tistih posebnih zavodov, ki sprejemajo otroke z območja vse 
Sloveni j e. 

Osnovna šola za hudo naglušne pri centru za korekcijo sluha in govora v 
Mariboru delno izpolnjuje ta pogoj, ker sprejema otroke z območja 12 občin 
bivšega mariborskega okraja. Zato je Republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo že lani predlagal skladu SR Slovenije za šolstvo, da v letu 1966 
prevzame financiranje te šole. 

Do sedaj sklad te obveznosti še ni mogel sprejeti, ker je zaradi zelo 
omejenih sredstev lahko zagotovil za celotno področje posebnega šolstva 
le enak znesek kot lani, to je 5 828 000 novih dinarjev in zato ni mogel sprejeti 
dodatnih obveznosti. 

Da pa bi kljub temu rešili pereče vprašanje financiranja šole pri centru 
za korekcijo sluha in govora v Mariboru, je Republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo ponovno proučil merila za financiranje posebnega šolstva iz sklada 
SR Slovenije za šolstvo. Ker so letos nekateri posebni zavodi dobili več sred- 
stev iz skladov za socialno zavarovanje in iz občin v skladu s predpisi o 
rehabilitaciji invalidnih oseb, se je lahko zmanjšal delež, ki ga prispeva sklad 
SR Slovenije za šolstvo. Na ta način naj bi po predlogu Republiškega sekreta- 
riata zai prosveto in kulturo v skladu SR Slovenije za šolstvo letos sprostili 
96 000 novih dinarjev za financiranje šole pri centru za korekcijo sluha in 
govora' v Mariboru. 

O tem predlogu bo sklepal upravni odbor sklada 30. junija letos in upamo, 
da ga bo tudi sprejel, saj gre le za prerazdelitev sredstev v okviru vsote, ki 
je bila že odobrena za posebno šolstvo. Ker je celotni letni finančni načrt šole 
176 000 novih dinarjev, bodo ta sredstva zadoščala za njeno financiranje do 
konca letošnjega leta. 

Financiranje posebnega šolstva bo v bodoče urejal novi zakon o financi- 
ranju izobraževanja, ki bo sprejet še letos. 

Predsednik Ivo Tavčar: Se poslanec Filipčič zadovoljuje z odgovorom? 
(Da.) 

Ima še kdo kakšno vprašanje? Prosim, poslanec Zlatko Ogrinc. 
.T 

Zlat k o Ogrinc: Tovarišice in tovariši! Dovolite, da postavim neko 
podobno vprašanje s področja izobraževanja oziroma financiranja. 
* Mestni svet v Mariboru je v preteklih dveh mesecih sklical dvoje posveto- 
vanj 's: predsedniki občinskih skupščin za ožje območje bivšega mariborskega 
okraja. Na enem izmed teh posvetovanj so bili zastopani tudi štirje predstavniki 
republiškega Izvršnega sveta. Obakrat je bilo na dnevnem redu vprašanje 
'Sofinanciranja srednjega šolstva na mariborskem območju. Obakrat pa je 
■Seveda tudi, enkrat predstavnik sklada, enkrat pa predsednik mestnega sveta 
zagrozil, da letos ne bo vpisa za vse tiste učence, ki prihajajo iz občin, ki niso 
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mogle ali pa ne morejo poravnati obveznosti do medobčinskega mariborske- 
ga sklada. 

Ker je stanje glede financiranja trenutno pač takšno, da občine svojih 
obveznosti ne morejo poravnati, ker delitev med občinami, republiko in ostalimi 
skupnostmi ni urejena, bi lahko takšno stališče mariborskega mestnega sveta 
in pa seveda tudi srednjih šol, povzročilo, da bi se na tem območju vse več 
šolalo predvsem mestnih otrok, zapostavljal pa bi se položaj otrok iz okolice, 
ki želijo šolo prav tako nadaljevati. 

Ker sem prepričan, da so predstavniki Izvršnega sveta, ki na sestanku niso 
dali nobene izjave, o tem poročali v Ljubljani, želim vedeti, ali je Izvršni svet 
kaj ukrenil, da bi do te diskriminacije ne prišlo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Ali bi lahko predstavnik Izvršnega sveta 
odgovoril na vprašanje? (Da.) Besedo ima tovariš Beno Zupančič, podpredsednik 
Izvršnega sveta. 

Beno Zupančič: Moj odgovor bo nekoliiko improviziran, in če tovariš 
poslanec z: njim ne bo zadovoljen, lahko seveda dobi pismeni odgovor na pri- 
hodnji seji, čeprav bo ta najbrž šele v jeseni. Na vprašanje odgovarjam zato, 
ker sem bil jaz tisti, ki sem imel razgovor s predstavniki mariborskih šol druge 
stopnje, ki so se obrnili na Izvršni svet in prosili za podporo, da uresničijo 
načrte glede financiranja šol druge stopnje. Ta sestanek se je na našo pobudo 
nekoliko1 razširil, in sicer zato, ker smo nanj povabili tudi predstavnike tistih 
občin mariborskega okolja, ki so do tistega trenutka plačale najnižji odstotek 
svojega deleža za financiranje šol druge stopnje. 

No, kar je bilo konkretnih predlogov na tem sestanku, moram reči, da so 
bili vsi taki, da je o njih mogoče še veliko razpravljati, ničesar pa ukreniti. Naj 
jih na kratko navedem: 

Eden izmed predloigov je 'bal, naj se nemudoma sprejme zakon. Naše skup- 
ščinsko priporočilo, podprto od Gospodarske zbornice, Zveze sindikatov in 
Socialistične zveze je bilo v tej skupščini in v soglasju z vsemi faktorji naše 
družbe sprejeto ravno zaradi tega, ker nismo mogli sprejeti zakona, predvsem 
ne zakona, s katerim bi direktno obvezali gospodarske organizacije za tisti 
delež financiranja šolstva druge stopnje, ki ga dobivamo iz gospodarskih or- 
ganizacij. To pomeni, da je načenjanje razprave sredi leta o novem načinu 
financiranja šol druge stopnje brezpredmetno. To razpravo so seveda načenjali 
tako predstavniki šol, kot predstavniki občin. 

Nekaj predlogov je bilo takih, o katerih bo treba še razpravljati in o ka- 
terih se da razmišljati, vendar pa ne morejo po mojem mnenju rešiti bistva 
problema. To je bil recimo predlog, naj bi se dogovorili s službo družbenega 
knjigovodstva, da ne bi ovirala nekaterih izplačil. Menim, da gre pri tem le 
za tehniko izplačil sredstev v delovnih organizacijah. Nadalje je šlo za predlog, 
naj bi republika sredstva, ki jih prejemajo občine kot tako imenovana do- 
polnilna sredstva, po dogovoru z njimi preusmerila v šole. To so bili seveda 
predlogi tistih občin, ki ne prejemajo dopolnilnih sredstev. Tiste občine, ki pa 
dopolnilna sredstva prejemajo, tega seveda niso predlagale. 

Bilo je še nekaj podobnih predlogov, ki pa so bolj tehnične narave. Naj 
pravzaprav povem, da je bil celotni sestanek s predstavniki mariborskih' šol, 
mestnega sveta Maribor, občine Center in nekaterih drugih, kot so Slovenska 



200 Prosvetno-kulturni zbor 

Bistrica, Ravne, Dravograd, Ormož, Lendava — precej živahen in dolgotrajen, 
ker se je osnovna razpirava vendarle razvila o tem, ali smo v tej družbi, če se 
dogovorimo za skupščinski akt, ki se imenuje priporočilo in ki ga podprejo 
vse družbene organizacije in vsi faktorji te družbe, sposobni tako priporočilo 
uresničiti? In ali je potem umestno, da sredi leta razpravljamo o novem zakonu, 
za katerega vemo, da nima pooblastil, in ko hkrati vemo, da bomo s 1. 1. 1967 
dobili zakon, s katerim bomo uredili financiranje celotnega šolstva na drugačen 
način, kot je bilo doslej? 

Razprava je šla tako daleč, da se je izrazito zaostrila moralno-politična 
odgovornost vseh faktorjev v občinah, v delovnih organizacijah in tako naprej, 
saj nam praksa kaže, da tam, kjer so vsi faktorji v občini, od občinske skup- 
ščine do sindikatov, resnično vzeli stvar v roke, financiranje teče kolikor 
toliko zadovoljivo; vsaj tako zadovoljivo, kakor teče zadovoljivo proizvodnja 
in dotok sredstev iz teh virov. 

Na drugi strani pa nam je tudi ta razprava pokazala, da pa tam, kjer 
je eden ali drugi od teh faktorjev ostal sam, ali kjer je šlo samo za načelna 
soglasja, seveda stvari škriplje jo. Ali je bila to občinska skupščina, ki se ni 
angažirala pri teh stvareh, ali pa so to bile posamezne organizacije. To omenjam 
zaradi tega, ker so v pismu mariborskih šolnikov ti problemi tudi opisani, kot 
je bila opisana tudi grožnja šolnikov, da skupno izstopijo iz sindikata druž- 
benih dejavnosti, če sindikalna organizacija ne bo v tem pogledu kaj več sto- 
rila, kot je. 

Ob koncu je bil ves sestanek usmerjen tako, da niso predstavniki maribor- 
skih šol razlagali svojih težav, nam, ki jih poznamo, temveč so te težave po- 
slušali predsedniki tistih občin, ki so do tedaj izplačali najmanjši delež dolžnih 
zneskov. Zato je bil seveda ta dialog nekoliko bolj neposreden, ker se ni spre- 
menil v dialog med šolniki in družbo nasploh, ampak med šolniki in tistimi 
občinami, ki svojih obveznosti na tak ah na drugačen način niso poravnale. 

Dogovor je bil seveda tak, kot je bil že večkrat: da je namreč treba po- 
godbe podpisati in dogovore realizirati. Po informacijah, ki smo jih dobili iz 
Maribora nekaj dni nato, se je stanje toliko popravilo, da niso v krizi iz- 
plačila za prvi julij. S tem pa seveda ni rečeno, da se ne bo ta kriza še po- 
navljala do tistega trenutka, ko bomo z novim zakonom uredili celotni kompleks 
financiranja šol vseh vrst in stopenj. 

Naj na koncu rečem še to, da je spričo možnosti, ki jih poznamo že dve leti, 
in <=iDrioo vsega, kar je bilo storjeno, da rešimo ta problem, vendarle pripo- 
ročilo tisto, do česar smo se prikopali s skupnimi močmi in s skupnim so- 
glasjem vseh tistih, ki so dolžni sodelovati pri. reševanju tega problema. Zato 
absolutno ne bi smeli sredi leta, naj bo to 1. junija ali 1. julija ali 1. avgusta 
ali pa 1. septembra, znova začenjati razprave o načelnih vprašanjih. 

Seveda se je v tej razpravi, kot po navadi, skušala osnovna misel zavrteti 
na neki drugi ravni. Nastala je razprava o tako imenovanih razvitih in ne- 
razviti, o tem, da so predstavniki tako imenovanih razvitejših občin poudar- 
jali. da se jim preveč jemlje in da zato ne morejo reševati teh problemov, 
medtem ko so predstavniki drugih občin seveda dokazovali, da premalo do- 
ta i v a j o. 

V vsej tej razpravi je še vedno prevladovala distributerska miselnost, 
misel o tem, kako razpolagati s sredstvi, ki jih ni ali s sredstvi koga drugega. 
Tako je, če smem soditi, razprava pravzaprav kazala eno od osnovnih hib, 
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ki bi jih morala naša gospodarska in družbena reforma čimbolj korenito od- 
pravljati. 

Če naj povem še, kako si predstavljam reševanje tega problema do konca 
leta, mislim, da tako, kot doslej: da se bodo morali vsak mesec naši pristojni 
organi v občinah in repu bi k i angažirati in zgubiti tistih 7, 10 ali 15 dni za to, 
da zagotovijo potrebno financiranje. Seveda bo tam, kjer vsi poklicni faktorji, 
o katerih govorim, ves čas ne skrbijo za to, ponovno zaškripalo. 

Z nekaterimi dogovori, ki sedaj tečejo, morebiti lahko to nekje malo olaj- 
šamo, vendar je prav gotovo res, da idealno stvari rešiti ni mogoče, zlasti glede 
na to, da so nekatere občine, kar pa ne velja za mariborske; popolnoma vsa 
bremena prevrgle na delovne organizacije. Zdaj pa se nanje izgovarjajo, češ 
da delovne organizacije niso nič izplačevale, da zato občine nimajo sredstev ipd. 

Na kraju bi vas kot poslance, ki živite v naših komunah, rad opozoril na 
tisto osnovno: ni dovolj, da se politična organizacija in občinska skupščina iz- 
rečeta načelno za določeno rešitev. Treba je izbojevati bitko v občinski skup- 
ščini in v sleherni delovni organizaciji. Nič nam ne pomaga sindikalna reso- 
lucija, če pa npr. sindikalna organizacija v gospodarski organizaciji egoistično 
gleda in se upira takemu načinu financiranja. Cisto nič nam konec koncev ne 
pomaga to, da se neprestano izgovarjamo na to, da moramo vse reševati samo 
z zakoni. 

Opozoril bi vas rad na to, da noben zakon, niti bodoči zakon o financiranju 
izobraževanja, ne more v idealni meri rešiti financiranja nobene dejavnosti. To 
pomeni, da bo družbena akcija, družbeni angažma na teh področjih vedno po- 
treben, tako kot je potreben vsepovsod. Vedno bomo imeli primere, da se bomo 
obrnili na delovne organizacije, naj nam pomagajo pri gradnji šole, naj nam 
pomagajo pri tem ali onem. In praksa v naših komunah nam kaže, da tam, 
kjer se občine in gospodarski ter družbeni faktorji resnično domenijo za cesto, 
za restavracijo- ali za šolo, te stvari tudi stečejo. Naše občine imajo v tem 
precej prakse in marsikaj iz svojih komunalnih ali družbenih dejavnosti so 
uredile na tak način — brez predpisov, brez zakonov, celo brez priporočil. 

Opozarjam pri vsem tem še na en element, ker bi vas rad mobiliziral v tej 
smeri, da je namreč taka razprava, ki se je sedaj razpletla v nekaterih naših 
občinah in delovnih organizacijah, precej slaba priprava za uveljavljanje novega 
načina financiranja šolstva, o katerem bomo razpravljali jeseni in o katerem 
se bomo še morali dogovoriti, kako naj uresniči osnovna načela zveznega za- 
kona. 

V mislih imam namreč konkretno ureditev občine — regije — republi- 
ka ipd. Videli boste, da je osnutek zakona pripravil 4 ali 5 variant, ki so raz- 
lične ali celo nasprotne, tako da bi vas tudi v tem pogledu prosil, da jih te- 
meljito proučite in pri tem ne pozabite na izkušnje, ki nam jih je dalo finan- 
ciranje šolstva doslej. Čisto jasno je namreč, da so naše skupščine marsikje 
zelo veliko naredile na področju šolstva, da pa absolutno diskriminirajo eno 
vrsto šolstva. Osnovno šolo smatrajo za svojo in jo oskrbijo tako, da tu ni- 
mamo kričečih problemov. Tisto šolo, ki pa je zunaj njihovega kraja, zunaj 
njihove vasi, pa že smatrajo za nekaj, za kar bo že poskrbel kdo drug. Ti- 
stega »kdo« pa ni, ker je računica, da so nekje sredstva, s katerimi razpolagamo 
mimo tistih, za katere vemo, napačna. Potem se nam seveda lahko zgodi, da 
nam šolniki grozijo z izstopom iz sindikatov ali s tem, da ne bodo opravljali ma- 
tur, ali da ne bodo vpisovali otrok iz tistih občin, ki so najmanj vplačale v 
medobčinske sklade. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Ima poslanec Ogrinc kakšno pripombo? 
Prosim. 

Zlatko Ogrinc: Vprašanje je bilo čisto konkretno: ali je Izvršni 
svet kaj storil za to, da ne bi bilo diskriminacije pri vpisu generacije, ki bo 
šla jeseni na šolanje? Naj to še dodatno obrazložim! 

Prehajamo v dokaj čuden položaj: razvitejše občine, ki imajo denar za 
celodnevno varstvo, za pomoč pri malicah, za učbenike, za letovanje otrok, 
neusmiljeno terjajo sredstva od tistih nerazvitih, ki včasih nimajo niti za 
osnovno šolo. Se pravi, v času, ko si lahko privoščijo nekaj več, kot je nor- 
malno za naše razmere in možnosti, zahtevajo še od drugod, da bi pokrile tisto, 
kar so si začrtale. To v svojem bistvu tudi vpliva na to, da nimamo sredstev 
za srednjo šolo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Glede vpisa1 — drugo mislim, da je tovariš 
Beno Zupančič že pojasnil — bi rekel to, da ni treba, da Izvršni svet kaj ukrene, 
ker je to že z zakonom popolnoma jasno urejeno. Sole so javne, odprte in vpis 
je možen na temelju enakosti, na temelju enakih pogojev. Nihče ne more ne- 
koga zavrniti, češ da je iz> te občine in ne iz druge občine. To je nezakonito. 

Vprašam se, kaj bodo šolniki ukrenili, da ne bo prišlo do tega, ker je od 
šolnikov odvisno, koga vpišejo in koga ne, ne pa od Izvršnega sveta. Šola se 
mora ravnati po zakonskih predpisih in vpisati tistega, ki izpolnjuje pogoje 
za vpis. Nič drugega ni tu. In na vas je, da to delate. Ce pa boste tudi vi pod- 
porniki takih obračunov preko otrok, boste doživeli javno obsodbo, in to po- 
polnoma upravičeno. S tem se pedagog odreka svojemu pedagoškemu poklicu 
in svoji pedagoški odgovornosti za mladino in za otroke. Toliko o tem, da ne 
bo tu nobenih nejasnosti, kdo ima kaj ukrepati glede tega vprašanja! 

Drugo so finančna vprašanja, ki jih pa ne bomo urejali tako, da bomo 
medobčinska kopja lomili na hrbtih otrok. Tega pa ne! 

Se kaj v zvezi s tem? (Ne javi se nihče.) Če ne, prehajamo na 9.točko 
dnevnega reda, to je obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o letnem 
odmoru Skupščine za leto 1966. 

Predlog je, da ta odmor traja od 10. julija do 10. septembra. Naj pojasnim, 
da je ta odmor zamišljen tako, da v tem času ne bo sej zborov. To pa ne pomeni, 
da Skupščina ne bi sicer na takšen ali drugačen način delovala in da bi ne 
bilo sej odborov. Se strinjate s predlogom sklepa? (Poslanci se strinjajo.) Sma- 
tram, da je sklep sprejet. 

Po dogovoru s predsednico Socialno-zdravstvenega zbora bo, kot sem 
že prej rekel, nadaljevanje seje o drugih dveh točkah dnevnega reda po^ 
poldne ob 16. uri v zgornji dvorani. 

(Seja je bila zaključena ob 12.35.) 
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25. seja 

(28. junija 1966) 

Predsedovala: Dr. Ruža Šegedin, 
predsednik Socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 25. sejo Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili poslanci: Karmen Langus, Matija Nadižar, Srečko 
Rot, Vera Dolenc, dr. Mitja Mrgole, Polonca Šenčur, Jelka Pungartnik in 
Fani Suc. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Seji zbora prisostvujejo: kot predstavnika Izvršnega sveta tovarišica Majda 

Gaspari in .tovariš Rudi Cačinovič, člana Izvršnega sveta, dalje Stane Selih, 
republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo, Erna Pod'bregar, republiški 
sekretar za delo in Tomo Martelanc, republiški sekretar za kulturo in prosveto. 

Kot gostje so bili vabljeni: dr. Jože Benigar, predsednik odbora za zdrav- 
stvo in socialno politiko Republiškega zbora, Janez Japelj, predsednik odbora 
ža delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora, Dolfka BoŠtjančič, pred- 
sednik skupščine Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slo- 
venije, Ignac Nagode, predsednik Izvršilnega odbora skupščine Republiške skup- 
nosti socialnega zavarovanja delavcev, dr. Bojan Špicar, direktor Republiškega 
zavoda za socialno zavarovanje dr. Saša Cvahte, direktor Zavoda SR Slovenije 
za zdravstveno varstvo, predstavnik sveta republiškega zdravstvenega centra 
in predstavnik skupnosti zdravstvenih zavodov Slovenije. 

Predlog dnevnega reda ste prejeli. Ker je poslanec Štefan Sreš naknadno 
predložil poslansko vprašanje, predlagam da se 10. točka dnevnega reda glasi: 
»poslanska vprašanja.« 

Glede na to predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 24. seje Socialno-zdravstvenega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 

venije za leto 1965; 
3. razprava o finančnem položaju skladov socialnega zavarovanja in o pro- 

blemih financiranja zdravstvene službe v letu 1966; 
4. razprava o ugotovitvah in predlogih Skupščine SR Slovenije v zvezi z 

obravnavo poročil Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slo- 
venije in Republiškega zavoda za socialno zavarovanje za leto 1965; 
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5. obravnavanje pogodb o izvajanju socialnega zavarovanja oseb, ki oprav- 
ljajo samostojno dejavnost, in sicer: 

— umetnikov, 
— filmskih umetnikov in filmskih delavcev, 
— odvetnikov, 
— katoliških duhovnikov, 
— duhovnikov evangeličanskega seniorata, 
— uličnih prtljažnih nosačev, 
— železniških prtljažnih nosačev, 
— športnikov; 
in obravnavanje pogodb o izvajanju pokojninskega in invalidskega zava- 

rovanja samostojnih obrtnikov in samostojnih gostincev; 
6. razprava o varstvu predšolskih otrok v Sloveniji; 
7. predhodna razprava o zakonski ureditvi otroškega varstva in otroškega 

dodatka; 
8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o nadaljnji etapni izgradnji 

Kliničnega centra v Ljubljani; 
9. razprava in sklepanje o predlogu sklepa o letnem odmoru Skupščine 

SR Slovenije za leto 1966 in 
10. poslanska -vprašanja. 
Se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? Ima kdo kako dopolnitev 

k dnevnemu redu? Prosim, tovariš dr. Boris Šušteršič. 

Dr. Boris Šušteršič: Zakaj Infekcijska klinika v Ljubljani in 
zdravstveni dom dr. Petra Držaja v Ljubljani še nista prejela finančnih sredstev, 
zagotovljenih z odlokom Skupščine SR Slovenije, ki je bil sprejet na seji Re- 
publiškega in na seji Organizacij sko-političnega zbora, dne 20. aprila 1966? 

S tem odlokom skrbita za izvajanje finančnega programa republiški se- 
kretariat za zdravstvo in socialno varstvo ter republiški sekretariat za finance. 
Ker omenjena zdravstvena zavoda doslej še nista dobila finančnih sredstev, 
zagotovljenih z odlokom Skupščine SR Slovenije, ne bo mogoče pridobiti v le- 
tošnjem letu 168 novih bolniških postelj, s katerimi bi vsaj malo omejili težko 
stanje v posteljnem fondu ljubljanskih bolnišnic, kar j-e bil — po mojem 
mnenju — cilj in smisel tega odloka. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Slišali ste vprašanje poslanca dr. Bo- 
risa Sušteršiča? Se zbor strinja, da se njegovo poslansko vprašanje da še do- 
datno na dnevni red? (Poslanci se strinjajo.) Je kdo proti? (Ne.) 

Dopolnjujemo 10. točko dnevnega reda še s tem poslanskim vprašanjem. 
Prosim, besedo ima dr. Ivan Amon. 

Dr. Ivan Amon: Pri zdravstvenem domu v Mariboru je bil oktobra 
leta 1962. ustanovljen center za korekcijo sluha in govora. Pri centru je tudi 
posebna šola za naglušne. Ta center, ki je doslej obdelal že nad 3900 slušno 
in govorno prizadetih otrok, in ki ima v posebni šoli v 5. razredu 50 otrok, 
je povsem upravičil svoj obstoj, posebno še, ker se v celoti drži verbotonalne 
metode profesorja Guberine. Medtem ko je plačevanje individualnih ambu- 
lantnih storitev v centru urejeno, saj se plačujejo iz sklada zdravstvenega zava- 
rovanja, so glede plačevanja šolnine težave že od samega začetka. Dotacija 
s strani republiškega sekretariata za šolstvo oziroma za kulturo in prosveto, 
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je bila v primerjavi s sredstvi, ki jih dobivata enaka zavoda v Ljubljani in 
Portorožu, le simbolična in sicer posojilo za nabavo instrumentov v višini 
4 000 000 starih dinarjev in 6 000 000 starih dinarjev za adaptacijo prostorov. 
Občine dolgujejo na račun šolnine zdravstvenemu domu Maribor v 1965. letu 
2,5 milijona starih dinarjev, za prvo polletje 1966. leta pa 12 milijonov 
starih dinarjev. Občine se branijo plačevati šolnino, ker so v težki finančni 
stiski in predvsem tudi zato, ker so v neenakem položaju s tistimi občinami, 
ki pošiljajo otroke v Ljubljano in Portorož, za katere plača šolnino sklad za 
posebno šolstvo. 

V Ljubljani so otroci v internatu in pri rejniških družinah ter se zato 
hitreje usposabljajo, saj živijo v normalnem okolju. Torej je vprašanje: zakaj 
neenak postopek pri dodeljevanju sredstev iz sklada? Taka favorizacija centrov 
v Ljubljani in Portorožu, če je dokazano, da je šola v Mariboru povsem na 
dostojni višini? Ali je zdravstveni dom Maribor dolžan vzdrževati šolo, če je 
že sam vložil precejšnja sredstva za nemoten začetek? — Prosim, da se hitro 
odgovori, ker se bodo baje te dni delila sredstva iz sklada za posebno šolstvo. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Slišali ste vprašanje poslanca dr. 
Amona. Se zbor strinja, da se da tudi to poslansko vprašanje na dnevni red? 
(Poslanci se strinjajo.) Je morda kdo proti? (Nihče.) — Ima morda še kdo kak 
predlog za dopolnitev ali spremembo dnevnega reda? (Ne.) Ce ne, potem ugo- 
tavljam, da je dnevni red sprejet. 

Ker ima tudi Prosvetno-kulturni zbor, ki zaseda danes, na dnevnem redu 
razpravo o varstvu predšolskih otrok v Sloveniji in predhodno o zakonski 
ureditvi otroškega varstva in otroškega dodatka, predlagam, da bi zaradi kom- 
pleksnejše obravnave omenjenih vprašanj obravnavali 6. in 7. točko dnevnega 
reda na skupni seji s Prosvetno-kultumim zborom. Se zbor strinja s takim 
predlogom? (Da.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je ta predlog sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 24. seje zbora 
ste prejeli. Ima morda kdo kako pripombo k zapisniku? (Nihče.) Potem lahko 
ugotovim, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1965. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli poročilo o delu Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije v letu 1965 ter poročilo odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov. Ker ste poročilo odbora za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov pravočasno prejeli, predlagam, da ga ne čitamo. Zeli 
morda predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ni navzoč.) Zeli morda poročevalec 
odbora še ustno dopolniti poročilo? (Ne želi.) Ker tega ne želi, pričenjam raz- 
pravo. Kdo, prosim, želi razpravljati v zvezi s poročilom Izvršnega sveta? (Ne 
javi ge nihče.) Ce se nihče ne javlja k razpravi, ugotavljam, da se Socialno- 
zdravstveni zbor strinja s poročilom in da ga tudi sprejema. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo o fi- 
nančnem položaju skladov socialnega zavarovanja in o problemih financiranja 
zdravstvene službe v letu 1966. 
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Za to točko dnevnega reda ste prejeli informacijo o razmerah v skladih 
socialnega zavarovanja, ki jo je Socialno-zdravstvenemu Zboru predložil Repu- 
bliški sekretariat za delo ter analizo stanja ob sklepanju pogodb med zdravstve- 
nimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja v SR Sloveniji, 
ki jo je Socialno-zdravstvenemu zboru predložil Republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo. 

Gradivo za to točko dnevnega reda je bilo na podlagi 80. člena začasnega 
poslovnika Socialno-zdravstvenega zbora dostavljeno Izvršnemu svetu skupaj 
z vabilom za to sejo. Ker predstavnik Izvršnega sveta in prisostvuje seji, 
vprašam, če želi morda predstavnik republiškega sekretariata za delo še ustno 
obrazložiti predloženo gradivo? Morda to želi predstavnik sekretariata za zdrav- 
stvo in socialno varstvo? (Ne.) Odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov ter začasni odbor za oblikovanje in delitev dohodka v zdravstvu sta pred- 
ložila skupno poročilo, ki ste ga pravočasno prejeli. Zeli morda poročevalec 
odbora, dr. Albin Pečaver še ustno obrazložiti oziroma dopolniti poročilo? (Ne 
želi.) Potem, pričenjam razpravo'. — Prosim, besedo ima tovariš Ignac Nagode, 
predsednik izvršilnega odbora Republiške skupnosti socialnega zavarovanja. 

Ignac Nagode: Tovarišice in tovariši poslanci! Da bo laže razumljiv 
predvsem finančni položaj skladov, naj navedem najprej nekaj ugotovitev in 
problemov iz poslovanja v lanskem letu, predvsem na podlagi ukrepov v zvezi 
z gospodarsko reformo. 

Izjemen ukrep limitiran j a skupne prispevne stopnje, ki se ga je poslužila 
federacija dvakrat v minulem letu, in sicer prvič od 24 °/o na 22,5 % in drugič 
na 20,5 %>, vsekakor ne upošteva specifičnosti razvoja in gospodarske razvitosti 
posameznih območij v državi. Nevzdržno je, da se ob limitiranju stopnje hkrati 
nalagajo skladom nova bremena, predvsem v pokojninskem zavarovanju, ki 
nedvomno1 spadajo v strošek tistega, M jih predpisuje. Polna odgovornost repu- 
blik in samoupravnih organov socialnega zavarovanja glede nastalih posledic 
takšnega poslovanja, v tem primeru deficita, .ki morajo biti krite iz nacional- 
nega gospodarstva, še bolj utemeljeno zahtevajo ukinitev tega, sicer izjemnega 
ukrepa ob uvedbi gospodarske reforme. 

Ugotoviti moramo, da omejitev skupne prispevne stopnje v minulem letu 
le ni bistveno znižala sredstev za zdravstveno službo, saj se ni menjala osnovna 
stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje, oziroma je celo — skupno vzeto •— 
še nekoliko višja kot je bila leta 1964. Na primer: za minulo leto 8,2% nasproti 
8 '°/o v letu 1964. To seveda ne pomeni, da se niso na tem področju in s tem 
v zvezi tudi v zdravstveni službi pričeli procesi, ki naj zagotove bolj racionalno 
poslovanje. Ni pa opravičila za primanjkljaj v nekaterih komunalnih skupno- 
stih, ki je sicer delno krit iz rezerv teh skladov, vendar del tega primanjkljaja 
že letos dodatno bremeni aktivne zavarovance v obliki izrednega prispevka kot 
na primer v skupnosti Celje in na območju bivše komunalne skupnosti Ljub- 
lj ana-Vič-Grosuplj e. 

Omejitev osnovnih prispevnih stopenj v dolgoročnem zavarovanju je v dru- 
gem polletju lanskega leta povzročila stalen deficit skladov in črpanje rezerv, 
ki so bile ob začetku reforme razmeroma velike. Te rezerve pa so se v drugi 
polovici lanskega leta znižale za skoraj 6 milijard S dinarjev za kritje letnega 
primanjkljaja invalidsko-pokojninskega sklada in sklada otroškega dodatka. 
Razumljivo je, da smo vse te in podobne probleme upoštevali pri načrtovanju 
dejavnosti socialnega zavarovanja za leto 1966. Osnovna finančna skrb je bila, 
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kako zagotoviti sredstva za povečane izdatke, predvsem v invalidskem in pokoj- 
ninskem zavarovanju, in kako doseči stabilizacijo stroškov za zdravstveno 
zavarovanje. 

Osnovna delitev skupne prispevne stopnje se je spremenila tako, da se je 
znižala v začetku leta za zdravstveno zavarovanje od 8 na 7 % in se povečala 
za invalidsko-pokojninski sklad od 10,8 na 11,4% in za otroški dodatek od 
1,7 na 2,10 % Tako razporejena skupna prispevna stopnja naj bi s skrajnim 
varčevanjem v zdravstvu zagotovila dovolj sredstev tako za zdravstveno var- 
stvo kot tudi za normalno poslovanje skladov in dolgoročnega zavarovanja. 
Realizacija dohodkov in izdatkov za prvih pet mesecev letošnjega leta že kaže 
neizpolnjevanje sprejetega načrta. Skupni dohodki vseh skladov socialnega za- 
varovanja v Socialistični republiki Sloveniji so namreč doseženi le v višini 
36,6 % letnega načrta, medtem, ko dosegajo izdatki že 41,6 l0/o letnega načrta. 
Največja razlika med dohodki in izdatki se pojavlja v skladu invalidsko-pokoj- 
ninskega zavarovanja. Ta sklad je imel v tem obdobju 31 milijard 300 milijonov 
dinarjev dohodkov in že 38 milijard 300 milijonov din izdatkov. Po petih 
mesecih znaša torej primanjkljaj skoraj 7 milijard dinarjev. Čeprav se v tem 
obdobju redno pojavlja razlika v dinamiki dohodkov in izdatkov, ocenjujemo, 
da dohodki niso v pričakovani dinamiki, ker je manj osebnih dohodkov, od ka- 
terih se plačuje prispevek za socialno zavarovanje. Dinamika izdatkov pa je 
že močno presežena in kaže, da bo še nadalje rasla, in sicer zaradi naslednjih 
vzrokov: 

— večje je število uživalcev denarnih dajatev — pokojnin, kot se je pred- 
videvalo za letošnje leto; 

— nove upokojitve vplivajo na višino izdatkov tudi zaradi večjega po- 
prečja sedaj ugotovljene pokojnine; 

— z zakonsko novelo bo izplačana ponovno višja valorizacija vojaškim 
upokojencem. in nova bo prevedba upokojencev-uslužbeJicev tajništev za no- 
tranje zadeve. Predvideni so tudi nekateri poviški upravičencem, upokojenim 
v obdobju od 1958. do 1962. leta. 

Vse to vpliva na finančni načrt sklada že v taki meri, da ocenjuje republiški 
gavod primanjkljaja sklada za leto 1966 v znesku 10 milijard dinarjev. Tako 
visoko gibanje izdatkov hkrati povzroča nenehno težavo v likvidnosti sklada. 
Le z izjemnimi napori in načini lahko sklad redno izplačuje pokojnine, za kar 
gre priznanje vsej službi socialnega zavarovanja in organom, ki sodelujejo pri 
zagotovitvi izplačevanja pokojnin. 

Samoupravni organi že od vsega začetka sprejemajo razne ukrepe, ki naj 
zagotove večjo stabilnost izplačil in bilančno ravnotežje tega sklada. V cilju, 
da se poveča dohodek, je sprožen ustavni spor, ker federacija ni priznala 
plačila 5 350 000 000 din, marveč je spremenila 116. člen temeljnega zakona 
za ugodnosti, ki jih dobe le določene kategorije upokojencev in ki so priznane 
po zveznem zakonu. Od republike so zahtevali, da izplača razlike za borce NOV, 
kar je dolžna po republiških predpisih. Letos je republika na ta račun plačala 
600 milijonov dinarjev in hkrati omogočila najetje kredita pri Splošni gospodar- 
ski banki. Tudi anuitete plačuje sama. Urediti je treba tudi redno izplačevanje 
akontacij za leto 1966 z namenom, da se zmanjšajo izdatki sklada, je bilo 
sklenjeno: 

1. odloži se plačilo letne anuitete za kredit, ki je bil najet za primanjkljaje 
pred letom 1962 v višini ene milijarde 135 milijonov dinarjev; 
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2. lotiti se je treba revizije in kontrole pokojnin novih upokojencev, pred- 
vsem glede pokojninske osnove in posebne delovne dobe. 

Kolikor bi uspeli realizirati dohodke in predvidene ukrepe, bi se zmanjšal 
primanjkljaj za razmeroma visoko vsoto. Ker teh dohodkov še ni in ker še ne 
moremo z vso gotovostjo pričakovati njihove realizacije, izdatki pa stalno na- 
raščajo, je postalo zelo akutno vprašanje obratnih sredstev tega sklada. Obratna 
sredstva sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja so potrebna v višini 
V12 letnih izdatkov, ker se plačujejo pokojnine mesečno vnaprej ter so potrebna 
tudi za kritje komulativnega primanjkljaja tega sklada. Ker so obstoječa lastna 
sredstva in krediti pri banki nezadostni, se je zahtevalo od Splošne gospodarske 
banke, da predčasno sprosti rezerve sklada invalidsko-pokojninskega zavaro- 
vanja. Sprostitev že plasiranih sredstev povzroča banki sicer izjemne težave, 
vendar menimo, da je v interesu velikega šetvila upokojencev in politične situa- 
cije v Sloveniji, da se ta sprostitev čimprej izvede in tako omogoči normalno 
izplačevanje pokojnin. Pri tem naj omenim, da sedanje finančno stanje ne 
smemo jemati kot vzrok in povod zato, da še ni rešeno vprašanje slabe pre- 
vedbe pokojnin in njihovega odnosa do osebnega dohodka. Raven pokojnin ni 
bila prav taka, kakršna je, čeprav bi imelo pokojninsko zavarovanje dovolj 
sredstev za poslovanje. Zaradi tega je treba ti dve vprašanji reševati ločeno, 
saj prvo z drugim ni povezano, obe pa sta enako pereči in jih je treba nujno 
rešiti, če hočemo zagotoviti standard in sigurnost upokojencev. 

Nujno je, da opozorimo Skupščino SR Slovenije za gibanje in oceno do- 
hodka ter potrošnje skladov zdravstvenega zavarovanja. Organizacija devetih 
komunalnih skupnosti je nedvomno omogočila kvalitetnejši začetek uresniče- 
vanja stališč Skupščine SR Slovenije in samoupravnih organov socialnega zava- 
rovanja. Osnovno načelo letošnjega leta je, da je treba izdatke zdravstvenega 
zavarovanja prilagoditi materialnim možnostim, ki so rezultat znižane pri- 
spevne stopnje in drugih dohodkov. Vse komunalne skupnosti, malce drugačno 
je v Novem mestu in Mariboru, so načrtovale po teh smernicah dohodke in 
izdatke za letošnje leto. V okviru teh sredstev je bil s predstavniki zdravstvene 
službe dosežen dogovor o višini sredstev za zdravstveno zavarovanje in za 
zdravstveno varstvo. Realizacija tega družbenega dogovora v obliki pogodb 
3 posameznim, zdravstvenim zavodom ni bila lahka niti enostavna. Ker o tem 
posebej govori gradivo, bi le ugotovil, da so doseženi skoraj povsod sporazumi 
na podlagi kolektivne razprave in odgovornosti, razen z bolnišnicami v koprski 
regiji in delno z zdravstveno službo v regiji Ljubljana ter še z nekaterimi posa- 
meznimi zdravstvenimi zavodi v SR Sloveniji. 

Največja razlika med razpoložljivimi sredstvi in zahtevki zdravstvene služ- 
be je bila v Ljubljani in sicer za skoraj 4 milijarde dinarjev. Tu bo- .sporazum 
z vsemi zdravstvenimi zavodi zelo težak. Spor bo verjetno morala obravnavati 
Skupščina SR Slovenije, posebno še, ker se je Komunalna skupnost Ljubljana 
že pritožila na odločbo občinskega arbitražnega sodišča glede spora za leto 
1965. Povsod drugje so pogodbe za leto 1966 že podpisane in tako je dana oboje- 
stranska obveznost in odgovornost za leto 1966. 

Finančna realizacija v prvih petih letošnjih mesecih ni zadovoljiva. Dohodki 
izkazujejo 29 milijard dinarjev in izdatki 31 milijard dinarjev, torej je v tem 
času za 2 milijardi dinarjev primanjkljaja. 

Podrobna proučevana po komunalnih skupnostih kažejo, da je dinamika 
dohodkov nekoliko nižja od pričakovane, medtem ko je dinamika izdatkov 
večja kot bi smela biti. Skupščine komunalnih skupnosti in Skupščina republi- 
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ške skupnosti so že konkretno obravnavale vprašanje, kako uskladiti izdatke 
z dohodki in odpraviti med letom ta primanjkljaj. Naj navedem le nekatera 
stališča in priporočila Skupščine republiške skupnosti z njenega zadnjega zase- 
danja 20. junija t. 1.: 

1. Dosledno in pri vseh zdravstvenih zavodih je treba pri sklepanju pogodb 
in realizaciji upoštevati doslej sprejeta stališča. Predvsem pa stališča, da se 
mora potrošnja uskladiti z razpoložljivimi sredstvi komunalnih skupnosti, in 
da se v teh mejah določijo programi in povračila zdravstvenim zavodom za 
njihovo delo. 

2. Tam, kjer še niso sklenili vseh pogodb in jih tudi ne bodo do konca 
junija zaradi zahtev zdravstvenih zavodov, ki niso v skladu s sprejetimi sta- 
lišči, je treba sprožiti arbitražni postopek. 

3. Komunalne skupnosti oziroma komunalne zavode naj v primerih arbi- 
tražnih postopkov seznanijo občinske skupščine in tudi delovne organizacije 
o stanju sklada zdravstvenega zavarovanja in tudi o posledicah za sklad 'in 
zavarovance, če se ugodi zahtevam zdravstvenega zavoda. 

4. Ker lahko utemeljeno pričakujemo, da bodo dohodki konec leta reali- 
zirani približno v znesku kot ga pridvidevajo finančni načrti, naj skupnosti in 
komunalni zavodi skrbe, da se bodo tudi izdatki gibali v predvidenih okvirih. 

5. Tudi v prihodnje naj se krepi vloga zdravstvenih centrov kot strokovnih 
organov, ki imajo posebno nalogo za boljšo organizacijo zdravstvene službe, 
za boljše medsebojno sodelovanje zdravstvenih zavodov in za ustreznejše pro- 
gramiranje zdravstvenih zavodov. Le tako je možna bolj racionalna potrošnja. 

6. Komunalna skupnost naj izreče vsem tistim zdravstvenim centrom, 
zdravstvenim zavodom in zdravstvenim delavcem, ki so si prizadevali v praksi 
uveljaviti že sprejeta stališča, javno priznanje. Nasprotno pa je treba javno 
imenovati vse tiste, ki niso pokazali razumevanja za skupne naloge in potrebe. 

7. Komunalne skupnosti naj prek zdravstvenih centrov skrbe, da ne bi šla 
prizadevanja za racionalno potrošnjo v nobenem primeru na škodo pravic in 
zagotovljenje ravni zdravstvenega varstva. 

8. Zadolži se izvršilni odbor in republiški zavod za dosledno izvajanje 
teh stališč v komunalnih skupnostih. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariš Jože Oblak. 

Jože Oblak: Tovarišice in tovariši poslanci. V razpravi o problemu 
financiranja zdravstvene službe in o finančnem položaju skladov socialnega 
zavarovanja, bi uvodoma omenil, da pogrešamo v informaciji republiškega 
sekretariata za delo o razmerah in skladih socialnega zavarovanja oceno o tem, 
kako se je zdravstvo vključilo v napore za ureditev problemov in kakšne 
uspehe je pri tem doseglo. Iz razpoložljivih podatkov bo moral objektivni oce- 
njevalec ugotoviti, da se je zdravstvo aktivno vključilo v prizadevanja za do- 
sego ciljev reforme, in da so že vidni tudi uspehi. Menim, da ni pretirano 
trditi, da so bili rezultati poslovanja v zdravstvu in v drugih družbenih službah. 
Celotna dinamika v zdravstvu se je relativno stabilizirala, kljub nekaterim od- 
stopanjem, ki so se pojavila. Dopustna je celo trditev, da so reformni ukrepi 
občutno poznah tudi v zdravstvu, kar kažejo podatki o precejšnji stagnaciji 
celotnega dohodka. Zdravstvo je začelo izkoriščati tako imenovane notranje 
rezerve. To lahko ugotovimo iz analize dinamike in strukture delitve dohodka 
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in tudi iz dejstva, da so kljub močnemu porastu cen zmanjšali materialne 
stroške in da so skladi rasli hitreje kot osebni dohodki. 

Pri strukturi izdatkov skladov zdravstvenega zavarovanja za obdobje ja- 
nuar—april 1966 vidimo, da so le-ti v primerjavi z letom 1965 nižji za 5,3 %>, 
medtem ko je delež današnjih dajatev porastel za 5%>. Pri tem ne smemo 
pozabiti, da se je vse to dogajalo ob stalnem pomanjkanju obratnih sredstev, 
ki je predvsem letos močno zaskrbljujoče in že ovira normalno poslovanje. 
Menim, da je treba to ugotoviti, ko razpravljamo o tej točki dnevnega reda, 
kar le dokazuje določene uspehe na področju zdravstva. To je soglasno ugotovil 
tudi zadnji plenum Republiškega odbora sindikata delavcev družbenih dejav- 
nosti Slovenije, ko je razpravljal o zdravstvu in njegovi materialni osnovi za 
leto 1966. 

Mimogrede naj navedem še neko drobno ugotovitev. Splošno mnenje je, da 
so zdravstveni delavci zelo dobro plačani in da so zaradi njihovih osebnih do- 
hodkov tudi cene zdravstvenih storitev drage. Najbolj se bomo približali resnici, 
če primerjamo povprečni osebni dohodek posameznih strok in dejavnosti. Po 
podatkih zavoda SRS za statistiko so znašah meseca maja letos izplačani po- 
prečni osebni dohodki: zbornice 117 300 starih dinarjev, barvasta metalurgija 
116 000, politične organizacije 112 000, elektro energija 110 200, znanost 105 600, 
grafična industrija 101 500, filmska industrija 95 700, državni organi in pravo- 
sodje 94 900, zdravstvo 94 200, premogovništvo 93 200, šolstvo 91 400, finance in 
krediti 91 000, trgovina in kemična industrija 90 000 itd. Pri tem je treba upo- 
števati v povprečnem mesečnem osebnem dohodku, ki znaša v zdravstvu 94 200, 
dejstvo, da je zdravstvena služba nepretrgana in da so v tem znesku zajeti prav 
vsi dohodki. Torej, poleg osebnega dohodka še dežurstva, nočni in tedenski 
turnus, razni honorarji in pavšali, kar ni pogost primer pri drugih strokah in 
dejavnostih. 

Pri pregledu gradiva za to točko dnevnega reda je videti predvsem v infor- 
maciji republiškega sekretariata za delo težnjo, da bi z raznimi začasnimi in 
parcialnimi rešitvami skušali najti nujne sistemske rešitve. V zvezi z navedenim 
ne vidim nikakršne rešitve problema v zniževanju prispevne stopnje od 7°/o 
na 6,0/o, kar pomeni tudi poskus očitno kršiti družbeni dogovor iz januarja 
1966. leta, s katerim so bili ob stopnji 7Vo jasno' začrtani materialni okviri, 
v katerih se morata gibati tako zdravstvo kot tudi zdravstveno zavarova- 
nje. Menim, da je treba vztrajati pri izvajanju tega družbenega dogovora in 
ne dopustiti katerikoli strani anticipirane potrošnje, ki je v nasprotju z reformo. 
Strinjam se s stališčem, da je treba pospešiti proces organizacije zdravstvene 
službe v smeri funkcionalne integracije samostojnih in samoupravnih zdrav- 
stvenih zavodov v okviru zdravstvenih regij. Taka organizacija bi namreč 
precej pripomogla k racionalnejši potrošnji sredstev, namenjenih za zdrav- 
stveno varstvo. Le v okviru zdravstvenih regij bi bilo mogoče zagotoviti uspeš- 
nejše sodelovanje in delitev dela med zdravstvenimi zavodi in uskladiti njihove 
delovne programe z dejanskimi možnostmi skladov zdravstvenega zavarovanja 
teh območij. Treba bi bilo le čimprej sprejeti določene predpise, da bodo lahko 
te regije začele poslovati normalno že z mesecem januarjem prihodnjega leta. 

Glede, zdravstvenega zavarovanja je treba ugotoviti, da temelji njegova 
samouprava na načelih obvezne vzajemnosti, solidarnosti in enotnosti, ki jih 
ni mogoče menjati, pač pa je treba izpopolniti že obstoječ sistem in predvsem 
uskladiti pravice zavarovancev z materialnimi možnostmi. Vse sistemske rešitve 
morajo temeljiti na krepitvi samouprave tako v zdravstvenem zavarovanju 
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kot tudi v zdravstvu in. morajo voditi k doslednemu uveljavljanju sistema 
dohodka. Ker sta zdravstveno zavarovanje in zdravstvena služba splošno druž- 
benega pomena, ni mogoče, po mojem mnenju, uveljaviti na tem področju prin- 
cipe tržnih zakonitosti. Zato se bo morala družbena skupnost odločiti preko 
samouprave za nivo zadovoljevanja teh potreb. 

Čimprej je treba doseči ločitev zdravstvenega zavarovanja od dolgoročnega 
zavarovanja. Sedanja povezava je umetno skonstruirana in omogoča, da je 
višina sredstev za zdravstveno varstvo v odvisnosti od večje ali manjše krize 
v skladih dolgoročnih dajatev, s čimer zdravstveno varstvo nima nikakršne 
zveze. 

Za vse ukrepe, ki jih predlaga republiški sekretariat za delo, bi težko rekli, 
da so v skladu z nalogami, ki jih je dal 6. kongres SZDL Jugoslavije zdravstveni 
službi kot eni izmed pomembnih družbenih dejavnosti. V resoluciji o razvoju 
in demokratizaciji družbenih odnosov v komuni in v družbenih dejavnostih, ki 
jo je sprejel kongres, je namreč zapisano: »Določanje družbenih meril za sode- 
lovanje družbenih dejavnosti v delitvi narodnega dohodka stabilizira odnose 
in ustvarja pogoje za krepitev materialne osnove samoupravljanja delovnih 
organizacij teh dejavnosti. Uporaba načela dohodka v družbenih službah po- 
stavlja delovne ljudi teh dejavnosti v enakopraven položaj in jim omogoča, da 
s polno odgovornostjo samostojno odločajo o delitvi, pogojih dela in o razširjeni 
reprodukciji.« In dalje: »Razvijati je treba take družbenoekonomske ukrepe, 
ki bodo krepili sistem samoupravljanja v zdravstvu in tudi družbeno odgovor- 
nost te službe in zdravstvenih delavcev za zdravstveno stanje prebivalstva.« 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariš Zdravko Gruden. 

Zdravko Gruden: Tovarišice in tovariši poslanci! Nedvomno vsi 
želimo, da bi bili čim manjši izdatki, ki jih dajemo v obliki davkov, prispevkov, 
taks, dajatev za socialno zavarovanje in podobno. Za vsako znižanje dajatev 
smo kot posamezniki in kot kolektiv zainteresirani, saj nam s tem rastejo 
posredno osebni dohodki. Po drugi strani pa vendar trpi dejavnost, kateri je 
bila ta dajatev namenjena. Ne smemo enačiti dajatve za sklade socialnega zava- 
rovanja z drugimi dajatvami in davki, čeprav prebivalci vsako dajatev smatrajo 
kot davek, kateremu se človek že vnaprej upira. 

Ugotavljali smo tudi, da zavarovanci enačijo službo socialnega zavarovanja 
in zdravstveno službo. Najpogosteje mislijo, da gredo vsi prispevki ki jih 
dajejo za socialno zavarovanje, za zdravstveno službo. Nedvomno se bodo 
republiški in zvezni organi ter njihove institucije zavzemale za sanacijo tistih 
skladov, ki so v njihovi pristojnosti, komunalne skupnosti pa naj skupaj z 
zdravstvenimi zavodi in zdravstvenimi centri najdejo najboljšo rešitev za 
sklade zdravstvenega zavarovanja. 

Informacija republiškega sekretariata za delo ocenjuje razmere v skladih 
socialnega zavarovanja in predlaga nekatere ukrepe, ki bi prišli v poštev. Ne 
strinjam se z znižanjem prispevne stopnje od 7 «/o na 6 %>, dokler se konkretna 
ne rešijo nekatera vprašanja na področju organizacije in poslovanja zdravstvene 
službe. Vprašanja pravilne participacije zavarovancev, ali kako drugače ure- 
diti pravice zavarovancev do storitev zdravstvene službe. Ali urediti v osnovi 
vlogo proračunov občinskih skupščin, da financirajo splošno zdravstveno pre- 
ventivo? Ali urediti odnose med federacijo in republiko v zvezi z organizacijo 
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in financiranjem socialnega zavarovanja, ki jih omenja predložena informacija. 
Kako rešiti vprašanje oročenih sredstev v banki in sredstev, ki jih je dolžna 
federacija, dokler se ne reši vprašanje utemeljenosti vezave sklada za zdrav- 
stveno zavarovanje na druge sklade socialnega zavarovanja in ne reši vprašanje 
pravilnosti limitiranja zgornje skupne stopnje za sklade socialnega zavarovanja 
s strani federacije. 

Skupna stopnja ne upošteva razlike v mreži zdravstvenih zavodov in ne 
števila zdravstvenega kadra, zdravstveno prosvetljenost, število upokojencev, še 
manj pa obolevanje prebivalcev. Tudi ne rešuje utemeljenosti sedanjega obsega 
administracije in statistične službe, ki je vezana na zakonodajo in bremeni 
medicinski kader in podražuje zdravstveno službo. 

Omogočiti bi bilo treba tfudi obratna sredstva zdravstvenim zavodom pod 
zmernimi pogoji. Neodgovorno je, da sprejemamo predpise, ne da bi proučili 
njihove posledice. Na področju zdravstva in socialnega zavarovanja so lahko 
posledice še hujše, saj posegajo ne samo v materialni del življenja, marveč tudi 
v njegov čustveni del. Nemogoče je, da bi npr. ostal upokojenec brez pokojnine 
in tako je tudi nemogoče, da bi ostal zavarovanec brez takojšnje ustrezne zdrav- 
stvene pomoči, če le-to potrebuje. V tem trenutku ga ne briga, kakšen odstotek 
daje za sklade socialnega zavarovanja, še manj za sklad zdravstvenega zavaro- 
vanja, ali 3 ali 6 ali 8 »/o od svojih prejemkov. Naša dolžnost je, da ocenimo, 
kolikšen odstotek ustreza toda ne samo na osnovi ekonomike in trenutne situa- 
cije in tudi ne samo z gledišča zdravega človeka v najboljših letih življenja, 
ali pa z gledišča nadpovprečnih osebnih dohodkov. 

Nedvomno so potrebni določeni ukrepi za področje gospodarstva in finančne 
politike za ureditev načel gospodarske reforme. Vendar se mi ne zidi prav, da se 
vsa skrb za racionalno trošenje skladov za zdravstveno zavarovanje prenaša na 
kolektive zdravstvenih zavodov. Pri tem pa ti kolektivi nimajo nobene moči 
nad zakonodajo — vsaj direktno ne — ki ureja pravice in dolžnosti koristnikov 
storitev zdravstvene službe, nobene moči nad zakonitimi predpisi, ki urejajo 
finančne odnose med banko in socialnim zavarovanjem ter podobno. Vsak 
delovni kolektiv bo v slabi finančni situaciji videl najprej sebe in šele nato 
družbeni interes delovne organizacije. Nevarni so ukrepi, ki se že uvajajo kot 
npr. zmanjševanje števila štipendistov in celo nezaposlenih lastnih štipendi- 
stov. Zanimivo je, da so v tistih komunalnih skupnostih, kjer je nižja potrošnja 
na zavarovanca, je višje povprečje osebnih dohodkov zdravstvenih delavcev in 
obratno, kjer je potrošnja na zavarovanca višja, so nižji njihovi osebni dohodki. 

; Taki primeri so v zdravstvenih zavodih komunalne skupnosti Kranj, če bodo 
■ hoteli zdravstveni zavodi v tej skupnosti zmanjšati stroške, ali jih vsaj obdižati 
: na ravni leta 1965 ob enakih ali povečanih materialnih stroških, kot je sklenil 
strokovni svet zdravstvenega centra, je nujno, da znižajo stroške na zavaro- 
vance. Taki ukrepi zadevajo izboljšanje organizacije dela, funkcionalno inte- 
gracijo in omejevanje storitev. Zadevajo pa tudi zaposlovanje štipendistov, 
zmanjšanje števila administrativnega in tehničnega kadra, omejevanje splošne 
preventive, ukinjanje posvetovalnic, zmanjšanje dispanzerske službe, zmanjša - 

• nje skladov na minimum, znižanje bolniškega staleža, zmanjševanje pošiljanja 
■ pacientov izven komunalnih skupnosti, torej med temi tudi ukrepi, ki imajo 
• daljnosežen pomen. 

Strinjam se s poročilom in predlogi, ki jih dajeta odbora našega zbora. 
■ Posebno podpiram take ukrepe, ki naj bi prisilili delovne organizacije, da iščejo 
' čimboljše rešitve za preprečevanje nesreč pri delu in poklicnih obolenj. Dogaja 
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se že namreč, da nekatere delovne organizacije ukinjajo delovna mesta službe, 
za varnost pri delu. » 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Tovarišica Saša Plevelj-Tešenji. 

Saša Plevelj-Tešenji: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Po 
informacijah o analizi stanja ob sklepanju pogodb z zdravstvenimi in komunal- 
nimi skupnostmi socialnega zavarovanja v SR Sloveniji, ki kažejo na stanje ob 
koncu maja 1966, so bili tudi zdravstveni zavodi na območju celjske komunalne 
skupnosti, skupno jih je 40 po številu, eni od tistih zavodov, ki še niso sklenili 
pogodb. Omenjene pogodbe so bile sklenjene vsaj za večino zdravstvenih zavo-> 
dov v tem mesecu, medtem ko je bolnišnica sklenila pogodbo 10. junija. Ta 
pogodba je bila plod več kot polletnega sodelovanja vseh zdravstvenih zavodov 
na tem območju z medobčinskim zdravstvenim centrom in komunalnim zavo- 
dom za socialno zavarovanje Celje. Medobčinski zdravstveni center je na osnovi 
danih priporočil in smernic razgibal vse zdravstvene zavode in socialno zava- 
rovanje celjske komunalne skupnosti z namenom, da se sestavi realen program 
dela kompleksnega zdravstvenega varstva na tem območju, in da se ta program 
finančno ovrednoti v okviru realno planiranih sredstev skladov za zdravstveno 
zavarovanje delavcev v celjski komunalni skupnosti zavarovancev. Osnovna 
izhodišča, ki so se izkristalizirala na osnovi dolgotrajnih razprav, ki so nare- 
kovala spremembo dosedanjega sistema oblikovanja dohodkov, so bila: sto- 
ritveni sistem financiranja zdravstvenega varstva je stimuliral le kvantiteto in 
ne toliko kvaliteto zdravstvenih storitev. Niti malo ni zasledoval kompleksnega 
zdravstvenega varstva na širšem območju. Pogodbe z zavodom za socialno 
zavarovanje so se sklepale individualno in jih nihče ni usklajeval. Prejšnji si- 
stem ni omogočil kvalitetnejšega samoupravljanja zdravstvenih delavcev v 
skladih zdravstvenega varstva, ki so namenjeni za vse območje. Ta sistem je 
omogočal nenamensko porabo sredstev za zdravstveno varstvo. Zapiral je posa- 
mezne zdravstvene zavode le v njihove lastne okvire in onemogočal kakršno- 
koli večjo funkcionalno integracijo-. Sistem individualnih storitev tudi iz zdrav- 
stveno in strokovno medicinskih razlogov ni najboljši, saj je stimuliral duplira- 
nje storitev v različnih zdravstvenih zavodih. Bolnik je postal predmet trgo- 
vanja. Zdravstveni zavodi so ustvarjali večje dohodke, čim več je bilo bolnikov 
in čim več je bilo raznih pregledov, mehaničnih storitev in podobno. Zdrav- 
stveni zavodi so bili zainteresirani le na delni notranji racionalizaciji, še manj 
pa so bili zainteresirani za racionalno uporabo sklada, ki je namenjen za zdrav- 
stveno varstvo širšega območja. Zaradi tega je bila tudi notranja delitev v posa- 
meznih zdravstvenih zavodih zelo različna. Dogajalo se je, da so bili isti pogoji 
zdravstvenih delavcev za manj obsežno in manj uspešno delo bolje nagrajevani 
kot zdravstveni delavci v drugem zavodu z večjo strokovnostjo in z večjim 
delovnim uspehom. 

Podobno je z razširjeno reprodukcijo. Zdravstveni zavodi so pri izvajanju 
svojega programa stremeli, da bi prekoračili plan storitev in s tem tudi finančni 
plan dohodkov. Vse to je pripeljalo do deficita v skladu zdravstvenega zavaro- 
vanja. Tak storitveni sistem, kot je bil doslej, končno tudi moralno kvari zdrav- 
stvenega delavca in ga vse preveč usmerja h komercializaciji njegovega dela. Cilj 
novega sistema je bil, da se okrepi medobčinski zdravstveni center, ki naj res po- 
stane pravi funkcionalni integrator zdravstvenih delavcev na širšem zdravstve- 
nem območju. Zdravstvene delavce naj se bolj stimulira za to, da usmerjajo svoje 
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misli in akcije v kompleksno zdravstveno varstvo na ravni gravitacijskega 
območja in da uskladijo organizacijo zdravstvene službe z ekonomsko zmog- 
ljivostjo. Dosedanja distribucija sredstev s strani komunalnega zavoda je bila 
večkrat zelo neracionalna. Pogojevala je tudi neenakomeren razvoj zdravstvenih 
zavodov in posameznih služb. Z ekonomskimi instrumenti naj Ibi se s tem siste- 
mom dosegla čim boljša strokovna integracija zdravstvene službe. Pri dejstvu, 
da se lahko troši le toliko sredstev, kolikor jih družba priznava za te namene 
in da je obseg zdravstvenega varstva odvisen le od razpoložljivih sredstev, je 
logično, da morajo o tem obsegu odločati poleg ekonomistov in administrativ- 
cev tudi zdravstveni strokovnjaki, ki so odgovorni za kompleksno izvajanje 
zdravstvenega varstva. Zaradi tega v naši celjski praksi ni mogoče sestavljati 
pogodb med zdravstvenim zavodom in socialnim zavarovanj em, dokler svet med- 
občinskega zdravstvenega centra ni potrdil in sprejel delovni program zdrav- 
stvenega varstva posameznih zdravstvenih zavodov. Tako je medobčinski zdrav- 
stveni center uspel opraviti enotno kolektivno akcijo za vso zdravstveno službo 
in se kolektivno pogajal s predstavniki socialnega zavarovanja s tem, da je dobil 
na vpogled tudi v vsa razpoložljiva bodoča sredstva, namenjena za zdravstveno 
varstvo. Skratka, nihče ni mogel izsiliti pogodbe mimo zdravstvenega centra. 
Izhodišče financiranja je kompleksni program zdravstvenega varstva. Financi- 
ranje izvajamo na podlagi objektiviziranih enotnih meril, kolikor je to mogoče 
v danih situacijah. Financiranje delovnega programa posameznih zdravstvenih 
zavodov se izvaja v obliki procentualne udeležbe na dohodkih sklada. Tako je 
vsaka zdravstvena organizacija odvisna od dotoka sredstev v sklad in zaradi 
česar ni možno, da bi nastali deficiti ali suficiti. Rizik preide tako na zdravstvene 
zavode, ki se laže in predvsem hitreje prilagajajo trenutni situaciji. Vsi zdrav- 
stveni zavodi so dolžni izvajati minimalen program dela, ki so ga prevzeli na 
osnovi pogodbe..Komunalni zavod za socialno zavarovanje je pogodbeno dolžan, 
da skrbi za pravočasen in pravilen dotok sredstev in da dovoljuje zdravstvenim 
centrom kontrolo nad izvajanjem svojih obveznosti. Proporci delitve so bili 
v letu 1966 za celjsko komunalno skupnost določeni takole: celotni dohodek 
sklada zdravstvenega varstva delavcev zmanjšan za l'°/o, to je obvezna rezerva, 
znaša približno 8 milijard 870 milijonov starih dinarjev. Za denarne dajatve 
odpade 33®/o, ostane torej za zdravstveno varstvo 67 "/o. Od tega 31,3 '%> za 
hospitalno zdravljenje, 3,8,0/o za specialistično zdravstveno varstvo in 31,9 °/o 
za osnovno zdravstveno varstvo. V pogodbi so predvideni regulativi za možne 
odstope in sicer med denarnimi dejatvami in sredstvi za zdravstveno varstvo 
in sredstvi za bolnišnice. Kolikor se na primer zmanjšajo denarne dajatve, se 
povečajo sredstva za zdravstveno varstvo in s tem sredstva za bolnišnice in 
druge zdravstvene zavode. Enako velja obratno. Za našo bolnišnico pomeni ta 
pogodba približno 13 %> več sredstev kot v letu 1965, za osnovno zdravstveno 
dejavnost 7% in za zobozdravstvo približno 10 °/». To so temelji novega načina 
sklepanja pogodb in financiranja zdravstvene službe. Za vse druge kategorije 
bolnikov predvsem za kmetijske zavarovance in podobno, velja še stari sistem 
obračunavanja, to je, da se obračuna individualno po ceni oskrbnega dne in po 
storitvah. 

Zavod za socialno zavarovanje zahteva le pismene sezname zavarovancev 
z najvažnejšimi podatki, predvsem fakture. To pomeni tudi znatno razbre- 
menitev administracije. Trenutno finančno stanje ob koncu meseca maja letoš- 
njega leta je v naši bolnišnici približno takšno: plačniki naših storitev dolgujejo 
647 milijonov 500 tisoč starih dinarjev. Od tega dolguje samo sklad zdrav- 
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stvenega zavarovanja delavcev 472 milijonov in sklad zdravstvenega zavarova- 
nja kmetijskih proizvajalcev 119 milijonov starih dinarjev. Našim dobaviteljem 
dolgujemo za zdravila, živila, energetiko in podobno 268 milijonov. To nima 
za posledico samo vsakodnevne zamudne obresti in podobno, marveč tudi 
ustavljanje dobav, dokler računov ne plačamo. Glede na že sklenjeno pogodbo 
pričakujemo, da se bo ta zelo težka finančna situacija, v kateri smo, popravila 
deloma v mesecu juliju zato, ker bodo sredstva dotekala po sistemu participa- 
cije vsakih pet dni. Do konca letošnjega leta pričakujemo, da bomo likvidirali 
vsaj 70 %> naših terjatev iz sklada zdravstvenega zavarovanja delavcev, kolikor 
seveda ne bo znižana stopnja prispevka za zdravstveno varstvo-. V nasprotnem 
primeru bo ogroženo financiranje zdravstvenega varstva in seveda tudi funk- 
cioniranje zdravstvene službe. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovarišica Marija Rudolf. 

Marija Rudolf: Tovariši in tovarišice! Ob analizi poslovanja zdrav- 
stvenih zavodov Slovenije v letu 1965, ki jo je pripravila Skupnost zdravstvenih 
zavodov SRS in ob informaciji o razmerah v skladih socialnega zavarovanja, ki 
jo je pripravil Republiški sekretariat za delo ter na podlagi poročil odbora za 
proučevanje zakonskih in -drugih predlogov želim po-dpreti predloge našega 
stalnega odbora. 

Iz vseh ugotovitev je razvidno, da dotok sredstev v sklade ni tolikšen kot 
se je predvidevalo-, ker so se le-ti z ukrepi reforme zmanjšali z nižjo stopnjo, 
z zmanjšano osnovo za obračun prispevkov in z vse manjšim zaposlovanjem. 

Ob trojnem vplivu na sredstva skladov je razumljivo, da le-ta v tako 
kratkem času ne morejo zagotoviti zadostne materialne osnove, posebno ne, če 
upoštevamo, da so se hkrati povečale pravice iz dolgoročnih dajatev. Ne želim 
ponavljati že znanih dejstev, vendar je prav, da spomnim tudi na to, da smo 
pred letom na široko pisali in razpravljali o neupravičenih presežkih v skladih 
socialnega zavarovanja. V tako kratki dobi smo vse te presežke izčrpali in 
zašli celo v velike deficite. Ali ni pri tem nekaj neusklajenega? Mar ne pogre- 
šamo tukaj predvsem dobrih in stvarnih poprejšnjih analiz oziroma ugotovitev 
dejanskih zmogljivosti družbe? Vprašujem se, če je sedaj predvsem pravilno, 
da zahtevamo od zdravstvenih zavodov za vsako ceno usklajenost s skladoviimi 
možnostmi, če jim prej nismo nudili pomoči, oziroma jim dali toliko časa, da 
bi pri tako ekstenzivnem razvoju zdravstvenega varstva mogli ustaliti svoje 
delo na neki srednji točki? Zavedati se moramo, da zdravstveno zavarovanje 
preko noči ne more izpeljati reorganizacije zdravstvene službe, da jim je treba 
pri tem nujno pomagati in šele na to nezainteresirane priviti z močnim ekonom- 
skim vijakom. 

2e omenjena analiza je prvi korak v tej smeri. Pomanjkljivosti v njej so 
razumljive in zahtevajo nadaljnje mikro analize, ki bodo pripomogle k enotni 
rešitvi organizacije zdravstvene službe. S posveta s predstavniki zdravstvenih 
zavodov z območja Ljubljane je razvidna njihova pripravljenost, da takoj zač- 
nejo reorganizirati zdravstveno službo v smeri funkcionalne integracije samo- 
upravnih zdravstvenih zavodov. Le tako bo mogoče uskladiti njihove delovne 
programe z realnimi zmogljivostmi skladov zdravstvenega zavarovanja. Ne mo- 
remo pa se v tej situaciji strinjati s predlogom, da bi se s 1. julijem zmanjšala 
stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje, saj bi s tem zavestno in občutno 
povečali primanjkljaj v tem skladu. Hkrati bi tudi sklad postavili v nemogoč 
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položaj, ker bi bili rezultati razgovorov in že sklepanje pogodbe za leto 1966 
nične. Med pogodbenimi strankami prihaja že sedaj do mučnih scen, ko ekono- 
mika ne prihaja več do izraza, marveč le še finančni pritisk. Zdravstveni zavodi 
bi bili, prav tako kot drugi, upravičeni prodajati svoje storitve na podlagi 
ekonomsko izračunane lastne cene. Razen tega so plačani računi za pretekli 
mesec šele okoli 20. naslednjega meseca. Ob sedanji nelikvidnosti skladov pa 
niti tega ne bo več mogoče. Njihove težave z obratnimi sredstvi so razumljive. 
Zato so se ti zavodi, ki iso svoja sredstva racionalno trošili in jih nekaj pra- 
vilno privarčevali, v skladih zagotovili spričo tako nestabilnih dohodkov znos- 
nejše poslovanje. Ali naj prav te sedaj kaznujemo in jim odvzamemo ta sred- 
stva? Ne smemo jih zapostavljati nasproti gospodarskim organizacijam. Zato 
menim, da kljub notranjim rezervam v obstoječi organizaciji zdravstvene služ- 
be ne moremo zmanjšati brez temeljnih izračunov že tako minimalna sredstva. 
Zato predlagam naslednje: 

1. Skupnost zdravstvenih zavodov in republiški zdravstveni center naj 
intenzivno nadaljujeta s proučevanjem organizacije zdravstvene službe in pra- 
vočasno pripravita potrebne predloge za integracijo zdravstvenih zavodov. 
Hkrati naj pripravita tudi družbeno-pravna merila za ovrednotenje dela zdrav- 
stvene službe. 

2. Stopnjo prispevka za zdravstveno zavarovanje do konca leta ne moremo 
in ne smemo menjati. Pristojni organi naj začno pripravljati tehtne izračune, 
s katerimi bi upravičeno zahtevali neodvisnost skladov zdravstvenega zavaro- 
vanja od drugih skladov, da bi jim tako lahko zagotovili stabilnost. 

3. Invalidsko-pokojninski skladi naj za svojo likvidnost storijo vse možne 
korake in naj takoj ukrepajo predvsem za izterjavo dolgov s strani federacije 
in republike. Nedvomno jim je treba zagotoviti tudi sprostitev vloženih sred- 
stev pri Gospodarski banki. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariš Stane Drobnič. 

Stane Drobnič: Republiški sekretariat za delo je v informaciji, ki jo 
je posredoval, opozoril na težko stanje v skladih zdravstvenega zavarovanja 
vseh komunalnih skupnosti in na zelo kritično stanje predvsem v republiškem 
skladu dolgoročnega zavarovanja. Osem skladov zdravstvenega zavarovanja iz- 
kazuje za prvih pet mesecev letošnjega leta 2 milijardi starih dinarjev pri- 
manjkljaja, le ena komunalna skupnost ima malenkosten presežek. 

Potrošnja sredstev v socialnem zavarovanju je že nekaj let dokaj različna, 
zato na tem področju prehajamo iz ene skrajnosti v drugo. Dobro se spominjam 
razprav v republiški Ljudski skupščini prejšnjega sklica 1961. leta. Ostre raz- 
prave poslancev o visokih izdatkih za socialno zavarovanje, o visokem bolniškem 
staležu in različnem izkoriščanju, so izpolnile stolpce v dnevnem tisku. Po 
takratnih razpravah se je situacija nekoliko popravila in so se izdatki zmanjšali 
že v naslednjem letu. V 1963. letu so se v skladih zdravstvenega zavarovanja 
in v skladu dolgoročnega zavarovanja nabrale celo nekje manjše, nekje večje 
rezerve. Zal so se takrat pojavih ostri kritiki in energično nastopili proti sicer 
skromnim, vendar posebnim rezervam. 2e v naslednjem, še posebno pa v minu- 
lem letu, je ponovno porasla potrošnja na tem področju. Ko se je zaradi izva- 
janja gospodarske reforme stopnja še nekoliko zmanjšala, so v skladih zdrav- 
stvenega zavarovanja nastali večji primanjkljaji. Kljub temu, da so se že lani 
pojavljali primanjkljaji, smo za letošnje leto sprejeli še nižjo stopnjo in posle- 
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đica tega ukrepa je dvomili j ardni primanjkljaj v komunalnih skladih zdrav- 
stvenega zavarovanja. Ta pa se bo po predvidevanjih povečal do konca leta 
na 5 milijard, če bo ostala dinamika dotoka v sklad na sedanjem nivoju. V 
preteklosti smo enkrat trdili, da se v socialnem zavarovanju zbirajo prevelike 
rezerve, drugič spet, da zdravstvena služba troši preveč sredstev, da je treba 
zdravstveni službi zagotoviti sredstva za razširjeno reprodukcijo, in da socialno 
zavarovanje s tem, ko ne daje zdravstvu dovolj sredstev, duši razvoj samo- 
upravljanja. Verjetno smo to trdili dostikrat bolj po občutku ter nismo imeli 
za take trditve dovolj analiz, ki bi pokazale, zakaj se troši toliko sredstev, kje 
se troši preveč in v kakšne namene bi morali nameniti več denarja. Prav gotovo 
je bila in je tudi danes potrošnja sredstev v socialnem zavarovanju velika. Ko 
bodo zgrajene še nekatere predvidene kapacitete, zlasti klinični center v Ljub- 
ljani, bo potrošnja na tem področju še večja. Ce na eni strani širimo pravice 
zavarovancev, ne moremo na drugi strani pričakovati manjšo potrošnjo sred- 
stev. Te probleme moramo rešiti in postaviti to potrošnjo v določene okvire, 
tako glede zmogljivosti kot tudi potreb. 

Vse naše odločitve, ki jih sprejemamo, morajo sloneti na čvrstih analizah. 
Skupnost zdravstvenih zavodov SR Slovenije se je letos lotila po mojem mne- 
nju ene izmed zelo pomembnih nalog, to je analiziranja, kako in kje se trošijo 
sredstva, ki jih družba najema za zdravstveno varstvo. Zdi pa se mi, 'da je bila 
ta skupnost pri tem delu zelo oprezna in navaja celo, da nekateri zdravstveni 
zavodi niso dali podatkov za sestavo analize. Menim, da tega ne bi smeli dopu- 
stiti. Z analizo teh problemov je treba pohiteti in z njo moramo zajeti vse 
zdravstvene zavode v republiki, sicer bomo nalogo rešili le polovično. Menim, 
da bi morali ti podatki točno odgovoriti na vprašanja, koliko sredstev gre 
v zdravstvenih zavodih za materialne in poslovne stroške, koliko za osebne 
dohodke, koliko za redno in koliko za nadurno delo, in podobno. Na podlagi 
takih analiz, bi se morali odločiti, kolikšen del narodnega dohodka lahko name- 
nimo za zdravstveno varstvo prebivalcev. Šele potem, ko bi imeli take podatke, 
bi morali s predpisi določiti pravice zavarovancev in ne obratno. 

Menim tudi, da bi morali imeti skladi socialnega zavarovanja močne rezerve, 
s katerimi bi lahko v primeru potreb izravnavali izdatke. Te rezerve bi morale 
biti na razpolago vsem upravnim organom vsako leto po zaključnem računu, 
ne pa oročene na daljšo dobo kot je to zdaj primer z rezervami dolgoročnih 
skladov. Sedaj, ko jih najbolj potrebujejo, jih ne morejo uporabiti. Vem, da 
je za reševanje teh problemov potrebno upoštevati še druge elemente. Prav 
gotovo se bo treba takoj lotiti reševanja organizacije zdravstvene službe, ki 
je zdaj razdrobljena na vrsto zdravstvenih zavodov, med katerimi imajo neka- 
teri le 10 ali še manj delavcev. Pri tako razvejani zdravstveni mreži je zelo 
težko uskladiti vse interese. Skladi, ki so jih ustvarili zdravstveni zavodi v 
preteklem letu v višini 4 milijarde 700 milijonov dinarjev, bi nekaj pomenili, 
če bi bili bolj koncentrirani. Ker pa so le-ti razdrobljeni na mnoge manjše 
zavode, se zmanjšuje njihova vrednost. Pri integraciji zdravstvenih zavodov je 
treba paziti, da ne bi zašli v drugo skrajnost in dopustili razvoj preobsežnih 
zdravstvenih zavodov. Takšni zavodi zaradi preobsežnosti ne bi obvladali 
situacije in bi se sredstva še bolj nesmotrno trosila. Taka integracija bi kmalu 
povzročila ponovne cepitve, kar bi povzročilo še večje probleme. 

Republiški sekretariat za delo predlaga, da naj bi se znižala stopnja za 
zdravstveno zavarovanje od 7%> na 6 %. Sem proti takšnemu znižanju, saj bi 
to pomenilo katastrofo za zdravstveno službo. Po mnenju nekaterih zdravstve- 
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nih delavcev bi se s takim ukrepom zmanjšal dohodek v zdravstvenih zavodih 
za 30 '%. Vse breme znižane stopnje bi morali prevaliti na tisti del stroškov, 
ki gredo za zdravstveno varstvo. Samoupravni organi v komunalnih skupnostih 
zdravstvenega zavarovanja so bili že doslej brez moči, saj so bile pravice zava- 
rovancev zakonito določene in stopnja limitirana. V bodoče bi se vsak vpliv na 
potrošnjo še zmanjšal. Predlagatelj ni za znižanje stopnje posredoval nikakršnih 
podatkov, iz katerih bi bilo razvidno, ali so še in kje so rezerve v zdravstveni 
službi. Dovolj pa je argumentov, ki govorijo proti znižanju stopnje in sicer v 
dvemilijardnem primanjkljaju v zdravstvenem zavarovanju. Dolenjska komu- 
nalna skupnost ima v obdobju januar—maj letošnjega leta 180 milijonov 
starih dinarjev primanjkljaja. Ugotavljamo, da se izdatki gibljejo v mejah plan- 
skih predvidevanj, precej pa zaostajajo dohodki sklada. To je tudi glavni vzrok 
za tako visok primanjkljaj. 

Zdravstveni centri so ob letošnjem sklepanju pogodb med zdravstvenimi 
zavodi in komunalnimi zavodi za socialno zavarovanje odigrali zelo pomembno 
vlogo. To lahko trdim za dolenjsko regijo in tudi v celjski regiji je bilo tako, 
saj so tako poročali njihovi predstavniki na sestanku v Brežicah. Na Dolejnskem 
so zahtevali zdravstveni zavodi precej več sredstev, kot so bile finančne zmoglji- 
vosti skladov zdravstvenega zavarovanja. Zahvaljujoč dobremu sodelovanju 
zdravstvenega centra, ki je s svojo komisijo ocenil programe zdravstvenih zavo- 
dov, so bile razlike kmalu odstranjene in pogodbe podpisane že v začetku 
meseca. Če bi prišlo do predvidenega zmanjšanja stopnje za zdravstveno zava- 
rovanje, do česar po mojem mnenju ne sme priti, bi se v celoti porušilo ravno- 
vesje. Samoupravni organi komunalne skupnosti in zdravstveni center v tem 
primeru ne bi mogla prevzeti odgovornosti za posledice, ki bi s tem nastale. 

Se nekaj nas moti, in sicer to, da ljubljanska komunalna skupnost zelo 
pozno sklepa pogodbo s kliničnimi bolnišnicami, ki opravljajo določeno' število 
storitev tudi za naše območje. Vztrajno se namreč širijo govorice, da nam bodo 
te bolnišnice zaračunale razliko v ceni za nazaj. Tudi to bi nam občutno porušilo 
ravnovesje in zato ne moremo biti ravnodušni do tega vprašanja in želimo, 
da se te pogodbe čimprej sklenejo. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariš Milan Loštrk. 

Milan Loštrk: Tovarišice in tovariši poslanci! Gradivo, ki smo ga 
prejeli za 3. točko dnevnega reda današnje seje o razmerah v skladih socialnega 
zavarovanja v prvih štirih mesecih letošnjega leta, ne bi smelo biti zgolj infor- 
macija, saj vsebuje mnoge tako važne ugotovitve o stanju teh skladov in še 
določene predloge za rešitev njihovega sedanjega stanja. 

Res je, da informacija obravnava celotno1 problematiko socialnega zavaro- 
vanja oziroma vseh njegovih skladov, vendar je moč takoj ugotoviti, da gre 
predvsem za to, kako in na kakšen način zagotoviti zadostna sredstva skladu 
dolgoročnih zavarovanj, ki je v zadnjih mesecih zašel v precejšnje finančne 
težave in nelikvidnost. Seveda tudi ni zanikati težav v skladih zdravstvenega 
zavarovanja v prvih štirih mesecih letošnjega leta. Vrsta razprav — v zveznem 
in republiškem merilu — o problemih financiranja socialnega zavarovanja kot 
celote je pokazala glede tega veliko globlje težave, posebno v skladih dolgo- 
ročnega zavarovanja. Pri vsem tem se zelo resno postavlja vprašanje sistema 
financiranja socialnega zavarovanja sploh, dalje vprašanje vsebine temeljnega 
zakona o pokojninsko-invalidskem zavarovanju in še v večji meri vprašanje 
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financiranja zdravstvenega zavarovanja oziroma zdravstvene službe. Menim, 
da se o vseh teh problemih na različnih nivojih tudi različno razpravlja. Tako 
bi se moralo1 o vsej tej problematiki razpravljati v zveznem merilu. Kom- 
pleksneje in mnogo hitreje ne pa samo nakazovati vrsto vprašanj brez kon- 
kretnih rešitev. Tak način torej ne more pripeljati do pozitivnih rezultatov. 
Iz vseh teh razprav sicer lahko ugotovimo, da so težnje in želje uskladiti 
potrošnjo z možnostmi, oziroma jo zmanjšati, vendar imam občutek, da gre 
pri tem predvsem za iskanje parcialnih rešitev predvsem za sklad dolgoročnih 
zavarovanj in ne za analizo vzrokov, ki so ustvarili takšno stanje v skladih 
socialnega zavarovanja in niti ne za konkretne rešitve. Ce podrobneje analizi- 
ramo tekstualne dele te informacije, kjer se govori o povečanju izdatkov za 
posamezne dajatve zdravstvenega zavarovanja, lahko pridemo do zaključka, da 
se preveč troši le na tem področju in ne toliko tudi pri dolgoročnih zavaro- 
vanjih. 

Ne zanikamo teh ugotovitev, da se ob danih možnostih tudi preveč neraci- 
onalno troši, vendar menim, da bi lahko tako mnenje in analiza ter zgolj 
le ugotovitve močno škodovale hitrejšim rešitvam ter nemotenemu in kva- 
litetnejšemu izvajanju zdravstvenega varstva, da ne govorim o možnostih in 
perspektivah na področju preventivnega zdravstvenega varstva in znanstveno- 
raziskovalnega dela v zdravstveni službi. 

Na splošno največ razpravljamo o takih situacijah v socialnem zavarovanju 
kot nosilcu financiranja zdravstvenega varstva v celoti. Pri tem kaj radi pozab- 
ljamo, da je izvajanje zdravstvenega varstva zelo močno vključeno v celotno 
zdravstveno službo, da je od sklada zdravstvenega zavarovanja odvisen tudi si- 
stem financiranja zdravstvene službe in njena materialna baza ter da je zdrav- 
stvena služba vključena v tak isistem kot eden izmed glavnih čdniteljev izvajanja 
medicinskega dela zdravstvenega varstva. To varstvo pa je lahko v taki situaciji 
in ob taki perspektivi močno prizadeto v svojih materialnih pogojih in v svojem 
nadaljnjem razvoju. 

Nisem strokovnjak, da bi ocenjeval strokovno delo zdravstvene službe in 
njene uspehe, ki so brez dvoma evidentni, vendar menim, da bo treba s tem v 
zvezi že enkrat spregovoriti o tako imenovanih notranjih rezervah v zdrav- 
stveni službi. 

Zadnji članki novinarja Vlada Jarca in razprava poslanca Franca Lebna 
na Republiškem zboru ponovno osvetljujejo nekatere probleme, vendar mi 
ni povsem jasno, kdo je odgovoren za rešitev teh slabosti in teh tako imenovanih 
»neizčrpnih notranjih rezerv«, kot se stalno poudarja. Mislim, da bodo zato 
morali pristojni organi za zdravstvo in samoupravni organi zdravstvenih zavo- 
dov enkrat le reči nekaj več o tem, ali te rezerve obstajajo in v čem so. To 
poudarjam zato, ker menim, da bi morali prav v tem obdobju hitreje razvijati 
medicinski del zdravstvenega varstva, predvsem pa njegovo kvaliteteto. Na 
drugi strani pa hitreje in odločneje pregledati funkcionalno potrošnjo v skladih 
zdravstvenega zavarovanja, se pravi opraviti revizijo nekaterih denarnih in 
drugih dajatev in tudi revizijo participacije za nekatere zdravstvene storitve. 

Trditev, da se zdravstvena služba ni vključila v gospodarsko reformo, ni 
povsem točna. 

Ugotovitve poslanca Republiškega zbora Franca Lebna in novinarja Vlada 
Jarca nakazujejo nekatere slabosti, vendar smatram, da je bil prav letos tudi 
na področju zdravstvene službe storjen velik korak naprej. To dokazujejo za 
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naše območje tudi pogodbe, oziroma sistem, s katerim smo šli v pogodbene 
odnose. 

Lanske in letošnje razprave o limitiranju oziroma določanju stopnje za 
socialno zavarovanje in s tem tudi za zdravstveno zavarovanje so jasno pouda- 
rile, da ni več mogoče določati za zdravstveno zavarovanje le ostanek splošne 
stopnje, ki ostane po pokritju dolgoročnih zavarovanj. Mogoče je ta trditev 
huda, vendar menim, da je upravičena. Ne bi razpravljal o tem, če so bila 
predvidevanja, analize in izračuni za potrebe dolgoročnih zavarovanj realni ali 
ne, vendar ugotavljam, da so teoretične predpostavke eno, praksa in konkretno 
izvajanje pa drugo. 

Ta vprašanja postavljam pred ta forum z željo, da s polno družbeno odgo- 
vornostjo takoj začnemo proučevati kompleksno problematiko socialnega zava- 
rovanja in zdravstvene službe. V informaciji republiškega sekretariata za delo 
in tudi v nekaterih razpravah samoupravnih organov republiške skupščine za 
socialno zavarovanje je namreč le malce preveč orientacij za rešitev finančne 
situacije skladov dolgoročnega zavarovanja in predvsem rešitev na račun zni- 
žanja stopnje za zdravstveno zavarovanje od 7 "/o na 6 °/o. 

Nadalje menim, da ni moč ob zniževanju stopnje za zdravstveno varstvo 
omejevati potrošnjo skladov zdravstvenega zavarovanja v glavnem le na medi- 
cinski del zdravstvenega varstva, to je najpomembnejši del, medtem ko drugi 
del, to so denarne dajatve in druga nadomestila povečujemo oziroma ostajajo 
zaradi nekaterih, predvsem parcialnih rešitev in napak pri dopolnitvi temelj- 
nega zakona v bistvu neokrnjene. 

V sistemu izvajanja zdravstvenega zavarovanja je predvsem zelo sporen 
56. člen zakona o zdravstvenem zavarovanju. Ta namreč zelo visoko stimulira 
zavarovance za čas obolenj, predvsem tiste, ki so bili v staležu že v letu 1965 
in 1966. Tako znaša to povečanje celo do 62,90%. Imamo primer, ko bi dobil 
zavarovanec, če bi bil danes v delovnem razmerju, 143 000 dinarjev, če je v 
bolniškem staležu, pa prejema 183 000 din. Menim, da so takšne anomalije preveč 
evidentne in zato se ne smemo čuditi, če je potrošnja tudi pri denarnih dajatvah 
tako visoka. 

To so torej že prave anomalije zdravstvenega zavarovanja v zvezi s plače- 
vanjem nadomestila osebnega dohodka za čas odsotnosti z dela in tudi glede 
oblikovanja osnov. Posebno vprašanje je tudi tisto zakonsko določilo, s katerim 
določajo delovne organizacije samostojno osnovo za nadomestilo osebnih dohod- 
kov, ki služijo za nadomestilo osebnega dohodka za čas izostankov z dela in za 
določitev pokojnine. Mislim, da so takšni primeri v SR Sloveniji že vse preveč 
očitni, čeprav še nismo zasledili nekih konkretnih ukrepov, razen nekaj izjemnih 
revizij. To velja predvsem za tiste zavarovance, ki so šli v pokoj z enoletnim 
povprečjem. Malce nas čudi to, da so samoupravni organi socialnega zavarova- 
vanja in tudi strokovne službe že dalj časa opozarjale na nevzdržnost teh zako- 
nitih določil, ki urejajo te materialne odnose tako v pokojninskem zakonu kot 
tudi v zakonu o zdravstvenem zavarovanju. 

V informaciji so torej navedeni nekateri ukrepi za sanacijo sedanjega 
stanja. Ne da bi se podrobneje spuščal v njihovo utemeljenost, vendar ponovno 
pade v oči kot prvi ukrep znižanje stopnje od 7 % na 6 fl/o za zdravstveno zava- 
rovanje. Menim, da je ta predlog trenutno verjetno preuranjen, saj nimamo 
podrobnejših analiz o stanju likvidnosti na področju zdravstvene službe, niti 
ne analiz o stanju kmetijskega zavarovanja. 
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Potem je vprašanje, kako rešiti reorganizacijo zdravstvene službe. Nisem 
proti zakonski ureditvi tega vprašanja na območju SR Slovenije, vendar moram 
ugotoviti, da imamo slabe izkušnje z republiškim zakonom o pogojih ustanav- 
ljanja komunalnih skupnosti in zdravstvenih centrov. Zato menim, da bi moral 
republiški zavod za zdravstveno varstvo sporazumno urejati in določati nove, 
tako imenovane geomedicinske centre, ki naj bi se v glavnem pokrivali z dose- 
danjimi, ali z reorganiziranimi komunalnimi skupnostmi. Po mojem bi morala 
geomedicinska regija zajemati namreč tako veliko območje, ki bi lahko nudilo 
državljanu popolno zdravstveno varstvo brez »sprehajanja in napo t o van j a« v 
druge komunalne skupnosti, razen pomoči osrednjih specialnih institucij, denimo 
pomoč onokološkega inštituta in podobno. 

Malce me je začudil predlog za participacijo za kopališko-klimatsko zdrav- 
ljenje. Vprašujem se, če je v Socialistični republiki Sloveniji sploh mogoče 
uvesti participacijo za kopališko-klimatsko zdravljenje spričo že znanih in trdnih 
stališč v prejšnjih razpravah. Mislim, da je to vprašanje v informaciji res 
nepotrebno omenjeno. 

Dalje je vprašanje dodatnega prispevka. Ni mi popolnoma jasen cilj oziroma 
namen, kako bolj smotrno uporabiti dodatni prispevek, ko je že v prvih petih 
mesecih dosežena ta stopnja s 25,6 "/o, se pravi nad zakonito mejo. Danes je 
namreč povsem jasno, da je dodatni prispevek normalen vzporeden vir financi- 
ranja socialnega zavarovanja. Ne gre več za tisti instrument, ki naj bi urejal 
le večjo ali manjšo potrošnjo v posameznih delovnih organizacijah. Mislim, 
da je dodatni prispevek že doživel družbenoekonomsko deformacijo1. Danes 
težko govorimo o tem, kako bi v tej situaciji bolj smotrno trosili že tako ali 
tako prekoračeno maksimalno stopnjo, ki je lani dosegla v neki občini 40°/o, 
v maju mesecu letos pa je ta stopnja znašala že 25,6'%, se pravi nad zakonito 
možnostjo. 

Nadalje so ukrepi, ki jih navaja 129. člen temeljnega zakona o zdravstve- 
nem zavarovanju. Pripomnim naj, da so bili ti ukrepi v prejšnjem temeljnem 
zakonu o zdravstvenem zavarovanju veliko bolj konkretni glede odnosov do 
kršilcev bolniškega reda, glede higiensko-tehničnega varstva, glede bolj učinko- 
vitega zdravstvenega varstva itd. Sedanji ukrepi so tako demokratični, da se 
že vsak zavarovanec smeje, ko ga lahko kaznujemo samo za tisti dan, ko je 
kršil bolniški red, s 1500 ali 2000 S'din. Prepričan sem, da je tak zavarovanec 
zaslužil tisti dan še enkrat toliko in so zato taki ukrepi omenjenega člena za 
zdaj še zelo iluzorni in brezuspešni. 

Na koncu bi povedal še tole: v zadnjem času je veliko pripomb na račun 
financiranja in izvajanja zdravstvenega varstva, vendar ni niti v zveznem niti 
v republiškem merilu zaslediti konkretnega ukrepa, ki bi pomagal rešiti težave 
na področju financiranja posameznih skladov in vprašanje potrošnje v zdrav- 
stveni službi. Mislim, da so nekatere stvari postavljene zelo splošno, vendar čas 
in življenje zahtevata bolj konkretnih rešitev. Nerazumljivo je, da se tako dolgo 
že razpravlja v Zvezni skupščini o reviziji temeljnega zakona o financiranju 
socialnega zavarovanja in temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju, ko 
hkrati prihajajo vsi skladi socialnega zavarovanja iz dneva v dan v težjo 
situacijo. Mislim, da bodo morali tudi zvezni organi bolj upoštevati mnenje 
terena, in ne samo določati splošno in načelno, ter vse drugo prepuščati z nekimi 
priporočili terenu. Trdim lahko pred tem forumom, da je tudi na območju 
Socialistične republike Slovenije enotnost zdravstvenega varstva že močno 
deformirana. 
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Predsednik dr. Ruža Šege din: Besedo ima dr. Bogomila Kranjc. 

Dr. Bogomila Kranjc: Tovarišice in tovariši poslanci! Človek se s 
skrbjo vprašuje, koliko časa bomo še ponavljali neprijeten refren: »skladi 
zdravstvenega zavarovanja delavcev so zaključili poslovno leto s takim in takim 
primanjkljajem.« V letošnjem letu je naraščanje primanjkljaja skokovito. V pr- 
vih štirih mesecih 800 milijonov, do konca maja 2 milijardi, ob koncu leta pri- 
bližno 10 milijard S din. Ko iščemo vzroke za tako stanje, se odgovori vrstijo 
drug za drugim. Manjši dotok sredstev od prispevka na osebni dohodek in 
manjše število zaposlenih, to je eden od vzrokov, saj smo v začetku leta ideali- 
zirali stanje, potem pa smo se ušteli glede predvidenega hitrejšega naraščanja 
osebnega dohodka in zaposlovanja. Po gospodarski reformi nam je bilo vsem 
jasno, vsaj tistim, ki delamo^ na terenu, da temu ne bo tako in zakaj zavajamo 
sami sebe. Ne bi navajala še druge vzroke, saj jih gradivo omenja. Posebno 
zaskrbljujoče je dejstvo, da je socialno zavarovanje nelikvidno v vseh skladih. 
Mislim, da mi bodo vsi pritrdili, da se pred vsakim prvim dnem v mesecu in 
tudi drugače ponavlja ista pesem: »lov za denarjem najprej za kritje pokojnin, 
invalidnin, otroškega dodatka in potem šele za kritje potreb za zdravstveno 
varstvo.« Iz lastne izkušnje vem, da pride zdravstvena služba na vrsto šele 
takrat, ko so pokrite vse potrebe dolgoročnega zavarovanja. Sredstva se jemljejo 
tam, kjer so, to je v skladu za zdravstveno' zavarovanje. 

Iz gradiva Republiškega sekretariata za delo je razvidno, da je finančni re- 
zultat skladov invalidskega in pokojninskega zavarovanja v veliki meri odvisen 
Dd izpolnjevanja obveznosti republike in federacije. Republika je svoje obveznosti 
iz leta 1965 uredila, medtem ko je federacija s spremembo zakona svoje obvezno- 
sti iz leta 1965 preložila na leto 1967, obveznosti iz leta 1966 pa enostavno pre- 
nesla na druga ramena. Ne bom preostra, če ugotovim, da je takšno prikroje- 
vanje predpisov po meri in situaciji. Hkrati močno dvomim tudi v njihovo 
upravičenost. Zdravstveno varstvo in socialno zavarovanje predstavljata rizik 
za vso družbo in ne samo za nekatere. Če nismo sposobni prevzeti tega rizika, 
bodimo potem toliko pošteni in to jasno povejmo. 

Delam v osnovni zdravstveni službi, kjer se iz leta v leto srečujemo z istimi 
problemi. V začetku leta napravimo program dela. V najboljšem primeru nam 
uspe, da do konca junija sklenemo pogodbe z zavodom za socialno zavarovanje. 
Potem se spremeni v juliju še prispevna stopnja in do konca leta vsaj še dva- 
krat spremenimo pogoje financiranja. Letos smo v taki situaciji, da nam grozi 
odklop elektrike, telefona, ustavitev dobave zdravil in sanitetnega materiala ter 
še marsikaj drugega. Ali ima res kdo pravico zahtevati od zdravstvene službe, da 
brezobrestno kreditira in to za več mesecev? Pri tako nestabilni finančni situ- 
aciji je seveda vsako programsko delo nemogoče in prisilj eni smo delati to, kar j e 
prioritetno.Pri vsem tem postaja razvoj samoupravnega sistema v zdravstvu in v 
socialnem zavarovanju dvomljiv. V našem sistemu nimamo pravice do demago- 
gije. Letos naj bi krili deficite dolgoročnega zavarovanja z znižanjem prispevne 
stopnje za zdravstveno zavarovanje od 7 '%> na 6 '%>. Ta znižana stopnja naj bi 
veljala do julija 1966. Tako bi se zmanjšala sredstva sklada za zdravstveno zava- 
rovanje za 4 362 000 000 S din. Ze pri 7'% stopnji, ki je veljala v letošnjem prvem 
polletju, so morali zdravstveni zavodi zelo varčevati. Moram reči, da je zdrav- 
stvena služba na našem območju zelo zaskrbljena v zvezi s predvidenim zni- 
žanjem stopnje. Izražam mnenje vseh zdravstvenih delavcev, da sem proti 
znižanju te prispevne stopnje. 
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V pripravah za sklepanje pogodb smo na območju celjskega komunalnega 
zavoda upoštevali težko finančno situacijo in uskladili potrebe zdravstvene 
službe z razpoložljivimi sredstvi. Tovarišica Tešenijeva je že prej pojasnila, 
kako so se odvijale priprave in kakšna so bila načela pogodb. V teh pripravah 
je sodelovala vsa zdravstvena služba, ambulantno^poliklična in hospitalna, zavod 
za zdravstveno varstvo ter komunalni zavod za socialno zavarovanje. Izraziti 
moram priznanje medobčinskemu zdravstvenemu centru, ki mu je uspelo zdru- 
žiti vso zdravstveno službo in jo postaviti nasproti socialnemu zavarovanju kot 
enakopravnega partnerja. Na podlagi analiz opravljenega dela in realizacije 
sredstev v letu 1965, je bil izračunan odstotek participacije na sredstvih v letu 
1966. Kriterij za vsako vejo zdravstvene službe je enoten. Za nekatere zdrav- 
stvene službe je bila taka delitev ugodna, za druge neugodna. Neugodna je bila 
zlasti za tiste, ki so v prejšnjih letih dosegali boljše pogoje financiranja na račun 
drugih. Vendar smo si bili enotni v prepričanju, da je to velik korak naprej v od- 
nosih med zavodom za socialno zavarovanje in zdravstveno službo, čeprav se za- 
vedamo, da bo treba glede tega še marsikaj izpopolniti. Nevzdržno je dejstvo, da 
je pri nas toliko načinov delitve sredstev, kolikor je komunalnih skupnosti in da 
vsak išče najboljšo pot in način, kako priti do denarja. Mislim, da bolujemo že 
skoraj za kronično boleznijo, ko vsak zase ureja svoje zadeve. Ce hočemo razvijati 
sistem samoupravljanja v zdravstvu, morajo postati viri finančnih sredstev sta- 
bilni. Delitev mora biti vezana na strokovno' medicinsko podlago in na potrebe 
določenega območja. Z drugimi, besedami: ločiti je treba sklad zdravstvenega za- 
varovanja od skladov dolgoročnega zavarovanja in deliti sredstva tako, da ne bo 
zdravstvena služba dobila le tisto, kar bo ostalo. V taki situaciji ne bomo imeli 
nobene moralne pravice zahtevati od zdravstvene službe še več, ne bomo imeli 
pravice sklicevati se na etiko in na moralo zdravstvenih delavcev. Ne vem, kdo 
si bo upal prevzeti odgovornost za manjše in za slabše zdravstveno varstvo, kar 
bo nujna posledica ob ponovnem zmanjšanju prispevne stopnje za te namene. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Lista prijavljenih govornikov je izčr- 
pana. Prosim, kdo> še želi razpravljati? Tovariš dr. Mozetič. 

Dr. Vinko Mozetič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne bi želel po- 
navljati vseh dejstev in utemeljitev, ki smo jih danes slišali v zvezi s finančnim 
stanjem skladov. Želel bi govoriti samo o sredstvih, namenjenih za preventivo. 

Vemo, da je preventiva le tako imenovano aktivno zdravstveno varstvo, 
čeprav je eden izmed najbolj cenenih dolgoročnih instrumentov za zmanjšanje 
potrošnje v zdravstvu. To nam dokazujejo uspehi, ki so jih dosegli v prejšnjih 
letih. Bojim se, da je zdaj to aktivno< zdravstveno varstvo' najbolj v nevarnosti, 
in da bo prvo, ki bo občutilo pomanjkanje sredstev. Vemo za stališče, ki ga 
zavzemajo občinske skupščine pri bilanciranju proračunov. Tako so na našem 
območju vse občinske skupščine črtale vsak dinar za aktivno zdravstveno var- 
stvo. Menim, da je to zelo boleča točka in nevarnost, da bomo s tako kratko- 
vidno politiko ustvarili veliko večjo škodo, kot si mislimo. 

Želel bi reči nekaj besed o poročilu odbora, ki ga ugotavlja, da je treba 
čimprej preiti od splošnih razprav o organizaciji in ekonomiki zdravstva h kon- 
kretnim akcijam za njuno rešitev. 

Menim, da je poslancem in tudi vsem drugim, ki se ukvarjajo s to proble- 
matiko, situacija v zdravstvu in v skladih socialnega zavarovanja jasna. Naš 
zbor je zelo budno spremljal in še spremlja to situacijo ter je tudi že sprejel 
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določena stališča in priporočila. Vendar od sprejema teh aktov naprej gre 
precej počasi. Vemo, da so v organizaciji zdravstvene službe potrebne določene 
spremembe, da je treba racionalizirati potrošnjo itd., vendar se bojim, da je 
vse ostalo le fraza in da smo doslej kaj malo storili. Predlagam, da sprejmemo 
določene roke za izvršitev določenih nalog na tem področju. Ce bomo namreč 
samo govorili in sprejemali stališča, se ne bomo premaknili naprej. Situacija 
je dovolj resna in menim, da imamo že pogoje, da začnemo reševati določene 
naloge brez odlašanja, Ze večkrat smo zahtevali standarde in normative, ki naj 
bodo izhodišče za isplošno revizijo obsega naše zdravstvene službe, saj se toliko 
govori o njenem predimenzioniranju. Ce bomo izdelali za to določene normative, 
sem prepričan, da bodo potem tudi občinske skupščine bolj kot doslej zainte- 
resirane za vprašanje razvoja zdravstvene službe. Vemo namreč, da se kažejo 
lokalistične težnje določenih območij tudi skozi problematiko zdravstva. Zakon 
o pogojih za ustanovitev komunalnih skupnosti je tak dokaz, ko se skuša reše- 
vati določene probleme povsem lokalno in med temi tudi probleme zdravstva. 

Danes sicer imamo neka splošno znana merila za to, kar je —- recimo —• 
zdravstveni dom in v kakšnem obsegu je rentabilen. Vemo, da velja nek mini- 
mum in sicer 50 000 prebivalcev na en zdravstveni dom, vendar imamo v Slove- 
niji še vrsto zdravstvenih domov, ki so precej manjši in zato tudi veliko dražje 
poslujejo. Če analiziramo potrošnjo posameznih območij, to takoj opazimo. Zato 
moramo uspeti pri združevanju takšnih zdravstvenih zavodov in uspeti, da 
bodo občinske skupščine spremenile stališče glede tega, ker verjetno vsa pripo- 
ročila iz centra ne bodo uspela. 

Končno mislim, da čutimo vsi za potrebno, da bi dajal republiški zdrav- 
stveni center več impulza terenu. Vsi mi na periferiji, ki se skušamo vključiti 
v reformo in reorganizirati zdravstveno službo, najbolj občutimo pomanjkanje 
pomoči, ki naj bi jo nudil center. Mislim, da je od republiškega sekretariata 
za zdravstvo in socialno varstvo pa preko republiškega zdravstvenega centra in 
Skupnosti zdravstvenih zavodov dovolj pristojnih organov, ki bi nam morali 
pomagati, da bo lahko ves proces hitreje potekal. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Prosim, tovariš Stane Selih, republiški 
sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. 

Stane Šelih: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz vse današnje razprave 
sledi, da je na področju zdravstva in tudi v skladih socialnega zavarovanja zelo 
težka situacija. Strinjam se, da je treba v pogojih gospodarske reforme uskla- 
diti sklade socialnega zavarovanja. Taka zahteva izhaja tudi iz gradiva, ki je 
predmet današnje razprave. Vendar se mi postavlja vprašanje, če je prav prika- 
zati težko situacijo v skladih dolgoročnega zavarovanja tako kot da je vsemu 
temu kriva neracionalna potrošnja na področju zdravstva. 

Mislim, da moramo malce drugače gledati na to informacijo. Ta informa- 
cija namreč prikazuje težko situacijo skladov socialnega zavarovanja in s tem 
v zvezi tudi težko situacijo, v kateri se je znašlo zdravstvo glede na sredstva, 
ki jih pri stopnji 7 w/o '»namenja družba 'za zdravstveno varstvo- občanov. 
Dejstvo je torej, kar je posledica gospodarske reforme, da smo s 7 "/'o stopnjo 
postavljeni pred vprašanje, če smo tako sposobni uskladiti potrošnjo s sredstvi, 
ki so namenjena za potrebe zdravstva. 

Torej je naša osnovna naloga, da s temi sredstvi, ki so na razpolago, uskla- 
dimo in zagotovimo zdravstveno varstvo. Govoriti še o znižanju te stopnje bi 
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bilo problematično predvsem še zaradi tega, ker tudi s stopnjo 7 °/o nismo mogli 
razčistiti vseh vprašanj. Morebitno znižanje prispevne stopnje od 7 na 6 ali na 
6,5% bo imelo za posledico tudi drutge ukrepe kot npr. uvedba določene parti- 
cipacije na področju zdravstva. Mislim, da to niti ni tako narobe, kolikor bomo 
seveda našli ustrezno participacijo, ki ne bo kršila tak koncept programa zdrav- 
stvenega varstva kot ga imamo v Sloveniji in tudi v Jugoslaviji. 

Mislim, da je treba gledati na problem participacije predvsem z vidika, da 
participacija lahko povzroči rušenje koncepta aktivnega zdravstvenega varstva, 
torej koncepta, ki ga je sprejela Skupščina SRS in tudi vsi strokovni organi. 

Ob taki situaciji ne moremo ostati na sedanjih pozicijah, ko se govori, 
kolikšna velika sredstva zahteva zdravstvena služba. Mislim, da so zdravstveni 
centri in socialno zavarovanje že v začetku leta videli, kakšna je situacija, in 
da so sprejeli precej realne sklepe v tem smislu, da je treba uskladiti potrošnjo s 
sredstvi, ki so pač na razpolago. Seveda pa samo tak sklep ni dovolj, marveč 
je treba tudi dejansko poiskati rešitev za uskladitev sredstev s potrošnjo. Zdi 
se mi namreč, da skušamo vse preveč formalno zmanjševati sredstva za zdrav- 
stveno varstvo in da premalo odločno iščemo prioritet in tudi premalo odločno 
ukrepamo za dosego racionalnejšega trošenja sredstev in za odkrivanje notranjih 
rezerv. Ce želimo najti izhod iz te situacije, potem moramo glede na tako 
finančno situacijo veliko bolj kritično obravnavati določene stvari na področju 
zdravstva. Veliko se očita zdravstveni službi, češ da neracionalno troši sred- 
stva, da je draga itd. Dejstvo je sicer, da je dosegla zdravstvena služba velike 
uspehe, vendar je res vprašanje, če je ta služba tudi draga ali ne. Če to našo 
službo primerjamo z zdravstvenimi službami v evropskih deželah, lahko trdim, 
da je naša zdravstvena služba cenejša glede na nacionalni dohodek. Naš nacio- 
nalni dohodek je pač tako nizek, da je naša zdravstvena služba za naše razmere 
res draga. Mislim, da bo treba zaradi takšnega stanja pač nekaj urediti. Po 
mojem mnenju bi morala Skupščina SR Slovenije še letos sprejeti zakonski 
predpis o določanju kriterijev za objektivizacijo zdravstvenega dela, s čimer 
bi tudi zaključile dolge razprave o tem vprašanju. Skrbi me le to, da kljub tej 
zaostritvi še vedno živijo v določenih zdravstvenih zavodih po starem načinu. 
Morali bi pridobiti zdravstvene delavce in samoupravne organe za to, da se 
sprijaznijo z resničnim stanjem, v katerem smo in da skušajo čimprej odpraviti 
določene slabosti. Ugovarjamo lahko trditvam, da v zdravstvu ni notranjih 
rezerv in da ni mogoče še bolj racionalno trošiti sredstva. Nevzdržno je tudi, 
da so se kljub sklepom republiškega zdravstvenega centra ustanavljali po gospo- 
darski reformi nekateri zavodi za zdravstveno varstvo, čeprav vemo, da še ti, 
ki jih imamo, niso dovolj kadrovsko zasedeni. Bolje bi celo 'bilo, če bi imeli kak 
zavod manj. Dalje smo slišali tudi očitke, da imamo neizkoriščeno opremo v 
določenih zdravstvenih zavodih in že »čez cesto« pomanjkanje le-te in podobno. 
To so resnična dejstva, ki jih vsi poznate in zato jih ne bi konkretno našteval. 
Nadalje mislim, da bomo morali nujno in čimprej proučiti racionalnejše izkori- 
ščanje posteljnega sklada. So namreč določena območja v Sloveniji, ki ne morejo 
izhajati niti s 7 °/o stopnjo-. Hkrati pa vemo, da je na obeh območjih nekaj 
posteljnih kapacitet, ki ne vzdržijo strokovne kritike, so neracionalne in dvo- 
mim, če je mogoče s temi zmogljivostmi zadostiti vsem zahtevam medicine. 

Zdravstveni centri so v letošnjem letu. opravili veliko uspešnega dela in 
dejansko pokazali, da so sposobni reševati to situacijo. Zelo se navdušujem 
nad rešitvami, ki so jih našli zdravstveni zavodi, skupaj z zdravstvenimi centri, 
denimo, v Celju in še na nekaterih območjih za sklepanje pogodb, ko je dejan- 
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sko zdravstvena služba odgovorna za racionalno gospodarjenje s sredstvi, ki jih 
zbira socialno zavarovanje. Mislim, da bo tak sistem stimuliral celotno zdrav- 
stveno varstvo in podprl funkcionalno integracijo zdravstvenih zavodov. 

Dalje bi morale po mojem mnenju občinske skupščine ne njihovi sveti 
za zidravstvo veliko več razpravljati o problematiki na področju zdravstva. To 
toliko bolj, ker poznamo situacijo, in ker je že nevzdržno stališče občinskih 
skupščin, da ne namenjajo nikakršnih sredstev za preventivo in za delo zdrav- 
stvenega centra ob sočasni zahtevi, da naj leti opravljajo določene naloge. 

Dalje bi morali — strinjam se z dr. Mozetičem — že enkrat jasno povedati, 
da imamo v nekem smislu neracionalno zdravstveno organizacijo, ki je tudi 
strokovno nevzdržna. Imamo namreč tako atomizirano zdravstveno službo, da 
zajema en zdravstveni dom 120 000 prebivalcev in drugi pa le 6000 prebivalcev. 
Hkrati tudi vemo, da mora imeti vsak zdravstveni dom takšno knjigovodstvo 
kot ga ima »Litostroj«. Postavlja se mi vprašanje, zakaj se zdravstveni delavci 
na določenih območjih bolj ne zavedajo, da smo v težki finančni situaciji in da 
pri tem ne gre za zmanjševanje pravic občanov za rešitev teh stvari? Zdrav- 
stveni delavci v centrih so celo mnenja, da bi se dale določene stvari lahko že 
urediti, samo ne vem, na koga čakajo. Marsikaj bi se dalo hitreje in uspešno 
urediti, če ne bi toliko oklevali. Postavlja se mi npr. vprašanje, zakaj imamo tri 
enakovrstna podjetja v Ljubljani: »Kemofarmacija«, »Dental« in »Sanolabor«? 
Vsak dan slišim, da si ta podjetja trikrat zaračunavajo provizijo na račun 
sredstev, ki so že tako nezadostna za potrebe zdravstvene službe. Dalje menim, 
da bi morah tudi zdravstveni domovi hitreje nadaljevati svojo funkcionalno 
integracijo ali tudi s fizično, če je potrebno, da dosežemo boljšo delitev dela, 
bolj ustrezno obremenitev zdravstvenih delavcev, boljše strokovno izpopolnje- 
vanje itd. Opozarjam, da je prav zaradi premalo sistematičnega in strokovnega 
izpopolnjevanja danes često večji pritisk na bolnišnice, kot bi bil sicer. Nadalje 
mislim, da bi morali zdravstveni domovi bolje izkoriščati prostore in opremo 
in se čimprej rešiti nepotrebne administracije. Sedaj, po gospodarski reformi, 
gremo na intenzifikacijo, kar pomeni boljšo in racionalnejšo razporeditev dela 
ne pa ekstenzivno zaposlovanje, česar se v zdravstvu ne moremo še povsem 
znebiti. Tudi zdravstvena služba ne more in ne sme stati ob strani v času, 
ko izvajamo ukrepe gospodarske reforme. Pravijo tudi, da imamo glede na 
program zdravstvenega varstva premalo zdravstvenih delavcev in nisem še 
videl podatka, ki bi dokazoval, da jih imamo preveliko. Vprašanje je le, če 
je ta kader v Sloveniji najboljše razporejen. Tudi na to bomo morali čimprej 
odgovoriti. Zdi se mi, da je nepravilno samo povečevati število zdravstvenih 
delavcev, ne da bi pri tem proučili v samih zdravstvenih zavodih, če je 
razmerje med zdravstvenimi delavci in nemedicinskimi dejavnostmi pravilno. 
Tudi v zdravstvu smo namreč prav tako gospodarili kot v vseh drugih delovnih 
organizacijah. Nedvomno ima vsaka delovna organizacija določene kadrovske 
rezerve. Pri tem seveda ne smemo dopustiti, da bi zmanjševali medicinski kader, 
pri čemer se ne bi dotaknili kadra, ki dela v administraciji in v drugih neme- 
dicinskih dejavnostih. Znano načelo, da se administracija vedno razbohoti, 
drži, in ni meril, da bi to zajezili. 

Na 'kraju bi rad omenil še to, da v zdravstveni službi še nikoli nismo imeli 
nekih ekonomskih pokazateljev. Danes tudi nekateri kritizirajo in tendenciozno 
izkoriščajo analizo zaključnih računov za situacijo v zdravstveni službi. Vendar 
menim, da je dolžnost vsakega zdravstvenega zavoda, da skuša na osnovi te 
analize odgovoriti, zakaj imamo npr. takšne anomalije v cenah posameznih 



25. seja 227 

zdravstvenih storitev. Ce želimo odvrniti frontalni napad na zdravstveno službo, 
potem smo dolžni najprej razčistiti določene stvari. Ko bodo te jasne, bomo 
lahko šele izgrali z odprtimi kartami in se zoperstavili neutemeljenim napadom. 
Dokler pa so tako različne cene hrane v bolnišnicah, ne moremo tega dejstva 
medicinsko — strokovno — braniti. Dalje je tu še vprašanje potrošnje zdravil, 
energije, izkoriščenosti aparatur itd. O vsem tem bi morali zdravstveni zavodi 
razpravljati. Le tako in tudi še z določenimi ukrepi bi omogočili, da bi zdrav- 
stveni službi zadostovala za letošnje leto odmerjena sredstva. Ne vidim pa 
možnosti znižanja prispevne stopnje, če ne bi bila seveda sočasna participacija 
za določene zdravstvene storitve. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin : Besedo ima tovariš Dolfe Vojsk. 

Dolfe Vojsk: Nisem sicer želel govoriti, vendar glede na dosedanjo 
razpravo moram le nekaj reči. Ni mi več namreč jasno, kdo je politično-izvršilni 
organ in katere so sploh strokovne službe ter kdo naj bi dajal konkretne 
predloge. 

Ponovil bom sicer že znane stvari, vendar z gledišča konkretnih predlogov 
strokovne službe, se pravi republiškega sekretariata za delo. 

Na seji Republiškega zbora je predstavnik Izvršnega sveta minuli teden 
izjavil, da bodo v najkrajšem času izdelani konkretni predlogi za sanacijo 
stanja v skladih socialnega zavarovanja. Tega predloga danes še ne poznamo, 
znani so nam samo predlogi republiškega sekretariata za delo. In o teh bi želel 
reči nekaj več. 

Najprej glede prispevne stopnje. Večkrat smo že poudarili, da morajo stro- 
kovne službe in vsi drugi pristojni organi že enkrat začeti konkretno delati. 
Mislim, da moramo že nehati s splošno razpravo o določitvi stopnje za zdrav- 
stveno varstvo, o organizaciji zdravstvene službe in podobno, saj smo o teh 
vprašanjih že jasno definirali svoja stališča. 

Predlog za zmanjšanje prispevne stopnje je dan nedvomno z določeno 
težnjo, da dosežemo določen cilj. Poglejte v gradivo. Najprej govori o stanju 
v 1965. letu in ugotavlja, koliko sredstev je bilo porabljenih za zdravstveno 
varstvo. Prestrašite se ob številki 67,8 '%>. Takoj nato govori gradivo o primanj- 
kljajih in še posebej o primanjkljajih v letošnjem letu. Od tega prehajamo na 
ugotovitve »odličnega stanja« v zdravstveni službi, ki se kaže v močnih skladih 
in nato analizira porabljena sredstva za osebne dohodke v zdravstvu. Iz vsega 
tega ne more iziti nič drugega kot predlog za znižanje prispevne stopnje'od 7 °/o 
aa 6 l0/o. Zdi se mi, da je vsakomur jasno, kako je 'bil izdelan ta predlog in 
sicer z določenimi nameni, čeprav smo slišali, da je to zgolj informacija, dana le 
v premislek. Tako je bilo rečeno predvsem zato, ker je na terenu veliko govora 
o tem in zato, ker smo na terenu s takšnimi razpravami, ki sicer še niso javne, 
povzročili precej dezinformacij. Povzročili v tem smislu, da zdravstveni delavci 
danes dejansko niso stimulirani za to, da bi se ukvarjali predvsem s svojimi 
organizacijskimi problemi, marveč so nujno prisiljeni dokazovati, kaj pomeni 
6 Vo in kaj T°/o prispevna stopnja. Mislim, da tak način dela ni v redu, ne 
glede na to, kakšno je dejansko stanje oziroma kakšne potrebe narekujejo 
predloženo informacijo1. 

Tovariš Loštrk je že jasno povedal, jaz bom samo še ponovil, kaj meni o 
znižanju prispevne stopnje. Sem proti temu znižanju zato, ker je to navaden 
administrativni ukrep, ki potrošnje ne bo zmanjšal. Zdi se mi tudi, da to hi 
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popolnoma v skladu z ustavo in predvsem s tistim, kar smo na začetku leta 
želeli, to je: držati se svojega lastnega dogovora in ne dovoliti zdravstveni 
službi, da bi presegla 7 °/o prispevno stopnjo oziroma sredstva, ki jih ima 
na razpolago v okviru danih možnosti. To je ena stran. Druga pa je, da pri- 
kažemo zdravstveni službi vendarle položaj, s katerim lahko računa v tistem 
letu. Skratka, 7%> prispevna stopnja naj bi veljala tudi do konca leta. Z vsakim 
drugačnim načinom gremo — tako se mi vsaj zdi — zavestno še v nadaljnje 
rušenje razmerij v družbenih odnosih. Mislim, da takšen način obravnave ne 
vodi nikamor, kar dokazuje skoraj 10-letna praksa. 

Zdaj pa si predočite tole računico: 6 do 7,0/o zvišanje sredstev pri 7 %> 
stopnji nasproti lanski 8,2°/». Če dosežemo v letošnjem letu takšno porabo na 
področju zdravstvenega zavarovanja, si lahko samo čestitamo, ker ne bi imeli 
nikakršnih zahtev več, čeprav bi bilo potrebno še kaj, česar ne zanikam. To 
pomeni, da gremo letos ob takšnem povečanju, ki ni znašalo niti eno leto manj 
kot 30 °/o več sredstev za zdravstveno zavarovanje na 7 %. Če bi to dosegli, ne 
razumem, kaj hočemo v enem letu doseči. Na splošno smo vajeni, da ne pomeni 
nič, če ne gre vsaj za 30 fl/o več, pa naj gre to za zvišanje cen ali pa za kakršno- 
koli zvišanje sredstev in podobno. Zdi se mi, da že to samo po sebi kaže, 
kako je naša situacija nestabilna, da lahko v tako kratkem obdobju kar ta- 
kole »zarežemo« v stvari. 

Upoštevati je treba, da gre zmanjšanje prispevne stopnje izključno v breme 
zdravstvenega varstva. To se pravi, da gremo še naprej v zavestno spreminjanje 
razmerja med denarnimi dajatvami in sredstvi za zdravstveno varstvo, da 
hkrati pomeni zmanjšanje osnovne prispevne stopnje tudi zmanjšanje dodat- 
nega prispevka, saj je ta že do maksimuma napet. Torej je ta sklep oziroma 
ta predlog zame nesprejemljiv. 

Glede organizacije zdravstvene službe se popolnoma strinjam, vendar pro- 
sim za konkretne predloge, ker se ne zadovoljujem samo z deklarativnimi na- 
čeli. Nisem poslanec zato, da bi dajal konkretne predloge posameznim strokov- 
nim organom. Mislim, da tudi drugi tako razumete poslansko funkcijo. 

Tudi glede participacije prosim za konkretne predloge. Ker smo o njej 
že precej razpravljali, med drugim tudi v sindikatih, mislim, da so stališča 
jasna. Glede participacije za klimatsko zdravljenje je treba upoštevati to, kar 
je naš zbor sklenil na eni zadnjih sej. Mislim, da ne bomo spreminjali iz seje 
na sejo že sprejeta stališča. 

O smotrnejši uporabi dodatnega prispevka je govoril tovariš Loštrk. Točno 
je povedal, da je napet preko maksimuma, saj smo že v preteklih letih pobirali 
več kot bi smeli. Izredni prispevek pa pride v poštev šele v naslednjem letu 
in nanj v letošnjem letu ne moremo vplivati. 

Z mehanizmom sklepanja pogodb z zdravstvenimi zavodi, ki naj vodi te 
zavode k racionalnejši organizaciji dela itd., se strinjam. Predvsem naj bi se 
v pogodbah vpeljalo degresivno plačevanje stroškov. O tem sem na odborovi 
seji povedal tole: sporno je sploh, kako to vpeljati in da je ta predlog milejši 
kot se v praksi izvaja, vsaj na nekaterih območjih komunalnih skupnosti. Ko 
dosežeš 100 °/o realizacijo, ni dinarja več in ne degresivne lestvice, se pravi, 
da je dejanska situacija ostrejša kot jo kaže gradivo. Iz vsega tega torej za- 
ključujem, da ti predlogi sami ne morejo rešiti situacije, kakršno imamo na 
tem področju, razen prvega, s katerim se pa ne strinjam. Zdi se mi, da so bili 
istega mnenja tudi drugi diskutanti. 
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Glede sredstev skladov bi ponovno ugotovil, da so le-ti različno razdeljeni 
med zdravstvene zavode. Ti skladi niso vedno in povsod odraz dobrega in smo- 
trnega gospodarjenja, to je točno. Vendar na drugi strani to ne pomeni, da jih 
moramo v sedanji fazi odpraviti. To že zaradi tega ne, ker je bila naša splošna 
in politična orientacija v tem, da je treba tudi razširjeno reprodukcijo prenesti 
na zdravstvene zavode. Odraz tega je, da imajo ponekod močne sklade, hkrati 
pa imajo zdravstveni zavodi tudi vse obveznosti. V kranjski porodnišnici je 
npr. situacija takšna, da vse investicijske obveznosti nosi sam kolektiv. No, 
in zdaj res ne vem, ali naj gremo nazaj na proračunski sistem financiranja 
investicij, s čimer bi odpravili tudi sklade. Deficit v znesku 4 milijarde je sam 
po sebi tudi fiktiven, saj je približno za 2 milijardi dolgov iz kmečkega za- 
varovanja. Vprašam strokovne organe, kako nameravajo • rešiti vprašanje tega 
dolga, čeprav vemo, da bi se za to morale bolj angažirati občinske skupščine. 
Včeraj sem bil npr. na Jesenicah in predsednik občinske skupščine mi je glede 
tega dejal takole: »Če nas boste tožili, le tožite, vendar v proračunu sredstev 
nimamo. Ce boste tožili, boste na spisku tožiteljev nekako stoti. Ker nimamo 
sredstev, jih vežemo od fizkulture do kulture ter do zdravstva.« Vidite, zdaj 
se pa končno srečujemo z izpolnjevanjem zakonskih obveznosti. Zato želim 
strokoven odgovor, kako bomo rešili ta problem, ker samo govorenje in ugo- 
tavljanje ne bo ničemur pomagalo. Torej od teh 4 milijard S dinarjev je skoraj 
za 2 milijarde dolgov iz kmečkega zavarovanja, za približno 1 milijardo je amor- 
tizacijskih sredstev in tako dejansko ostane komaj milijarda dinarjev v skladih. 
Polovico vseh teh sredstev je v poslovnih skladih. To se pravi, da zdravstveni 
zavodi niso imeli namena uporabiti ta sredstva za čim večji osebni dohodek. 
Ne zdi se mi torej prav, da bi tistega, ki dobro gospodari, tudi udarili. Če pa 
želimo to, potem pa se ponovno dogovorimo in sprejmimo nova stališča, čeprav 
smo se o tem že dokončno in tudi pravilno dogovorili. 

Zame je zelo problematičen problem obratnih sredstev. Tako glede tega 
kot tudi glede izterjatve dolžnikov bi prosil strokovne službe za konkrelne 
predloge za rešitev teh problemov, ker sam konkretnih predlogov nimam. 

Mislim, da vodi situacija ob 7 ®/o stopnji osnovnega prispevka k stabiliza- 
ciji potrošnje v narodnem dohodku. Če bi dosegli vsaj del predvidene stopnje 
produktivnosti v naši republiki, bi se udeležba zdravstvenega zavarovanja v 
narodnem dohodku zmanjšala. Če bi stabilizirali potrošnjo za potrebe zdrav- 
stvene službe v narodnem dohodku, bi uresničili naš družbeni dogovor. 

Dalje, ne razumem dveh predlogov, in sicer: predlaga se gradnja kliničnega 
centra, hkrati pa isti predlagatelj predlaga zmanjšanje potrošnje za potrebe 
zdravstva. Zanima me, kako bo dejansko izgledalo uresničenje teh dveh stališč. 
Mislim, da je treba splošne razprave o tem zaključiti. 

Povedal bi samo še tole: študijo, ki jo je izdelala Skupnost zdravstvenih 
zavodov SRS, zdaj vsakdo izkorišča tako kot to njemu najbolj prija. Zdi se mi, 

, da bi morali kritično oceniti podatke, ki jih vsebuje ta analiza kot tudi njihovo 
vrednost. To je bil osnovni namen te analize in menim, da je bil ta tudi do- 
sežen. Razprave na osnovi te analize na terenu so pokazale veliko željo zdrav- 
stvenih delavcev za bolj racionalno in za bolj organizirano delo zdravstvenih 
zavodov. Želel bi poudariti, da bi s spreminjanjem že sprejetih stališč samo- 
onemogočali programsko delo zdravstvenih zavodov in ustvarjali njihovo fi- 
nančno negotovost. Če se držimo dogovorov in že sprejetih stališč, potem ni- 
mamo postavljati več kaj novega, marveč lahko samo še točno določimo roke- 
za njihovo izvajanje. Odklanjam torej vsako razpravo v Skupščini brez kon- 
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kretnih predlogov in jamstev za uresničevanje sprejetih sklepov. Glejte, glede 
standardov in normativov smo že sprejeli določene sklepe, in sicer, da jih je 
treba čimprej izdelati. Vendar smo ostali le pri besedah. Ce strokovne službe 
te naloge ne morejo izvršiti, naj povedo, zakaj jih ne morejo-. Če pa to lahko 
store, jih morajo izpolniti čimprej, kar smo že večkrat ugotovili. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.30 in se je nadaljevala ob 12.15.) 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Nadaljujem z razpravo. K besedi se 
je prijavil tovariš dr. Saša Cvahte, direktor zavoda SRS za zdravstveno varstvo. 

Dr. Saša Cvahte: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Ker v zadnjem času dvomimo v marsikatero vrednoto, bi želel začeti 
svojo razpravo z ugotovitvijo, da nastopam tu kot predstavnik stroke, ki se 
ukvarja z zdravjem, in ki želi s svojim delom tako ali drugače vplivati na 
zdravstveno stanje prebivalstva. Težko je torej najti neko direktno ali indi- 
rektno zvezo z gospodarstvom oziroma z reformnimi procesi, ki naj omogočijo 
našemu gospodarstvu, da bo svojo funkcijo, ki jo ima v družbi, tudi izboljšal. 
S tem ne želim postavljati kakršnegakoli stališča optimalnega stanja na pod- 
ročju, ki ga pred vami zastopam. Daleč od tega. 

Trendi, ki jih imamo, kažejo, d,a je vpliv delovanja tako organiziranih 
družbenih sil v marsičem prispeval k izboljšanju zdravstvenega stanja prebival- 
cev. Postaviti enačaj med gospodarsko reformo in našo dejavnostjo, je torej 
ekstremno težko. Delo, ki ga opravljamo, omogoča splošna stopnja zmogljivosti 
družbe. To splošno stopnjo zmogljivosti ne interveniramo mi, marveč jo in- 
tervenira družba na ta ah drug sprejet način. Letos smo bih postavljeni pred 
dejstvo, da je treba zaradi podpore gospodarstvu in njegovemu uspešnemu 
delovanju sprejeti na našem področju določene restrikcije, ki naj determinirajo 
novo družbeno normo glede na njeno zmogljivost. Glede na to smo se na 
skupnih posvetovanjih s tistimi, ki zbirajo sredstva, zedinili za naslednje 
ukrepe: 

1. da limitiramo osebne dohodke na stopnji minulega leta; 
2. da znižamo potrošnjo v zdravstvenih zavodih in 
3. če bo treba, da predlagamo spremembo zdaj veljavnih elementov zdrav- 

stvenega varstva. 
Za te ukrepe smo se zavzeli torej skupaj in jih skušali tudi uresničiti 

izhajajoč s stališča, da se tako kot v posamezni družini, tudi v družbi od časa 
do časa pojavlja težja situacija. Zato moramo sodelovati vsi, da jo premagamo. 
Tako' smo pač menih in za te naloge zadolžili tako zdravstvene zavode kot 
tudi posameznike. Priznati moram, da izgledov za uspeh ni bilo dovolj. Poka- 
zalo se je namreč, da obstajajo v našem delu velike vrzeli, tako imenovane 
»notranje rezerve«. Z njimi sem se prvikrat srečal kot predsednik sindikata 
zdravstvenih delavcev leta 1953. Zgrozil sem se nad to strahotno rezervo. Precej 
sem razmišljal o tem in tudi razpravljal s tovariši o tem, kako naj bi veliko 
rezervo: vendarle odpravili. To se nam do danes še ni posrečilo. Ugotovili smo, 
da obstaja večina teh rezerv na področju našega dela, kar je tudi utemeljeno. 
Tako veliko rezervo predstavlja tudi tuberkuloza. Se večjo predstavljajo kro- 
nični, stari in onemogli bolniki. To je velika rezerva, ki jo lahko, če se bo druž- 
ba'-za to odločila, prepustimo hiranju tako kot so hirali do danes. Mi ne orga- 



25. seja 231 

niziramo zdravstvenega varstva za zdravstvene delavce. Ti si bodo svoje zdrav- 
stveno v.arstvo že sami uredili in za njih torej ni treba družbene skrbi. Druž- 
bena skrb je potrebna tistim, ki jo pač potrebujejo. Če bi tako šli korak za 
korakom dalje, bi našli še veliko takih rezerv. 

Zaman je seveda pričakovati, da bomo te rezerve načenjali mi. Raje po- 
vejte, da je to rezerva in kdor se bo uklonil takim rezervam, se bo uklonil. 
Kdor se ne bo, se pač ne bo. Po tej poti obvladovanja zdravstvenega stanja 
in prilagajanja možnosti in potreb napredka ni. Stvari se že tako zaostrujejo, 
da prehajajo v velikansko protislovje. Imamo, prepričani smo o tem, na za- 
konitih osnovah zgrajen sistem. Na eni strani imamo jasno determinirane pra- 
vice posameznega člana naše družbe, na drugi strani pa jasno determinirano 
tisto službo, ki naj mu zagotavlja te pravice. Spominjam se leta 1956, ko so me 
kot — sindikalnega funkcionarja poklicali tovariši in rekli: »Ugotovite, v kakšni 
meri naši ljudje izkoriščajo te pravice, ki jih imajo. Slišali smo namreč, da je 
to izkoriščanje dokaj majhno. Zato je treba nekaj ukreniti, da bodo svoje pra- 
vice, ki so jim dane, lahko v resnici tudi uresničevali«. 

To se mi je zdelo zelo pomembno in bil sem prepričan, da hodimo po 
dobri poti ter da uživamo zdravstveni delavci podporo za uveljavljanje zdrav- 
stvenega varstva tudi s strani tistega, ki mu je zdravstveno varstvo v resnici 
namenjeno. 

če torej sumiram ta del in svojo misel ob protislovju, ki je nastopilo', lahko 
ugotovim samo naslednje: tako stopnjo modernizacije, kakršno imamo, lahko 
obdržimo samo s takim sistemom. Ce želimo nekaj drugega, moramo pač menjati 
sistem v celoti. Če menjamo sistem, moramo menjati tudi politiko. Vse to je 
mogoče. Vendar se spomnite samo poti, ki smo jo do danes prehodili. Mogoče je, 
da se jutri dogovorimo in rečemo: »zdravstveno varstvo naj se nudi do stopnje 
iz leta 1946«. Nemogoče pa je reči: »zdravsteno varstvo naj se nudi do stopnje, 
kakršno imamo leta 1965, vendar s tretjino manjšimi sredstvi«. To je nemogoče, 
saj bi bili zato potrebni popolnoma drugi ukrepi in popolnoma druga situacija. 
Zakaj to govorim? Govorim zaradi kontinuitete na področju zdravstvenega 
varstva, brez katere ni napredka. Ne moremo danes ustanavljati zdravstvenih 
zavodov in jih jutri spet ukinjati. To se ne da. Tu so vendarle kontinuitete 
ali pa niso, ker so odnosi mnogo globlji kot bi kdo pričakoval. Ti odnosi potem 
šele rodijo na zadnji stopnji tudi naše uspehe. Uspehi namreč niso samo v tem, 
kako in v kolikšni meri lahko konkretno vplivamo na zdravje človeka. Na- 
tanko vemo, koliko lahko zmoremo. Mnogo prispeva k temu tudi zaupanje 
občanov v zdravstveno varstvo, v zdravnika, v organizacijo in končno zaupanje 
v strokovne sile, ki bodo skušale storiti vse, da bodo še v večji meri obvladale 
»bolezen«. 

Vse to je torej mogoče storiti tako ali drugače. Vendar se že enkrat odlo- 
čimo glede kontinuitete na tak ali na nek drug način. Ne trdim, da drugega 
načina ni. Ta drugi način obstaja in smo ga že tudi imeli. 

Če smo se tako torej lotili notranjih rezerv, potem še majhno disgresijo 
v zvezi z ekonomiko. 

Precej je v zadnjem času strokovnjakov za zdravstveno ekonomiko. Dovo- 
lite mi torej majhno disgresijo v splošne ekonomske probleme, ker se moramo 
z njimi ukvarjati, »ipso facto« tudi mi. Če torej ponovno primerjam gospodar- 
stvo, reformo, zdravstveno stanje oziroma zdravstveno delo in pregledam si- 
tuacijo, kakršna je, moram ugotoviti, da je najdena v reformnem procesu, torej 
v gospodarstvu, velika rezerva, ki se imenuje zdravstveno varstvo. Ta rezerva je 
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odkrita in bo torej črpana. Dejal sem že, do katere mere je lahko črpati to 
rezervo in do katere mere bo lahko fungirala kot rezerva. Če gledamo torej 
na to rezervo, potem se lahko vprašamo, če ta pravzaprav ne pomeni dvig 
produktivnosti, da se izčrpa s te strani? Če se izčrpa s te strani, potem je 
razumljivo, da pade vrednost dela, da gre za razvrednotenje zdravstvenega 
dela tako kot gre npr. za razvrednotenje nekega izdelka, ki izgublja svojo 
vrednost. Tako razvrednotenje ima seveda določene posledice, ki so toliko bolj 
občutne v zdravstvu, saj gre za človeka, kateremu je namenjeno zdravstveno 
delo. Lahko mirno razvrednotimo človeka, to je »Pirova zmaga«, zmaga ekono- 
mike nad človekom. Možna je sicer taka razlaga ekonomike z naše strani, vendar 
se ne strinjam s tako »Pirovo zmago« iz več razlogov in predvsem ne s stališča 
medicine dela. Vem namreč, kako tesna je povezava med zdravjem in delom, 
med produktivnostjo in vrednostjo človekovega sedanjega in bodočega dela. 

Naj se spet vrnem od ekonomike na sistem. Ohraniti moramo nek sistem 
za določeno daljše časovno obdobje. Težko si je predstavljati, da bi lahko kdo 
dejansko vplival na zdravstveno stanje prebivalstva, če to ne dela v okvirih, 
ki so določeni za dalj časa. Okviri, ki so določeni, so oporniki, nekoč smo de- 
jali satje, v katerega nosijo pridne zdravstvene »čebelice« med. To satje seveda 
napolnijo kolikor imajo za to možnosti in kolikor so subjektivno sposobne ko~ 
pičiti količino medu. Čim boste tako satje razrušili, ne bo več možnosti nositi 
med kamorkoli in količine se bodo zmanjšale. Tako je pač življenje. 

V dosedanji kontinuiteti našega dela na področju zdravstva smo dosegli 
precejšnje uspehe. Seveda ti uspehi ne presegajo uspehov v drugih državah. 
Dosegli smo uspehe tudi v organizaciji, kolikor se to smešno sliši. Dajemo nam- 
reč našim tovarišem, kii jih pripravljamo za delo v organizaciji zdravstvenega 
varstva, vse možnosti ^a izobraževanje tudi v tujini. Tako prireja svetovna 
zdravstvena organizacija različne tečaje za tak profil zdravnikov. Na teh te- 
čajih predavajo strokovnjaki na najvišji ravni z določenega področja. Prav zdaj 
je v Amsterdamu tak tečaj, kjer je ena izmed osnovnih tem tudi organizacija 
zdravstvenega varstva. Nizozemci se zelo trudijo za pravilne odnose med bol- 
niško posteljo in izven bolnišnično službo. Tam so med drugim na dnevnem redu 
tudi zdravstveni centri, to, kar mi imenujemo »zdravstveni dom«. Za sedaj 
predstavlja to v svetu še nedoseženo prvino. V vsej Nizozemski je en tak 
vzgleden učni zdravstveni center, ki ga kažejo vsem, ki se hočejo spopolniti 
na tem področju. Direktor tega centra prikazuje vsem tečajnikom ordinacijo 
zdravnikov in zagotavlja, da mu morajo verjeti v njegovo poštenje, da tam v 
resnici ordinirajo zdravniki skupaj, da se v resnici tam zdravijo pacienti itd. 
To se pravi, da smo tudi na tem področju razvili nekaj pomembnega, kar je 
lahko tudi brezpomembno, saj je odvisno od vrednotenja in od trenutnega 
stanja. Nismo torej razvili nekaj nepomembnega. 

V prostorih, kjer se je svojčas bil velik boj za čim sodobnejšo ureditev 
bolnišnic, imamo ustanovo, za katero dvomimo, kaj ta v resnici je in kaj dela. 
Ljudje improvizirajo' v prostorih, v katerih se drugi zdravniki ne bi hoteli 
lotiti ne samo noža, marveč še kakršnegakoli drugega dela. Kljub temu ti ljudje 
ustvarjajo velike dobrine, seveda ne zase in hodijo vštric s svetom. Mi bomo 
te možnosti korigirah. Želim samo povedati, da so jedra tu in, da jih ni moč 
kar tako zlahka povsem razvrednotiti. Tu so lahko velike težave, ki bodo na- 
stale, če bomo vodili tako politiko še naprej. Ko nam zmanjka sredstev, iščemo 
možnosti in prilike, da bi razvrednotili zdravstveno delo in da bi z ,manj sred- 
stvi dobili isto. Zakaj tako tovariši? Spremenimo sistem in bodimo toliko od- 
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kritosrčni in povejmo, da če se ne da tako, rešimo na drug način. Samo pre- 
vzeti je treba odgovornost in potem iti po drugi poti in ne zahtevati od nas 
nalog, ki niso izvedljive. Ne bi namreč radi prišli v situacijo, da bi bili zdrav- 
stveni delavci v groben navzkrižju z družbo. 

S tem želim končati razpravo, ki je nam vsem zelo neljuba. Vsi smo pri- 
pravljeni storiti vse, da bi olajšali sedanjo situacijo. To pa lahko storimo do 
neke meje le v sedanjem sistemu. 

Odgovoriti moram končno še na vprašanje standardov in normativov. Ce 
nam družba ne more dati svojih standardov in normativov, kako si jih naj damo 
mi? Povejte mi kako, če pa je danes standard eno, jutri pa pride nekdo, ki 
reče: »ne, standard je drugo«. Standard se začne s standardom in normo družbe. 
Ko bo ta dan, bomo lahko določili standard in normo, veljavno za nas. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Kdo še želi razpravljati? Prosim, 
tovarišica Majda Gaspari, član Izvršnega sveta. 

Majda Gaspari: Tovariši poslanci! Najprej bi vas rada obvestila, da 
informacijo, o kateri danes razpravljate, ni predložil skupščini Izvršni svet. 
Kolikor vem, ta informacija ni bila uradno posredovana vašemu zboru in je 
prišla na dnevni red na podalgi odločitve njegovega predsedstva. To informacijo 
je naročil republiškemu sekretariatu za delo Izvršni svet zato, ker je bilo ugo- 
tovljeno v mnogih razpravah in tudi na sejah Izvršnega sveta na podlagi 
mnogih gradiv in analiz, da gre za taka materialna gibanja, ki terjajo resne, 
trezne in temeljite analize. Izvršni svet je to informacijo naročil torej zaradi 
tega, ker se srečujemo v letošnjem letu z naslednjimi dejstvi: skladi socialnega 
zavarovanja so dosegli v letošnjem letu pri stopnji 20,5% že 180 milijard, kar 
predstavlja nasproti letu 1963 indeks 230 in blizu 15 fl/o nacionalnega dohodka. 
Ne glede na to pa se vse mesece letošnjega leta srečujemo premanentno s te- 
žev?mi v zvezi z izplačevanjem pokojnin in invalidnin. Hkrati se predvideva 
večmilijardni primanjkljaj v vseh skladih socialnega zavarovanja. 

Izvršni svet ve, da je del vzrokov za tako stanje v nepokritih obveznostih 
s strani republike in federacije kot še nekaterih drugih činiteljev. Vendar 
dajejo analize povsem jasno razumeti, da gre še za druge bistvene vzroke v 
vseh oblikah socialnega zavarovanja, predvsem v invalidsko-pokojninskem 
in v zdravstvenem zavarovanju. Za invalidsko-pokojninsko zavarovanje vemo, 
da naj vpliva tudi dejstvo, da osebni dohodek raste veliko bolj umirjeno in da 
število zavarovancev ne raste s tako dinamiko kot prejšnja leta. Močno pa se je 
povečalo z uveljavitvijo novega pokojninskega zakona število upokojencev. 
Na drugi strani je iz mnogih analiz videti, da se tudi v zdravstvenem varstvu 
še vedno srečujemo z dokaj močnimi tendencami ekstenzivnega trošenja sred- 
stev. Zato je treba ta vprašanja glob je analizirati, če želimo ukrepati tako, da 
bi tudi na tem področju v večji meri kot doslej stimulirali prizadevanja za do- 
sego večje kvalitete ob racionalnejši porabi sredstev. Eden od vzrokov, ki se- 
veda tudi vpliva na to, je dejstvo, da ima socialno zavarovanje oročena pre- 
cejšnja sredstva, ki pa so bila angažirana v investicijskih naložbah in od 
tega skoraj polovico na področju zdravstva. Glede na vse to je naročil Izvršni 
svet republiškima sekretariatoma za delo in za zdravstvo ter socialno varstvo, 
da nemudoma pripravita akcijski program ukrepov za uravnovešenje potrošnje 
v socialnem zavarovanju z možnostmi. Ti ukrepi oziroma ti predlogi naj bi 
zajeli vrsto vprašanj, in sicer izterjavo dolgov in obveznosti, sprostitev 
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oročenih sredstev socialnega zavarovanja, ki so naložena v gospodarstvo in v 
zdravstvenih zavodih, ponovno presojo vseh stopenj socialnega zavarovanja 
(dolgoročnih in kratkoročnih) in podobno. Ti predlogi naj toi se nanašali tudi na 
spremerribo v organizaciji zdravstvene službe in še na celo vrsto drugih vprašanj 
ter naj bi pripomogli k racionalnejši potrošnji. Do takšnih predlogov naj bi 
se potem zavzelo stališče in sklep o njihovi realizaciji. 

Ob tej priložnosti je Izvršni svet tudi sklenil, da mora biti najkasneje v 
septembru izdelan celoten akcijski program z vsemi predlogi in dokumenti za 
posamezne ukrepe. Tako bi ga lahko začeli izvajati že letos. Zaradi tega se mi 
zdi nesmiselno, da bi se že ob tej informaciji izrekli o navedenih predlogih, ki 
še niso tako argumentirani, da bi o njih že lahko razpravljali. Zato predlagam 
zboru, da počaka na predloge, ki jih bo predložil Izvršni svet najkasneje 
v začetku meseca septemra. Oba sekretariata pa, kot sem dejala, morata 
pripraviti ta program. Izvršni svet je glede tega že večkrat terjal ustrezne 
predloge od organov, ki se ukvarjajo s problemi na področju zdravstva. Vendar 
moram reči, da so ti predlogi vedno v veliki zamudi ali pa jih sploh ne dobimo. 
To dejstvo onemogoča, da bi se stvari odvijale normalno in da bi lahko res 
prizadeto in trezno presojali o ukrepih, ki so potrebni, če hočemo stanje na 
tem področju normalizirati. 

Rada bi vas informirala še o tem, da hkrati tečejo tudi priprave v Zveznem 
Izvršnem svetu za sprejem nekaterih ukrepov za uvedbo participacije za- 
varovancev za nekatere zdravstvene storitve. Tako se bo vsa ta akcija časovno 
precej sinhronizirala in bo sama po sebi terjala nekatere spremembe tudi 
pri nas. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Tovariši poslanci! Dolžna sem vam 
dati kot poslancem našega zbora določeno pojasnilo glede na izjavo predstavnika 
Izvršnega sveta. Ne bi želela polemizirati s predstavnikom Izvršnega sveta, 
vendar se čutim dolžno obvestiti vas o tem, kako in na kak način je to gradivo 
prišlo danes na dnevni red seje našega zbora. 

Ko so poslanci — člani našega stalnega odbora letos večkrat razpravljali 
o stanju skladov zdravstvenega zavarovanja oziroma o stanju v zvezi s po- 
godbami zdravstvenih zavodov, so sklenili, da bi bilo nujno potrebno pripraviti 
gradivo, ki naj bi prikazalo stanje glede zbiranja in potrošnje sredstev sklada 
zdravstvenega zavarovanja delavcev. Ker je prve tri mesece težko vzeti kot 
osnovo za bolj kritično oceno, je bilo sklenjeno, da bi se pripravila analiza za 
prve štiri mesece. Kot predsednik zbora sem imela razgovor z republiškim se- 
kretarjem za delo in sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo. Oba sta bila 
soglasna, in upam, da bosta to lahko potrdila, da. bi se pripravila analiza po- 
slovanja skladov zdravstvenega zavarovanja, hkrati pa naj bi zdravstvena služba 
oziroma medobčinski zdravstveni centri dali strokovno oceno in mnenje glede 
tako hitrega porasta potrošnje teh skladov s strani zdravstvene ^lužbe. Rok 
za izdelavo teh analiz je bil konec maja letošnjega leta, ker lahko šele do 20. v 
mesecu ocenijo komunalne skupnosti potrošnjo za tekoči mesec. Na moje vpra- 
šanje ob koncu maja, če bomo to gradivo' dobili, je tovarišica Podbregarjeva 
dejala, »da je tudi Izvršni svet zahteval od sekretariata, da pripravi analizo 
za vse sklade socialnega zavarovanja, in če naj sedaj za nas izločijo samo ana- 
lizo sklada zdravstvenega zavarovanja, oziroma če nam pošljejo celotno ana- 
lizo«. Moj odgovor na to je bil, da nam pošljejo celotno analizo. Mislim, da 
je samo koristno za poslance, če se seznanijo s situacijo v vseh skladih soci- 
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alnega zavarovanja. Torej, dogovor je bil neposredno med menoj in obema 
navedenima sekretarjema. Na osnovi tega dogovora sta sekretar za delo in se- 
kretar za zdravstvo in socialno varstvo neposredno poslala našemu zboru pred- 
ložene informacije, o katerih je potem razpravljal odbor in menil, da so vredne 
tudi razprave na zboru. Toliko sem dolžna pojasniti poslancem, da smo bili 
mi naročnik analize stanja skladov zdravstvenega zavarovanja in analize zdrav- 
stvene službe glede na potrošnjo v prvih štirih mesecih letošnjega leta. 

Ker sem se že oglasila k besedi, pa mi dovolite, da se pridružim dosedanji 
razpravi še z nekaterimi mislimi. 

Ze večkrat smo bili priča, da gradiva, ki 'prihajajo iz različnih institucij ali 
organov v Skupščino, prikazujejo podatke v popolnoma različnih številkah in 
tudi ocene so dostikrat različne. Tudi to gradivo obeh sekretariatov, vsaj mene 
postavlja v določeno dilemo-, komu naj verjamemo, saj so viri isti. Ce pogledamo 
namreč podatke, ki jih navaja en sekretariat glede amortizacijskih in 'drugih 
skladov, ki so jih ustvarili zdravstveni zavodi v letu 1965, vidimo, da je razlika 
glede višine teh skladov 915 milijonov. Tako so prikazani v informaciji republi- 
škega sekretariata za delo za 915 milijonov višje kot v analizi sekretariata za 
zdravstvo in socialno varstvo. 

Ker je to skoraj ena milijarda, se je zelo težko odločiti o tem, če eni ali 
drugi podatki res lahko služijo kot ocena za neracionalno oziroma za neodgo- 
vorno zbiranje in trošenje sredstev v zdravstvenih zavodih. Razlika ene mi- 
lijarde je namreč tako pomembna, da ne moremo iti mimo> nje, posebno še, 
če pri tem upoštevamo, da je v teh sredstvih nekaj več od ene milijarde anuitet, 
se pravi sredstev, ki jih izločijo zdravstveni zavodi za investicije. Ce samo v 
enem gradivu dobimo še številke, koliko je neporavnanih računov s strani skla- 
da zdravstvenega zavarovanja kmetov, potem se seveda vse te številke prikažejo 
v popolnoma drugačni luči. Mislim, da je nemogoče, da jemljemo situacijo 
lanskega leta kot osnovo za oceno, da je prišla zdravstvena služba na nepri- 
meren način do svojih sredstev, do skladov, ki jih, izgleda, ne potrebuje. Zato 
naj bi bilo treba v približno enaki višini zmanjšati zdravstveni službi oziroma 
zdravstvenemu zavarovanju tudi sredstva. Menim, da ne bi smeli gledati tako, 
marveč moramo na splošno samo pozitivno oceniti dejstvo, da so zdravstveni 
zavodi tako gospodarili, da so lahko ustvarili sklade. Ti skladi jim namreč 
omogočajo ustrezno poslovanje, čeprav vemo, da je problem obratnih sredstev 
prav letos še bolj pereč in da so morali zdravstveni zavodi v prvi polovici leta, 
zlasti tisti, ki jih bremenijo anuitete, iskati tudi kratkoročne kredite. Te mož- 
nosti seveda v bodoče ne bo in zato si bodo morali zdravstveni zavodi v pri- 
hodnje ustvariti še večje poslovne sklade, da bodo lahko sploh gospodarili. Iz- 
hajati samo iz stališča koliko je skladov, je napačno. Če pa te razdelimo na 
260 zdravstvenih zavodov, potem se pokaže številka višine sklada za posamezni 
zdravstveni zavod v drugačni luči. Ti skladi so razmeroma zelo skromni, zlasti, 
če upoštevamo določeno število močnejših zavodov, ki potrebujejo veliko večja 
obratna sredstva. 

Danes se je omenjalo in tudi gradivo se poslužuje analize skupnosti zdrav- 
stvenih zavodov SRS. Čutim dolžnost, da se ponovno povrnem k tej analizi, 
čeprav večina poslancev tega gradiva žal ne pozna. Nismo ga poslali poslancem 
zato, ker ga je odbor ocenil kot enostranski prikaz, saj manjkajo komentarji 
in strokovne ocene vseh podatkov. Prišlo bi lahko do enostranskih zaključkov, 
če bi uporabljali samo to gradivo. Pripravili smo več sestankov na terenu s 
predstavniki posameznih zdravstvenih zavodov, strokovnih organov in z dru- 
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gimi. Vsi ti sestanki so potrdili, da metodologija dela ni enotna, da podatki 
te analize tudi glede osebnih dohodkov ne upoštevajo samo stalnih delavcev 
v stalnem delovnem razmerju, čeprav so v skupnih osebnih dohodkih upoštevani 
tudi tako imenovani honorarni zdravstveni delavci. Za te vemo, da se zlasti v 
osnovni zdravstveni službi v veliki meri pojavljajo kot sodelavci v zdravstvenih 
zavodih. Tako je razumljivo, da so ti podatki doživeli določeno kritiko, čeprav 
mislim, da to gradivo koristi predvsem samim zdravstvenim zavodom, da bodo 
laže našli svoje mesto, da jih opozarja na določene pomanjkljivosti in slabosti 
tako v poslovanju kot v organizaciji in v kadrovski zasedbi ter podobno. Vendar 
zahtevajo vsi ti podatki tudi ustrezno strokovno oceno. Le tako bodo lahko zelo 
koristno služili zdravstvenim zavodom in tudi našim zdravstvenim centrom, da 
bodo s strokovnimi ocenami in komentarji našli — globoko sem prepričana — 
tudi rezerve v zdravstvu. Samo z dosedanjim pavšalnim prikazovanjem ne 
bomo dosegli tistega, kar bi želeli doseči. Takšno pavšalno prikazovanje po- 
vzroča samo še večje nezadovovoljstvo v kolektivih zdravstvenih zavodov, če 
vedno slišijo samo enostransko obravnavanje podatkov, ki jih vsebuje navedena 
analiza. 

Kljub temu, da sem zdravnik, se ne bi upala ocenjevati teh podatkov tako, 
kot se je to že dogajalo s primerjavo bodisi ležalne dobe v enem ali drugem 
zdravstvenem zavodu ah kadrovske zasedbe, ne da bi hkrati poznala kadrovski 
sestav in predvsem zdravstevno delo, kar vse lahko povzroča različno ležalno 
dobo in tudi različne stroške. Menim, da je nemogoče, da bi lahko v zdravstve- 
nem delu in v stroških postavljali kar enotno ceno za vse zdravstvene zavode. 
Gre za nekaj drugega in sicer za to, kar v zdravstvu nimamo in kar je žal 
prav sedanja situacija v celoti zavrla, to je uvajanje sistema dohodka, in ele- 
mente za njegovo formiranje. Sedanji sistem v zdravstvu, ki je glede na situa- 
cijo nujen, je slabši kot proračunski sistem. Pavšal namreč ne zagotavlja bolj 
racionalnega trošenja, še manj pa nagrajevanja po delu in zato že opažamo v 
nekaterih zdravstvenih zavodih reakcijo na tak način financiranja zdravstvene 
službe. 

Ne glede na to se popolnoma strinjam z vsemi diskutanti in tudi z nji- 
hovimi predlogi, da je nujno treba v letošnjem letu v celoti uskladiti potrošnjo 
s sredstvi, ki se zbirajo za zdravstveno zavarovanje oziroma za zdravstveno 
varstvo. 

Prav tako se povsem strinjam z vsemi danimi predlogi, da je treba tudi v 
ukrepih nujno predvideti prioriteto. Ne morem se strinjati s tem, da je ta 
ukrep prvi in edini ki rešuje situacijo in da bi vse predvidevali le kot eventu- 
alno možnost. Pri tem mislim tudi na ukrepe glede financiranja oziroma re- 
ševanja zelo pereče situacije na področju dolgoročnega zavarovanja. Gradivo 
republiškega sekretariata za delo sicer ugotavlja, da so sredstva oročena v 
banki, hkrati pa ne predlaga, kako se naj ta sredstva sprostijo. Ta sredstva 
so namreč sredstva socialnega zavarovanja, ki jih je banka koristila tudi za 
investicije na področju zdravstva. 

V potrošnji naših skladov se v letošnjem letu pojavljata dva popolnoma 
nova momenta, ki jih gradivo ne omenja, vendar so nanju danes že opozorili 
nekateri poslanci. To je vprašanje nadaljnjega vračanja anuitet, saj marsikatera 
pogodba med socialnim zavarovanjem in zdravstvenim zavodom ni sklenjena 
prav zaradi tega vprašanja. Kranjska porodnišnica bi morala v letošnjem letu 
dvigniti ceno oskrbnega dne za 51 %>, ker so vse anuitete prešle v celoti nanjo. 
Tako bi morala znašati cena oskrbnega dne 13 000 S din od tega 5000 S din 
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samo za anuitete. Nadalje je vprašanje financiranja zdravstvene preventive s 
strani občinskih skupščin, o čemer so danes že tudi razpravljali nekateri po- 
slanci. Ko smo bili na terenu, smo povsod ugotovili, da so občine v letošnjem 
letu v celoti črtale sredstva za zdravstveno preventivo, in da so zdaj zdravstveni 
zavodi tisti, ki morajo najti rešitev za to dejavnost. Iskati morajo zidaj lastne 
možnosti, da se ne odrečejo zdravstveni preventivi, na račun seveda drugih 
dejavnosti. 

Strinjam se, da je potrebno tudi v zdravstveni službi boljše poslovanje. 
Tovariš sekretar Selih je prej govoril o raeunsko-knjigovodski službi, vendar 
mi le-te nismo postavili. Ta služba obstaja in se mora tudi izvajati, kar seveda 
terja tudi nove kadre. O zdravstveni statistiki smo že razpravljali. Tako po- 
stavljena, zahteva seveda nove kadre in nova sredstva. Zadeva torej ni tako 
enostavna, da bi jo lahko reševali s tem ali z drugim ukrepom, ne da bi prej 
poznali situacijo in ne upoštevali velike prizadevnosti tako samouprave zava- 
rovancev kot tudi zdravstvenih zavodov in zdravstvenih centrov. Lahko morda 
prvič ugotovimo, da so se medobčinski zdravstveni centri pokazali prav letos 
v tej situaciji zelo aktivni in da so dosegli v veliki meri soglasje pri sklepanju 
pogodb med zdravstvenimi zavodi in socialnim zavarovanjem oziroma s samo- 
upravo zavarovancev. Vprašanje je le, če bodo lahko ti centri še v prihodnje 
tako uspešno delali, saj so skoraj vsi v težavni finančni situaciji. 

Pred dnevi sem bila na Ravnah, kjer so ustanovili svojo komunalno skup- 
nost. Občina Ravne in druge občine s tega območja so sprejele odlok o ustano- 
vitvi zavoda za zdravstveno varstvo in medobčinskega zdravstvenega centra. 
Hkrati pa je letos občina črtala vsak dinar za dejavnost zavoda za zdravstveno 
varstvo in za dejavnost medobčinskega centra. Niti dinarja ni za te namene v pro- 
računih koroških občin, in prav tako je tudi drugod kot npr. na Goriškem. Menim, 
da je treba pri določanju in pripravljanju ukrepov izhajati s stališča situacije. 
Ne bi se mogla strinjati s tem, da je to že tak predlog, ki bi bil zrel za razpravo, 
marveč ga je treba najprej vsestransko analizirati in utemeljiti. Strinjam se 
torej z vsemi tistimi poslanci, ki so se izjavili za določene ukrepe, vendar je 
treba vsak nov ukrep analizirati in videti tudi njegove posledice, ki lahko na- 
stanejo. Mnogo manj je gradivo konkretno tudi glede drugih ukrepov, ki bi 
jih bilo treba uresničiti, tako glede oročenih sredstev v dolgoročnem zavarova- 
nju, glede zbiranja sredstev oziroma odstranjevanja deficita v skladih kmečkega 
zavarovanja in podobno. Na terenu smo zvedeli, da občinske skupščine sicer 
zbirajo sredstva iz katastrskega dohodka za zdravstveno zavarovanje kmetov, 
vendar jih ažurno in v celoti ne odvajajo v ta sklad, marveč jim služijo kot vir 
dohodkov njihovih proračunov. Občine torej koristijo ta vir sredstev za reše- 
vanje svojih težkih finančnih situacij. 

Na iste težave smo naleteli pri Ftiziološki kliniki in z istimi težavami se 
bomo srečavali tudi v bodoče. Mi smo že ob tem primeru ugotovili, da je treba 
spremljati preusmerjanje zdravstvenih zavodov v druge dejavnosti prav z na- 
menom, da omejimo njihove investicije. Ce pri tem ne bodo imeli zdravstveni 
delavci podpore v činiteljih izven zdravstvene službe, potem seveda take reali- 
zacije ne bo in tako bodo spet brez potrebe izpostavljeni zdravstveni delavci 
raznim napadom, češ da nalog ne realizirajo, kljub nakazanim rešitvam. 

Morda je bila moja razprava malce dolga, vendar menim, da ne bi smeli 
sprejemati enostranskih in neargumentiranih predlogov, ne da bi prej spoznali 
njihove pozitivne in tudi negativne strani in še možnosti, če take ukrepe lahko 
tudi uresničimo. Zdravstveni delavci so leta 1961 in 1962, ko je šlo za občutno 
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znižanje prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje, pokazali veliko pri- 
pravljenost in razumevanje. Danes lahko ugotavljamo prav isto in ne smemo 
zaradi posameznih pojavov že trditi, da se zdravstvena služba v celoti upira 
vključevanju v gospodarsko reformo. Mislim, da so bile prav letošnje mnoge 
odločitve dokaz, da se tudi zdravstvena služba vključuje v reformo, vendar 
ima pri tem res premajhno pomoč s strani činitelj ev izven zdravstvene 
službe tako v republiškem kot tudi v občinskem merilu. Če ne bomo našli iste 
osnove in istega jezika za reševanje vseh teh problemov v zdravstvenih zavodih, 
potem bodo seveda usipehi toliko skromnejši in še vnaprej bodo očitki, da se 
zdravstvena služba ne vključuje v gospodarsko reformo. Vendar menim, da 
temu ni tako, saj kažejo rezultati dela zdravstvenih zavodov, da so se le-ti 
uspešno vključili v izvajanje gospodarske reforme. 

Prosim, kdo še želi razpravljati? Tovariš Štefan Sreš. 

Štefan Sreš: Mislim, da bi morah danes analizirati še naše materialne 
zmogljivosti, o čemer je bilo danes že precej govora. Ocenjujem jih tako, da 
so le-te predvsem subjektivne narave in da so bile drugačne januarja meseca 
od današnjih. 

Mislim, da je vsem znano, da imamo zelo neurejene odnose na področju 
osebnih dohodkov. Kot je prej togo veljalo za osnovo za obračun prispevkov 
vse od dnevnic do kilometrine, tako se zdaj to sporoča. Ce bo šlo tako naprej, 
ne bomo imeli čez pet let osebnega dohodka, ki bi ga lahko obremenili s pri- 
spevkom. Povem samo konkreten primer takšne sprostitve, ki zadeva denarno 
pomoč za dopust. Za vse delovne organizacije je to zelo vabljivo, saj lahko iz 
sklada skupne porabe izplačajo neomejena sredstva — razumljivo pa seveda 
toliko, kolikor jih imajo v skladu. Nekatera podjetja so se pri nas že odločila 
za počitniško' pomoč v višini 100 °/o osebnega dohodka, kar pomeni pri nas za 
180 milijonov dinarjev izpada. To hkrati pomeni v Sloveniji približno 2 milijardi 
500 milijonov dinarjev glede na planirani osebni dohodek. Glede na tako stanje 
bodo verjetno potrebni določeni ukrepi, da bomo na jasnem o tem, kaj sploh 
sodi v osnovo, kaj je osebni dohodek in kaj ni. Pri vsem tem se pojavlja še 
vprašanje mnogo hitrejše rasti nadomestila osebnega dohodka kot samega 
osebnega dohodka. Delovne organizacije jemljejo vse tako izplačane osebne 
dohodke brez prispevkov, še vedno za osebni dohodek in jih vpisujejo v evi- 
denčne liste, na podlagi katerih uveljavlja zavarovanec pravico do nadomestila 
osebnega dohodka. 

Mislim, da je prav tako še nerešeno vprašanje zdravstvenega zavarovanja 
kmetov. Z zakonom smo uvedli samofinanciranje, vendar v davčnem sistemu 
verjetno nekaj ni v redu, saj plačuje davek in vse prispevke kmet tam, kjer 
ima zemljo in ne tam, kjer živi. Zdravstveno je kmet zavarovan tam, kjer živi 
in tako se dogaja, da zavarovanec živi v eni občini, zemljo ima pa v drugi občini. 
Do 1. januarja smo dobili vsaj tisti 6'% osnovni prispevek. Danes pa, ko 
primerjamo', ali je kmetijski zavarovanec ah ni, le-ta'ni vpisan v ptujski občini, 
čeprav ima tam zemljo-, marveč v Murski Soboti, kjer prebiva. Tako od zemlje 
v Ptuju, saj tam ne živi, ne plačuje prispevka za zdravstveno zavarovanje. Tudi 
tu je, po mojem mnenju precej izpada v prispevkih. Zato bi bilo treba urediti 
to precej pereče vprašanje. Glede na mnenje predstavnika Izvršnega sveta 
menim, da razprava ni bila preuranjena. Ze maja meseca smo slišali za predlog, 
da se zniža prispevna stopnja na 6%. V tej informaciji je predlagano, da se 
naj ta stopnja zniža s 1. 7. 1966. Po vsej verjetnosti torej ta razprava ni bila 
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preuranjena, saj bo lahko Izvršni svet na njeni osnovi zadevo ponovno proučil. 
Menim tudi, da vprašanje urejevanja socialnega zavarovanja res ne bi smelo 
biti uradna tajnost, marveč je to vprašanje, ki zanima vse ljudi. Zato ga je treba 
predhodno temeljito preštudirati, saj stalno ugotavljamo, da sprejemamo zakone 
in sklepe čestokrat prehitro. 

Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, potem mi dovolite, da zberem glavne misli z današnje razprave. 

Iz razprave in tudi iz gradiva izhaja osnovna ugotovitev, da je finančna 
situacija na področju vseh skladov socialnega zavarovanja v Sloveniji zelo 
pereča. Vsekakor je to posledica dejstva, da gibanje dohodkov in izdatkov 
skladov ni skladno s predvidevanji. Tako so dohodki pod in izdatki nad plan- 
skimi predvidevanji. Glede na takšno situacijo lahko pričakujemo ob koncu 
letošnjega leta večmilijardni deficit, če seveda ne bodo podvzeti določeni ukrepi 
tako v republiki in verjetno tudi v zvezi. Težavna situacija v skladih zdrav- 
stvenega zavarovanja se seveda nujno odraža tudi pri financiranju zdravstvenih 
zavodov. To toliko bolj, ker je letos zelo neugodno razmerje med sredstvi, na- 
menjenimi za nadomestila, in sredstvi, namenjenimi za zdravstveno varstvo. 

Pri tem moramo ugotoviti, da so se pogodbe med zdravstvenimi zavodi in 
socialnim zavarovanjem na nekaterih območjih zelo zakasnile in da lahko 
šele zdaj ugotovimo, da so v glavnem sklenili vse pogodbe tudi tam, kjer v maju 
mesecu še niso imeli sklenjenih pogodb. To je predvsem celjsko in koroško ob- 
močje in tudi v ljubljanski skupnosti je že prišlo do sklepanja pogodb, predvsem 
z najmočnejšim potrošnikom, to je kliničnimi bolnišnicami. Pri tem so odigrali 
zelo pomembno vlogo zdravstveni centri, kar je treba ponovno poudariti. 

Iz razprave sledi nujen zaključek, da ne gre zavlačevati v razgovorih med 
zdravstvenimi zavodi in socialnim zavarovanjem tam, kjer še do danes niso 
sklenili pogodb, marveč je treba preiti zaradi nesoglasja na arbitražni postopek. 
Dejstvo, ko še predvsem v Ljubljani nimamo sklenjenih pogodb za leto 1965 
prav zaradi zavlačevanja arbitražnega postopka, nujno povzroča neurejenost 
tudi v drugih komunalnih skupnostih. Zato bi bilo potrebno uvesti čimprej 
arbitražni postopek povsod tam, kjer ne pride do soglasja med socialnim zava- 
rovanjem in zdravstvenimi zavodi. 

Mislim, da je nujno, da naš zbor pritrdi dogovorom, ki so bili sprejeti 
v začetku letošnjega leta s strani zdravstvene službe in samouprave zavaro- 
vancev ter službe socialnega zavarovanja. Prav tako je treba v letošnjem letu 
uskladiti potrošnjo z možnostmi oziroma s sredstvi, ki se zbirajo v posameznih 
komunalnih skupnostih. To pa seveda zahteva od zdravstvene službe zelo inten- 
zivno delo pri iskanju notranjih rezerv, ki še obstajajo v posameznih zdrav- 
stvenih zavodih. Prav tako je nujno, da podpremo predloge, dane v razpravi, 
da je treba začeti vprašanje integracije zdravstvene službe konkretno reševati, 
kar naj bo prioritetna naloga medobčinskih zdravstvenih centrov. 

Poleg funkcionalne integracije na nekaterih območjih se resno postavlja 
tudi vprašanje fizične integracije posameznih zdravstvenih zavodov. Tudi to bi 
bilo treba izvesti, saj posamezni majhni samostojni zdravstveni zavodi ne mo- 
rejo niti strokovno uspešno delati in niti racionalno trošiti sredstev. Pri tem 
bi jim morale nuditi vso pomoč družbeno-politične organizacije, predvsem So- 
cialistična zveza in sindikati. Tudi občinske skupščine bi morale nuditi vso 
pomoč medobčinskim zdravstvenim centrom pri realizaciji take funkcionalne 
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integracije. Ta pomoč je zelo pomembna, saj posamezni zdravstveni zavodi še 
ne kažejo dovolj zanimanja za funkcionalno in tudi ne za fizično integracijo 
ali pa nekje celo zavirajo ta proces. 

Tako delo zdravstvenih centrov bi preprečevalo v bodoče vse težnje, ki še 
obstajajo na nekaterih območjih po novih razširitvah in novih investicijah na 
področju zdravstva. Prav strokovno povezovanje, racionalnejše izkoriščanje ob- 
stoječih kapacitet in preusmeritev dejavnosti posameznih zdravstvenih zavodov 
bo edinole lahko preprečilo vse te škodljive težnje. Pomemben je bil tudi predlog, 
ki je bil dan v diskusiji, to je, da pospešimo sestavo osnutka republiškega za- 
kona o organizaciji zdravstvene službe in o zdravstvenem varstvu. Iz vrst naših 
poslancev in drugih sodelavcev je že bila sestavljena komisija za to delo, ven- 
dar je dejavnost te komisije zamrla. Se letos bi bilo treba pripraviti najprej 
teze, potem pa osnutek zakona in ga dati v razpravo ne samo zdravstvenim 
delavcem1, marveč tudi Skupščini SRS. 

Da bi bilo možno uresničiti tudi druge ukrepe tako za racionalnejšo po- 
trošnjo kot tudi za reševanje perečih problemov v vseh skladih socialnega 
zavarovanja, bi bilo treba predložiti vse te ukrepe z vsestransko obrazložitvijo 
in utemeljitvijo Skupščini SR Slovenije. Le tako bodo dobili lahko tudi poslanci 
našega zbora jasno osnovo ne samo za razpravo, marveč tudi za odločanje 
o prioriteti in o umestnosti posameznih ukrepov. 

Tudi današnja razprava je pokazala nujnost, da prenehamo v naši Skupščini 
sprejemati stališča, ki se potem ne realizirajo in da je že čas urediti tudi vpra- 
šanje normativov in standardov. Ne glede na razpravo dr. Cvahteta glede 
normativov in standardov, obstaja že pri medobčinskih zdravstvenih centrih 
velika pripravljenost in ponekod že proučujejo in pripravljajo določene nor- 
mative in standarde. Manjka jim le vodstvo in iniciativa republiških strokovnih 
organov. Prioritetna naloga republiškega zdravstvenega centra bi morala biti 
čimprejšnja izdelava okvirnih normativov in standardov. Izpolnitev te naloge 
pa proučitev dohodka v zdravstvu je zelo pomembna tudi za racionalnejše 
gospodarjenje, za rešitev kadrovskih in drugih vprašanj, ki so v zdravstvenih 
zavodih še nerešena. Na podlagi takih analiz in konkretnih rešitev bi se 
olajšalo in omogočalo bol j,še poslovanje in boljše strokovno delo v zdravstvenih 
zavodih. 

Za reševanje nelikvidnosti dolgoročnih skladov so bili dani v današnji 
in v prejšnjih razpravah mnogi predlogi. Med temi je prav gotovo na prvem mestu 
zahteva o sproščanju oročenih sredstev invalidsko-pokojninskega sklada, saj 
so ta sredstva neposredno sredstva upokojencev, ki jih pa zaradi oročenosti ni 
mogoče uporabljati za izplačevanje pokojnin. 

Dalje bi bilo treba odločno zahtevati, da se izpolnijo obveznosti republike 
in federacije glede financiranja invalidsko-pokojninskega sklada. 

Prav tako terja problematika zdravstvenega zavarovanja kmetov posebno 
informacijo o trenutnem stanju teh skladov ter tudi o tem, kakšno je stanje 
glede pokrivanja primanjkljajev in kaj se namerava storiti, da se to težko 
stanje čimprej popravi, če ga že povsem ne moremo urediti. Prav tako bi bilo 
prav, da bi se v jeseni seznanil naš zbor tudi z izvajanjem zakona o zdravstve- 
nem zavarovanju kmetov. Pripombe nekaterih skupščin komunalnih skupnosti 
socialnega zavarovanja kmetov namreč kažejo, da bo treba še letos proučiti 
umestnost nekaterih določil republiškega zakona, predvsem glede oblike in 
višine prispevkov ter pravic, ki jih ta zakon določa. 
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Tovariši, ima kdo še kakšen dodaten predlog za povzetek iz razprave ozi- 
roma se morda kdo s takim povzetkom ne strinja in bi ga želel še dopolniti? 
(Ne javi se nihče.) Če ne, zaključujemo razpravo k tej točki dnevnega reda. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na razpravo o ugo- 
tovitvah in predlogih Skupščine Socialistične republike Slovenije v zvezi z ob- 
ravnavo poročil republiške Skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slovenije 
in Republiškega zavoda za socialno zavarovanje za leto 1965. 

Na zadnji seji našega zbora smo že razpravljali o obeh poročilih. Takrat 
je bil sprejet sklep, da po razpravi, ki jo bo imel tudi Republiški zbor, pripra- 
vita oba stalna odbora ugotovitve in predloge, o katerih naj bi razpravljal zbor 
na današnji seji. Ker je icmel odbor šele danes zjutraj sejo, .ko je dal pripombe 
na podlagi teh ugotovitev in predlogov, ni bilo seveda mogoče prej seznaniti 
poslancev z vsebino teh ugotovitev in predlogov, kolikor niso že seznanjeni z 
ugotovitvami in predlogi, ki jih vsebuje zaključna beseda predsednika Repu- 
bliškega zbora Skupščine SRS na zadnji seji. 

Naš odbor je samo še dopolnil ugotovitve in predloge Republiškega zbora 
z nekaterimi dodatnimi predlogi, ki so bili dani na seji našega zbora, ko je 
razpravljal o obeh poročilih. Ce dovolite, bi prebrala predlog ugotovitev in 
predlogov. 

Socialno-zdravstveni zbor je na seji 24. maja 1966. leta obravnaval letno 
poročilo Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slovenije in po- 
ročilo Republiškega zavoda za socialno zavarovanje. O poročilu Republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slovenije je razpravljal tudi Repu- 
bliški zbor na seji dne 23. 6. 1966. leta. Iz predloženih poročil in razprave na 
sejah Socialno-zdravstvenega zbora in Republiškega zbora Skupščine SR Slo- 
venije izhaja, da se Skupščina strinja z delom in poslovanjem Republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slovenije in Republiškega zavoda za 
socialno zavarovanje za leto 1965. 

Pri tem je treba opozoriti, da so ostala še vedno nerešena nekatera temeljna 
vprašanja, med njimi zlasti ni še uspelo realizirati nekaterih osnovnih načel 
temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju, da se namreč pravice iz pokoj- 
ninskega zavarovanja določajo v skladu z načelom delitve po delu, v skladu 
z vlaganjem v pokojninske sklade in v skladu z drugimi merili glede prispevka 
zavarovanca družbeni skupnosti. Z neustrezno prevedbo pokojnin smo ustvarili 
različne kategorije zavarovancev, ki za enak prispevek družbeni skupnosti 
uživajo zelo različne prejemke iz naslova pokojninskega zavarovanja, pri čemer 
tak različni obseg pravic ni utemeljen v nikakršnih objektivnih okoliščinah. 
Tako stanje ustvarja resen socialni in politični problem ter ruši zaupanje v 
enotnost sistema socialnega zavarovanja. Razmerje višine pokojnin do višine 
osebnega dohodka aktivno zaposlenih je v SR Sloveniji doseglo le 67,7®/», 
medtem ko znaša to razmerje v Jugoslaviji v povprečju 87,6 %. 

V Socialistični republiki Sloveniji tako pokojnine bistveno zaostajajo za 
osebnimi dohodki. Instrumenti valorizacije pokojnin so imeli v Sloveniji za 
posledico, da se to neugodno razmerje še povečuje. Sistem otroškega dodatka 
zaostaja za dejanskimi potrebami po otroškem varstvu. Skupnost socialnega 
zavarovanja SR Slovenije ni mogla s svojimi dohodki pokrivati niti izdatkov 
za tako določene prejemke upravičencev iz naslova dolgoročnega zavarovanja 
in je poslovno leto 1965 zaključila s primanjkljajem. Taka insolventnost skla- 
dov dolgoročnega zavarovanja se nadaljuje v letošnjem letu in se celo še bolj 
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zaostruje. Ob tem je treba ugotoviti, da ni potrebne usklajenosti v prizadeva- 
njih, da se izdatki socialnega zavarovanja izravnajo z dohodki. Medtem ko je 
bila skupna stopnja prispevkov za socialno zavarovanje znižana, da se podpre 
cilje gospodarske reforme, pa so bile zatem v Zvezni skupščini sprejete spre- 
membe k temeljnemu zakonu o pokojninskem zavarovanju. Na podlagi teh 
sprememb se nekaterim kategorijam zavarovancem priznajo še dodatne pravice 
in ugodnosti, ki ob znižani stopnji prispevka dodatno obremenjujejo sklade 
socialnega zavarovanja. Hkrati je zveza enostransko anulirala svoje obveznosti 
do skladov socialnega zavarovanja iz leta 1965 in 1966, ki jih ima po posebnih 
predpisih. Prav tako je treba odločno obsoditi prizadevanja delovnih organizacij 
in upravnih organov, ki svoje probleme v zvezi z delovno silo često prevračajo 
na ramena socialnega zavarovanja. Prvi ukrep za zmanjšanje števila zaposlenih 
je pogosto v tem, da poiščejo možnosti, da posamezne delavce upokoje in jim 
pri tem pomagajo, da si pridobe potrebne pogoje za upokojitev ter umetno 
zvišujejo pokojninsko osnovo. Tako stanje kategorično zahteva, da se premosti 
vsaj tekoči primanjkljaj dolgoročnega zavarovanja in da se poiščejo možnosti 
za trajno solventnost skladov tega zavarovanja. Pri tem je treba opozoriti, da 
bodo potrebni temeljiti ukrepi, ki bodo povzročili bistvene spremembe v poslo- 
vanju na vseh tistih področjih, od katerih je odvisen dotok sredstev za dolgo- 
ročno zavarovanje. Šele na taki osnovi bo mogoče začeti tudi z reševanjem 
tistih odprtih vprašanj, ki zahtevajo zvečanje pravic iz naslova socialnega zava- 
rovanja. 

Tako Skupščina SRS kot Izvršni svet, pristojni republiški upravni organi, 
organi Republiške skupnosti socialnega zavarovanja in Republiški zavod za 
socialno zavarovanje naj se pri zveznih forumih še naprej intenzivno zavze- 
majo za ustrezne sistemske spremembe v pokojninskem zavarovanju. 

Mnogi nerešeni problemi na področju invalidskega varstva terjajo, da se 
sistem tega varstva vsestransko prouči. Da bi lahko uspešneje programirali 
delo fia področju rehabilitacije invalidov, naj stalna konferenca za rehabilitacijo 
invalidov poskrbi za izdelavo podrobnejših analiz o uspehih medicinske in 
poklicne rehabilitacije ter o njeni ekonomski smotrnosti in naj informacijo o 
tem predloži Skupščini fSR Slovenije. 

Samoupravni organi zdravstvenih zavodov in Skupnosti socialnega zavaro- 
vanja ter Zavod za socialno zavarovanje si morajo tudi v bodoče prizadevati, 
da se ;bo potrošnja na področju zdravstvenega zavarovanja gibala v mejah ma- 
terialnih zmogljivosti družbe. Odločneje se je treba zavzeti za bolj smotrno 
organizacijo zdravstvene službe na širših območjih in za funkcionalno integra- 
cijo v zdravstvu. Skupnost zdravstvenih zavodov Slovenije, Republiški zdrav- 
stveni center, samoupravni organi in služba socialnega zavarovanja ter odgo- 
vorni republiški upravni organi naj vsestransko in temeljito proučijo sistem ob- 
likovanja dohodka zdravstvenih zavodov ter zavzamejo taka stališča, katerih 
realizacija bo zagotovila oblikovanje dohodka po delu in omogočila primerjavo 
potrošnje med zdravstvenimi zavodi. Socialno-zdravstveni zbor ponovno opo- 
zarja na nujnost izdelave okvirnih normativov in standardov, kar naj bo priori- 
tetni naloga Republiškega zdravstvenega centra ob sodelovanju medobčinskih 
zdravstvenih centrov in drugih strokovnjakov. 

Nova organizacija komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
je še ostreje postavila ;V ospredje problem zdravstvenega pozavarovanja, na 
katerega je Skupščina SRS že večkrat opozorila. Kriteriji pozavarovanja namreč 
ne ustrezajo, ker ne stimulirajo komunalnih skupnosti za boljše gospodarjenje 
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in ;za izboljšanje zdravstvene službe. Skupščina Republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja delavcev Slovenije naj še v tem letu sprejme ustrezne spremembe 
v sistemu zdravstvenega pozavarovanja. 

Slišali ste predlog ugotovitev in konkretnih predlogov. Začenjam razpravo. 
Ima morda kdo kake pripombe oziroma predlog za dopolnitev predloženih 
ukrepov? (Ne javi se nihče.) Če ne, ugotavljam, da se Socialno-zdravstveni žbor 
strinja s takimi ugotovitvami in predlogi. 

Tovariši poslanci, predlagam, da zdaj razpravljamo še o 5. točki dnevnega 
reda, ker imamo popoldne ob 16. uri skupno sejo s Prosvetno-kulturnim zborom. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavanje 
pogodb o izvajanju socialnega zavarovanja oseb, ki opravljajo samostojno de- 
javnost in sicer: umetnikov, filmskih umetnikov in filmskih delavcev, odvet- 
nikov, katoliških duhovnikov, duhovnikov evangeličanskega seniorata, uličnih 
prtljažnih nosačev, železniških prtljažnih nosačev in športnikov ter pogodbe 
o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja samostojnih obrtnikov 
in samostojnih gostincev. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli zadevne pogodbe, ki jih 
je Skupščini predložil republiški zavod za socialno zavarovanje, obrazložitev 
k tem pogodbam, poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlo- 
gov Socialno-zdravstvenega zbora ter poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Pred razpravo bi želela opozoriti, da naš zbor omenjene predloge pogodb 
le obravnava, jih pa ne sprejema oziroma ne daje soglasja, zato ni mogoče 
predlagati amandmaje. 

Ali želi morda predstavnik Republiškega zavoda za socialno zavarovanje 
predložene pogodbe še ustno obrazložiti? (Da.) Besedo ima dr. Bojan Spicar. 

Dr. Bojan Spicar: Tovarišice in tovariši poslanci! Nimam namena 
posebej obrazlagati pogodb, vendar bi rad opozoril na stališče, ki ga je sprejel 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov tega zbora in ki ga pred- 
laga zboru v sprejem. 

Odbor je ob obravnavi pogodb osvojil predlog gospodarske zbornice SRS, 
da bi se omogočilo pokojninsko in invalidsko zavarovanje tudi družinskim čla- 
nom obrtnikov, ki opravljajo samostojno dejavnost skupaj z zavarovancem kot 
redni in glavni poklic ne glede na to, ali imajo ustrezno strokovno izobrazbo. 
To stališče je v nasprotju z našo pozitivno zakonodajo. Tudi osebam v delovnem 
razmerju, ki so bile določen čas v delovnem razmerju po osvoboditvi oziroma 
pred osvoboditvijo, se šteje taka zaposlitev le s pogojem, da imajo za oprav- 
ljanje tega poklica ustrezno in ugotovljeno strokovno izobrazbo. Taka določba 
je tudi v temeljnem zakonu o zdravstvenem zavarovanju. Bolj logično bi bilo, 
da bi bil blažji predpis v omenjenem zakonu, kot pa v temeljnem zakonu o 
pokojninskega zavarovanja. Zaradi tega skupščina republiške skupnosti social- 
nega zavarovanja delavcev pri sklepanju pogodb ne bi mogla upoštevati ome- 
njenega stališča, kar bi bil prvi primer v dosedanji praksi in v dosedanjih od- 
nosih Skupščine SR Slovenije oziroma Socialno-zdravstvenega zbora do Re- 
publiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev. Res je, kar je tovarišica 
predsednica dejala, da stališča niso obvezna, vendar ponovno poudarjam, da bi 
bil na eni strani to prvi primer, da skupščina omenjene skupnosti ne bi upo- 
števala stališča, na drugi strani pa bi drugi pogodbeni stranki ustvaril vtis, 
da gre za nekaj, kar je prav in priporočljivo in da si socialno zavarovanje, iz 
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ne vem kakšnih razlogov, prilašča pravico, da ureja to materijo drugače, kot 
pa bi jo bilo treba urediti. Verjetno je odbor sprejel tako stališče v skrbi, da te 
osebe ne bi ostale izven zavarovanja. Vendar gre v tem primeru samo za re- 
šitev vprašanja, ali so ti družinski člani zavarovani kot aktivni zavarovanci ali 
kot družinski člani. Težko bi si bilo zamisliti, da bi bila npr. krojačeva žena, ki 
pomaga možu šivati oziroma dela to kar on, zavarovana kot samostojen obrtnik, 
čeprav nima ustrezne strokovne izobrazbe. Po sedanjih predpisih in tudi po 
pogodbi bi bila zavarovana kot družinski član. Zato bi prosil, da zbor omenje- 
nega stališča ne sprejme in nam tako olajša sklepanje pogodb. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Prosim poročevalca odbora, ali se 
lahko izjavi glede umestnosti pripombe direktorja Republiškega zavoda za so- 
cialno zavarovanje? 

Janez Vari: Tovariši poslanci! Glede na izčrpno obrazložitev direktor j a 
Republiškega zavoda za socialno zavarovanje dr. Spicarja in glede na to, da 
člani odbora niso bili obveščeni o koliziji našega stališča s temeljnim zakonom 
o zdravstvenem zavarovanju v imenu odbora umikam stališče. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Pričenjam razpravo. Prosim, da bi 
razpravljali o pogodbah po vrsti, kot so označene na dnevnem redu. Ali želi 
kdo razpravljati? Da ne bi naštevala pogodb, prosim, da tisti, ki želi razpravljati, 
sam pove, o kateri pogodbi bo razpravljal? (Ne javi se nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam opol- 
danski odmor. Seja se bo nadaljevala ob 16. -uri v tej dvorani, in sicer bosta 
6. in 7. točka dnevnega reda obravnavani na skupni seji s Prosvetno-kulturnim 
žborom. 

(Seja je bila prekinjena ob 14. uri in se je nadaljevala ob 16. uri.) 

Predsednik dr. Ruža Segedin: S predsednikom Prosvetno-kulturnega 
zbora sva se dogovorila, da bom skupno sejo Prosvetno-kulturnega in Socialno- 
zdravstvenega zbora vodila jaz. 

Začenjam skupno sejo obeh navedenih zborov Skupščine SR Slovenije. 
Skupni seji prisostvujejo predstavniki Izvršnega sveta, republiškega sekreta- 
riata za prosveto in kulturo, republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno 
varstvo, republiškega sekretariata za delo, zavoda za šolstvo SR Slovenije, 
zavoda SRS za zdravstveno varstvo, glavnega odbora SZDL Slovenije, CK 
Zveze mladine Slovenije in Zveze prijateljev mladine Slovenije. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na razpravo o var- 
stvu predšolskih otrok v Sloveniji. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli gradivo »Varstvo predšolskih otrok 
v Sloveniji«, ki sta ga Skupščini predložila zavod za šolstvo in zavod za zdrav- 
stveno varstvo SR Slovenije in katero je bilo na podlagi 80. člena začasnega 
poslovnika Socialno-zdravstvenega zbora poslano tudi Izvršnemu svetu skupaj 
z vabilom za to sejo. 

Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta obrazložiti stališče Izvršnega sveta 
k temu gradivu? (Ne.) Želita morda predstavnika predlagateljev gradiva, zavoda 
za šolstvo in zavoda za zdravstveno varstvo, še-ustno dopolniti to gradivo? (Ne.) 
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O varstvu predšolskih otrok sta na skupnih sejah razpravljala začasni, 
odbor Prosvetno-kulturnega zbora za predšolsko varstvo in začasni odbor So- 
cialno-zdravstvenega zbora za proučitev predšolskega varstva, ki sta dala. tudi: 
skupno poročilo. Ker ste to poročilo pravočasno prejeli, predlagam, da ga ne 
čitamo. Zeli morda poročevalec odbora, poslanka Vanda Škodnik, ustno dopol- 
niti poročilo? (Ne.) Potem pričenjam razpravo. K razpravi se je že prijavil 
poslanec Prosvetno-kulturnega zbora Janez Švajnoer. 

Janez Svajncer: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz gradiva, ki sta 
ga pripravila omenjena zavoda in iz skupnega poročila omenjenih začasnih 
odborov obeh zborov je čutiti vsestransko prizadevanje naše družbe, da posveti 
temu vprašanju vso pozornost. Ta prizadevnost je pomembnejša zlasti v ob- 
dobju, ko se pripravlja sprejem zakona o otroškem varstvu in o otroškem 
dodatku. 

Dovolite, da svoje misli navežem na sedanje razmere v severovzhodni Slo- 
veniji. Zdi se mi, da lahko s praktičnimi primeri najprimerneje osvetlimo 
varstvo otrok. To je področje, ki bistveno vpliva na poznejšo rast in oblikovanje 
človeka, proizvajalca in upravljalca, zaradi česar nam ne more biti vseeno, kako 
se mladi rod razvija. Nenehno se moramo spraševati, ali smo storili dovolj, ali 
smo izrabili vse možnost na sedanji stopnji našega družbenega razvoja in ali 
se vendarle nismo marsikdaj prekmalu zadovoljili z opravljenim. Ugotovitve v 
poročilu omenjenih začasnih odborov in v osnovnem gradivu so objektivne in 
tudi dovolj kritične. Navedeno je, da, se otroško varstvo ni razvijalo enakomerno 
in v skladu z družbenim razvojem ter je celo znatno zaostajalo za potrebami in 
možnostmi. V tezah za zakon o otroškem varstvu in otroškem dodatku in ugoto- 
vitvah začasnih odborov pogrešam obravnavanja za to problematiko, izredno po- 
membnega pojava, namreč odhajanja staršev v tujino. Ta pojav je v zadnjem ča- 
su bolj ali manj znan ali ne samo v naši, temveč tudi v drugih državah. Z eko- 
nomske strani je to naraven pojav in po svoje prispeva k zboljšanju ravni obča- 
nov. Drugače pa je z vzgojo otrok staršev, ki se zaposlijo v inozemstvu. Svoje 
nedoletne otroke namreč prepustijo v breme drugim,. Za ilustracijo navajam pri- 
mer iz občine Maribor-Tezno. Zaradi odhoda staršev v tujino je prizadetih 329 
družin ali blizu 500 šoloobveznih otrok, da ne omenim predšolskih otrok in 
mladoletnikov. Brez obeh roditeljev je ostalo 33 šoloobveznih otrok in 7 pred- 
šolskih otrok, med njimi so tudi dojenčki, medtem ko so matere samohranilke 
zapustile 89 otrok. Velika večina staršev navaja kot razlog odhoda v tujino 
željo po izboljšanju osebnega standarda. Zaslužiti hočejo denar za zidanje hiše, 
za avto, hladilnik, za pralni stroj, za opremo stanovanj in še kaj. Nikogar ni, 
ki bi šel v tujino dobesedno »s trebuhom za kruhom«. Le borih 9 °/o je takih, 
ki doma niso bili zaposleni. Toda pustimo* ob strani te nerazveseljive podatke 
in poglejmo, kako je z materialno oskrbo in zdravstvenim varstvom takih otrok. 
Presenetljivo je, da komaj dobra polovica staršev skrbi za svoje otroke. Po- 
šiljajo denar, obleko ali obutev. Druga polovica staršev je prepustila vso skrb 
za svoje otroke skrbnikom. To torej pomeni, da se za dobro tretjino otrok 
starši v tujini več ne zmenijo in da vsaka druga mati nima niti pismenih stikov 
s svojimi šoloobveznimi otroki. Za nekatere obolele otroke mora poskrbeti ob- 
čina, ker niso socialno zavarovani. Podobni in še hujši primeri so v občinah 
Maribor-Tezno in Ptuj ter v pomurskih občinah. Upravičeno se lahko vprašamo, 
kako se oblikuje mlada osebnost brez nežne družinske skrbi in kakšni so uspehi 
v šoli. Analiza v občini Maribor-Tabor je pokazala, da se je močno povečalo 
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število otrok, ki kažejo različne znake čustvene prizadetosti in povzročajo 
vzgojne težave. Hudo je zlasti s tistimi otroci, ki so brez obeh roditeljev ali 
brez matere. Učni uspeh se je v zadnjih šestih mesecih poslabšal skoraj pri 
polovici otrok, ki so ostali v okrnjeni družini ali so prepuščeni sami sebi. 

Res je zaposlovanje v tujini osebna stvar vsakega posameznika, vendar pa 
odhajajo naši ljudje v tujino tudi iz drugih vzrokov in ne samo iz pohlepa po 
»večji žlici«. Posledica naše malomarnosti je, da dopuščano nesorazmerno rast 
osebnega standarda in da se premalo zavestno borimo proti ekonomizaciji 
življenja za vsako ceno. V resnici imajo materialne koristi od dela v tujini 
posamezniki, družba le bremena, najbolj pa so prizadeti otroci. Naša dolžnost 
je, da o teh stvareh temeljito razmislimo in najdemo primerne rešitve. Doseči 
bi -morali vsaj to, da ljudje, ki imajo družino in otroke, ne bi smeli zapustiti 
domovine brez jamstva, da bodo za družino in otroke skrbeli enako, kot če bi 
bili doma. Lahko je prevaliti skrb in odgovornost za vzgojo otrok na družbo, 
vendar del naše družbe so tudi ljudje, ki začasno odhajajo preko meja in od 
katerih lahko zahtevamo vsaj to, da ne zanemarjajo svojih otrok. 

Iz priloženega gradiva izhaja, da je v SR Sloveniji zaposlenih 40 °/# žena. 
Ze samo to dejstvo narekuje, da bo treba čimprej odpraviti sedanje pomanj- 
kljivosti otroškega varstva. Strinjam se s poročilom začasnih odborov, da je 
treba pospešiti priprave za sprejem zveznega in republiškega zakona o otroškem 
varstvu in otroškem dodatku. Potem bo mogoče lažje reševati vrsto do sedaj 
neurejenih vprašanj, med njimi tudi vprašanje socialno ogroženih otrok. Na 
mariborskih šolah je odstotek takih otrok zelo visok (nad 10%). Na šoli 
»Franca Rozmana-Staneta« so za socialno ogrožene otroke uvedli brezplačno 
kopanje in jim s tem omogočili najosnovnejšo osebno higieno, ki je doma niso 
deležni. Nujno bi bilo treba šolam zagotoviti stalne socialne delavce. Socialno- 
varstveni organi se že nekaj let zavzemajo za to, da bi šole z vsaj 500 učenci 
dobile socialnega delavca, ki bi skrbel za varstvo otrok. V praksi pa je drugače, 
čeprav imamo dokaj jasne koncepte o centrih za socialno delo. Občina Maribor- 
Tabor ima za vse svoje območje samo enega socialnega delavca, medtem ko 
občini Maribor-Tezno in Lenart nobenega. 

Med predlogi v priloženem gradivu je na strani 13 omenjeno, da bo treba 
v naslednjem obdobju »hitreje razvijati možnosti za celodnevno bivanje otrok 
v šoli vsaj v mestih in industrijskih naseljih, da bomo zajeli 30 '°/o šolarjev«. 
Zdi se mi, da bi s sprejetjem omenjenih predlogov zožili otroško varstvo. Otro- 
škega varstva morajo biti deležni tudi otroci na podeželju. Dovolite mi, da 
navedem primer iz občine Lenart. V tej občini, ki je izrazito kmetijska, z močno 
družbeno-kmetijsko dejavnostjo, je poseben problem varstvo otrok kmečkih 
staršev ali tistih, ki so zaposleni v kmetijski zadrugi. Varstvo teh otrok je veči- 
noma takšno, kot je bilo nekoč. Starši jih pustijo zaklenjene v stanovanjih ali 
jih vzamejo s seboj na polje ali pa jih pustijo na cesti. Podobno je v radgonski 
občini. Kaj lahko ugotovimo? Ugotovimo lahko to, da bo takega otroka sprem- 
ljal vse življenje vpliv okolja v najnežnejših letih in da se bo težko vključil 
v normalno življenje. Kmečki otroci potrebujejo varstvo predvsem čez poletje. 
Morda bi lahko zanje uredili varstvo vsaj v času šolskih počitnic in za to upo- 
rabili šolske prostore. Vsekakor pa jih ne smemo zapostavljati, saj je naša 
družba dolžna skrbeti za človeka ne glede na kraj bivanja. Tako se bodo tudi 
kmečki otroci hitreje navajali na kolektivnost in se otresli nezaupljivosti, ki je 
lastna zlasti tistim v odmaknjenih krajih. Varstvo mora postati dosledno organi- 
zirana oblika družbene skrbi za prav vsakega otroka. 
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Predsedujoča dr. Ruža Š e g e d i n : Besedo ima poslanka dr. Dragica 
Grčar. . 

Dr. Dragica Grčar: V razpravi o predloženem gradivu o varstvu 
predšolskih otrok bi se omejila na tisti del, ki obravnava zdravstveno varstvo 
predšolskih otrok. Nekateri podatki so stari že nad 8 let, kar nam ne daje 
jasne slike o današnjem stanju. Varstvo dojenčkov v naši republiki je vsaj 
v centrih precej dobro razvito', tega pa ne moremo trditi za predšolske otroke. 
Umrljivost dojenčkov je v letu 1950 znašala 80,6 na 1000, v letu 1964 je padla 
na 28,1 na 1000 in s tem dosegla nivo zahodno-evropskih držav. Polovica teh 
dojenčkov umre do šestega dneva starosti zaradi škodljivih vplivov v nosečno- 
sti in po porodu. Škodljivi vplivi v nosečnosti so pri zaposlenih ženah pogosto 
zaradi nespoštovanja predpisov o zaščiti nosečnic pri delu s strani delovnih 
organizacij in zaradi nemoči (dispanzerske službe pri urejanju delovnih pogojev 
nosečnic. Umrljivost dojenčkov neporočenih mater je v Sloveniji precej višja 
od umrljivosti vseh dojenčkov skupaj. Ta podatek nas opozarja na potrebo po 
preventivnem delu s temi nosečnicami, ki se pogosto obračajo na komisije za 
odpravo plodu. Druga polovica (točno 43 °/o) umrljivih dojenčkov pa umre 
v dragem mesecu starosti. Iz tabel je razvidno, da je umrljivost največja tam, 
kjer je dispanzerska služba slabše razvita. Ta je koncentrirana in široko razvita 
predvsem v centrih, kjer je presvetijenost staršev višja, minimalno razvita pa 
je v krajih, kjer jo najbolj potrebujejo. Zato bi bilo treba zlasti temeljito prou- 
čiti sedanji program patronažne službe, ki je sedaj praktično brez strokovnega 
vodstva, koncentrirana v mestih, kjer je delo najlažje, zares ogroženi otroci in 
matere pa so brez varstva. 

Zdravstveno-prosvetno delo bi se moralo pričeti zlasti za matere, ki so 
oddaljene od zdravstvenih centrov, že v porodnišnicah. Mali predšolski otroci 
v dispanzersko službo niso zajeti, kar se tudi odraža v telesnem razvoju šolo- 
obveznih otrok. Na predlog začasnih odborov za varstvo predšolskih otrok naj 
bi se zagotovili sistematski zdravstveni pregledi tudi predšolskim otrokom. Ti 
pregledi bi pomenili korak naprej, vendar pa samo z njimi ne bomo dosegli 
uspehov, če bomo pravočasno in sproti odpravljali ugotovljene napake. Iz po- 
datkov vidimo, da se je s sistematskimi pregledi šolskih otrok ugotovilo, da ima 
velik odstotek otrok slabo telesno držo, deformacijo stopal itd. 

S podatki iz območja Zdravstvenega doma Ljubljana-Moste-Polje — sem 
poslanec na tem območju, ki je v gradivu omenjeno, — želim dokazati, kako se 
s sistematičnim delom vidno spreminja zdravstveno stanje otrok. Podatek je 
dan samo za zobozdravstveno varstvo, kjer so uspehi res opazni. Žal pa ni 
podatkov o tem, da je na istem območju veliko otrok, ki so slabo razviti, slabo 
hranjeni, imajo slabo držo itd. Vse te otroke imamo evidentirane, nimamo pa 
na območju osmih šol z okoli 3000 učenci niti ene šolske telovadnice, kjer bi 
vsaj za silo lahko popravili te hibe s korektivno gimnastiko-. Menim, da ni 
dovolj dejstva samo ugotavljati, temveč je nujno za preprečevanje in odprav- 
ljanje le-teh nekaj storiti. 

Duševni negi otrok smo posvečali premalo pozornosti in s tem v zvezi 
ustanavljanju vzgojno-varstvenih ustanov, kjer bi skrbeli za pravilen duševen 
razvoj otrok vseh starostnih obdobij. Morali bi storiti nekaj tudi za zatiranje 
alkoholizma, saj vemo, kakšno škodo naredi kronični alkoholik družini oziroma 
otrokom. Zato bi bilo nujno razpravljati o uvedbi obveznega zdravljenja alko- 
holikov. 
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Predsedujoča dr. Ruža Segedin: Prosim, da bi poslanci v nadaljnji 
razpravi zajeli tudi predlog sklepov, ki sta jih pripravila oba začasna odbora, 
da ne bi posebej razpravljali še o sklepih. 

Zeli še kdo razpravljati? Prosim, besedo ima poslanka Anica Manfreda. 

Anica Manfreda: Tovarišice in tovariši poslanci! Razvoj otroškega 
varstva v naši občini ni potekal skladno z gospodarskim napredkom in potre- 
bami občanov. Hitro se veča število zaposlenih, v zadnjih letih pa posebno 
narašča zaposlovanje ženske delovne sile. 

Socializem priznava ženo kot enakovrednega člana, čigar prisotnost na vseh 
področjih družbenega življenja je potrebna in dragocena. Od skupno 5 043 
zaposlenih je v občini Zagorje 1 650 ali 32,91 %> žena. Število zaposlenih žena 
je pri nas v zadnjih 3 letih naraslo za 4,91 ®/o. V tem številu pa-niso upoštevane 
žene, ki so zaposlene izven naše občine. Kapacitete vzgojno-varstvenih zavodov 
pa so ostale v glavnem neizpremenjene, razen novega oddelka pri osnovni šoli 
Izlake. V 4 varstveno-vzgojnih zavodih je prostora za 165 otrok, vendar je v njih 
220 otrok, od katerih je 112 mater zaposlenih. 

Iz gornjih podatkov bi lahko sklepali, da prevladujejo otroci, katerih ma- 
tere niso zaposlene in da ni problemov. Resnično stanje v občini pa je dru- 
gačno, ker je precej taktih družin, katerih otroci so varovani po starih starših, 
torej prevladuje individualno otroško varstvo. Na drugi strani pa je pri šte- 
vilnih družinah problem v tem, da se matere kot gospodinje ne morejo po- 
svečati vzgoji otrok v dovoljni meri. Prevladuje težnja, da se v organizirano 
otroško varstvo vključi čim več otrok, predvsem otroke s slabo vzgojo, otroke 
iz neurejenih družin in težje vzgojno zanemarjene otroke. Večjo zasedenost 
kapacitet kot so zmogljivosti povzročajo tudi urejeni starši, ki cenijo kvali- 
tetnejšo kolektivno izobraževalno vzgojo predšolskih otrok v vzgojno-varstve- 
nih zavodih. Iz navedenih razlogov so kapacitete v teh zavodih premajhne za 
vse vrste otroškega varstva. Še bolj pomanjkljivi pa so poslovni prostori in 
oprema, ker so vsi oddelki nastanjeni v zasilnih prostorih, kjer otroci nimajo 
popolne prehrane, temveč prejemajo samo mlečno malico. Za bolj nazoren 
prikaz sedanjega stanja naj služi podatek, da bi samo za obvezno vključitev 
zadnjih letnikov v vzgojno-varstvene zavode potrebovali 591 mest, ker imamo 
v naši občini toliko otrok v starosti od 5 do 7 let. Z namenom, da bi dosegli 
vsaj delen napredek na področju otroškega varstva, je bilo doslej izvedenih 
že več akcij pristojnih forumov in delovnih organizacij, ki zaposlujejo večje 
število ženske delovne sile. Stalno pa skrbita za napredek na tem področju 
družbena organa, svet za šolstvo in svet za varstvo družine pri skupščini občine 
Zagorje. Sprejeta so bila tudi številna priporočila, vendar nismo napredovali 
niti toliko, da bi lahko napravili dolgoročen program razvoja otroškega varstva, 
to pa predvsem zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 

Potrebna in važna oblika otroškega varstva je patronažna zdravstvena 
služba, ki dela v okviru dispanzerjev in posvetovalnic. Nadzorovala naj bi vse 
otroke od rojstva do vstopa v šolo. Terenski zdravstveni delavci naj bi p>o 
delavskih univerzah prirejali predavanja o zdravi prehrani otrok in pravilni 
prehrani družine. Predavanja bi bila najbolj potrebna v okoliških vaseh. 

Na zadnjem občnem zboru medicinskih sester v Ljubljani je bilo slišati, 
da v raznih krajih Slovenije ukinjajo to vrsto zdravstvene dejavnosti. Menim, 
da ni namen reforme, da se ukinjajo dejavnosti kot je patronažna služba, ka- 
tere rezultati sicer niso takoj opazni, so pa zato trajni. 
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Neposredno povezano z neurejenostjo otroškega varstva je tudi vprašanje 
splavov. V zasavju je vsa leta naraščalo število splavov in je doseglo višek 
leta 1964, ko je bilo registriranih 576 splavov. V prvem letu delovanja komisije 
za dovolitev splavov je večina prosilk utemeljevala svojo zahtevo s slabimi 
stanovanjskimi razmerami. Iz tega razloga je zadnja leta vedno manj prošenj, 
narašča pa število prošenj zaradi neurejenih socialnoekonomskih razmer. Šte- 
vilo teh primerov se je povečalo od 88 v letu 1960 na 240 v letu 1965. Med 
neurejene socialno-ekonomske razmere pa spada tudi otroško varstvo. Po eni 
strani je otroško varstvo neurejeno zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, po 
drugi strani pa stroški za splav naraščajo iz leta v leto. Tako so znašali ti 
stroški v letu 1964 v Zasavju 21 500 000 S din, v letu 1965 pa že okoli 40 000 000 
S din. Poleg velikih finančnih stroškov pa nastaja zaradi splava velika škoda 
na zdravju žene — delavke, ki daje družbi proizvode svojega dela. Neurejene 
razmere za materinstvo otežkočajo ženi napredovanje v poklicu, jo odtegujejo 
od strokovnega usposabljanja itd. 

Če je poklicno delo osnova družbenega položaja žene, a rojevanje otrok 
življenjskega pomena za družbo, ne moremo dopustiti, da bi ta dvojna vloga 
žene padla pod vpliv neurejenih materinskih razmer. Zaradi tega imajo žene 
polno pravico, da jim družba ob porodu in po porodu pomaga, jih podpira in 
zanje vsestransko skrbi. 

Predsedujoča dr. Ruža Segedin: Besedo ima poslanka Breda Moschl. 

Breda Moschl: Tovarišica predsednica, tovarišioe in tovariši poslanci! 
Današnja razprava o otroškem varstvu se uvršča v vrsto razprav o tej temi na 
raznih sejah in konferencah, v krajevnih skupnostih in občinah, pa vse tja do 
razprav na nedavnem VI. kongresu Socialistične zveze delovnega ljudstva Jugo- 
slavije. 

S sprejetjem zakona o otroškem varstvu in otroškem dodatku bo tej izredno 
pomembni vzgojni veji dana končno še pravna podlaga. Prav je, da slednjič 
preidemo od širokih obravnav k ukrepom, od besed k dejanjem. Sedanje stanje 
v našem otroškem varstvu je namreč vse prej kot razveseljujoče in nam ne 
more biti v čast. V prvi polovici preteklega leta smo, po predloženih podatkih, 
imeli v organiziranem varstvu komaj 6,2 %> predšolskih otrok do 6 let starosti. 
To je seveda povprečje, odstopanja navzdol pa so še slabša, saj nekatere 
občine vzgojno-varstvenih oddelkov sploh niso imele ali pa so imele zajetih 
v varstvo komaj 0,2 do 0,5 "/o otrok. 

Nekje sem zasledila, da smo glede otroškega varstva na dnu evropske 
lestvice, skupaj z Albanijo. To najbrž drži, saj je bilo zajetih na primer 
leta 1962 v ustanovah za predšolsko vzgojo v Bolgariji 58,6 %> in v Franciji 
60 '°/o predšolskih otrok. Znatno sta nas torej prehitela tako Vzhod kot Zahod. 
Pri nas se glede tega še najbolje uvršča občina Ljubljana-Center, pa še tu je 
v varstvo zajetih komaj 13'°/o otrok. 

V gradivu o varstvu predšolskih otrok so na 15 strani lepo opisane naloge 
za vsestranski napredek predšolskega otroka. Toda možnosti za uresničevanje 
teh, lepo zastavljenih nalog, so dane le majhnemu številu slovenskih otrok. 
Skoraj bi lahko rekli, izbrancem. Ko berem misli, da si otrok v svoji predšolski 
dobi »bogati svoj besedni zaklad, pridobiva in razvija miselne sposobnosti, 
čustva in čut za lepoto, oblikuje svoj značaj, osvaja moralne norme, pridobi 
osnovne delovne sposobnosti, se privaja na organizirano delo in učenje, se 
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navadi kulturnega in socialnega obnašanja«, imam hkrati pred očmi otroka, 
kakršnega (dobivamo vsako leto v prvi razred iz podpohorskih domov, brez 
osnovnih delovnih sposobnosti, brez kulturnega in socialnega obnašanja, s sla- 
bim besednim zakladom, slabo oblečene, mnogokrat preplašene, z odporom 
do šole sploh itd. Njihova družinska vzgoja je nezadovoljiva, enostranska, tudi 
napačna. Organizirane predšolske vzgoje pa ni. Tako so ti podeželski otroci, 
seveda pa tudi mnogi v mestih, ki niso bili deležni organiziranega predšol- 
skega varstva, že od vsega začetka šolanja v diskriminiranem položaju. Po- 
časneje se vključujejo v učno delo v razredu in v razredni kolektiv. 

Najboljša rešitev, vsaj v sedanjih materialnih in kadrovskih pogojih bi bili 
predšolski oddelki v osnovnih šolah, vsaj za zadnji predšolski letnik, kar pred- 
videva tudi predloženo gradivo in kar se ponekod že izvaja. Osnovna šola, kot 
osnovna izobraževalna ustanova v kraju, bi verjetno marsikje glede na razpo- 
ložljive prostore, organizacijsko in kadrovsko, zmogla tak oddelek. Menim, da 
je bilo za tako rešitev premalo pobud zlasti od ustreznih občinskih svetov in 
zavodov za prosvetno-pedagoško službo. Šole se same od sebe ne lotevajo rade 
novosti, zlasti še, ker je vsak tak korak združen s prosjačenjem za dodatna 
finančna sredstva. Če pa bi uvajanje takih predšolskih oddelkov potekalo orga- 
nizirano, bi jih bilo lažje vpeljati. Njihova potreba je več kot očitna, 

Druga oblika varstva otrok je tako imenovano celodnevno bivanje učencev 
v šoli. Tudi ta način varstva si že precej pogumno utira pot na naših šolah. 
S tem, da sprejema šola učence pod svojo streho tudi takrat, ko nimajo pouka, 
v njihovem prostem času, omogoča učenje tistim učencem, ki doma nimajo^ ustrez^ 
nih pogojev za to. Posebej je taka varstvena oblika pomembna za učence, ki 
so socialno in čustveno prizadeti, brez domače družinske topline in urejenosti. 
Njim postaja šola drugi dom in opravlja na ta način še dodatno, toda zelo 
pomebno vzgojno funkcijo. Šola pa ne skrbi le za otrokovo učenje, kajti s tem 
bi ga preveč obremenila. Varstvo mora organizirati tako, da se menjavata 
učenje in zabava, dolžnosti in prosti čas. Kajpak, nastopa pri vsem tem obilica 
ovir. Pri dvoizmenskem pouku je stiska za prostor. Primanjkuje sredstev za 
večje investicije, zato je glavni dnevni prostor še vedno učilnica. Zaradi več- 
letnega zanemarjanja resnega učnega dela, tudi varstveni oddelek ne more 
delati čudežev in marsikje uspehi niso takoj vidni, zlasti še, če prevladuje 
na šoli ali v okolju mnenje, da naj bi varstveni oddelek bil namenjen le poprav- 
ljanju negativnih ocen. Njegov namen pa je mnogo širši. Vzgojni kader za delo 
v teh oddelkih nima izkušenj, delo pa je veliko težavnejše kot v razredu in 
zahteva izkušenega vzgojitelja. Oblike dela so pestre, kajti menjavati se morajo 
učenje, rekreacija in interesne dejavnosti. Starši so na ta način razbremenjeni, 
saj so prevrgli breme vzgoje, skoraj za ves dan, na šolo. Toda otrok je vendarle 
njihov. Šola jih je sicer razbremenila, ni pa prevzela nase vse odgovornosti za 
otroka. Tam, kjer domače ljubezni in tudi odgovornosti ni, pa jo je šola vsaj 
delno nadomestila. 

Vzgojno-varstvenih oddelkov, v obliki celodnevnega bivanja otrok v šoli 
je vsako leto več. Izkušnje teh oddelkov bodo dragocene vsem, ki se bodo 
odločali zanje. Naloga širše družbene skupnosti je, da taka prizadevanja šol 
vseskozi podpre. 

Tretja oblika, o kateri je v predloženem gradivu malo govora, so otroška 
igrišča, oziroma organizirano vzgojno varstvo na njih. Takih igrišč imamo 
zelo malo, medtem ko so nas marsikje v tujini daleč prehiteli. Pri nas bi se 
morale zavzeti za organizirana otroška igrišča predvsem obstoječe vzgojno- 
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varstvene ustanove in to ne le za svoje stalne oskrbovance, temveč tudi za druge 
otroke. Tam, kjer teh ustanov ni, bi morale biti krajevne skupnosti vztrajnejši 
pobudnik za taka igrišča. Namesto, da otroke prepuščamo cesti ali neurejenim 
dvoriščem, jim dajmo primeren prostor za igranje, ki je nujni sestavni del 
otrokovega življenja. Naj nam ne bo žal sredstev, ki bi jih vložili tudi v takšne 
oblike otroškega varstva. Današnja razprava pa naj ne bo samo ena izmed 
razprav o otroškem varstvu, temveč naj predstavlja korak naprej za realizacijo 
teh razprav. 

Predsedujoča 'dr. Ruža S e g e d i in : Hvala. Ali želi morda še kdo razprav- 
ljati o predloženih sklepih? Prosim. Besedo ima Zofka Kodrič, poslanka Prosvet- 
no-kulturnega zbora. 

Zofka Kodrič: Spoštovana tovarišica predsednica, spoštovani tovari- 
šice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da povem nekaj misli in želja pred spre- 
jetjem zakona o otroškem varstvu in otroškem dodatku. Pričakujem, da bo z 
novim zakonom o otroškem varstvu in otroškem dodatku storjen korak naprej 
v razvoju otroškega varstva. Zato se zavzemam za financiranje varstva otrok 
preko družbenih skladov v okviru občin in za to, da se za odmero otroškega 
dodatka določi cenzus za vse starše, ne glede na to, iz katere dejavnosti dobi- 
vajo presežek dopolnilnih družinskih sredstev. Predšolsko vzgojo bi morali 
bolj sistematično razvijati tudi v zaostalih krajih, če hočemo pomagati otrokom 
do poklica in delovne usposobljenosti. Otroci, ki niso bih vključeni v predšol- 
ske ustanove, ostajajo v osnovni šoli dolgo časa socialno neprilagojeni, imajo 
pomanjkljivo razvit govor ter navadno traja mesece, da se njihove umske spo- 
sobnosti in delovne navade uskladijo z drugimi učenci. Nujno je, da se učencem 
omogoči enak status v prvem razredu osnovne šole, na osnovi kar najbolj 
dognane potrebne telesne in duševne zrelosti za šolo, k čemur naj vsekakor 
prispevajo predšolske ustanove. 

Pomanjkljiva predšolska vzgoja vsekakor vpliva na slab uspeh otrok v 
osnovnih šolah, v nekaterih občinah npr. samo 50 °/o učencev uspešno zaključi 
osnovno šolanje. Nerazvite občine vlagajo velika sredstva v vzgojo in izobra- 
ževanje predšolskih in šolskih otrok, ta sredstva pa se obrestujejo predvsem 
razvitim občinam, ki lahko zaposlujejo delovno silo. 

Pri dodeljevanju republiških dotacij za otroško varstvo v bodoče bi morali 
upoštevati predvsem strukturo prebivalstva, saj imajo nekatere manj razvite 
občine dvakrat toliko otrdk kot razvitejše. Hvala lepa! 

Presedujoča dr. Ruža Šegedin : Besedo želi tovarišica Truda Zoher, 
poslanka Prosvetno-kulturnega zbora. 

Truda Zoher : Tovarišice in tovariši poslanci! Varstvena dejavnost 
predšolskih otrok se danes pridružuje osrednjim družbenim problemom, tako 
pravi gradivo o varstvu predšolskih otrok, ki smo ga prejeli za današnjo 
razpravo obeh zborov. Sem pa mnenja, da bi bilo potrebno posebej poudariti, 
da je ta zvrst družbene skrbi v tesni medsebojni vzročno-posledični odvisnosti 
s samim gospodarstvom. Ta tesna medsebojna povezanost izhaja iz nove vloge, 
ki jo ima 'danes družina. Klasična oblika družine vedno bolj odmira, saj podatki, 
ki so nam na razpolago, to dovolj prepričljivo dokazujejo. Ne smemo torej 
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prezreti, da je v Sloveniji že 40 %> žena zaposlenih, da je ženska v celotni 
delovni sili zastopana že s 50 ^/o, da pa imamo le 6,2 °/o otrok, zajetih v varstvo. 
Družina ob današnji strukturi in funkciji prav gotovo ne more sama zadostiti 
vsem potrebam otroškega varstva, katero združuje socialno-zdravstvene vzgojno- 
izobraževalne dejavnosti. Ker pa je hkrati varstvo otrok problem, ki je v naj- 
tesnejši zvezi z gospodarstvom, se vprašam, kako naj bosta starša, ki sta razpeta 
med skrbjo za otroke, ki sta jih ob odhodu na delo pustila brez ustreznega 
varstva, in skrbjo za dosego čim večje storilnosti oziroma čim večjega osebnega 
dohodka, dobra vzgojiteljica, delavca in samoupravljalca. Zavedati se moramo, 
da je pravočasno in pravilno reševanje problematike predšolskih otrok uspeš- 
nejše in cenejše. Kar je v tej dobi zamujeno, se kasnje s težavo popravlja ali 
pa sploh ne popravi. Zato je odločilnega pomena pravočasna skrb in prizade- 
vanje za zdravje, vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok. Se lažje se bomo 
odločili za pospešeno razvijanje te družbene dejavnosti, če bomo upoštevali 
dejstvo, kako negativno vpliva na delavca pri delu stalna skrb, kaj je z njego- 
vim otrokom, ki ga je pustil v nezadostnem varstvu. Ah ne bomo tudi lažje, 
prej in ceneje uspeli v naših reformnih prizadevanjih, če bomo tej zvrsti 
družbene dejavnosti dali več podpore kot doslej. 

V predloženem gradivu je omenjeno, da je v letu 1945 prišlo do določenega 
zastoja. Čeprav so o tej problematiki bila v Skupščini SR Slovenije že zavzeta 
pozitivna stališča, menim, da lahko glasno povemo, da so komune doslej pre- 
malo storile za predšolske otroke in da je zato treba v bodoče varstvo predšol- 
skih otrok obravnavati kot prednostno' dejavnost. Le s tako usmeritvijo lahko 
pričakujemo vsestranske koristi, odpravili bomo visoko število nezgod pri delu, 
kurativo bo zamenjela preventiva, pravočasno se bo začelo z vzgojnim izobra- 
ževalnim delom in delavec bo dosegal večjo produktivnost. Tako bomo z 
ureditvijo te dejavnosti dali svoj prispevek k intenzivnejšemu gospodarjenju. 

Oba začasna odbora za varstvo otrok sta sprejela sklepe, ki so k današnjemu 
gradivu priloženi. Oba odbora sta to problematiko obravnavala na enem delov- 
nem sestanku in na dveh sejah. Prispevala bi še nekaj misli k 5. sklepu, ki na 
3. strani obvezuje pristojne organe, naj proučijo, če sedanji sistem šolanja vzgo- 
jiteljev ustreza potrebam sodobnega varstva in vzgoje predšolskih otrok. Če- 
prav vseh predlaganih sklepov ni treba posebej utemeljevati, želim omenjeni 
sklep podrobneje utemeljiti. Za razvoj sleherne dejavnosti so potrebni tako 
materialni kot kadrovski pogoji. Pereč problem na področjih varstva otrok pa 
je še posebej vzgojiteljski kader. Na tem področju je zaposleno veliko laične 
delovne sile, ki v pedagoškem pogledu vse prej kot ustreza. 

V Sloveniji imamo samo dve vzgojiteljski šoli. Eno v Ljubljani, drugo v 
Mariboru. Kader, ki ga ti dve šoli dajeta, niti zdaleč ne more kriti potreb. 
Kot primer, kako zelo potrebujemo vzgojiteljski kader, bi navedla izjavo ravna- 
teljice vzgojiteljske šole v Mariboru, ki pravi: »Vsa 'dekleta so bila razporejena 
na delovna mesta še preden so uspešno opravila zaključni diplomski izpit; na 
šolo so prihajale ponudbe ne samo iz Štajerske, temveč s Primorske in s Po- 
murja; število 80 absolventov in diplomantov letno, še zdaleč ne more kriti 
potreb.« Ce je stanje torej tako, potem menim, da moramo do neke mere upošte- 
vati, če se smem tako izraziti, tržni činitelj. Saj vendar izobražujemo mladino 
za potrebe gospodarstva in družbenih služb. V takih primerih se ni težko odlo- 
čiti in najti sredstva za širjenje materialne osnove, ker za take odločitve niso 
potrebne neke daljše časovne analize, saj sami vidimo, da je omenjeni kader 
razgrabljen še preden konča šolo-. 
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Drugo pa je vprašanje stopnje izobrazbe vzgojiteljskega kadra. Od vzgo- 
jitelja zahtevamo vedno več, stopnja srednje izobrazbe ne zadostuje več in 
razvoj vse bolj uveljavlja zahtevo, da se raven njegove izobrazbe dvigne na 
še višjo stopnjo. Čeprav so tu še drugi predstavniki, so še bolj poklicani, da 
utemeljijo omenjeno potrebo po tem, da bi vzgojitelji morali imeti višjo stopnjo 
izobrazbe, sem načela to vprašanje zaradi tega, ker sem večkrat slišala prigovor 
češ, čemu je potrebno, da ima vzgojitelj višjo izobrazbo, ko pa ima opravka z 
»otrokom« torej s predšolskim otrokom, za kar ne potrebuje veliko znanja in 
mu zato zadostuje srednja izobrazba. Zavedati se moramo, da se od vzgojitelja 
danes veliko zahteva. On mora človeka vzgojiti, on je tisti, ki polaga temelje, 
na katerih kasneje učitelj gradi. Verjetno bi bili sedanji učni rezultati v osnovni 
šoli drugačni kot so, če bi ta zvrst družbene dejavnosti bila urejena. Danes 
uspešno konča osnovno šolo le 64 % učencev. Prepričana sem, da bi ta odstotek 
v trenutku narastel, če bi bilo varstvo otrok urejeno. Če bi pohorski otrok, 
ki ga je omenila tovarišica pred menoj, živel v urejenih razmerah, bi bilo delo 
kasneje v šoli veliko uspešnejše. Delo vzgojitelja namreč ni samo v tem, da 
otroka nauči ndkaj veščin, vzgojitelj mora imeti stike tudi s starši, jim dajati 
potrebne nasvete, mora biti dober pedagog, razen tega pa mora sodelovati še 
v raznih organizacijah. Od njega se zahteva širše obzorje, zato mora zavzemati 
v družbi položaj, ki je enako vreden učitelju osnovne šole. Kakšen pa naj bo 
bodoči šolski sistem, ali bomo imeli štiriletno vzgojiteljsko šolo z možnostjo 
nadaljevati študij na višji stopnji v okviru pedagoške akademije, ali pa šest- 
letno vzgojiteljsko šolo, to je stvar strokovnih služb. Želim samo poudariti, da 
je stališče, po katerem vzgojitelju ni potrebna višja izobrazba, škodljivo in 
bi zato želela, da smo si vsaj glede tega mi enotni. 

Predsedujoča dr. Ruža Šegedin: Prosim, želi še kdo razpravljati? 
(Ne javi se nihče.) Če ne, potem zaključujem razpravo in vprašam poslance 
obeh zborov, ali se strinjajo s tako predloženimi sklepi, kot sta jih pripravila 
oba odbora, ali pa ima morda k njim kdo kako pripombo? (Ne javi se nihče.) 
Če ne, menim, da sta oba zbora soglasno sprejela predložene sklepe o varstvu 
predšolskih otrok. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predhodno raz- 
pravo o zakonski ureditvi otroškega varstva in otroškega dodatka. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli teze za republiški zakon 
o otroškem varstvu in otroškem dodatku z informacijo o otroškem varstvu v 
SR Sloveniji in z oceno izdatkov za otroško varstvo, predosnutek splošnega 
zakona o otroškem varstvu in družinskem dodatku ter poročilo začasnih odborov 
obeh zborov. Osnovno gradivo, ki so ga Skupščini predložili republiški sekre- 
tariat za zdravstvo in socialno varstvo, republiški sekretariat za 'delo, in repu- 
bliški sekretariat za prosveto in kulturo, je bilo poslano tudi Izvršnemu svetu 
skupaj z vabilom za to sejo. Želi morda predstavnik Izvršnega sveta dodatno 
pojasniti stališče Izvršnega sveta k temu gradivu? Prosim. Besedo ima tovari- 
šica Zora Tomič. 

Zora Tomič: Tovarišice in tovariši poslanci! V dosedanjem razvoju 
otroškega varstva sta se pokazali dve osnovni značilnosti. To področje je bilo 
do neke mere prepuščeno subjektivni presoji oziroma spoznanju o nujnosti in 
potrebnosti razvoja te dejavnosti kot nujnega elementa družbenega in eko- 
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nomskega razvoja. Otroško varstvo je bilo obravnavano bolj kot oblika razbre- 
menitve družine pri vzgoji in varstvu otrok, manj pa kot celoten sistem družbe- 
ne skrbi za mlado generacijo, kot element v regeneraciji družbe pa tudi kot 
element intenzifikacije gospodarstva. Zaradi tega to področje ni bilo vključeno 
v trdnejši sistem organizacije in financiranja. Stihijnost in le občasna parcialna 
programska usmerjenost ni nikogar obvezovala za reševanje prioritetnih pro- 
blemov na podlagi analize potreb, nasprotno, vodila je k neracionalni potrošnji 
sredstev in k nezadostni učinkovitosti družbene akcije, kar nam kaže vrsta 
kazalcev, ki so nanizani v informaciji o otroškem varstvu v SR Sloveniji in ste 
jih že danes navajali v razpravi. Odnos družbe kot celote do razvoja otroškega 
varstva pa ni samo stvar deklariranih načel o skrbi za mlado generacijo. Na 
obseg in intenzivnost te skrbi vpliva vrsta objektivnih dejavnikov, ki jih 
moramo upoštevati. Med te prav gotovo štejemo zaposlenost prebivalstva — 
zlasti zaposlenost žensk; stopnjo urbanizacije področja bivanja, razvitost potreb 
otrok in družin, pa tudi osebnega standarda, razvitost ekonomskih dejavnosti 
družbenih služb -ter demografsko situacijo. Zato se ob zakonskem reguliranju 
tega področja postavljajo trije osnovni problemi: 

—• kako zagotoviti družbeno skrb za mlado generacijo nasploh; 
— kako zagotoviti skladen razvoj tega področja z drugimi področji družbe- 

nega življenja glede na objektivne potrebe in možnosti; 
— kako do največje možne mere upoštevati druge objektivne faktorje, ki 

vplivajo na družbeno skrb za mlado generacijo. 
Razprava o predosnutku zveznega zakona o otroškem varstvu in otroškem 

dodatku, ki gre h kraju, je na svojstven način odgovorila na ta vprašanja. 
Zvezni zakon naj ne bo le po imenu, temveč tudi po vsebini splošni zakon v 
skladu s 120. členom ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije. 
Vsebuje naj le splošna načela: določi naj pojem otroškega varstva in otroškega 
dodatka, vire financiranja s pooblastilom republikam, da predpišejo dodatne 
prispevke glede na krog upravičencev, način upravljanja s sredstvi, minimalni 
krog upravičencev in minimalne pogoje za pridobitev pravic, s čimer bo 
zagotovljena enotna obveznost jugoslovanske družbene skupnosti za mlado gene- 
racijo. Ta načela je treba konkretizirati v republiških zakonih, ki morajo upošte- 
vati vpliv drugih objektivnih faktorjev na tem področju. V tezah za republiški 
zakon o otroškem varstvu in otroškem dodatku smo poskušali upoštevati speci- 
fičnost naše republike na tem področju, ustreznega republiškega zakona pa 
ne bi mogli sprejeti, ker bi nas splošni zakon, kot je bil predlagan v federaciji, 
pri tem oviral. 

V dosedanjih razpravah se je vedno znova zastavljalo vprašanje, zakaj je 
v zveznem zakonu govora o družinskem dodatku, ker ta termin ne ustreza 
namenu te družbene pomoči. Dodatek namreč ni namenjen izboljšanju eko- 
nomskega položaja družin z otroki, temveč je denarna družbena pomoč za vzgojo 
in vzrejo otroka, ki se realizira v družini, če pa ta ne opravlja svojih funkcij 
ali je ni, pa tudi drugje. Torej je termin »družinski dodatek« preskromen. 
Neustrezna opredelitev dodatka ima za posledice opredelitev družinskega do- 
datka kot predmeta socialnega zavarovanja, s tem pa se onemogoča, da bi 
republike skladno s specifičnimi pogoji razširile krog upravičencev in uvedle 
dodatne vire financiranja. Vprašanja upravljanja s sredstvi določanja virov 
financiranja oziroma stopnje prispevka ter oblikovanja teh sredstev v sklade 
bodisi republiške ali občinske naj bi zato zvezni zakon urejal le splošno; ta 
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vprašanja naj podrobneje ureja republika na podlagi zveznega pooblastila. 
Tako najbrž ni nujno, da ostane upravljanje s temi sredstvi v samoupravnem 
sistemu socialnega zavarovanja, ampak bi lahko upravljal zlasti tista sredstva, 
ki so namenjena razvoju otroškega varstva, ustrezen družbeni organ, ki bi lahko 
imel v skladu z našim pravnim sistemom mnogo širšo funkcijo kot samo uprav- 
ljanje s sredstvi. 

Na ta vprašanja smo poskušali odgovoriti na podlagi analize otroškega 
varstva v SR Sloveniji, konzultacij z družbenimi in političnimi organizacijami 
ter občinskimi skupščinami o tezah za republiški zakon in zato pripravili tudi 
variantne rešitve. Javna razprava o tezah naj bi pokazala ne le to, katera 
stališča prevladujejo, temveč tudi zrelo presojo družbene in ekonomske ute- 
meljenosti zakonsko začrtanega razvoja. Na vas je danes, da presodite, ali so 
teze zrele za javno razpravo in ali nam bodo dale odgovore na vprašanja, ki 
jih postavljamo. 

Predsedujoča dr. Ruža šege d in: Želijo morda predlagatelji gradiva 
dati še dodatno obrazložitev? (Ne.) Poročilo obeh odborov ste sprejeli in tudi 
njihovo mnenje. Pričenjam razpravo. Besedo ima poslanec Ludvik Simonič. 

Ludvik Simonič: Tovarišice in tovariši! Realizacija stališč v tezah 
za zakon o otroškem varstvu in otroškem dodatku ter poročilu začasnih odborov 
omogoča možnosti hitrejšega reševanja tako važnega vprašanja, kot je varstvo 
otroka. 

Vsa dosedanja prizadevanja v naši Skupščini kot tudi v občinah niso imela 
zaželenih rezultatov. Pokazalo se je namreč, da se priporočila Skupščine niso 
izvajala zaradi neusklajenih možnosti s hotenji, pa tudi zaradi podcenjevanja 
vzgoje mladine s strani odgovornih posameznikov in roditeljev. Zelo radi 
poudarjamo, da je osnovni nosilec našega materialnega in duhovnega razvoja 
človek. V zadnjem času veliko razpravljamo o reformi v gospodarstvu. Ne 
ustvarjamo pa hkrati pogojev za reformo človeka. Ce jo moramo kje začeti, 
jo moramo pri najmlajših, toda ne deklarativno<, temveč konJkretno s programi- 
ran jem varstva in vzgoje vseh otrok. Menim, da lahko z omenjenim zakonom 
v pripravi pospešeno urejamo varstvo otroka in v kratkem času dosežemo 
določen napredek. Vendar se motimo, če menimo, da bodo stalni viri sredstev, 
ki jih predvidevajo teze zakona, rešili vse probleme. Sredstva so samo eden 
izmed važnih pogojev, ne pa vsi. Potrebno bo tudi organizacijsko uskladiti 
varstvo kot celoto, to je, uskladiti samo organizacijo varstva, kadre, zdravstveno 
nego, učne programe, socialno delo itd. Tako bi novi zakon moral rešiti tudi 
nekatera organizacijska vprašanja. S tem v zvezi pa se postavlja vprašanje, ali 
bomo v okviru sklada le financirali otroško varstvo, ali tudi konkretno orga- 
nizirali celotno izvajanje varstva. V primeru, da se bodo ustanovili komunalni 
skladi za otroško varstvo, bo potrebno temu primerno tudi organizirati izva- 
janje varstva. Morda bi lahko to nalogo v celoti prevzelo šolstvo. Odločiti se 
bo treba za rešitev, ki bo učinkovita in poceni. 

Glede samih sredstev, predložene teze pravilno predvidevajo stalni vir 
sredstev iz dohodka zaposlenih in iz drugih virov, ki se naj, po predlogu začas- 
nega odbora, stekajo v komunalni sklad za otroško varstvo. Mnenje, da se naj 
sredstva za otroško varstvo zbirajo v republiškem skladu, češ da bi tako lažje 
razvijali varstvo v zaostalih krajih, je iz stališča manj razvitih krajev sicer v 



256 Socialno-zdravstveni zbor 

redu, vendar bi s tem dušili iniciativo in samoupravne pravice občanov v 
komuni. Povsem drugače pa je s skladom za otroški dodatek, ki ima v glavnem 
administrativni značaj in je pravilno, da je republiški. 

Glede otroškega dodatka je bilo pri nas izraženo mnenje, naj otroški doda- 
tek sprejemajo vsi zaposleni, kolikor ne bi to preveč obremenilo sklada tako, 
da bi se' zmanjšala sredstva za otroško varstvo. Morda bi bilo bolj primerno, 
da se za zaposlene, ki imajo velik katastrski dohodek, le predvidijo določene 
omejitve. Vsekakor pa bi morali prejemati otroški dodatek še matere samo- 
hranilke, začasno brezposelni in rejniki, ne glede na premoženjsko stanje. 

Da bi lahko sprejeli zakon, ki bi se čimbolj približal ekonomskim možno- 
stim in bil hkrati odraz potreb na današnji stopnji družbenega razvoja, bi 
morali zainteresirati vse pristojne forume v občini za ustrezno vrednotenje 
vzgoje in varstva otrok. V Novem mestu so se predstavniki občinskega sindi- 
kalnega sveta in občinskega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva 
dogovorili, da bodo skupno organizirali posvetovanja o varstvu otrok na osnovi 
tez za novi zakon. Posvetovanja bi bila v večjih občinskih centrih s predstav- 
niki delovnih organizacij, šol in krajevnih skupnosti. Tako bo mogoče doseči 
široko družbeno podporo in sodelovanje občanov ter delovnih organizacij za 
hitrejši razvoj varstva ter vzgoje otroka. Le z vsestransko aktivnostjo bodo 
razpoložljiva sredstva pravilno naložena. To se pravi, da bomo v bodoče morali 
manj časa posvečati obširnim analizam, več pa konkretnemu ustvarjalnemu 
delu. 

Predsedujoča dr. Ruža Segedin : Prosim. Besedo ima poslanec Rudi 
Stopar. 

Rudi Stopar: Tovarišice in^ tovariši poslanci! O gradivu, ki smo ga 
prejeli, smo na naši občini razpravljali in prišli 'do stališč, ki bi jih skušal na 
kratko pojasniti. 

Začasna odbora navajata v svojem poročilu, da bodo, na podlagi svojih 
predpisov, republiški organi določili višino otroškega dodatka glede na število 
otrok. Zavzemam se za progresivno lestvico. Zakaj? Degresivna lestvica je 
bila po mojem upravičena do leta 1952, to je do tedaj, ko so bila osefbni dohodki 
še majhni. Povsod po svetu pa so progresivne lestvice in pri nas bi prav tako 
morale biti že glede na dejstvo, da je pri večjem številu otrok dohodek na 
družinskega člana manjši. V tem primeru bi bil otroški dodatek za toliko 
višji, za kolikor je dohodek na družinskega člana manjši. 

V predloženem poročilu se nadalje omenja materialno oziroma imovinsko 
stanje, kar se nam ne zdi prav. Pri določanju otroških dodatkov bi morah 
upoštevati dohodek, naj bo to katastrski dohodek ali osebni dohodek in na 
tej osnovi potem določiti cenzuse za odmerjanje otroških dodatkov. Glede 
določanja višine otroškega dodatka smo se v glavnem zavzemali za varianto, 
ki jo predvidevajo teze. Predvsem pa smo za izenačenje vseh otrok. t. j. da bi 
otroški dodatek pripadal tudi otrokom kmetijskih proizvajalcev, saj so ti otroci 
često zapostavljeni že zaradi oddaljenosti od šole, zaradi težjih pogojev živ- 
ljenja itd. 

Predsedujoča dr. Ruža Segedin: Ni namen današnje razprave spre- 
jeti kakršna koli dokončna stališča glede samega zakona. Namen je bil predvsem 
ta, da bi poslanci s predlogi in sugestijami pripomogli k boljši sestavi osnutka 
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zakona ter tudi, ida bi na podlagi izmenjave mnenj na današnji razipravi aktiv- 
neje in lažje sodelovali v javni razpravi, o republiških in zveznih tezah zakona, 
ki bo po vsej Sloveniji. 

Ne smemo pa si delati iluzij in utvar, da bomo samo s sprejetjem zakona 
rešili vsa vprašanja otroškega varstva, med njimi vprašanje mreže zavodov in 
finančne pomoči staršem, ki ne zmorejo vzdrževalnih stroškov v varstvenih 
ustanovah. Dopoldanska razprava v Socialno-zdravstvenem zboru je že pokazala, 
da je sedanje stanje skladov socialnega zavarovanja zelo pereče in da ni 
pričakovati nobene sprostitve stopenj prispevkov za socialno zavarovanje. 
Le v primeru, če bi se sklad za otroški dodatek izločil iz sistema socialnega 
zavarovanja, bi bilo možno zbrati večja sredstva za otroški dodatek z 
večjo obremenitvijo osebnih dohodkov, kolikor bi to -bilo mogoče uresničiti 
zaradi gospodarske reforme. Menim torej, da moramo biti realni in da ne 
smemo pričakovati preveč od samega zakona, Z zakonom pa bo mogoče v 
večji meri vplivati na občinske skupščine in delovne organizacije, da bi se z 
večjim razumevanjem kot doslej lotile reševanja vprašanj otroškega varstva. 
Dosedanje izkušnje vendarle kažejo, da tam, kjer je bilo razumevanje, so tudi 
občine z znatno nižjim narodnim dohodkom sorazmerno ali relativno več storile 
za otroško varstvo kot pa nekatere ekonomsko zelo močne občine. 

Na koncu menim, da bi bilo res prav, da bi se poslanci vsaj naših dveh 
zborov aktivno vključili v javno razpravo in sodelovali pri pojasnjevanju tez za 
omenjeni zakon, s katerimi smo seznanjeni. Predvsem je pravilna sugestija pred- 
sednika Prosvetno-kulturnega zbora k osnutku zveznega zakona, da ta v določeni 
meri onemogoča republikam, da bi v skladu s svojimi možnostmi in potrebami 
urejale ne isamo' vprašanje otroškega dodatka, ampak tudi samo otroško 
varstvo. S tem bi naša razprava vplivala tudi na osnutek zveznega zakona. 

Sugestije, dane v današnji razpravi, bomo seveda posredovali obema predla- 
gateljema zakona in pa Izvršnemu svetu. S tem zaključujem skupno sejo 
obeh zborov. (K besedi se prijavi še član Izvršnega sveta Majda Gaspari.) 
Prosim. Besedo ima še tovarišica Majda Gaspari. 

Majda Gaspari: Rada bi opozorila na to, da se javna razprava o 
tezah zveznega zakona zaključuje z jutrišnjim dnem, ker je Socialno-zdravstveni 
zbor Zvezne skupščine postavil rok do 30. junija, do katerega je treba pripra- 
viti pripombe in jih zboru posredovati zaradi izdelave predloga zakona. Zato 
predlagam zboroma, da posredujeta pripombe obeh začasnih odborov k tezam 
zveznega zakona, Socialno-zdravstvenemu zboru Zvezne skupščine. S tem bi 
pridobili na možnosti, da prodremo z našimi stališči, saj zvezni zakon tak, kakr- 
šen je, v svojem bistvu ni splošen zakon, temveč popoln zakon, po katerem 
republike nimajo možnosti posamezna vprašanja urejati svojim razmeram 
ustrezno. Menim, da je ta pripomba najbolj bistvena, ker se nanaša na osnovni 
koncept zakona, katerega ne moremo sprejeti. 

Predsedujoča dr. Ruža Segedin: Strinjam se s predlogom in suge- 
stijo tovarišice Gasparijeve, po katerem bi naša Skupščina oziroma oba zbora 
posredovala mnenja začasnih odborov in stališča današnje razprave Socialno- 
zdravstvenemu zboru Zvezne skupščine. Čeprav je rok za javno razpravo že 
potekel, vendarle obstoji še možnost, da s svojimi pripombami vplivamo na 
izdelavo zveznega zakona. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Seja Prosvetno-kulturnega zbora je s tem 
končana in hvala za sodelovanje. 

Predsednik dr. Ruža S e g e d i n : Prosim poslance Socialno-zdravstve- 
nega zbora, da ostanejo v dvorani, ker bomo z našo sejo nadaljevali takoj. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.15 in se je nadaljevala ob 18.05.) 

Predsednik dr. Ruža S e g e d i n : Prehajamo na 8. točko dnevne- 
ga reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o nadaljnji etapni 
izgradnji Kliničnega centra v Ljubljani. 

Prejeli ste predlog zakona o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra 
v Ljubljani, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet in poročilo odbora za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Ali želi morda predstavnik Izvrš- 
nega sveta še ustno obrazložiti predlog zakona? (Da.) Besedo ima Rudi Cači- 
novič, predstavnik Izvršnega sveta. 

Rudi Čaeinovič: Tovarišica predsednik in tovariši poslanci! Dovo- 
lite mi, da k obrazložitvi, ki ste jo prejeli k predlogu zakona, dam še nekaj 
pojasnil v zvezi z vprašanji, ki so bila postavljena na seji vašega stalnega odbora 
in na sejah ustreznih odborov Republiškega zbora ter s tem dopolnim pismeno 
obrazložitev. 

Prvič je bilo postavljeno vprašanje, zakaj smo predložili predlog zakona, 
ne pa kakšen drug pravni akt, kot je to bilo dosedanja praksa, na primer odlok. 
2e v načelni razpravi v odborih so ugotovili, da je za nadaljnji razvoj zdrav- 
stvene službe v Sloveniji koristno, da se jasno opredeli koncept kliničnega 
centra. Gre za dokončno zakonsko potrditev koncepta, o katerem so strokovni 
forumi zelo dolgo razpravljali. Klinični center ne zajema le izgradnje posameznih 
institucij, ki v neposredni strokovni povezanosti z medicinsko fakulteto- oprav- 
ljajo raziskovalno delo, šolajo visoke in višje kadre, hkrati pa opravljajo tudi 
kurativo, preventivo in rehabilitacijsko zdravstveno delo. Gre torej za povezavo 
trojnih funkcij v celovit in enoten organizem. Vloga tega centra je torej zelo 
pomembna za razvoj celotne zdravstvene službe v naši republiki, zlasti pa naj 
omogoči intenzifikacijo oziroma preobrazbo zdravstvene službe, kar je sedaj 
po gospodarski reformi neobhodno potrebno. In končno gre za skupno angaži- 
ranje sredstev številnih občin in republike za obdobje najmanj petih let. Za 
realizacijo izgradnje prve etape je potrebno združiti ne le znatno sredstvo, tem- 
več tudi strokovne in znanstvene napore številnih strokovnjakov talko s pod- 
ročja zdravstva kot tudi z drugih področij. 

Drugo vprašanje je bilo v zvezi s problemom financiranja. Predlog zakona 
potrjuje obveznost republike do financiranja gradnje, ki temelji na dogovoru 
o skupnem financiranju, ki sta ga že leta 1963 sklenila Izvršni svet in Okrajni 
ljudski odbor v Ljubljani. Kopija tega dogovora je obrazložitvi priložena. Po 
idejnih projektih, izdelanih spomladi leta 1964 in glede na sedaj veljavne cene 
v gradbeništvu, so se povečali gradbeni stroški za 15 milijard 5 milijonov S di- 
narjev. Iz posebne analize, ki jo je izdelala strokovna služba sklada za gradnjo 
bolnice, izhaja, da so bili stroški v marcu 1962 prenizko ocenjeni za 3 milijarde 
489 milijonov S dinarjev, od tega samo za opremo 1 milijardo 649 milijo- 
nov S din. Stroški v investicijskem programu po cenah v marcu leta 1962 
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bi morali znašati 10 milijard 581 milijonov S dinarjev. Glede na podražitve 
od leta 1962 do 1964 se bodo po izračunih stroški povečali za 4 milijarde 224 mi- 
lijonov S din, zaradi novih potresno varnostnih predpisov pa za okrog 200 mili- 
jonov S din. 

Z vključitvijo porodniško-ginekološke službe v kliničen center se je diagno- 
stično-terapevtsko servisni objekt povečal za porodniški blok v izmeri 1100 m2, 
kar bo zahtevalo nadaljnjih 285 milijonov S dinarjev. Skupna investicijska 
vsota po cenah iz leta 1964 znaša torej 15 milijard 290 milijonov starih dinarjev. 
Z odlaganjem nadaljevanja gradnje kliničnega centra so se stroški gradnje 
po 26. 7. 1965, s sprejetjem ukrepa gospodarske reforme povečali na 17 mili- 
jard 560 milijonov S din. Po dodatnem programu se predvidevajo stroški za 
priključitev in napeljavo toplovodnega omrežja v višini 797 milijonov S din, za 
pralnico pa v višini 1 milijarde 79 milijonov S din. Udeležba kliničnega centra 
glede pralnice je predvidena v višini 270 milijonov S din. Skupna investicijska 
vsota je torej 19 milijard 166 milijonov S din. 

Tretje vprašanje se je glasilo, zakaj se je spremenilo razmerje udeležbe 
glede financiranja gradnje kliničnega centra — 65 :35 — med občinami in 
republiko. 

Investitor je v odločbi o potrditvi investicijskega programa posebej navedel, 
citiram: »da je izračun cen izvršen po cenah v marcu 1962« in dalje citiram: 
»da vsa objektivno nastala povečanja investicijskih sredstev nosita Izvršni 
svet SRS in okrajna skupščina z občinskimi skupščinami v razmerju 35 : 65, 
kolikor se ne bosta sporazumela o drugačnem razmerju pokritja.« Kasnejše 
natančnejše analize strukture stroškov celotne investicije za prvo etapo so 
pokazale, da znaša povečanje površin — glede na to, da bo bolnišnica učna baza 
— v primerjavi s površinami v splošnih bolnišnicah 28 °/o, da odpade na potrebe 
zdravljenja težjih primerov iz vse Slovenije 6,51 fl/o vseh površin, da mora 
biti opremljenost bolnišnice zaradi učnega programa in znanstveno-raziskoval- 
nega dela večja za 3,53, da se je prvotni program zaradi vključitve oddelka za 
porodnišnico povečal za 1,89%, torej so se skupni investicijski stroški za prvo 
etapo povečali za 40,03 '%>. 

Zaradi tega predvideni sedanji piredilog zalkona udeležbo republike v višini 
40 %, občinske skupščine bivšega ljubljanskega okraja- pa so se sporazumele, da 
bodo 30 °/o Viseh stroškov prevzele ljubljanske občine, 30 °/o pa ostale občine 
bivšega ljubljanskega okraja. 

Po predlogu zakona pomeni skupna investicijska vsota 19 milijard 16 mili- 
jonov S din, fiksno vsoto, ki jo občinske skupščine in republika določijo 
kot gornjo mejo za financiranje prve etape, znotraj katere bo moral novi inve- 
stitor, to so klinične bolnice v Ljubljani, investicijo tudi realizirati. Pri tem 
moram poudariti, da sedanji predlog zakona temelji na ugotovitvah in strokov- 
nih merilih, ki so plod dela strokovnih komisij in znanstvenih delavcev, eko- 
nomistov, gradbenikov, arhitektov in urbanistov. Osnovni dogovor med Izvršnim 
svetom in bivšim okrajnim ljudskim odborom Ljubljana je bil strokovno teme- 
ljito obravnavan. Pri tem je sodelovalo 120 strokovnjakov, zaradi česar lahko 
upravičeno pričakujemo, da bo investitor s predvidenimi sredstvi investicijo- 
lahko realiziral. 

Nadalje ie bilo postavljeno vprašanje na sejah odbora, zakaj predlog zakona 
ne rešuje vprašanje virov financiranja te investicije in zakaj Izvršni svet ni 
že v aprilu Skupščini predložil finančni program, kot je bilo določeno s skup- 
ščinsko resolucijo o usmeritvi razvoja za leto 1966. 
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Izvršni svet se je zavedal, kakšen pomen ima klinični center v Ljubljani 
za razvoj zdravstva v republiki. Zaradi tega je v sedanji sestavi že na svoji 
2. seji imenoval posebno občasno komisijo, v kateri so bili predstavniki Izvrš- 
nega sveta, občin, socialnega zavarovanja in sklada za gradnjo bolnice ter ne- 
kateri strokovni delavci. Ta komisija naj bi pripravila konkretne predloge tako 
glede samega koncepta centra kot glede financiranja. Komisija je izdelala več 
zakonskih predlogov, o katerih so razpravljali odbori Izvršnega sveta pa tudi 
sam Izrvršni svet. Z njimi so bili pravočasno seznanjeni tudi drugi zainteresirani 

1 forumi. Predvideni viri financiranja so zajemali predvsem sredstva, s katerimi 
so lahko razpolagale občine in republika. 

Spremembe, ki so nastale v lanskem in letošnjem letu, so onemogo- 
čile, da bi republika zagotovila take stalne vire financiranja, ki bi omo- 
gočili izdelavo celotnega finančnega programa in bi bili zadostna garancija 
za realizacijo republiške obveznosti glede financiranja. Obveznosti, ki jih mora 
republiški proračun izpolniti v prihodnjih letih, onemogočajo njegovo večje 
angažiranje. Stalni viri, na katere republika lahko vpliva, pa se ne morejo 
usmerjati za financiranje negospodarskih investicij. Zaradi tega je bilo treba 
rešitev iskati v zbiranju dodatnih sredstev. Sredstva za kritje republiške ob- 
veznosti naj bi se zbirala z obveznim ljudskim posojilom. Po predlogu zvez- 
nega srednjeročnega plana, ki je bil te dni posredovan zvezni skupščini, pa 
republika ne more razpisati obveznega ljudskega posojila. Hkrati je bilo do- 
govorjeno s skladom za gradnjo bolnice in z mestnimi ter z ostalimi zaintere- 
siranimi občinami, da bi le-te zagotovile sredstva za kritje svojih obveznosti 
z zbiranjem sredstev, s katerimi razpolagajo, z bančnimi krediti in s sredstvi, 
s katerimi razpolagajo gospodarske organizacije. Predlog zakona omogoča iz- 
gradnjo in financiranje I. etape v treh samostojnih fazah, zaradi česar ni treba 
takoj zagotoviti 191 600 000 N din, temveč le 76,6 milijona N din, za prvo fazo 
z:a posteljni objekt. Predlog zakona nadalje omogoča različno časovno inten- 
zivnost udeležbe republike in občine. Kolikor bi npr. občine na začetku na- 
daljevanja gradnje lahko zagotovile več denarja, bi se republika v večji meri 
angažirala v naslednjih letih, ko bodo proračunske težave manjše, oziroma bo 

: možno angažirati dodatna sredstva, npr. kredite, v mislih pa imamo tudi iz- 
kupček od tako imenovane republiške stolpnice in druga sredstva, s katerimi 
republika danes še ne more razpolagati. 

Mestne in nekatere druge občine bivšega ljubljanskega okraja so med tem 
že skoraj v celoti zagotovile potrebna sredstva za hospitalni del, to je za prvo 
fazo I. etape. Nadaljevanje gradnje kliničnega centra na podlagi že sklenjenega 
dogovora in na podlagi predloženega zakona omogoča, da investitorjem ni 
treba izločiti sredstev kot je to sicer potrebno za novo gradnjo. Bančna garan- 
cija na tako zbrana sredstva bi omogočila nadaljevanje gradnje v najkrajšem 
času. V tem primeru bi dejanska dinamika gradnje prve etape v precej:šnji 
meri ustrezala orientacijskemu načrtu izgradnje I. etape kliničnega centra, ki je, 
predložen obrazložitvi predloga zakona. 

Izvršni svet sprejema predlog skupščinskih odborov, da se predlog o so- 
financiranju republike pripravi do skupščinske obravnave predloga srednje- 
ročnega plana. Takrat bodo tudi dokončno znane vse možnosti in viri, s ka- 
terimi bi lahko razpolagala republika. Nedvomno pa ni moč zgraditi tako po- 
membnega objekta za celoten razvoj zdravstva v Sloveniji, ne da bi se hkrati 
odpovedali nekaterim drugim načrtom, oziroma brez dodatnih naporov ce- 
lotne republike za združitev potrebnih sredstev. Prav zaradi tega prosim zbor, 
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da sprejme predlog zakona in tako podpre dosedanje napore ter omogoči na- 
daljevanje gradnje I. faze. Nedvomno je to kompromis med predlogi, ki iz- 
ražajo potrebe in želje in med pesimističnimi gledanji, ki jih porajajo tre- 
nutne težave republiškega proračuna. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov našega zbora, zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR 
Slovenije in odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora 
so danes zjutraj na skupni seji usklajevali amandmaje, ki sta jih dala ome- 
njena odbora na svojih prejšnjih sejah, ko sta razpravljala o predlogu zakona. 
Na osnovi te seje je bilo izdelano prečiščeno besedilo zakona, ki ste ga dobili na 
mizo. Poročilo odbora bo prebral predsednik odbora dr. Vinko Mozetič. 

Dr. Vinko Mozetič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da 
vam najprej prečitam poročilo s seje odbora dne 21. junija, nato pa dodatno 
poročilo, ki vsebuje predlagane amandmaje. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 21. junija 1966 razpravljal 
o predlogu zakona o nadaljnji etapni izgradnji Kliničnega centra v Ljubljani, 
ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet. 

V načelni razpravi se je odbor strinjal, da je neobhodno potrebno nadalje- 
vati z izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani in da se mora izgradnja izvajati 
po etapah. Občutno pomanjkanje posteljnega fonda in ustreznih diagnostično- 
terapevtskih objektov namreč omogoča centru, da bi v sodelovanju z medicinsko 
fakulteto uspešno opravljal raziskovalno in pedagoško delo na področju me- 
dicine ter naloge s področja zdravstvenega varstva. Pri tem je opozoril na šte- 
vilne pereče probleme, predvsem na področju zdravstvenega varstva, ki so 
posledica pomanjkanja omenjenih kapacitet. 

Zato se je strinjal s predlogom zakona, ki ureja izgradnjo kliničnega centra 
in hkrati določa njegov koncept. Izražen je bil tudi pomislek, ali je umestno, 
da se z zakonom ureja izgradnja kliničnega centra, saj so se na drugih pod- 
ročjih zgradili številni pomembnejši objekti, ne da bi bili sprejeti ustrezni 
predpisi o njihovi izgradnji. 

Odbor je poudaril, da je realizacija zakona glede prve etape nadaljnje iz- 
gradnje kliničnega centra odvisna od zagotovitve potrebnih sredstev, zaradi 
česar je treba čimprej jasno določiti, iz kakšnih virov bodo republika in občine 
krile svoje finančne obveznosti. 

Glede na omenjene družbene zmogljivosti se je odbor strinjal s stališčem, 
da je treba določiti, katere institucije naj imajo prednost pri nadaljnji izgradnji 
kliničnega centra. Po vsestranski in temeljiti razpravi o tem vprašanju ie prišel 
do zaključka, da je prav, da se v prvi etapi gradi posteljni in diagnostično-te- 
rapevtski objekt ter komunalno-servisni objekti in naprave za celotni klinični 
center, v drugi etapi pa onkološki inštitut. Na ta način bi rešili pereč problem 
pomanjkanja posteljnih kapacitet kliničnih bolnišnic in ginekološko-porod- 
niške klinike, pa tudi onkološkega inštituta, saj bi mu bilo začasno zagotovljeno 
že v tej etapi izgradnje 200 postelj. Onkološkemu inštitutu pa je treba omogo- 
čiti, da začne z novogradnjo inštituta še pred dokončanjem prve etape izgradnje 
kliničnega centra, kolikor bi bila na razpolago^ potrebna sredstva tudi za to 
gradnjo. 
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V načelni obravnavi je odbor tudi poudaril, da bi moral Izvršni svet po- 
svetiti večjo pozornost izgradnji bolnišničnih kapacitet v Mariboru in Novi 
Gorici, glede katerih je Socialno-zdravstveni zbor zavzel jasno stališče. Izvršni 
svet naj bi se predvsem zavzel za to, da bi v pogledu izgradnje teh objektov 
prišlo do tesnejšega sodelovanja zainteresiranih občin. 

Dodatno poročilo k predlogu o nadaljnji etapi kliničnega centra v Ljubljani. 
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 

nega zbora je o predlogu zakona razpravljal na seji odbora dne 21. junija 1966 
— kot je razvidno iz poročila odbora — in na skupini seji z odborom Republiškega 
zbora za družbeni plan, finance in proračun ter zakonodajno-pravno komisijo 
Skupščine SR Slovenije dne 28. junija 1966. Na skupni seji je odbor razpravljal 
tudi o amandmajih omenjenega odbora Republiškega zbora. Na osnovi dose- 
danjih razprav je odbor sprejel naslednje amandmaje: 

K 2. členu: v drugi vrsti se črta beseda »vprašanje«, tako da se besedilo 
tega člena glasi: »S tem zakonom se v skladu z urbanističnimi podlogami ureja 
nadaljnja izgradnja kliničnega centra po etapah«. 

K 3. členu: Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Prva 
etapa nadaljnje izgradPje kliničnega centra (v nadaljnjem besedilu »I. etapa«) 
obsega tri samostojne faze: posteljni objekt s kapaciteto 911 bolniških postelj, 
diagnostično-terapevtski objekt ter komunalno-servisne objekte in naprave za 
celoten klinični center, z investicijsko vsoto v skupni višini 191 600 000 N di- 
narjev«. 

Sprememba je potrebna zaradi poudarka na samostojnosti financiranja iz- 
gradnje posameznih faz. Podatke o predračunski vrednosti posameznih objektov 
pa se črta, ker spadajo po svoji vsebini v finančni program. Z navedbo pred- 
računske vrednosti celotne I. etape pa se ©predeluje višino< sredstev, ki se jih 
bo lahko največ porabilo za njeno dokončanje. 

V drugem odstavku se kot nepotrebno črta besedilo v oklepaju... (v na- 
daljnjem besedilu »II. etapa«). 

V tretjem odstavku se med besedi »obsegajo« in »institucije« vstavita besedi 
»še druge«. Sprememba je potrebna zaradi točnejše opredelitve del, ki se bodo 
opravila v posameznih etapah in zaradi omejitve na klinični center. 

K 5. členu: Kot nov drugi odstavek 5. člena se doda besedilo prvega od- 
stavka 9. člena, ki se glasi: »Investitor za graditev I. etape so Klinične bolnice 
v Ljubljani.« S spremembo se v tem členu zaradi povezanosti navaja poleg fi- 
nancerjev tudi investitorja. 

K 6. členu: Besedilo prvega, tretjega in četrtega odstavka se črta. S spre- 
membo se iz zakonskega predloga izloča določbe, ki po svoji vsebini spadajo 
v finančni program. 

K 7. členu: Kot drugi in tretji odstavek se doda naslednje besedilo: »Pre- 
ostala, investicijska sredstva v višini 165,3 milijona N din se zagotovijo v 
skladu z dogovorjeno sprejetimi obveznostmi SR Slovenije in občin iz 5. člena 
in sicer tako, da bo SR Slovenija zagotovila 40 °/o, občine na območju mesta 
Ljubljane 30 °/o, ostale občine pa preostalih 30'%» potrebnih sredstev. Financi- 
ranje gradnje posameznih faz I. etape bo urejeno s posebnim aktom.« 

S predlagano dopolnitvijo 7. člena z vsebino 8. člena se doseže skupna ob- 
ravnava že zagotovljenih sredstev in načina zagotovitve preostalih sredstev. 

V novem drugem odstavku sta črtani besedi »vsako leto«, ker je obseg vsa- 
koletnega zagotavljanja sredstev eden od bistvenih elementov finančnega pro- 
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grama. Hkrati pa se v novem tretjem odstavku razširja možnost urejanja fi- 
nanciranja od zakona tudi na druge oblike pravnega akta. 

K 8. členu: Besedilo se črta, ker se doda v spremenjenem besedilu kot 
drugi in tretji odstavek k 7. členu. 

Nov 8. člen postane besedilo prvih treh odstavkov 10. člena, ki se po spre- 
membah glasi: »Za obravnavanje zadev v zvezi z investiranjem in financiranjem 
gradnje I. etape ter za usklajevanje interesov investitorja, medicinske fakultete, 
ginekološko-porodniške klinike in onkološkega inštituta v Ljubljani se usta- 
novi poseben investicijski svet«. 

Investicijski svet sestavlja 15 članov. Investicijski svet imenujejo: investitor 
2 člana, medicinska fakulteta, ginekološko-porodniška klinika in onkološki in- 
štitut po enega člana, Skupščina SR Slovenije 3 člane, občine pa skupno 7 čla- 
nov.« 

Sprememba prvega odstavka je, razen dopolnitve z navedbo medicinske 
fakultete, redakcijskega značaja. Sprememba drugega in tretjega odstavka se 
nanaša na opredelitev števila članov sveta in institucij, ki jih imenujejo. 

K 9. členu: Besedilo se črta, ker je besedilo prvega odstavka dodano kot 
drugi odstavek k 5. členu, drugi in tretji odstavek pa se po svoji vsebini spa- 
data v finančni program. 

Novi 9. člen postane besedilo četrtega odstavka sedanjega 10. člena, ki se 
po redakcijski spremembi glasi: »Investitor je dolžan poročati dvakrat letno 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije ter skupščinam občin iz 5. člena tega 
zakona o tem, kako potekajo dela in financiranje gradnje I. etape«. 

11. člen se preštevilči v 10. člen. 
12. člen se preštevilči v 11. člen. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je z amandmaji strinjal in so tako postali 

sestavni del zakona. 
Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona skupaj s predlaganimi 

amandmaji. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Prosim še poročevalca zakonodajno- 
pravne komisije, da da poročilo. Besedo ima Saša Plevelj-Tešenji. 

Saša Plevelj: Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 
je na svoji seji dne 28. junija 1966 obravnavala predlog zakona o nadaljnji 
etapni izgradnji kliničnega centra v Ljubljani, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. 

Komisija je ugotovila, da se s predlaganim zakonom predvsem v zakonski 
obliki statuira bistvena vsebina dosedanjih razgovorov med Izvršnim svetom 
Skupščine SR Slovenije, skupščino bivšega okraja Ljubljana in skupščinami 
občin bivšega ljubljanskega okraja o izgradnji nove bolnišnice oziroma kli- 
ničnega centra v Ljubljani in o skupnem financiranju te izgradnje. Pri tem 
zakonski predlog po svoji vsebini in namenu nima značaja finančnega pro- 
grama; sam način in dinamika financiranja gradnje bosta urejena s posebnim 
aktom. 

Na skupni seji z odborom za družbeni plan, finance in proračun Republi- 
škega zbora ter odborom za proučevanje zakonskih in drugih predlogov So- 
cialno-zdravstvenega zbora je bila komisija seznanjena z vsemi amandmaji, ki 
sta jih k zakonskemu predlogu skladno sprejela oba odbora in s katerimi se je 
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strinjal tudi predstavnik Izvršnega sveta. Komisija k navedenim amandmajem 
ni imela pripomb. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Pričenjam razpravo. Prosim, kdo 
želi besedo? Besedo ima poslanec dr. Stjepan Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Kot človek in kot zdravnik sem komaj čakal, 
da bo pripravljen tak predlog zakona in da naredimo korak naprej glede iz- 
gradnje kliničnega centra v Ljubljani. 

Ze 18 let zahajam v sedanje prostore kliničnih bolnic in dobro poznam si- 
tuacijo, v kateri delajo zdravstveni delavci v teh objektih. Nekoč sem na nekem 
sestanku dejal, da bi verjetno napravil samomor, če bi se moral zdraviti na 
onkološkem inštitutu. Samomor pa ne bi napravil zaradi samega obolenja, 
marveč zaradi razžaljenja časti, ker so pogoji zdravljenja v našem onkološkem 
inštitutu nemogoči. 

Kljub tej vroči želji in kljub ugotovitvi, da je izgradnja novih objektov 
nujno potrebna in da z njo ni mogoče več odlašati, imam glede sprejetja tega 
zakona določene pomisleke, ki so posledica predvsem nekaterih predhodnih 
razprav, pa tudi današnje na našem zboru, posebno pa še razprave o osnovnih 
načelih in smernicah za družbeno-gospodarski razvoj SR Slovenije v razdobju 
do leta 1970. Gre namreč predvsem za zagotovitev finančnih sredstev. V mislih 
imam tri stvari: 

1. Finančni program: Z današno obrazložitvijo glede finančnega programa 
nisem v celoti zadovoljen. Ni mi popolnoma jasno, ali bomo finančno zmogli 
izgradnjo posameznih faz, oziroma etap kliničnega centra. Danes republika nima 
sredstev za sofinanciranje, pa tudi nekatere občine ne. Vprašanje je, ali bodo 
občine v prihodnje zmogle tako obremenitev. 

2. Izdatke za funkcionalno poslovanje novih objektov: Z izgradnjo I. etape 
kliničnega centra zavestno prevzemamo nase večje izdatke za zdravstveno var- 
stvo. Če na eni strani zahtevamo znižanje prispevne stopnje za zdravstveno 
zavarovanje oziroma znižanje porabe za zdravstvo, na drugi strani pa se za- 
vedamo, da bo poslovanje novih objektov terjalo dodatna sredstva za zdrav- 
stveno varstvo, se sprašujem, kdo in na kakšen način bo odplačeval anuitete, 
kakšna bo cena oskrbnega dne v teh novih objektih, ali bodo zdravstveni de- 
lavci zmogli nove obremenitve in ali smo zavestno pristali na to, da bomo po- 
trebna sredstva tudi plačevali. 

3. Položaj onkološkega inštituta: Ne strinjam se z nekaterimi razpravami 
v zvezi s tem inštitutom. Ko sem pred časom postavil poslansko vprašanje, 
zakaj onkološki inštitut ni omenjen med prioritetnimi negospodarskimi inve- 
sticijami v resoluciji Skupščine Socialistične republike Slovenije, sem dobil 
odgovor, da je onkološki inštitut sestavni del kliničnega centra. Predlog za- 
kona onkološki inštitut tako tudi obravnava. Toda še danes slišim na različnih 
mestih, da onkološkega inštituta kot takega ne potrebujemo, zato se mu tudi 
zagotavlja 200 postelj v novi bolnišnici, dalje, inštitut naj bi se gradil po- 
zneje, če se bo pokazalo, da je kot samostojna organizacijska enota potreben, 
oziroma ali ni morda umestneje, da se onkologija vključi v druge stroke. Torej 
koncept onkološkega inštituta še ni dokončno razčiščen. 
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Glede na navedene pomisleke bi želel določnejši odgovor, da bi se lažje 
odločil za ali proti zakonu. Menim pa, da bi bilo neprimerno lažje in eno- 
stavneje, če bi hkrati s tem zakonom sprejeli tudi finančni program izgradnje 
I. etape kliničnega centra. 

Predsednik dr. Ruža Se g edin: Prosim, želi še kdo razpravljati? Be- 
sedo ima poslanec Dolfe Vojsk. 

Dolfe Vojsk: Tovarišice in tovariši! Poudaril bi besede, ki jih je iz- 
rekel dr. Bunta, da ne samo poslanci, ampak predvsem občani, zlasti še občani 
gravitacijskega območja kliničnega centra, zelo težko čakajo na to izgradnjo, 
predvsem na izgradnjo posteljnega fonda. Potrebna pa ni samo izgradnja po- 
steljnega fonda, temveč tudi vseh ostalih funkcionalnih objektov. Kot sem 
obveščen, tudi občine podpirajo to gradnjo in so napori v tej smeri že rodili 
določene sadove. V zadnem času so namreč občine intenzivno zbirale sredstva 
za to gradnjo. Strinjam se torej z; gradnjo, nisem pa za sprejem takega zakona, 
kot je predložen in to iz naslednjih razlogov: 

Ze dopoldne sem povedal svoje mnenje. Predstavnik Izvršnega sveta mi je 
sicer odgovoril, češ da Izvršni svet ni razpravljal o zmanjševanju stopnje pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje. Ne vem, kako je potem prišlo do tega, 
da je naročil sekretariatu za zakonodajo, da prouči, ali obstoji pravna možnost 
za zmanjšanje stopnje prispevka v tem obdobju. 

Želel bi spomniti poslance na zadnjo sejo zbora dne 24. maja, na kateri 
smo obravnavali družbenoekonomske osnove razvoja SR Slovenije do leta 1970 
in predlog sklepa o smernicah glede družbeno-gospodarske politike, ki mora biti 
izražena v planu družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v razdobju do 
leta 1970. Spominjam se, da se je zbor soglasno strinjal z naslednjim stališčem, 
izraženim v omenjenem predlogu sklepa: 

»V planu je predvidevati kot osrednjo nalogo na teh področjih — mišljeno 
je na področjih družbenih služb —, da se izdelajo ustrezni koncepti razvoja po- 
sameznih dejavnosti ter optimalni sistem organizacije, funkcionarja in finan- 
ciranja. 

Sleherni objekt na teh področjih je -možno graditi samo na osnovi fi- 
nančnega programa, pri čemer je treba vnaprej predvideti, koliko sredstev 
bo objekt potreboval po dograditvi za redno opravljanje dejavnosti. Z gradnjo 
objekta ali ustanovitvijo nove organizacije, ali z razširitvijo dejavnosti že ob- 
stoječe organizacije na tem področju je mogoče začeti šele, ko je dano zagoto- 
vilo, da so ali da bodo na razpolago dodatni viri sredstev za financiranje redne 
dejavnosti na takih področjih. 

Obseg sredstev za kritje potreb družbenih služb mora biti utemeljen z 
realno izdelano bilanco razpoložljivih sredstev.« 

Ugotavljam, da predlog zakona rešuje le vprašanje koncepta kliničnega 
centra, ne pa vprašanje finančnega programa, Zato moramo upoštevati ome- 
njeno stališče z zadnje seje ^bora in se izjaviti, ali smo še za tako stališče ali ne. 

Menim, da bo predlog zakona možno sprejeti le tedaj, če bo hkraiti rešeno 
vprašanje finančnega programa. To poudarjam zato, ker sedanje izkušnje na 
področju funkcioniranja posameznih zdravstvenih institucij potrjujejo pra- 
vilnost takšnega stališča, ki smo ga sprejeli na zadnji seji. Ker ne vem, ah bo 
možno na tem področju zbrati v prihodnje potrebna sredstva za funkcioniranje 
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tudi novega objekta, naj bi obrazložitev predloga zakona obravnavala tudi to 
vprašanje. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Prosim, želi še kdo razpravljati? Be- 
sedo ima poslanec Jože Nered. 

Jože Nered: Tovarišice in tovariši! Menim, da je nujno, da se dokončno 
uredi vprašanje gradnje (kliničnega centra. Preden pa bi se odločil za eno ali 
drugo stališče, bi želel dobiti konkretne odgovore na naslednja vprašanja: 

1. Kako bodo poravnane stare obveznosti, ki izvirajo še iz pogodbenega 
odnosa med skupščino bivšega okraja Ljubljana in zadevnimi občinami, ko 
vemo, da občine doslej svojih obveznosti niso poravnale. To se ne dogaja le 
glede financiranja gradnje kliničnega centra, temveč ugotavljamo to tudi glede 
izpolnjevanja obveznosti do medobčinskih šolskih skladov in podobno. 

2. Iz gradiva, ki mi je na razpolago, lahko zaključim, -da nastaja za tiste 
občine, ki so v celoti izpolnile svoje pogodbene obveznosti, nova obremenitev. 
Zaprepaden sem nad tem, da se podatki, ki so razvidni iz obrazložitve predloga 
zakona in gradiva, ki ga je dal na razpolago sklad za gradnjo bolnice, med se- 
boj bistveno razlikujejo. Ali je pravilno, da se sedaj občinam,, kisov celoti in 
zavestno izpolnjevale svoje obveznosti, nalagajo nove obveznosti, če se hkrati 
ne izterjajo zaostale obveznosti nekaterih občin. Tisti, ki je zavestno dal sred- 
stva za gradnjo nove bolnice v Ljubljani, prevzema del obveznosti tistih občin, 
ki do sedaj niso izpolnjevale svojih obveznosti, s tem se njegove obveznosti, 
ker je bil discipliniran, stvarno povečujejo. 

Menim, da je nekaj podobnega glede zagotavljanja sredstev skladu za 
šolstvo. Občine, ki participirajo na republiških sredstvih, ne zagotavljajo sred- 
stev skladu za šolstvo, pač pa jih namenjajo za druge stvari, čeprav so bila 
republiška sredstva dana prav z namenom, da občine financirajo družbene 
službe. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Prosim, ali predstavnik Izvršnega 
sveta lahko odgovori na postavljeno vprašanje? Besedo ima Rudi Čačinovič, 
član Izvršnega sveta. 

Rudi Čačinovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Časi so resni. Iz- 
vajanje ukrepov gospodarske reforme terja, da tako letos kakor tudi v pri- 
hodnjih letih temeljito preudarimo porabo vsakega dinarja. V svoji obrazložitvi 
sem poudaril, da gre za pomembno odločitev. Da bi lahko zgradili tak kliničen 
center, kakršnega si zamišljamo, je glede na omejene družbene zmogljivosti 
nujno, da za določen čas odložimo nekatere druge gradnje. Z ekstenzivno in- 
vesticijsko politiko, ki je bila značilna za preteklo obdobje na vseh področjih, 
ne moremo nadaljevati, kajti skladi socialnega zavarovanja, ki so v preteklosti 
kreditirali investicije na področju zdravstva, niso več tako »bogati«. Menim, 
da je občasna komisija, oziroma Izvršni svet, ki je reševal problem izgradnje 
kliničnega centra v sedanji situaciji, imel težavno nalogo, zlasti še glede na 
spremembe, kakršne smo imeli v zadnjem letu. 

Menim, da bi bilo napačno, če bi problematiko v zvezi s stopnjo prispevka 
za zdravstveno zavarovanje za leto 1966, o kateri je bilo danes govora, povezo- 
vali s tem, kako bo leta 1970 ali 1971. Ce menimo, da do leta 1970 ali 1971 ne 
bomo povečali niti produktivnosti niti narodnega dohodka, potem se bo treba 
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odreči ne samo tej investiciji, temveč tudi drugim. Prepričan sem, da bo narodni 
dohodek porasel do leta 1970 in čeprav bi bil morda odstotek narodnega do- 
hodka, namenjen za zdravstvo, manjši kot je danes, bi bila na tej osnovi zbrana 
sredstva večja kot so danes. 

Glede na številne razprave, ki smo jih imeli v zvezi z organizacijo zdrav- 
stvene službe na raznih forumih, sem si kot laik poskušal razjasniti nekatere 
stvari. Strokovnjaki z zdravstvenega področja so poudarjali, da ni mogoče or- 
ganizirati racionalne zdravstvene službe v Sloveniji, če nimamo nekega centra, 
ki bi kot strokovni vrh medicine, tudi strokovno usmerjal to službo. Poleg 
tega gre za jasne odločitve, kar zadeva nadaljnjo vzgojo in razvoj znanstveno- 
raziskovalnega dela. Zato so tudi ti napori združeni. 60 fl/o sredstev naj bi za- 
gotovile občine bivšega ljubljanskega okraja, predvsem tiste z ožjega gravi- 
tacijskega območja, za katere bo klinični center hkrati hospital, 40 °/o pa re- 
publika. Za teh 60 fl/o je že ves čas dogovorjeno, kako si jih bodo občine med 
seboj delile, in sicer 30 "/o ljubljanske občine, vse ostale pa 30%. Za vsako 
občino je že jasno izračunan delež glede sofinanciranja te gradnje. S tem pa ni 
rečeno, da bodo morale vse občine zagotavljati letno enaka sredstva. 

Skoda, da na sejo zbora niso bili povabljeni predstavniki sklada za gradnjo 
bolnice in predstavniki predvsem mestnih forumov, ki to akcijo vodijo in ki 
bi lahko natančneje obrazložili, koliko sredstev je sedaj zbranih. Kolikor je 
meni znano, manjka še okoli pol milijarde S din, da bi lahko imeli kritje za 
prvo fazo. V svoji uvodni obrazložitvi sem poudaril, v primeru da so zbrana 
sredstva za prvo fazo, lahko kreditna banka da garancijo in se lahko nadaljuje 
z gradnjo. 

Predloženi zakon rešuje koncept kliničnega centra, za katerega smo se 
ves čas borili in se zavestno za njega odločamo, ker predstavlja ustrezno 
rešitev. Jaz sem za to., da zgradimo sočasno še več objektov, če imamo 
možnosti. Ker se s problemom gradnje kliničnega centra ukvarjam s pomočjo 
najrazličnejših strokovnjakov, ekonomistov, arhitektov in drugih že leto dni 
in ker nekoliko poznam situacijo v republiki ter sem tudi seznanjen z neka- 
terimi spremembami, menim,' da ni realno, da bi v prihodnjih letih lahko zgra- 
dili več, kot planiramo. Kolikor pa se bodo v petih letih stvari spremenile,' pa 
ni prejudicirano, da ne bi lfihko začeli graditi še druge stvari. Na sejah skup- 
ščinskih odborov je bilo poudarjeno, da za nove gradnje ni treba novega za- 
kona, ampak se lahko ta vprašanja uredijo z drugim aktom. Tak akt je lahko 
tudi bančna garancija, ker je koncept gradnje določen že s tem zakonom. 

Glede obveznosti republike do financiranja prve etape izgradnje kliničnega 
centra bo potrebno sprejeti v obliki posebnega akta finančni program, iz ka- 
terega bo jasno razvidno, s kakšnimi sredstvi in v kakšnih rokih itd. bo re- 
publika svojo obveznost izpolnjevala. Ta posebni akt bi Skupščini predložili 
verjetno na prihodnji seji, po počitnicah, in sicer v septembru. S sprejetjem 
zakona lahko na eni strani konstruktivno združimo napore, ki so potrebni, če 
hočemo realizirati to investicijo, na drugi strani pa omogočamo tem, ki so 
sredstva zbrali, da nadaljujejo z gradnjo. Doslej je zbranih že več sredstev, 
kot jih bomo lahko letos potrošili. 

Omenil sem, da obstoji možnost, da se občine, ki so zdaj zbrale določena 
sredstva, v večji meri angažirajo. Izvršni svet bo predložil skupščini do pri- 
hodnje seje ustrezno gradivo, iz katerega bo razvidna celotna finančna situ- 
acija republike in njene možnosti v prihodnjih letih. S sprejemom zveznega 



268 Socialno-zdravstveni zbor 

petletnega plana bo dokončno znano, katere instrumente bomo imeli na raz- 
polago v republiki. To je zelo pomembno za presojo, kako bomo porabili sred- 
stva. Menim, da bo zvezni plan sprejet v sorazmerno kratkem času. Nadalje 
menim, da bi s sprejetim predlogom zakona pospešili celotno akcijo v zvezi 
z gradnjo prve etape kliničnega centra, seveda če smo za tako gradnjo in če 
smo za zavestno odločitev, da z združenimi napori ta problem, ki se je po 
mojem mnenju vse preveč dolgo reševal, rešimo. Menim, da so to bili tudi 
argumenti odborov, ko so se odločali, da predlagajo pristojnima zboroma, da 
sprejmeta predlog zakona. 

Kar zadeva onkološki inštitut je stvar popolnoma jasna. Po predlogu za- 
kona obsega II. etapa nadaljnje izgradnje kliničnega centra onkološki inštitut. 
Vprašanje financiranja te etape pa bo potrebno urediti s posebnim aktom. 
Ta gradnja v tem obdobju ni možna. Danes ni nihče diskutiral o konceptu iz- 
gradnje onkološkega inštituta. Odločitev, da predlog zakona zajame tudi on- 
kološki inštitut — 2. odstavek 3. člena — smo utemeljevali s tem, da je ta iz- 
gradnja nujna. Da bi vsaj delno rešili problem pomanjkanja posteljnih ka- 
pacitet v sedanjih prostorih onkološkega inštituta, se v objektu I. etape začasno 
zagotovi temu inštitutu 200 bolniških postelj. 

Na vprašanje poslanca iz Grosuplja v zvezi z obveznostmi občin, sem od- 
govoril, da je s prvotnim sporazumom med občinami točno določeno, koliko 
bo morala prispevati posamezna izmed 26 občin bivšega ljubljanskega okraja. 
Nekatere občine, ki dobivajo dotacijo od republiškega proračuna, bodo morale 
v petih letih prispevati okoli 50 milijonov S din. Ni pa nikjer določeno, koliko 
morajo občine letno prispevati. To vprašanje bodo občine sporazumno rešile, 
upoštevajoč razpoložljiva sredstva. Zdaj je v kreditni banki na razpolago okoli 
4 milijarde S din. Ta sredstva bo banka dajala občinam kot kredit. Občine, 
ki nimajo zdaj lastnih sredstev, bodo torej lahko najele kredit. 

Nisem pooblaščen, da razlagam notranjo strukturo obveznosti občin in kako 
se bodo kreditni in drugi odnosi med banko in občinami razvijali. Govorim 
lahko samo o načelnem sporazumu, t. j. kolikšne obveznosti odpadejo na posa- 
mezno občino, s tem da te obveznosti časovno niso natančno opredeljene. Kdaj 
bo posamezna občina v okviru roka 5 let izpolnila svoje obveznosti, bo odvisno 
od sredstev, s katerimi bo v tem obdobju razpolagala. 

Ali sem odgovoril na zastavljena vprašanja? 

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

Jože Nered: Po podatkih, s katerimi razpolagam, številne občine že 
dosedaj niso izpolnjevale svojih obveznosti po pogodbi iz leta 1963. Vprašujem 
se, če sprejmemo zakon, ah se bodo te obveznosti izpolnjevale? Menim, da se 
bodoi, vprašanje je le, kako kriti dosedanje obveznosti občin. 

Rudi Cačinovič: Znano mi je, da je okoli 4 milijarde S din v kre- 
ditni banki namenjenih za posojilo občinam. Koliko bo posamezna občina na- 
jela posojila, ne vem. Dejstvo pa je, da so nekatere občine že izpolnile del svo- 
jih obveznosti in letos tudi v svojih proračunih predvidele sredstva za gradnjo 
I. etape kliničnega centra. Nasprotno pa niso nekatere ničesar predvidele, ker 
so menile, da predlog zakona ne bo predložen. Menim, da bomo s predlogom 
zakona pospešili gradnjo kliničnega centra. 
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Predsednik dr. Ruža Še g edin: Ker sta predsednik stalnega odbora 
in poročevalec zakonodajno-pravne komisije v poročilih navedla, da so bili 
amandmaji usklajeni in ker ste dobili prečiščeno besedilo predloga zakona, do- 
datnih amandmajev na današnji seji pa ni bilo, menim da glede amandmajev 
ni nejasnosti. Ali želi še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce ne, dajem 
predlog zakona na glasovanje. Prosim, kdor je za predloženi zakon, naj dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko). Je kdo proti. (Eden.) Se je kdo vzdržal. 
(Štirje.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet. Zakon bo spre- 
jet, ko ga bo v enakem besedilu izglasoval tudi Republiški zbor. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na razpravo in 
sklepanje o predlogu sklepa o letnem odmoru Skupščine SR Slovenije za 
leto 1966. 

Predlog sklepa ste sprejeli z gradivom za sejo. Prosim, ali se strinjate s 
predloženim sklepom, oziroma ima kdo kako pripombo k predlaganemu sklepu. 
(Poslanci se strinjajo.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na današnji seji je bila ta točka dnevnega reda razširjena še z dvema po- 
slanskima vprašanjema. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na poslansko vprašanje 
Vlada Planinca, v zvezi z gradnjo Zavoda za govorno in slušno prizadeto mla- 
dino v Ljubljani. Besedo ima tovariš Boris Lipužič, pomočnik republiškega se- 
kretarja za prosveto in kulturo. 

Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci! Odgovor na vpra- 
šanje tovariša Vlada Planinca, poslanca Socialno-zdravstvenega zbora se glasi: 

Zaradi potreb Zavoda za gluho mladino v Ljubljani, za katerega so sedanji 
prostori pretesni, in zaradi potreb kliničnih bolnišnic, ki naj bi dobile sedanje 
prostore zavoda, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 1960. leta odobril zidavo 
novega zavoda za gluho mladino s kapaciteto okrog 200 gojencev. Zavod naj bi 
bil zgrajen v letih 1963 do 1966. 

Po dopolnjenem programu, ki ga je Zavod za slušno in govorno prizadeto 
mladino v Ljubljani predložil leta 1965, naj bi znašali stroški celotne gradnje 
1 milijardo 419 milijonov S din. Od tega je bilo do začetka letošnjega leta re- 
aliziranih 421 milijonov S din. Zgrajen je bil šolski objekt, vajenski dom s 
kapaciteto 60 gojencev do pete faze ter kuhinja z jedilnico in kotlarna do tretje 
faze. To je omogočilo, da se je zavod pred nekaj dnevi začel seliti v nove pro- 
store. Ob izpraznitvi starega objekta na Zaloški cesti, kamor se bo vselil onko- 
loški inštitut, so klinične bolnice v Ljubljani nakazale zavodu še zadnji del 
pogodbene obveznosti za prodajo tega objekta v višini 56 milijonov S din. 
Onkološki inštitut pa je zavodu zagotovil v obliki posojila '37 milijonov S din. 
S to skupno vsoto 93 milijonov S din bo mogoče dokončno usposobiti šolski ob- 
jekt, dograditi vajenski internat, kotlarno, provizorično urediti dovod električne 
energije in plačati neporavnane obveznosti glede dosedanje gradnje. S tem bodo 
doseženi razmeroma zadovoljivi pogoji za začasno delo zavoda, ki ima sedaj 
132 gojencev, od tega 117 v internatu. V šolskem objektu bo del prostorov za- 



270 Socialno-zdravstveni zbor 

časno uporabljen za bivanje gojencev. Kuhinja letos še ne bo dograjena, go- 
jenci se bodo hranili v sosednjem domu gradbenega šolskega centra. 

Izvršni svet letos ni predložil Skupščini finančnega programa za dograditev 
zavoda za slušno in govorno prizadete v Ljubljani iz dveh razlogov: 

1. Po investicijskem programu, ki je bil sprejet leta 1960, naj bi bile ka- 
pacitete zavoda za okoli 200 gojencev, ker je bilo predvideno, naj bi zavod 
kril celotne slovenske potrebe na tem področju. Med tem časom pa je bil usta- 
novljen Center za korekcijo sluha in govora v Mariboru, prav tako pa se je 
dalje razvijal Zavod za gluho mladino v Portorožu. Zato bodo v Ljubljani po- 
trebne manjše kapacitete, po orientacijskih podatkih za okrog 130 gojencev 
in bo treba letos opraviti temeljito revizijo prvotnega investicijskega programa 
zavoda. 

2. Treba bo poprej proučiti koncept usposabljanja slušno- in govorno pri- 
zadetih glede na različne metode, ki jih trenutno uporabljamo na tem področju. 
Republiški sekretaritat za prosveto in kulturo je v sodelovanju z republiškim 
sekretariatom za zdravstvo in socialno varstvo ter skupaj s stalno konferenco 
za rehabilitacijo invalidnih oseb že pripravil predlog za izpopolnitev sistema 
rehabilitacije slušno in govorno prizadete mladine, ki ga bo predložil Skup^ 
ščini. Na osnovi tega bo izdelan tudi finančni program za dograditev Zavoda 
za slušno in govorno prizadeto mladino v Ljubljani. 

Predsednik dr. Ruža Šege din: Ali se poslanec Vlado Planine za- 
dovoljuje z odgovorom? (Da.) 

Prosim tovariša Lipužiča, da odgovori še na poslansko vprašanje dr. Ivana 
Amona, ki zadeva soroden zavod z isto problematiko. 

Boris Lipužič: Poslanec dr. Ivan Amon je zastavil naslednje vpra- 
šanje: 

»Prt zdravstvenem domu v Mariboru je bil v oktobru 1962. leta ustanovljen 
center za korekcijo sluha in govora, pri katerem je tudi posebna šola za na- 
glušne. Ta center, ki je do sedaj obravnaval že nad 3 900 slušno in govorno pri- 
zadetih otrok in ki ima v posebni šoli v petih razredih 50 otrok, je svoj obstoj 
povsem upravičil, zlasti ker se v celoti drži verbotonalne metode profesorja 
Guberine. Medtem ko je plačevanje individualnih ambulantnih uslug v centru 
urejeno, plačuje jih sklad zdravstvenega zavarovanja, so glede plačevanja šol- 
nine težave že od vsega začetka. Dotacija s strani republiškega sekretariata za 
šolstvo oziroma za prosveto in kulturo je bila v primerjavi s sredstvi, ki jih 
dobivata enaka zavoda v Ljubljani in Portorožu, le simbolična: posojilo za 
nabavo instrumentov v višini 4 milijonov S din in 6 milijonov S din za adapta- 
cijo prostorov. Občine dolgujejo na račun šolnine Zdravstvenemu domu Maribor 
z:a leto 1965 2,5 milijona S din, za prvo polletje 1966 pa 12 milijonov S din. Ob- 
čine se branijo plačevati šolnino, ker so v težavnem finančnem položaju, pred- 
vsem pa zato, ker so v neenakem položaju s tistimi občinami, ki pošiljajo svoje 
otroke v Ljubljano in Portorož, za katere plača šolnino sklad za šolstvo. V 
Ljubljani so otroci v internatu, pri nas pa v rejniških družinah in se hitreje 
usposabljajo, ker živijo v normalnem okolju. 

Postavljam vprašanje, zakaj republiški sklad za šolsitvo ne obravnava po- 
sebne šole za naglušne v Mariboru glede financiranja enako kot dragi tovrstni 
šoli v Ljubljani in Portorožu, ko je dokazano, da je šola v Mariboru v vsakem 
pogledu na dostojni višini in, ali je Zdravstveni dom Maribor dolžan vzdrževati 
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šolo, ker je sam vložil precejšnja sredstva za nemoten začetek pouka. Prosim, 
da se mi čimprej odgovori, ker se bodo te dni baje delila sredstva iz sklada 
za šolstvo.« 

Odgovor : Center za korekcijo sluha in govora v Mariboru je kot že rečeno 
— ustanovil Zdravstveni dom v Mariboru oktobra leta 1962. Skupščina občine 
Maribor-Center je novembra 1963. leta dodelila centru poslopje bivšega sana- 
torija v Tomšičevi ulici. Za adaptacijo poslopja je sklad SRS za šolstvo v letu 
1964 odobril 6 milijonov starih dinarjev. S preselitvijo centra v adaptirane 
prostore se je pričel v teh prostorih tudi pouk za naglušne otroke. V šolskem 
letu 1964/65 je imela šola 3 oddelke, v šolskem letu 1965/66 pa 5 oddelkov. 

Individualni slušni trening in odpravljanje govornih motenj financirajo 
komunalni zavodi za socialno zavarovanje kot zdravstvene storitve. Šolanje 
naglušnih otrok naj bi financirale prizadete občine, vendar pa svojih obvezno- 
sti niso redno izpolnjevale. Zato je stalna konferenca za rehabilitacijo invalidnih 
oseb v Mariboru v decembru 1965. leta predlagala, naj prevzame financiranje 
šole sklad SRS za šolstvo. Po priporočilu Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine 
SR Slovenije naj bi sklad SR Slovenije za šolstvo kril stroške vzgoje in izobra- 

( ževanja tistih posebnih zavodov, ki sprejemajo otroke z območja vse Sovenije. 
Osnovna šola za hudo naglušne pri centru za korekcijo sluha in govora v Ma- 
riboru delno izpolnjuje ta pogoj, k,er sprejema otroke z območja 12 občin 
bivšega mariborskega okraja. Zato je republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo že lani predlagal skladu SRS za šolstvo, da v letu 1966 prevzame finan- 
ciranje te šole. 

Do sedaj sklad te obveznosti še ni mogel sprejeti, ker je zaradi omejenih 
sredstev lahko zagotovil za celotno področje posebnega šolstva le tak znesek 
kot lami, to' je 5 milijonov 828 tisoč N dinarjev in zato ni mogel sprejeti dodatnih 
obveznosti. Da pa bi kljub temu rešili pereče vprašanje financiranja šole pri 
centru za korekcijo sluha in govora v Mariboru, je republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo ponovno proučil merila za financiranje posebnega šolstva 
iz sklada SR Slovenije za šolstvo. Ker so letos nekateri posebni zavodi dobili 
v skladu s predpisi o rehabilitaciji invalidskih oseb več sredstev od skladov 
zdravstvenega zavarovanja in od občinskih proračunov za rehabilitacijo invalid- 
nih oseb, se lahko zmanjša delež, ki ga prispeva sklad1 SRS za šolstvo. Tako naj bi 
po predlogu republiškega sekretariata za prosveto in kulturo v skladu SRS za 
šolstvo sprostili 96 000 N din za financiranje šole pri centru za korekcijo 
sluha in govora v Mariboru. O predlogu bo čez 2 -dni sklepal upravni 
odboir sklada SRS za šolstvo in ga bo po vsej verjetnosti sprejel, ker gre le za 
prerazdelitev sredstev v okviru vsote, ki je bila že odobrena za posebno šolstvo. 
Ker znaša celotni letni finančni načrt šole 176 tisoč N din, bodo ta sredstva 
zadoščala za njeno financiranje do konca letošnjega leta. Financiranje poseb- 
nega šolstva pa bo v bodoče enotno urejeno z zakonom o financiranju izobra- 
ževanja in vzgoje, ki ga pripravljamo in ki bo sprejet še v letošnjem koledar- 
skem letu. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin : Ali se poslanec dr:. Amon zadovoljuje 
z odgovorom? (Dr. Ivan Amon: Da.) Hvala. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na vprašanje poslanca 
Štefana Sreža. Besedo ima tovarišica Erna Podbregar, republiški sekretar za 
delo. 
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Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši! Štefan Srež, poslanec So- 
cialno-zdravstvenega zbora je v zvezi s posredovanjem zaposlitve delavcev 
zastavil naslednje vprašanje: 

Po informacijah pri družbeno-političnih organizacijah v Ljutomeru je Biro 
za raziskavo tržišč v Ljubljani sklenil z Zavodom za zaposlovanje delavcev 
v Ljutomeru pogodbo, da mora Zavod za zaposlovanje delavcev Ljutomer pla- 
čati biroju za raziskavo tržišč 50 000 S din za vsakega delavca, za katerega 
biro posreduje zaposlitev. 

Po izjavi direktorja Zavoda za zaposlovanje delavcev Maribor je Biro za 
raziskavo' tržišč v Ljubljani predlagal, da bo za enako ceno, to je za 50 000 
S din posredoval tudi zaposlitve v Avstriji. 

Poslanec želi odgovor, ali se Biro za raziskavo tržišč v Ljubljani lahko 
ukvarja s posredovanjem zaposlovanja doma in v tujini, in kako so bila upo- 
rabljena sredstva, ki jih je Zavod za zaposlovanje delavcev v Ljutomeru že 
plačal biroju? 

Iz zapisnika 11. seje sveta republiškega zavoda za zaposlovanje delavcev 
z dne 21. januarja letos povzemamo naslednje ugotovitve, pomembne za de- 
jansko stanje, kakršnega omenja poslanec v svojem vprašanju: 

Zavod za zaposlovanje delavcev Ljutomer je decembra 1965 zaprosil za 
kritje primanjkljaja v znesku 25.135 N din za gmotno preskrbo začasno brez- 
poselnih. Primanjkljaj je nastajal zaradi naraščajočega števila brezposelnih, 
ki bi jim zavod lahko izplačeval denarno nadomestilo samo s pomočjo kritja 
tega primanjkljaja. Zato je svet republiškega zavoda za zaposlovanje delavcev 
na tej seji sklenil priznati Zavodu za zaposlovanje delavcev v Ljutomeru iz 
sredstev za skupne zadeve zaposlovanja dotacijo v znesku 25 135 N din brez 
obveznosti vračila. Na isti seji pa je svet republiškega zavoda za zaposlovanje 
delavcev odobril Zavodu za zaposlovanje delavcev v Ljutomeru posojilo v 
znesku 50 000 N din za dobo treh let in s 3 °/o obrestmi. Ta zaiesek je bil 
zavodu iz Ljutomera potreben za realizacijo pogodbe, ki jo je ta sklenil z biro- 
jem za raziskavo tržišč pri gospodarski zbornici. Ta je namreč ponudil svoje 
sodelovanje pri zaposlitvi brezposelnih delavcev, katerih število je v ljutomer- 
ski občini občutno poraslo, ker je Gradbeno podjetje Ingrad v Ljutomeru odpo- 
vedalo delo 200 delavcem. 

Biro za raziskavo tržišč se je v svoji pogodbi zavezal, da bo sodeloval pyi 
iskanju najustreznejših načinov zaposlitve tem delavcem in da bo svetoval 
oziroma sodeloval tudi pri prekvalifikaciji, če bo to potrebno. To svoje sodelova- 
nje in svetovanje pa je biro vezal na pogoj, da Zavod za zaposlovanje delavcev 
v Ljutomeru izplača za vsakega efektivno zaposlenega delavca znesek 500 N din 
in mu kot predplačilo zagotovi 50 000 N din. Biro za raziskavo tržišč je bil 
namreč po izjavah republiškega zavoda za zaposlovanje delavcev že v dogovoru 
s predstavniki Gradbenega podjetja Obnova iz Ljubljane, da prevzame gradbeni 
obrat podjetja Ingrad in da bi s 1. februarjem letos zaposlil 100 delavcev, tako 
kot je bilo določeno v pogodbi med omenjenim birojem in Zavodom za zapo- 
slovanje delavcev v Ljutomeru. 

Na podlagi teh okoliščin in upoštevaje omenjeno pogodbo je svet repu- 
bliškega zavoda za zaposlovanje delavoev odobril omenjeni kredit. 

V aprilu letos je komunalna skupnost za zaposlovanje delavcev Maribor 
oziroma Komunalni zavod za zaposlovanje delavcev Maribor prevzel finančne 
in materialne obveznosti ukinjenega zavoda v Ljutomeru. Iz obračuna je raz- 
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vidno, da je biro za raziskavo tržišč za strokovno sodelovanje prejel 23.500 
N din. 

Treba je ugotoviti, da je biro za raziskavo tržišč pri Gospodarski zbornici 
prekoračil obseg iin predmet svojega poslovanja in da nikakor ni mogel na- 
stopati kot sopogodbenik pri pogodbeni ureditvi vprašanj, ki zadevajo usposo- 
bitev in zaposlitev nezaposlenih gradbenih delavcev z območja Ljutomer. Po 
določbah 1. in 8. točke prvega odstavka 31. člena temeljnega zakona o orga- 
nizaciji in financiranju zaposlovanja so namreč za posredovanje pri zaposlo- 
vanju delovnih ljudi in za urejanje zadev v zvezi z zaposlovanjem jugoslovan- 
skih delavcev v tujini, pristojni samo občinski zavodi za zaposlovanje. 

Prav tako je nepravilno ravnal tudi svet republiškega zavoda za zaposlova- 
nje, ko je na podlagi pogodbe z birojem za raziskavo tržišč, torej nelegitimnega 
sopogodbenik a, odobril kredit Zavodu za zaposlovanje delavcev v Ljutomeru 
in s tem omogočil biroju priti do sredstev za opravila, ki ne spadajo v njegovo 
delovno področje. 

Kako je biro za raziskavo tržišč pri Gospodarski zbornici sredstva upo- 
rabil, republiški sekretariat za delo ni ugotovil in tega tudi ni raziskoval, ker 
za to ni pristojen. Poslal pa je poseben dopis Gospodarski zbornici in jo napro- 
sil, da razišče delo biroja za raziskavo tržišč, da ugotovi, v kakšne namene so 
bila sredstva, dobljena od bivšega zavoda za zaposlovanje iz Ljutomera, upo- 
rabljena. Hkrati republiški sekretariat za delo v dopisu predlaga, naj Gospo- 
darska zbornica ukrene vse potrebno, da kot ustanovitelj biroja temu prepreči, 
da bi se ukvarjal z zadevami s področja zaposlovanja, ker niso in ne morejo 
biti predmet njegovega poslovanja. Odgovor Gospodarske zbornice bomo po- 
sredovali kasneje. 

Predsednik dr. Ruža Še g edin: Ali se poslanec zadovoljuje z odgo- 
vorom? Prosim. Besedo ima poslanec Štefan Sreš. 

Štefan Sreš: Z odgovorom se popolnoma strinjam. Ugotavljam, da 
je uradni naziv pogodbenika, o katerem sem govoril, biro za raziskavo tržišča, 
ne pa zaradi in da gre za pomoto. Menim pa, da če ugotovimo, da gre za neza- 
konit akt, torej akt, ki nima v naših pravnih predpisih nobene osnove, je upra- 
vičena zahteva, da ta ibiro vrne skladu za zaposlovanje delavcev vsa sredstva, 
ki jih je od njega dobil. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Mislim, da je prav stališče poslanca 
Sreža zajeto v odgovoru tovarišice Podbregarjeve. Ta zadeva bo definitivno 
pojasnjena po odgovoru gospodarske zbornice, ki ga bomo posredovali poslancu 
Srežu, ko ga bo Skupščina prejela. 

Prosim še za odgovor na poslansko vprašanje dr. Borisa Šušteršiča. Od- 
govor bo dal tovariš Stane Šelih, republiški sekretar za zdravstvo in socialno 
varstvo. 

Stane Šelih: V zvezi s tem vprašanjem bi pojasnil, da je Skupščina 
sprejela odloka o finančnem programu za ta dva objekta šele takrat, ko je 
bilo s strani splošne gospodarske banke dano pismeno zagotovilo, da so sred- 
stva za realizacijo finančnih programov razpoložljiva. Po sprejetju odlokov 
pa se je v banki zadeva zapletla, vendar je bilo te dni zagotovljeno, da bodo po 
ureditvi nekaterih formalnosti sredstva na razpolago in da se bo lahko nada- 
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ljevalo z gradnjo. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo pri- 
pravlja za Skupščino in Izvršni svet poročilo, v katerem, bo pojasnil vzroke in 
posledice zakasnitve pri odobritvi finančnih sredstev. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Prosim, ali se poslanec Šušteršič 
zadovoljuje z odgovorom. 

Dr. Boris Šušteršič: Z odgovorom tovariša sekretarja ne morem 
biti zadovoljen, ker so potem odloki v svojem bistvu že zgubili svoj smisel. 
Dejal bi, da so bili ti odloki v Republiškem in Organizacijsko-političnem zboru 
sprejeti nekoliko tendenciozno. Poudarjalo se je, da se prvič v našem delu 
čvrsto programira samo nekaj investicij in da ne bomo več planirali investicij, 
za katere niso zagotovljena finančna sredstva. 

Tovariš sekretar je dejal, da je za obstoječe stanje kriva Splošna gospo- 
darska banka. To je, rekel bi, polovičen odgovor. V rokah imam prepise do- 
pisov, ki jih je v tej zadevi prejel Zdravstveni dom dr. Petra Držaja, ko repu- 
bliški sekretariat za finance obvešča zavod, da so finančna sredstva v višini 
2 milijona 300 tisoč N din zagotovljena, iz dogovora Splošne gospodarske banke 
pa je razvidno, da bo banka v letu 1966 lahko zagotovila 1 milijon 300 000 N din 
in v letu 1967 še 1 milijon N din. Ce splošna gospodarska banka lahko spre- 
minja odloke, ki so bili sprejeti, v Skupščini, potem odlokov ni potrebno spre- 
minjati in je potem uradni list prazen list papirja. Zdravstveni dom. dr. Petra 
Držaja je prejel vsaj nek odgovor na vprašanje glede finančnih sredstev, med- 
tem ko infekcijska klinika ni dobila niti tega. Teh 168 postelj, o katerih smo 
zatrjevali, da bodo omilile problem posteljnega fonda v Ljubljani, letos ne bo. 

Kakorkoli se bo popravilo', bo zamujeno. Finančni program je pripravil 
Izvršni svet po pogovorih z gospodarsko banko, ki je kredit zagotovila. Ne vem, 
ali se je v teh mesecih gospodarski položaj naše republike tako spremnil, da ne 
rečem poslabšal, da je to padlo v vodo, ali pa se tudi v tem primeru ni zgodilo 
kaj takega, kar se je včasih dogajalo, namreč, da so se določena namenska 
sredisrtva porabila za kaj drugega. Menim, da je odgovor nepopoln in zato z 
njim nisem zadovoljen. 

Zato predlagam v svojem imenu in v imenu 10 poslancev, in sicer: Jožeta 
Oblaka, Stjepana Bunte, Dolfeta Vojska, Zmaga Slokana, Martina Benedika, 
Vinka Mozetiča, Janeza Jermana, Jožeta Nereda, Dragice Grčar in Bogomile 
Kranjc, da bi na naslednji seji Socialno-zdravstvenega zbora razpravljali o izva- 
janju odlokov Skupščine SR Slovenije o finančnih programih za financiranje 
nadaljevanja graditve "Infekcijske klinike v Ljubljani in za financiranje do- 
graditve Zdravstvenega doma dr. Petra Držaja v Ljubljani, ki sta bila sprejeta 
20. aprila 1966. 

Ne vem, ali bi bilo umestno, da bi o tem razpravljala tudi zbora, ki sta 
odloka sprejela? 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Prosim, ali se predstavnik Izvršnega 
sveta strinja s prelogom poslanca dr. Šušteršiča, da se to poslansko vprašanje 
uvrsti kot samostojna točka dnevnega reda na prvo nasledjo sejo Socialno- 
zdravstvenega zbora. 

Stane Selih: Strinjam se. Skupščini smo že tako nameravali pred- 
ložiti poročilo o tem problemu. V odgovoru ta problem nisem podrobno ob- 
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razložil, povem pa naj, da je Skupščina dobila pismeno poročilo od Splošne 
gospodarske banke in, da smo imeli nešteto razgovorov s Splošno gospodarsko 
banko, prav tako pa iso jih imele navedene zdravstvene institucije, da pa so se 
zadeve zapletle. Menim, da bi morala Splošna gospodarska banka pojasniti 
Skupščini, zakaj svojih pismenih obveznosti nasproti tem objektom ni izvršila. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Dajem predlog, ki ga je dal dr. Šu- 
šteršič v svojem imenu in v imenu 10 poslancev na glasovanje. Ali se zbor 
strinja s tem, da se to poslansko vprašanje da kot samostojna točka na dnevni 
red prihodnje seje našega zbora, ki verjetno ne bo prej kot v jeseni? 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko? (Večina poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor z večino glasov sprejel pred- 
log dr. Borisa Sušteršiča in skupine desetih poslancev. 

S tem je dnevni red seje izčrpan in zaključujem 25. sejo našega zbora. 
Prisotnim poslancem želim prijetne počitnice. 

(Seja je bila zaključena ob 19.25.) 
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34. seja 

(30. junija 1966) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik Organizacijsko političnega zbora 

Začetek seje ob 9,05. 

Predsednik J a n e z Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Priče- 
njam 34. sejo Organizacij sko-političnega zbora Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Svojo pdsotnost so opravičili naslednji poslanci: Franc Tomažič, Jože Mirt, 
Helena Vodovnik in inž. Branko Korbar. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Seji prisostvujejo predstavniki Izvršnega sveta Skupščine Socialistične re- 

publike Slovenije: France Kutin, Riko Kolenc, Ludvik Zaje, Dragica Dekleva, 
Erna Podbregar in inž. Miloš Bučar. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 33. seje Organizacijsko-političnega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. razprava o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1965 

in poročilu Republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo o izvajanju 
najnujnejših ukrepov za racionalizacijo organizacije in dela uprave, pravosodja 
ter nekaterih zavodov za obdobje od 1. 7. 1965 do 30. 4. 1966; 

4. razprava o zakonski ureditvi statistične službe v Socialistični republiki 
Sloveniji; 

5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu 
o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) 
za leto 1965; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o varstvu pri delu; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa, s -katerim se daje soglasje 

skladu Borisa Kidriča za najetje posojila v znesku do 2 milijona N dinarjev pri 
Splošni gospodarski banki v Ljubljani iz depozita zveznega sklada; 

8. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o poroštvu Zavodu RTV 
Ljubljana za najetje posojila v znesku 4 300 000 N dinarjev. 

S tem predlogom razširjam predlog dnevnega reda, ki ste ga dobili s skli- 
cem, z novo 2. točko, in sicer s poslanskimi vprašanji. 

Ali se s predlaganim dnevnim redom strinjate? (Da.) Predlaga kdo kakšno 
spremembo predlaganega dnevnega reda? (Ne.) 
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Ker ni drugih predlogov, menim, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 33. seje zbora. Zapisnik ste prejeli skupaj z vabilom za to sejo. Ali ima 
kdo kakšne pripombe k zapisniku? (Nihče.) Če ne, ugotavljam, da je zapisnik 
odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na zadnji seji je poslanka Tatjana Lokovšek zahtevala podrobnejši odgovor 
na svoje poslansko vprašanje. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, Franceta 
Kutina, republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo, da poslanki 
odgovori. 

France Kutin: Dovolite, tovarišice in tovariši poslanci, da najprej 
prečitam vprašanje poslanca Organizjacijsko-političnega zbora Skupščine SR 
Slovenije, tovarišice Tatjane Lokovšek zaradi neposrednejše konfrontacije z od- 
govorom na to vprašanje. Vprašanje se glasi takole: 

»Z dogovorom republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo nisem 
zadovoljna. Vprašanje se je nanašalo na sistem in na merila za financiranje 
občinskih sodišč na splošno in ne na konkretno situacijo, ki je bila samo nepo- 
sreden povod, da sem postavila tako vprašanje. Sedanji sistem financiranja 
je namreč tak, da tudi v bodoče ne nudi nobenih garancij, da bodo občinska 
sodišča imela zagotovljena sredstva za redno poslovanje, čeprav to s svojim 
delom ustvarjajo dohodek, ki ga v predlaganih postopkih plačajo stranke 
v obliki sodnih taks. Za primere, ko sodišča postopajo po uradni dolžnosti, 
pa sem mnenja, da je družba dolžna zagotoviti sredstva za postopke, ker ima 
za te postopke svoj interes. 

Smatram, da ni dolžnost predsednika sodišča in da je neprimerno in poni- 
žujoče, da mora kljub obrazloženemu programu dela in natančno prikazanim 
potrebam še prosjačiti za sredstva pri pristojnih organih in je v veliki meri 
odvisno od osebnega vpliva predsednika sodišča, kolikšna sredstva bo prejel 
za poslovanje sodišča. Zato vztrajam pri vprašanju, ki sem ga postavila sekre- 
tariatu za pravosodje in občo upravo in zahtevam odgovor na vprašanje, ali 
sekretariat misli kaj ukreniti, da v bodoče do takih situacij ne bo več prihajalo, 
ali ima morda predvidene kakšne ukrepe in predloge za ureditev vprašanja 
financiranja sodišč v republiki, razen osebnih razgovorov in posredovanja z 
razgovori med sekretariatom in prostojnimi občinskimi organi?« 

Peti člen republiškega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
določa, da morajo občine iz dohodkov, ki jim pripadajo, zagotoviti sredstva za 
vse službe, ki so jih po ustavi in zakonu dolžne financirati. Republiški zakon 
o sodiščih sprošne pristojnosti pa določa v svojem 8. členu, da občine zagotav- 
ljajo tudi sredstva za delo občinskih sodišč. Republiški sekretariat za pravosodje 
in občo upravo torej nima nobenih pristojnosti v zvezi z neposrednim določa- 
njem in zagotavljanjem sredstev občinskim sodiščem, ker so za to pristojne 
občinske skupščine. 

Kakor sem že v svojem prvem odgovoru na seji Organizacijsko-političnega 
zbora Skupščine SR Slovenije, 20. aprila 1966, povedal, so bili opravljeni raz- 
govori s predstavniki občinskih skupščin, v katerih so bila obravnavana vpra- 
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šanja financiranja nekaterih občinskih sodišč, ki jim po naši presoji niso bila 
zagotovljena primerna finančna sredstva. 

Nekateri so mnenja, naj bi se sedanji sistem financiranja občinskih sodišč 
spremenil. Financirala naj bi se iz republiškega proračuna, oziroma iz posebnega 
sklada, v katerega bi se stekali vsi dohodki od sodnih taks. To mnenje se 
pojavlja prav zaradi tega, ker financiranje nekaterih občinskih sodišč ni zado- 
voljivo urejeno. 

Po mnenju republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo je treba 
to vprašanje poprej vsestransko proučite. Ker za sedlaj ni utemeljene osnove 
niti potrebe, da bi se sedanji sistem financiranja občinskih sodišč spremenil, 
sekretariat v tej smeri ne namerava storiti ničesar, pač pa si prizadeva, da bi 
se sedanji sistem financiranja občinskih sodišč normaliziral in utrdil. 

Republiški sekretariat tudi proučuje možnosti za spremembo in .dopolnitev 
temeljnega zakona o sodnih taksah glede sistema in višine sodnih taks in bo 
y kratkem dal v razpravo predlog za nekatere spremembe tega zakona. 

Kar zadeva kriterije za določanje finančnih sredstev za redno poslovanje 
občinskih sodišč, veljajo določbe 3., 16., 18. in 22. člena temeljnega zakona 
o sredstvih za delo upravnih organov tudi za sodišča. To pomeni, da je višina 
§redstev za redno dejavnost tudi pri sodiščih odvisna od delovnega programa, 
ki obsega naloge na podlagi predpisanega delovnega področja ter od doseženih 
delovnih uspehov in zahtevnosti ter obsega nalog. Motnje v tem pogledu na- 
stopajo predvsem zaradi nerednega dotoka proračunskih sredstev, to pa po- 
vzroča finančne težave nekaterih občinskih skupščin. 

In končno: kako se določa vrednost sodnikovega dela? Izhodišče določa 
zvezni zakon o sredstvih za delo državnih organov, po katerem se osebni do- 
hodki delovnih ljudi v državnih organih določajo skladno z načelom delitve 
po delu, pri čemer gre za enako delo enak osebni dohodek. Osnove in merila 
je treba določiti tako, da pridejo v njih do izraza zahtevnost in pomen opravil, 
odgovornost, delovni pogoji, strokovna sposobnost, ki je potrebna za opravlja- 
nje določenega dela in drugi činitelji, ki vplivajo na delitev po uspehu dela. 

Osebni dohodek sodnikov bi torej na osnovi teh načel lahko obravnavali 
predvsem z vidika uspešnosti sodišča kot celote, iracionalnosti notranje organi- 
zacije dela, dosežene storilnosti, zaostankov, kvalitete, angažiranja v sprem- 
ljanju in proučevanju družbenih odnosov in pojavov ter podobno, kakor tudi 
ž vidika individualne uspešnosti sodnika in primernih razmerij z drugimi de- 
lavci, sodišča na osnovi količinskih in drugih meril, kakor so zahtevnost, kvali- 
teta in odgovornost, strokovna sposobnost, specialnost določenih opravil, za- 
ostanki in podobno' ter končno tudi z Vidika usklajevanja v medobčinskem 
oziroma republiškem merilu. 

J : ' :■ f i ; 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala! Se tovarišica poslanka zadovo- 
ljuje z odgovorom? Prosim! 

Tatjana Lokovšek: Z odgovorom tovariša sekretarja sem zado- 
voljna in se mu za odgovor zahvaljujem. 

Pri tem pa bi rada poudarila, da mi je prav dobro znano, da sekretariat 
sam nima nobenih možnosti urejati te stvari, vendar pa sem mnenja, da je 
lahko le sekretariat za pravosodje in občo upravo pobudnik za usklajevanje teh 
vprašanj s pravnimi predpisi. Sekretariat namreč zbira ustrezne podatke in že 
več;let pozna nemogočo situacijo, kakršna nastaja pri različnih občinskih so- 
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diščLh in je tudi razvidna iz letošnjega poročila sekretariata za pravosodje in 
občo upravo. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Poslanka Silva Cerjak je postavila po- 
slansko vprašanje, ki ste ga prejeli. Na vprašanje bo odgovoril v imenu Izvrš- 
nega sveta Riko Kolenc, republiški sekretar za notranje zadeve. Prosim! 

Riko Kolenc: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovarišica Silva Cer j ak, 
poslanka Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije je postavila 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednji dve poslanski vprašanji: 

1. kaj je storil Republiški sekretariat za notranje zadeve, da se poenostavi 
postopek za izdajo listin za gibanje in prebivanje tujcev v Jugoslaviji in obrazci 
teh listin ter 

2. zakaj Republiški sekretariat za notranje zadeve še ni predpisal obrazca 
za prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča in obrazca za knjigo gostov. 

Na prvo vprašanje dajem tale odgovor: 
Prijavna in odjavna služba za tujce je zadeva iz izključne pristojnosti 

federacije po 2. točki 16. člena temeljnega zakona o službi notranjih zadev. 
V teh zadevah se izdajajo samo zvezni predpisi; neposredno izvrševanje teh 
predpisov pa je naloženo organom za notranje zadeve v republiki. Republiški 
sekretariat za notranje zadeve ni pooblaščen, da kakorkoli spremeni obstoječi 
sistem prijavljanja in odjavljanja začasnega prebivališča tujcev. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve, Gospodarska zbornica SR Slo- 
venije ter Turistična zveza Slovenije so že predlagale pristojnim zveznim orga- 
nom, naj se odprarvi potrdilo o prijavi. Poslansko vprašanje se namreč zavzema za 
odpravo potrdila o prijavi oziroma odjavi začasnega prebivališča kot dokumenta, 
s katerim dokazuje tujec začasno prebivanje v Jugoslaviji. Tako naj bi se 
obrazec za prijavo začasnega prebivališča za tujce omejil samo na prijavo in 
odjavo brez omenjenega potrdila. 

Na drugo vprašanje odgovarjam takole: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve je sestavil osnutek pravilnika 

o obrazcu za prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča in obrazcu za 
knjigo gostov. Ta osnutek je bil poslan v izjavo občinskim organom za notranje 
zadeve in pomembnej šim gostinskim organizacijam. Pri izdelavi tega osnutka 
smo upoštevali tudi vsa stališča, ki so jih izrazih poslanci ob sprejemanju 
republiškega zakona o registru stalnega prebivalstva in o razvidu začasnega 
prebivališča občanov. 

Na podlagi sprejetih predlogov in pripomb je že izdelan tekst pravilnika, 
ki bo uveljavljen v teku meseca julija. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali je poslanka Silva Cerjak zadovoljna 
z odgovorom? 

Silva Cerjak: Z odgovorom sem zadovoljna. 

Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na razpravo o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
za leto 1965 in poročilu republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo 
o izvajanju najnujnejših ukrepov za racionalizacijo organizacije in dela uprave, 
pravosodja ter nekaterih zavodov za obdobje od 1. 7. 1965 do 30. 4. 1966. 
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K tej točki dnevnega reda smo povabili še (predstavnike inštituta za javno 
upravo in delovna razmerja v Ljubljani, sekretariata za urbanizem, sekretariata 
zia notranje zadeve, sekretariata za posveto in kulturo, Višje upravne šote v 
Ljubljani in Republiškega zavoda za socialno zavarovanje v Ljubljani. 

Goste prosim in vabim, da sodelujejo v razpravi. Gradivo, ki ga je pripra- 
vil republiški sekretariat za pravosodje in oboo upravo, ste prejeli. 

Prosim republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo Franceta 
Kutina, da da uvodno poročilo. 

France Kutin: Tovarišice in tovariši poslanci! Z občutkom velike 
odgovornosti smo predložili temu zboru poročilo o izvajanju najnujnejših ukre- 
pov za racionalizacijo organizacije in dela uprave, pravosodja ter nekaterih 
zavodov za obdobje od julija 1965 do konca aprila 1966. Poročilo spremlja 
želja, da bi vložili vse napore v nadaljevanje začetega dela in za uresničevanje 
vseh načel moderne uprave, za katera se je ta zbor že večkrat izrekel. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je obravnaval poročilo, o katerem 
danes razpravljamo, na svoji seji dne 25. 6. 1966. V razpravi so prišle do izraza 
nekatere ocene in ugotovitve, ki vam jih želim med drugim posredovati tudi 
zato, da bi tudi te, skupaj z ugotovitvami poslancev skupščine in skupščinskih 
odborov, postale sestavni del skupne ocene. 

Poročilo zlasti v svojem izvlečku, ki vam je bil poslan, ne pove vsega, kar 
je pomembno za oceno večie ali manjše aktivnosti državnih organov in zavodov, 
da bi vsebinsko in organizacijsko svoje delo v borih desetih mesecih čimbolj 
prilagodili ukrepom, sprejetim na področju javne uprave, pravosodja in neka- 
terih zavodov. Predvsem lahko rečem», da je bila aktivnost na tem področju in 
v tem obdobju tako po obsegu kakor po intenzivnosti izvajanja zastavljenih 
nalog zelo različna. Vsekakor je bila najintenzivnejša in zato tudi najbolj učin- 
kovita dejavnost večine občinskih skupščin, oziroma uprav, medtem ko je bila 
aktivnost v republiških organih manj intenzivna in tudi preveč enostranska, 
za zavode pa se ne moremo pohvaliti skoraj z nikakršnim učinkom. Delna 
krivda za pasivni odnos zavodov — mislim na tiste, ki se deloma ali v celoti 
financirajo iz, proračuna in teh je približno 60 °/o —- do vseh teh naporov leži 
tudi na republiških organih oziroma v občinah, če gre za občinske zavode, ki 
niso čutili dovolj odgovornosti za primerno aktivizacijo zavodskih samoupravnih 
in drugih organov oziroma jim niso dajali potrebne neposredne strokovne in 
druge pomoči. Aktivnost se torej ni začela na vseh področjih na enakomeren 
način, kakor smo pričakovali, čeprav se zdi, da smo na splošno glede na začeto 
fazo realizacije navedenih ukrepov lahko še kolikor toliko zadovoljni. 

Skrajšani tekst gradiva, ki vam je bilo poslano, ne prikazuje vseh rezulta- 
tov, ki so bili ugotovljeni v obširnejši analizi. Tako na primer v njem ni ome- 
njena reorganizacija zavodov za zaposlovanje, ki se v tem času pripravljajo, da 
zmanjšajo število zaposlenih za približno 100 oseb. Dalje niso ćmenjeni zavodi 
za socialno zavarovanje, ki obetajo širše organizacijske premike. Točnejših po- 
datkov o tem še nimamo. Omenjeni tudi niso temeljiti ukrepi republiškega 
sekretariata za narodno obrambo, znatna poenostavitev urgene in postankov, 
dalje uspešno organiziranje raznih medobčinskih služb v Ljubljani in Mariboru, 
posebno intezivne akcije občinskih uprav v Brežicah, Piranu, Kopru, Ptuju, 
L j u bij ani-Centru in tako dalje. Skrajšani tekst gradiva prav tako izrecno ne 
omenja ukrepov za čim hitrejšo uveljavitev določil noveliranega zakona o 
upravnem postopku. Opravljeni so bili številni seminarji, preizkus znanja, 
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izdani komentarji in navodila, objavljeni časopisni članki in podobno. V začetku 
realizacije ukrepov smo želeli doseči pretežno praktičen cilj: zmanjšanje 
zasedb delovnih mest, zmanjšanje koncentracije statistike in evidence, odpravo 
nepotrebnih potrdil, poenostavitev postopkov ter podobno. 

Mnogi problemi so ostali še nerešeni. O tem, kakšni so rezultati in kaj je 
bilo doseženo, govori poročilo. Dejstvo je, da postopoma prehajamo v vedno 
bolj sistematično monografsko proučevanje posameznih področij-, s tem, da ostaja 
še nadalje v celoti v veljavi prvotna zasnova v vsem svojem obsegu. 

Sedanja situacija je bila glede na napore za uveljavitev reforme na eni 
strani ugodna, na drugi strani pa predvsem zaradi maksimalnih restrikcij pro- 
računskih sredstev ni dovoljevala politike v okviru zastavljenega načrta. Ob 
tem je treba predvsem poudariti, da ni bil niti osnovni motiv niti ni končni 
smoter zastavljenih ukrepov proračunsko varčevanje, temveč modernizacija 
uprave v smislu njenega sodobnejšega poslovanja, zlasti pa njena krepitev po 
temeljiti selekciji opravil, stabilizaciji, reorganizaciji, spremembi vsebine in 
sistema njenega dela in s tem krepitve njene samostojnosti. Zato je potreben 
določen proces proučevanja in smotrne postopne realizacije na ta način do- 
gnanih konceptov. 

Poseben problem so zavodi. Zavodi racionalizacije skoraj niso izvajali. Naš 
sekretariat je lahko dobil v zavodih le zelo skope podatke; vendar to ne velja 
za vse zavode enako. Nekateri izmed njih se niti ne morejo samostojno ukvar- 
jati s tem vprašanjem in bi jim bila v bodoče potrebna pomoč, ki je v tej fazi 
niso bili deležni. 

Predlagani bodoči ukrepi nakazujejo glede zavodov v neki meri uniformno 
rešitev vprašanja financiranja njihove dejiavnosti. Zaradi specifičnosti zavodov 
s področja prosvete in kulture, zlasti naših najvišjih nacionalnih in kulturnih 
institucij, teh ne bi smeli obravnavati togo in enotno. S to pripombo se nam 
zidi predlagani način financiranja pravilen. Mislimo namreč, da mora ustrezni 
sistem financiranja zavodov sam po sebi pripeljati k racionalizaciji njihovega 
dela. 

V obdobju po sprejetju nove ustave javna uprava še ni dobila takšne 
fiziognomije, ki izhaja iz ustavnih določil. V tej zvezi ni zadostne jasnosti glede 
funkcij, pristojnosti in delovnega področja javne uprave. Nerazčiščena je tudi 
funkcija javne uprave na relaciji federacija-republika. Zvezni upravni organi 
še vedno dajejo naloge republiški in celo občinski upravi, ne da bi se pri tem 
dovolj upoštevali ukrepi in stališča, ki jih želi uveljaviti praksa v republiki. 
Zvezni upravni organi imajo včasih kaj malo posluha za napore republiških 
in občinskih upravnih organov. 

Samo za primer naj navedem, da je nek zvezni upravni organ naš precej 
podrobno utemeljen predlog za ukinitev nekaterih potrdil pri prenosu nepre- 
mičnin pavšalno O'dklonil s kratkim dopisom, ki je obsegal le nekaj vrstic, drug 
zvezni upravni organ pa na ta predlog sploh ni odgovoril. Naše občinske uprave 
pa neprestano ugotavljajo, da so prav ta potrdila povsem odveč. 

Določena nestabilnost v pogledu organizacije in funkcije javne uprave ovira 
temeljito razpravljanje in sistematično proučevanje njenih področij in sčasoma 
preobremeni upravo z nepotrebnim delom in po nepotrebnem zvišuje število 
delavcev v njej. To moti tudi načrtno in temeljito kadrovsko politiko v smeri 
sistematičnega izboljšanja kvalitete in večje produktivnosti dela uprave. 

Preveč številni in heterogeni faktorji vplivajo torej od zunaj na javno 
upravo. V pretirani meri se nalagajo upravi naloge ne glede na njen program 
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dela in na sredstva, ki jih je debila za izvršitev planiranih nalog. Prevelika 
so tudi pooblastila za podzakonske predpise pri izvrševanju zakonov. Često 
celo novi zakoni in novi izvršilni predpisi nimajo proučene materialne osnove. 
Navadno ni vnaprej znano, koliko bo javno upravo* veljala izvršitev določenega 
predpisa, vodenje neke evidence, neka statistična akcija in podobno. 

Glede na tako stanje občutimo predvsem pomanjkanje stalnega in sistema- 
tičega proučevanja metode in načina dela republiških upravnih organov in 
načina njihovega medsebojnega sodelovanja. Uspešne oblike takega delovanja 
še premalo poznamo in nimamo postavljenih za to ustreznih organizmov. Pre- 
pričani pa smo, da bi se v daljšem razdobju sistematično delo tudi ekonomsko 
izplačalo, čeprav je treba na začetku nameniti zanj nekaj več sredstev kot jih 
dajemo zdaj. 

Z boljšo metodiko bi uspeli globlje poseči tudi v druge republiške zavode 
in institucije. Preveč smo se v sedanji fazi usmerili le na republiško in občin- 
sko upravo v ožjem smislu. Zaradi kvalifikacijske strukture kadrov se mnoge 
sicer jasne organizacijske rešitve pri javni upravi ne dajo takoj izvesti. Glede 
vzgoje upravnih kadrov so potrebni dolgoročen načrt in kvalitetni premiki v 
sistemu nadaljnjega šolanja. Mislimo, da je treba dognati boljše šolske pro- 
grame v administrativnih srednjih šolah, ki bi morale dajati take upravne 
kadre srednje kvalifikacije, da bi lahko opravljali večino upravnih opravil 
rutinskega značaja. 

Višja upravna šola s centrom za dopolnilno izobraževanje upravnih kadrov 
bi se morala postopno preusmeriti od prekvalifikacije starejših upravnih kadrov 
v večji meri na vzgajanje mladih upravnih kadrov za vsako praktično upravno 
delo. Po drugi strani naj bi šola razširila dopolnilno izobraževanje upravnega 
kadra na krajših seminarjih. 

Glede na kadrovske potrebe v javni upravi, pa tudi v gospodarski poslovni 
upravi — kolikor moremo te potrebe orientacijsko oceniti — je potreben kva- 
liteten premik predvsem v tej smeri, da se šolski sistem, ki vzgaja upravne 
kadre, kvantitativno zoži — mislimo, da je administrativnih srednjih šol še 
preveč — in kvalitetno dvigne na višjo raven. 

Dosedanje delo za racionalizacijo javne uprave smo zavestno imenovali 
najnujnejše ukrepe, ker mislimo, da je šlo v preteklem obdobju le za prvo fazo 
izvajanja programa. Dejal sem že, da se javna uprava ne sme usmeriti na 
racionalizacijo samo v smislu zniževanja stroškov, temveč so potrebni predvsem 
ukrepi za njeno modernizacijo, za splošen dvig produktivnosti dela v upravi 
in podobno. Pri tem ima pomembno mesto programiranje dela in financiranje 
organov na podlagi programov. 

' Nekateri v principu sprejemajo programiranje kot osnovo za delo uprave, 
vendar v praksi tega ne izvajajo. Drugi pa ne sprejemajo programiranja niti 
kot osnovo, marveč ugovarjajo, da je tako programiranje idealistično gledanje 
na funkcioniranje javne uprave, češ da ni mogoče pričakovati takega sistema, 
ki bi omogočil programiranje od vrha navzdol. 

Uveljavljanje reforme na tem področju je pokazalo, da mora tudi uprava 
programirati svoje delo in pri tem uporabljati moderne, učinkovite in ekono- 
mične metode. To pa brez usklajenega programa dela ni mogoče. Programiranju 
dela državnih organov je torej treba dati v bodoče več poudarka kot doslej. 
Logična posledica programiranja pa je financiranje na podlagi izvršenega dela. 

V skrajšanem gradivu je predložen okvirni načrt za nadaljevanje racionali- 
zacije uprave. Okvirni zato, ker mislimo, da konkretizacija tega splošnega pro- 
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grama nikakor ne more biti samo zadeva republiškega sekretariata za pravo- 
sodje in olbčo upravo, temveč rezultat trajnega sodelovanja vseh republiških 
upravnih organov. Odgovornost za izvedbo konkretnega načrta, za katerega se 
bo treba dogovoriti in odgovornost za modernizacijo javne uprave na splošno 
leži na vseh državnih organih in zahteva angažiranost vseh. Mislimo tudi, da 
razmere po uveljavitvi družbene reforme ne silijo k resnim ukrepom samo 
republiško in. občinske javne uprave, temveč zahtevajo tudi enako delovanje 
vseh drugih organizacij, ki izven čistih upravnih formacij opravljajo javne 
in druge družbene funkcije, ne glede na to ali za svoje delo uporabljajo prora- 
čunska sredstva. 

Kjerkoli obstoja neracionalna organizacija dela in nizka produktivnost, se 
tudi nekoristno trosijo družbena sredstva. Mislimo, da je treba v tem smislu 
nasloviti dovolj odločen apel tudi na razne samoupravne organizacije, zavode 
za socialno zavarovanje, zdravstvene, socialne in šolske zavode, službo družbe- 
nega knjigovodstva, zbornice, združenja, politične organizacije in tako dalje, 
naj se odločneje kot doslej zavzamejo za podobne ukrepe, ker bo skupen uspeh 
ukrepov učinkovitejši in hitrejši, predvsem pa družbeno in ekonomsko po- 
membnejši. 

Predsednik Janež Hočevar: Poročilo začasnega odbora ste tudi pre- 
jeli. Prosim poročevalca odbora, poslanca Franca Svetino, da da še ustno 
poročilo. 

Franc Svetina: Tovarišice in tovariši poslanci! Naš odbor je na zadnji 
seji obravnaval poročilo Izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije in 
poročilo republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo. 

Ker poročilo sekretariata obravnava probleme uprave podrobneje kot pa 
poročilo Izvršnega sveta, se je odbor dalj časa mudil pri tem poročilu. Poročilo 
je odbor ocenil kot izredno objektivno in soglaša tudi z zaključki, ki jih 
predlaga sekretariat glede dela na tem področju v prihodnje. 

Iz poročila sekretariata izhaja, da so se spremembe izvršile predvsem v ob- 
činski upravi, saj danes skoraj nimamo občinske uprave, ki ne bi v predre- 
formnem času ne le analizirala svojega dela in organizacije, temveč tudi izdelala 
konkretne načrte za racionalizacijo upravnega dela, ki naj bo v prihodnje 
opravljeno z manj kadra in z manjšim neposrednim angažiranjem državljanov. 
Upravni organi občin so na tem področju dosegli napredek in, če nismo ne- 
učakani, lahko trdimo, da so začetni koralki na poti 'konsolidacije upravnega dela 
v občini storjeni, četudi se danes ne moremo hvaliti z izrednimi dosežki. 

Na področju pravosodja položaj nikoh ni bil toliko problematičen kot na 
področju državne uprave. Kljub temu pa lahko danes trdimo, da je tudi pravo- 
sodje v polpreteklem obdobju glede pocenitve poslovanja doseglo rezultate, ki 
so primerljivi z rezultati doseženimi na področju državne uprave, kar pravo- 
sodju še vnaprej zagotavlja vodilno mesto tako v smotrnosti organizacije kakor 
v pogledu delovnih uspehov in cenenosti. 

Ugotovimo pa lahko, da je v dani situaciji še vedno najbolj pereče vpra- 
šanje dela, organizacije in cenenosti republiške uprave. Posebej še zato, ker 
smo lahko v neposrednem kontaktu z občinskimi upravnimi organi ugotovili, 
da sedanje delo in organizacija republiške uprave v mnogočem obremenjuje 
občinske uprave. Namesto da bi republiška uprava pospeševala hitrejši dvig 
kvalitete upravnega dela v občinah, ga često zavira s tem, da preobremenjuje 



284 Organizacijsko-politični zbor 

občinske uprave in jim često nalaga takšna opravila, ki upravno delo na občinah 
po dražu jej o. 

Podatki sekretariata sicer izpričujejo, da se je republiška uprava skrčila 
po številu uslužbencev za 9,5%. Ce pa upoštevamo, da je republiška uprava 
vse do spomladi preteklega leta številčno rasla in da je s sprejetjem nove ustave 
in z ukinitvijo okrajev občina v resnici postala osnovna celica v sistemu so- 
cialistične demokracije, ki je prevzela opravila širših družb eno-političnih skup- 
nosti, nam razmerje med odstotki zmanjšanja upravnega kadra pri občinah in 
pri republiki govori v prid občin, saj so te v polpreteklem obdobju zmanjšale 
svojo upravo za 14,1Največji črnogledi sicer trdijo, da je to zmanjšanje 
doseženo na račun upokojencev in honorarcev, da se pa položaj v bistvu ni nič 
spremenil. Menimo, da ne gre samo za zmanjšanje števila uslužbencev. Kakor- 
koli komentiramo ta dejstva, moramo ugotoviti, da je premik na teh področjih 
vendarle dosežen. To poudarjam predvsem zato,, ker so priporočila in sklepi 
našega zbora, kar zadeva zavode, bodisi republiške bodisi občinske, ostali brez 
odmeva in na tem področju nismo dosegli nobenega uspeha. Morda se bodo 
našli različni izgovori, a ti bodo slej ko prej prazni, ker v vsem tem obdobju, 
odkar smo začeli razpravljati o zavodih, pa do danes, ne razpolagamo niti z 
okvirnimi smernicami za ukrepe na tem področju. 

Cesto se sicer slišijo pripombe, da želi naš zbor glede uprave zganjati neko 
kampanjo, da je zelo neučakan in da gre v bistvu vendarle za proces, ki je in bo 
dolgotrajen. Menim, da je treba v tej zvezi podčrtati, da smo trdno na stališču, 
da bi bil vsakršen kampanjski pristop k reševanju teh problemov skrajno 
škodljiv in da soglašamo s stališči, da gre za proces, sprašujemo pa se, čemu 
ta proces rodi tako malo sadov. 

Opozoriti je namreč treba, da je naš zbor v razpravi o rebalansu republi- 
škega proračuna za leto 1965 želel odgovor na vprašanje, po kakšnih kriterijih 
se financirajo republiški zavodi in ali potrošena sredstva odtehtajo rezultate 
dela teh zavodov. Na to vprašanje ni bilo odgovorjeno niti takrat niti ob spre- 
jemanju republiškega proračuna za leto 1966. In če se stanje ob sprejemanju 
proračuna za leto 1967 ne bo spremenilo, potem očitek, da je naš zbor neučakan, 
ne bo več resen. 

Ce skušamo ugotoviti vzroke za takšno stanje, se seveda ne moremo za- 
dovoljiti s pavšalno oceno, da so ti vzroki delno subjektivne delno, pa objektivne 
narave. Naš odbor, pa tudi naš zbor, je vse doslej glede problemov uprave svoja 
stališča neposredno konfrontiral s stališči republiškega sekretariata za pravo- 
sodje in občo upravo, ker je štel edino ta sekretariat kot neposredno odgovoren 
republiški upravni organ za vse probleme tako republiške kakor tudi občinske 
uprave v širšem smislu. Ko pa je naš odbor skušal ugotoviti zmogljivosti se- 
kretariata za pravosodje in občo upravo in ko je skušal ugotoviti praktična raz- 
merja med republiškimi orgaini, je prišel do zaključka, da je republiški sekre- 
tariat za pravosodje in občo upravo često nemočen, ker uživa premajhno pod- 
poro Izvršnega sveta. Sama horizontalna. povezanost republiških upravnih 
organov pa je preohlapna. Da je temu tafeo, ilustrira tudi primer statistike. 
Republiški zavod za statistiko ni mogel svojih stališč primerjati s stališči drugih 
republiških upravnih organov, ker mimo Izvršnega sveta in Skupščine ni re- 
publiškega organa, ki bi imel na področju čistih upravnih zadev splošnega ka- 
rakterja posebne pristojnosti ali posebna širša pooblastila. 

Zakon o organizaciji republiške uprave je tako zelo opisen in tako malo 
konkreten, da razen pristojnosti, ki jih posameznim republiškim organom na- 
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lagajo posebni predpisi, republiški upravni organi sploh nimajo fiksiranih 
pristojnosti in jih lahko često širijo in ožijo po lastni presoji. 

Ni neutemeljena domneva, da je v zvezni upravi položaj podoben. Ce pa 
je podoben, je to gotovo eno od dejstev, ki povzročajo razraščanje administracije 
brez neposredne kontrole in zaradi tega tudi brez neposrednega vpliva prizade- 
tih in tistih, ki naj za upravo skrbe. Ne vidim razloga, da bi ne omenjal dejstva, 
da bo slej ko prej v zvezni upravi prišlo do sprememb v organizaciji. Spre- 
membe v zvezni upravi bodo nujno vplivale tudi na republiško upravo. Koli- 
kor bodo spremenjene okoliščine terjale spremembe v republiški upravi, smo 
dolžni zahtevati kar najširše obrazložitve o oportunosti teh sprememb. Dokler 
ne dosežemo vsebinskih sprememb, nam nobena oblika, pa če je na prvi pogled 
še tako logična, ne more pomagati. Do vsebinskih sprememb pa lahko pridemo 
le s kontinuiranim in vsestranskim proučevanjem upravnega dela. Menim, da 
je bilo tega doslej premalo in da smo čestokrat spreminjali oblike zgolj po 
intuiciji. 

Naš odbor ni imel in menim da tudi naš zbor nima ambicij, da bi posegel 
neposredno na strokovno področje organizacije in dela uprave. To moramo 
prepustiti zato usposobljenim kadrom, ki pa so dolžni svoja mnenja posredovati 
Skupščini, ki bo o predlogih odločala. Ko zagovarjamo to stališče, pa se spra- 
šujemo, kdo v naši republiki se je doslej ukvarjal s temi problemi in kdo naj 
se v prihodnje prvenstveno ukvarja z njimi? Nedvomno naj bo nosilec akcije 
sekretariat za pravosodje in občo upravo, kateremu pa bi moral Izvršni svet 
dati večjo podporo in po potrebi tudi posebna pooblastila. Obstoja tudi Inštitut 
za javno upravo pri Univerzi v Ljubljani kot znanstvena institucija, od katere 
pa tudi v prihodnje ni pričakovati, da se bo angažirala pri reševanju konkretnih 
problemov. Moral pa se bo inštitut angažirati pri reševanju načelnih teoretičnih 
izhodišč. Menim, da je treba pozdraviti predlog sekretariata za pravosodje in 
občo upravo, da bi bilo smotrno pri tem sekretariatu ustanoviti posebno de- 
lovno skupino za proučevanje problemov uprave. Posebej še zato, ker je tudi 
glede občinske uprave nesmotrno prepuščati samim občinam, da iščejo teore^ 
tične rešitve za najbolj smotrno organizacijo in metode dela. O teh problemih 
je bilo sicer že govorjeno, vendar smo ostali pri starem. Menim, da ne posegamo 
v samoupravne pravice občin in pravice delavcev v upravi, če jim odrekamo 
sposobnost, da bi sami poiskali adekvatne teoretične rešitve za organizacijo 
občinske uprave. Nasprotno, ne gre zagovarjati stališča za uniformiranost ob- 
činskih uprav. Ni pa mogoče upravičevati predpisane organizacije občinske 
uprave, ki je posledica različnih, često subjektivnih stališč posameznih občin. 

. Menimo, da je republika dolžna poskrbeti, da bodo občinam na razpolago 
nekatere primerjalne analize, na podlagi katerih se bodo občine odločile za tiste 
rešitve, ki so najboljše za občino. Pozdraviti je treba iniciativo sekretariata 
za izdelavo nekaterih monografij. Postavlja pa se vprašanje, koliko je sekre- 
tariat sposoben, da svoje delavce, zadolžene za povsem konkretna opravila iz 
pristojnosti sekretariata, močneje angažira na tem področju. Ni mogoče mimo 
ugotovitve, da druge republike na tem področju daleč prednačijo pred našo; 
temu problemu posvečajo največ pozornosti predvsem v Hrvatski in Srbiji. 
Nekaterih materialov, ki jih sestavljajo njihove strokovne institucije, se po- 
služujejo mnoge naše občine. Nedvomno pa ima tudi Slovenija dovolj strokov- 
nega kadra, ki bi mogel s stalnim strokovnim delom prispevati svoj delež k 
napredku uprave. Treba bo le vse kadre zbrati, ustrezno organizirati in zagoto- 
viti sredstva za njihovo delo. Prepričani smo, da se bodo tako vložena sredstva 
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kaj kmalu izplačala. Proučevanje problemov uprave terja ravno tako visoko 
strokoven kader, kot ga terja proučevanje drugih področij. Upoštevaje sedanje 
stanje pa je delovanje na tem področju še posebno težavno in posebno odgo- 
vorno. 

Naš odbor pri svojem konkretnem delu ni želel posegati v nekatere po- 
drobnosti. Kolikor je to storil, je to storil le zavoljo tega, da bi se prepričal, 
kako stvari stoje in kdo> je prvenstveno odgovoren za njihovo realizacijo'. Zakon 
o republiški upravi SR Slovenije je glede tega jasen in četudi določa, da so 
republiški upravni organi odgovorni Skupščini in Izvršnemu svetu, o rela- 
cijah ne more biti dvoma. Naš zbor bo moral v prihodnje glede vseh načelnih 
vprašanj v upravi razpravljati z Izvršnim svetom, če pa Izvršni svet zato de- 
legira katerikoli republiški organ, menimo, da kljub vsemu iše razpravljamo z 
Izvršnim svetom, ki je neposredno odgovoren za realizacijo' stališč skupščine, 
posebej še, če z njimi soglaša. Zato štejem za potrebno ugotoviti, da je glede 
samostojnih zavodov, ki se financirajo iz republiškega proračuna, za sedanje 
stanje prvenstveno odgovoren Izvršni svet. Če so relacije med Izvršnim svetom 
in upravo takšne, da ni bilo mogoče ničesar ukreniti, je zato še vedno odgovoren 
Izvršni svet. 

Kolikor se bo objektivno ugotovilo, da je sedanja organizacija republiške 
uprave takšna, da ne daje poroštva za skorajšnji napredek upravnega dela, bo 
treba verjetno to organizacijo spremeniti. Ce pa jo že moramo spremeniti, 
menimo, da jo je treba spremeniti le takrat, ko bomo prepričani, da imamo 
dovolj tehtnih dokazov, da sedanje oblike več ne ustrezajo in da jih je treba 
spremeniti. 

Nehote pa se nam vsiljuje zaključek, da se v zadnjem letu vsebina dela ni 
toliko bistveno spremenila, da bi lahko trdili, da je bistvena reorganizacija 
potrebna. To seveda ob domnevi, da je bila sedanja organizacija v začetku 
pravilno zastavljena. S formami vsebine same ne moremo reševati. Če vztra- 
jamo pri teh stališčih, štejem za potrebno poudariti, da je to naša pravica in 
naša dolžnost. 

Cesto se je dogajalo, da so morali republiški organi v zelo kratkem 
roku pripraviti poročila za zbor in so to šteli za kampanjo zbora. To dokazuje, 
da so se nekatera stališča in sklepi našega zbora skušali realizirati v zadnjem 
hipu, zaradi česar so bile akcije v resnici kampanjske, včasih nedosledne in tudi 
strokovno premalo natančne. 

To sem želel povedati zaradi tega, da se realno prikažejo prizadevanja 
našega zbora in da se končno poleg občanov zaščitijo tudi samoupravni delavci. 
Nemogoče je še v prihodnje nadalje trpeti diskriminacijo, katere žrtev so 
upravni delavci, ki v očeh naše javnosti veljajo za tretjerazredni strokovni 
kader, ki se je zatekel v upravo zato, ker v gospodarstvu ni uspel. Tudi visoko 
izobraženi upravni delavci veljajo v očeh javnosti kot ljudje, ki jim ni potrebno 
mnogo vedeti, katerih delovna uspešnost je minimalna in eksistirajo pač kot 
nujno zlo naše stvarnosti, kar je dokaz, da je treba problemom naše uprave 
posvetiti večjo pozornost in naši upravi zagotoviti ugled, ki ji gre. glede na 
pomebnost nalog, ki jih opravlja. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da bi moral naš zbor na današnji 
seji odobriti poročilo Izvršnega sveta in poročilo republiškega sekretariata za 
pravosodje in občo upravo z okvirnim načrtom za nadaljnje akcije za raciona- 
zacijo uprave. Zbor naj ponovno potrdi odločnost, da je treba upravo ne le 
številčno skrčiti, temveč tudi strokovno okrepiti ter poiskati najustreznejše 
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organizacijske oblike in metode dela, upravno delo pa očistiti nepotrebnih 
evidenc, potrdil in drugega, kar ovira to racionalizacijo. Takšna stališča so 
formulirana v predlogu sklepa, ki ste ga prejeli in glede katerega predlagam, 
da ga zbor sprejme. Hvala! 

Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo. Kdor želi sode- 
lovati v razpravi, naj se, prosim, prijavi z listkom. Besedo ima poslanec Dušan 
Barbič. 

Dušan Barbič: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz poročila o izva- 
janju ukrepov za racionalizacijo, organizacijo in delo uprave, pravosodja in 
nekateri zavodov, ki ga je pripravil republiški .sekretariat za pravosodje in občo 
upravo, je razvidno, da je bila pri izvajanju priporočenih ukrepov najbolj do- 
sledna občinska uprava, ki je znižala sistematizacijo delovnih mest skoraj do 
predlaganega maksimuma, medtem ko republiška uprava v znižanju delovnih 
mest ni dosegla niti predlaganega minimuma, to je 10 '°/#, in da so vsa sodišča 
znižala svojo sistemizacijo le za 4,7 '°/o. Druge organizacije, samostojni zavodi, 
družbeno-politične organizacije in društva skoraj niso pristopili k izvajanju 
ukrepov ter imajo še vedno zaposlenih 1961 delavcev. 

Iz omenjenega sledi, da je pri izvajanju priporočil sam avtor priporočila, 
to je Izvršni svet, bil premalo dosleden, kar se bo v bodoče gotovo izražalo 
v stopnji zaupanja občin v doslednost teh organov pri, takih in podobnih akci- 
jah. Osebno menim, da bi morali navedeni organi načrtneje pristopiti k izva- 
janju priporočenih ukrepov in da bi morali uporabljati tudi sankcije, ki bi za- 
gotovile izvajanje priporočila; pri nekaterih institucijah pa bi bila umestna celo 
ukinitev dotacije iz proračunov. Take sankcije bi bilo treba uporabiti zlasti 
za tiste posamezne upravne in sodne organe, zavode in druge organizacije, ki 
niso dovolj odločno pristopile k racionalizaciji in izboljševanju v svojih siste- 
mizacijah, misleč, da je to le akcija prehodnega značaja. 

Ko govorim o sankcijah zoper take organe, pa zaslužijo priznanje občinske 
uprave, ki so znižale svojo sistemizacijo v povprečju 14,4 !°/o. Njihova načrtna 
ocenitev programa dela za leto 1966 je prav gotovo zahtevala temeljito ocenitev 
posameznih 'delovnih mest, kar so občinske uprave tudi nedvomno storile, saj to 
potrjujejo dosedanji rezultati, prav tako pa ti rezultati dokazujejo, da republi- 
ški, sodni in -drugi organi tega niso vzeli zares. Spričo takega položaja za- 
htevajmo od njih, da pregledajo svojo organizacijo in sistemizacijo ter v zvezi 
s tem takoj storijo potrebne ukrepe. 

Občinske skupščine so ob sprejemanju proračuna za leto 1966 dodelile ob- 
činskim upravnim organom finančna sredstva le v višini lanskoletne realizacije 
ali celo v zmanjšanem obsegu, ne glede na njihove programe dela, na njihovo 
močno razvito samoupravljanje in na predpise, ki naj bi jim zagotovili sredstva 
za izvrševanje njihovega programa dela. 

Ce bi se v taki situaciji znašli tudi tisti, ki niso štorih ničesar ali pa zelo 
malo za zmanjšanje števila delovnih mest v svojih sistemizacijah, bi jih sama 
situacija prisilila k ustreznim ukrepom. Smatram torej, da je treba proti tem 
organom izvajati take ukrepe, ki bodo skladni z današnjim razvojem samo- 
upravljanja in jih bodo vendarle prisilili, da 'bodo na podlagi analitične ocene 
delovnih mest, skladno s programom dela pričeli izvajati priporočene ukrepe. 

Iz tabele b), ki številčno prikazuje zmanjšanje števila zaposlenih v ob- 
činski upravi, je razvidno, da so štiri občinske uprave, in to take, ki prejemajo 
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dotacije republike, v splošni akciji izvajanja najnujnejših ukrepov za raciona- 
lizacijo organizacije dela uprave, celo zvišale število delovnih mest v svojih 
sistemizacijah za 1,4 % do 12,6®/». Mnenja sem, da bi se prav v tem času to ne 
smelo dopustiti in da bi bilo treba prav v teh občinah ugotoviti razloge za 
zvišanje števila delovnih mest. Če bi se ugotovilo, da so neupravičeno povečali 
svojo sistematizacijo, naj se jim ukine nadaljnje dodeljevanje dotacij. 

Iz poročila sledi, da je v nadaljevanju akcije za racionalizacijo uprave in ob 
proučevanju nalog glede njihove utemeljenosti racionalnosti in dejanskega 
obsega dela pričakovati, da bodo republiški in občinski upravni organi zmanj- 
šali število zasedenih delovnih mest v letu 1966 še za 3'%>, prav tako pa tudi 
v letu 1967. Mnenja sem, da je ta odstotek prenizek in bi morali pristojni organi 
čimprej pristopiti tudi k izvrševanju drugih ukrepov, ki naj bi zagotovili mož- 
nost, da se v teh organih še v večjem odstotku zniža število delovnih mest. 

Ob tem se mi najprej porojeva vprašanje ustrezne organizacije občinske 
uprave. Funkcija občinske uprave je ozko povezana s funckijo občine. Zaradi 
tega bi morali najprej razčistiti, kakšno naj bo delo občinske uprave. Dejstvo 
je, da izvršuje občinska uprava zvezne, republiške in občinske predpise, pri- 
pravlja osnutke splošnih aktov, ki jih sprejema občinska skupščina, odloča o 
upravnih zadevah, izvaja upravno nadzorstvo, ter izvršuje tudi druge upravne 
dejavnosti, za občinsko skupščino in njene svete pa pripravlja različna poročila 
in informacije, -elaborate ter analize, ki jih je toliko več kolikor bolj zahtevna 
je skupščina. 

V izvrševanju vseh teh opravil pa mora občinska uprava imeti kadre, ki 
morajo biti dovolj kvalificirani in strokovno sposobni, da so lahko kos takemu 
delu. Mislim, da je treba na pristojnih forumih z vso odgovornostjo razširiti 
najprej vprašanje funkcij in nalog uprave in s tem v skladu pripraviti predpise, 
ki bodo konkretno določali, katera opravila razen tistih, za katere je pooblaščena 
z zveznimi, republiškimi in občinskimi predpisi, naj uprava v bodoče še opravlja. 
Konkretno mislim pri tem na delo-, ki ga uprava opravlja za občinsko skupščino 
in njene svete. Ali ne bi bila lahko občinska uprava le posrednik med občinsko 
skupščino in delovnimi ter drugimi organizacijami? Občinski skupščini bi v tem 
primeru posredovale elaborate, analize, informacije in druge materiale, ki bi 
jih pripravljale ali same delovne organizacije, ali pa tiste organizacije, ki so 
ustanovljene zaradi posebnih namenov, na primer služba družbenega knjigo- 
vodstva, ki med drugim izvršuje kontrolo nad formiranjem, uporabljanjem z 
družbenimi sredstvi ter vodi evidenco na podlagi plačilnega prometa po računih, 
ali zavod za pedagoško službo, v bodoče tudi izobraževalne skupnosti in še 
mnoge druge institucije, ki v svojem rednem delovnem času in pri rednem 
delu obravnavajo vprašanja, o katerih razpravlja tudi občinska skupščina. Ce 
bi različno gradivo za potrebe skupščine pripravljali na tak način, bi lahko 
občutno zmanjšali število delavcev v upravi ter izboljšali njihovo strokovno 
strukturo. S takim načinom dela bi odpadla vsaka dvotirnost, s katero se še 
srečujemo, ne glede na to, da smo v tej smeri že nekaj štorih in dosegli delne 
rezultate. Ko smo se o tem pogovarjali v naši občini, smo prišli do zaključka, 
da bi se vse to lahko izvajalo, da pa skupščina od teh organov ne more zahte- 
vati izvršitve nalog v določenem času kot to lahko zahteva od lastne uprave. 
Prepričan sem, da to velja tudi za republiško upravo. 

Vsi tudi ugotavljamo, da mnogi predpisi, zlasti tisti, ki so izdani na pod- 
lagi pooblastila za izvrševanje zakonov, neopravičeno obremenjujejo upravo, 
zlasti občinsko, kar slabo vpliva tudi na kvaliteto in ekspeditivnost pri delu. To 
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je razvidno tudi iz gradiva, ki smo ga prejeli. Ugotavljamo, da so bili taki 
predpisi izdani že po (reformi v času, ko se v vsej Jugoslaviji izvaja akcija za ra- 
cionalizacijo organizacije in dela uprave. Mnenja sem, da bi morala zvezna in 
tudi republiška skupščina ustanoviti poseben odbor ali komisijo, ki bi se bavila 
izključno z vprašanjem, kako posamezni predpisi obremenjujejo upravne organe, 
ali so s predpisom določena opravila zares potrebna, ter kakšno korist pri- 
našajo'. Ko sem na primer v poročilu čital, kaj se zahteva v pravilniku o evi- 
dencah na področju dela, ki ga je izdal zvezni sekretariat za delo (Ur. 1. SFRJ 
št. 55/65), sem dobil vtis, da se delavci tega sekretariata, ki pripravijo take 
akte, ne zavedajo dovolj svoje odgovornosti in daljnosežnih posledic, ki jih 
taki akti lahko povzročajo. 

Res je tudi, da na sedanje visoko število zaposlenih v upravnih organih 
in drugod močno vpliva tudi kvalifikacijska struktura zaposlenih. Ta je ver- 
jetno povsod šibka, prav gotovo je najšibkejša v občinskih upravah. Ob tem 
dejstvu se postavlja vprašanje, kako naj se delavca, ki ne ustreza zahtevam 
delovnega mesta, je pa že vrsto let zaposlen v upravi, izloči iz nje. Edina mož- 
nost, ki jo daje temeljni zakon o delovnih razmerjih, je ta, da mu strokovna 
komisija dokaže nestrokovnost. Verjetno teh postopkov doslej pri nas še nismo 
izvajali. Pri tem postopku igra važno vlogo vrsta okolnosti, ki se nanašajo na 
delavca, na primer ali je borec NOB, njegovo socialno in družinsko stanje, hu- 
manost in podobno. Ce bi hoteli dosiedno izvajati to določilo, bi povzročili vrsto 
nevšečnosti, intervencij, javnih razprav, neopravičenih kritik, s tem v zvezi 
tudi zavajanje javnosti in tako dalje. Mnenja pa sem, da moramo pri iskanju 
rešitev za manjšo in kvalitetnejšo zasedbo delovnih mest v upravi in drugih 
organih brezkompromisno pristopiti tudi k izvajanju tega določila, delavcem pa, 
ki bi bili s tem prizadeti, zagotoviti taka delovna mesta, ki bi ustrezala njiho- 
vim kvalifikacijam in drugim sposobnostim. 

Iz vsega navedenega sledi, da moramo resneje in odločneje izvajati za- 
stavljene naloge, če hočemo doseči postavljene cilje, to je predvsem strokovnost, 
racionalnost, kvaliteto in uspešnost delovanja upravnih in drugih organov. 
Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala! Besedo ima Franc Svetelj. 

Franc Svetelj: Tudi jaz ne morem mimo nekaterih podatkov v gra- 
divu oziroma nekaterih primerjav, ki kažejo, da se je republiška uprava v času 
od 1. julija lanskega leta do letošnjega 1. aprila zmanjšala za 64 ljudi. Samo 
občina Kranj je v tem času zmanjšala število uslužbencev za 55 ljudi, Ljubljana- 
Moste-Polje za 41, Koper za 22 in tako dalje. Skupno so občine v tem obdobju 
zmanjšale število zaposlenih za 853 ljudi ali povprečno 14 na eno občino. Ti po- 
datki povsem potrjujejo ugotovitev v poročilu na strani 6, da je na splošno 
občinska uprava pristopala k izpolnjevanju nalog bolj načrtno in z večjo vztraj- 
nostjo kot je to storila republiška uprava. 

Vsekakor pa menim, da je treba danes odločneje postaviti vprašanje, zakaj 
ni nikakršnih rezultatov na področju racionalizacije v samostojnih zavodih. 
Zakaj republiški organi, ki jim je Izvršni svet naročil proučitev zavodov, te 
naloge niso opravili niti je niso začeli. Nikakor se ne morem zadovoljiti zgolj 
z ugotovitvijo, da za republiške zavode v teh prizadevanjih ni nikakršnih po- 
datkov in da tudi nikakršne dejavnosti v tej zvezi ni bilo. Sedanja situacija 
terja hitrejše reševanje problematike tudi na tem področju. Vsekakor pa ne 
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more biti pravega opravičila, če pri proučevanju dokaj neurejenega stanja na 
področju zavodov, kjer se mnoga delovna področja duplirajo, ugotavljamo 
preveč zavodov, neracionalno porabo sredstev in podobno, še ni bilo ničesar 
storjenega. Mislim, da je treba ponovno poudariti, da ne gre za neko kampanjo, 
pač pa za proces, ki ga je v skladu s cilji družbene reforme treba enkrat začeti, 
in sicer čimprej. 

V tej zvezi sem nameraval opozoriti na sedanji neustrezni sistem financi- 
ranja javne uprave, pravosodja in zavodov. Res je, da sedanji sistem dodelje- 
vanja sredstev po številu zasedenih delovnih mest ne more spodbudno vplivati 
na večja prizadevanja za racionalizacijo poslovanja uprave, prav tako pa je 
tudi res, da tudi financiranje delovnih programov ne bo pripomoglo k cenej- 
šemu poslovanju uprave, dokler zakoni ne bodo omejili možnost izdajanja šte- 
vilnih podzakonskih predpisov, ki močno bremenijo upravo. 

S pomočjo takšnih predpisov, evidenc in podobnega si bo marsikak organ 
lahko zagotovil delo im s -tem tudi sredstva v okviru delovnega programa. Eden 
izmed takih izrazitih primerov preširokih pooblastil, na katerega so nas opo- 
zorili tudi v delovnih organizacijah, ki smo jih obiskali, je vodenje evidence 
na področju dela, kjer je zvezni sekretariat za delo uvedel s posebnim pravil- 
nikom kar 29 formularjev. Sem sodi tudi temeljni zakon o varnosti pri delu, 
ki daje široka pooblastila zveznim sekretariatom in podobno. Zato nastaja vpra- 
šanje, kdo je v sedanji situaciji sposoben realno oceniti program dela upravnih 
organov, na podlagi česar bi bolje porazdelili razpoložljiva proračunska sredstva. 
Mnenja sem, da bi morali pri tem, močneje kot doslej, sodelovati samoupravni 
organi in celotni kolektivi v javni upravi. 

Ne strinjam se v celoti z drugim delom druge točke predlaganega okvirnega 
načrta nadaljevanja akcije za racionalizacijo uprave, ki pravi, naj bo morebiten 
rebalans republiškega; proračuna stimulativen za tiste republiške organe, ki so 
doslej že znatno izčrpali notranje rezerve, a naj ostreje prizadene tiste organe, 
ki tega niso storili. 

Menim, da je taka ugotovitev precej pavšalna. Vprašam se, kdo bo tisti, 
ki bo to odrezal oziroma odločil, koliko bo odrezal posameznemu upravnemu 
organu, če ne bomo prej s sodelovanjem prizadetih kolektivov temeljito anali- 
zirali možnosti za racionalizacijo poslovanja posameznega organa. Menim, da bi 
ravnali napačno, če bi ravnali tako, kot vsaj jaz razumem omenjeno drugo 
točko, če bi rekli: ti organi so lani zmanjšali število zaposlenih za toliko od- 
stotkov, zaradi tega so že letos dobili toliko manj sredstev, tistim organom, ki 
pa tega iz takšnih ali drugačnih vzrokov niso štorih, pa bomo z rebalansom 
odrezali toliko odstotkov. Torej smo spet vsi na istem. Učinkovitosti in ekspedi- 
tivnosti v delovanju uprave pa s tem verjetno ne bomo dosegli. 

Znano je, da osebni dohodki zaposlenih v javni upravi niso najboljši. Znano 
je tudi, da občine pri zmanjševanju števila uslužbencev niso imele posebnih 
problemov z zaposlitvijo teh ljudi. Velika večina teh ljudi se je za- 
poslila v gospodarskih in drugih delovnih organizacijah. Zlasti ljudje z ustrezno 
izobrazbo imajo sedaj pogosto večje osebne prejemke, kot so jih imeli v upravi. 
Marsikje se ugotavlja, da bi vsi strokovnjaki z občinske uprave odšli v pro- 
izvodnjo in druge dejavnosti, če ne bi nastopila reforma in z njo povezane 
manjše možnosti za zaposlovanje v gospodarstvu. 

Ne gre torej za enostavno zmanjševanje sredstev javne uprave, pač pa bolj 
za zmanjšanje števila nestrokovnih delavcev in za večje vrednotenje dela stro- 



34. seja 291 

kovnjakov, za modernizacijo in mehanizacijo dela v upravi, skratka za njen? 
večjo učinkovitost in kvaliteto! 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Borut Bohte. 

Borut Bohte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Razr 

pravljati želim o poročilu republiškega sekretariata za pravosodje in občo upra- 
vo s posebnim ozirom na vprašanje racionalizacije nekaterih upravnih po- 
stopkov in odprave odvečnih potrdil. 

Menim, da moramo v današnji razpravi na našem zboru poskušati dati 
kompleksno objektivno oceno dosedanjih naporov, od raprave v našem zboru 
in priporočila zbora iz leta 1963, do trenutnega stanja, na podlagi predloženih 
poročil in gradiva republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo, ter 
na podlagi ugotovitev, ki smo jih poslanci, bodisi v skupinah, bodisi posamezno 
dognali ob obiskih nekaterih občinskih skupščin, delovnih organizacij, skupnih 
medobčinskih služb in tako dalje. Seveda se bom pri tej kompleksni oceni moral 
nujno omejiti samo na nekaj vprašanj in nekaj problemov. 

Medtem ko nesporno velja dejstvo, da prej citirano priporočilo iz 1963. 
leta v praksi ni imelo večjega odziva, zaradi česar so poslanci našega zbora 
postavili Izvršnemu svetu kar dve poslanski vprašanji o sprejetih ukrepih za 
racionalizacijo upravnih postopkov, ki predvsem obremenjujejo občana in 
upravne organe same, se je stanje na tem področju od drugega poslanskega 
vprašanja dalje očitno izboljšalo'. Zato se pridružujem poročilu začasnega od- 
bora za proučitev vprašanj uprave in zavodov, ki opravljajo upravne zadeve 
ter odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, ki sta — citiram — 
»pozitivno ocenila dosedanje napore republiškega sekretariata za pravosodje 
in občo upravo v tej smeri, čeprav so rezultati razmeroma še skromni.« 

Glede na to, da sem imel priložnost podrobneje spoznati tovrstno dejavnost 
republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo v zadnjem obdobju, 
menim, da bi napori tega republiškega sekretariata zaslužili v poročilu odborov 
večji poudarek in večje priznanje. 

Pri tem imam v mislih predvsem sistematičen, študiozen in poglobljen 
pristop k obravnavanju te problematike, ki se odraža vse od izhodišča načel za 
proučevanje te problematike, v številnih elaboratih, navodilu občinskim uprav- 
nim organom, izdelanem pregledu potrdil v raznih postopkih in njihovi kritični 
oceni, sestankih z občinskimi tajniki, naporih za izboljševanje kvalifikacijske 
strukture kadrov v upravi in tako dalje. Med pozitivnimi ugotovitvami, ki smo 
jih dognali na terenu, naj omenim tudi nekatere organizacijske izboljšave. V 
mislih imam upravo za notranje zadeve ljubljanskih občin, ki je po mnenju 
skupine, ki je obiskovala to upravo, dosegla lepe uspehe. 

Samo dejstvo, da je ta uprava skoncentrirana, omogoča tudi izvajanje 
zakona o splošnem upravnem postopku v tisti točki, kjer je rečeno, da naj 
upravni organi sami po svoji uradni dolžnosti uradno ugotavljajo tista dejstva 
in tiste podatke, o katerih sami vodijo evidenco. To se je v tem primeru izka- 
zalo za zelo pozitivno. 

Dalje smo ugotovili, da so tudi nekatera potrdila v tej upravi že odpra- 
vili, da že v večjem obsegu upravni organi jemljejo samo na vpogled posa- 
mezne dokumente in jih občasno ni več treba posebej prilagati, deponirati in 
podobno1. Ni mi povsem jasno, kakšen je v tem pogledu položaj v večini drugih 
občin. Iz poročila sekretariata namreč sledi, da nekatere občine niso odgovorile 

19» 



292 Organizacij sko-politični zbor 

na ustrezna vprašanja sekretariata, za pravosodje in oboo upravo in da občine 
različno tretirajo vprašanja posameznih potrdil in postopkov. Tako nekatere 
občine odpravljajo posamezna potrdila, druge občine pa ne. Mislim, da bi bilo 
zelo koristno, če bi dobili v današnji razpravi boljšo predstavo o tem. Morda 
ima tudi republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo danes že kaj več 
ustreznih podatkov in poročil. 

Vendarle pa bi bila ocena sedanjega stanja preveč enostranska, če ne bi 
poudarili poleg tega še nekaterih pomanjkljivosti in še odprtih problemov, ki 
deloma izhajajo že iz predloženega gradiva in poročila sekretariata za pravo- 
sodje in občo upravo. Da bi utrdili po ustavi določeni položaj občana — samo- 
upravi j alca tudi na tem področju, z večjim poudarkom na zaupanju do občanov, 
ki se odraža med drugim tudi v noveli zakona o splošnem upravnem postopku, 
bi bilo treba pospeševati preobrazbo mentalitete in odpravljati nepoučenost 
občana, pa tudi uradnih oseb, ki vodijo postopek. 

Glede na to, da se lahko zahtevajo od občana le tista potrdila, ki so z za- 
konom predpisana, teh po podatkih v gradivu sekretariata za pravosodje in občo 
upravo ni veliko, bi bilo treba storiti na področju tako imenovane zakonske 
propagande, pri čemer bi morali tisk, radio in televizija biti bolj učinkoviti 
ter po možnosti angažirati strokovnjake s področja uprave in zakonodaje. 

Menim, da je tudi pravna pomoč pri občinskih skupščinah v upravnih 
zadevah bolj šibka. Končno menim, da bi občanom zelo koristili pregledni 
seznami potrebnih zakonsko utemeljenih potrdil o posameznih postopkih. Po 
drugi strani pa kaže posvetiti še večjo skrb strokovnosti in sposobnosti kadrov 
v občinski upravi. Znano mi je, da se v naši republiki že zahtevajo strožji 
pogoji kot v nekaterih drugih republikah na podlagi odredbe, ki jo je izdal 
republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo o preizkusu izobrazbe 
oseb, ki delajo v javni upravi in o dajanju generalnih in posebnih pooblastil 
za vodenje postopkov. 

Vendar pa je poleg izobraževanja kadrov aktualno tudi vprašanje njiho- 
vega preizkusa, pri čemer bi morala biti bolj učinkovita kontrolna dejavnost 
v tem smislu, da bi se zaostrila odgovornost tistih uslužbencev v javni upravi, 
ki vztrajajo pri izvajanju formalnih procedur mimo zakona. Postavlja se vpra- 
šanje, ali ne bi bila potrebna posebna inšpekcijska služba, ki bi se ukvarjala 
s temi zadevami. Kolikor mi je znano, je to vprašanje aktualno tudi v Sociali- 
stični republiki Hrvatski. 

Posebej pa bi rad ob tej priložnosti opozoril na star, toda v Sloveniji še 
vedno nerešen problem tako imenovane OMT službe, o kateri je bilo danes 
večkrat govor in v tem pogledu močno podpiram predloge sekretariata za 
pravosodje in občo upravo, da bi končno bilo urejeno to vprašanje. Poleg tega 
pa tudi vprašanje nujnosti financiranja neposrednih raziskovalnih nalog na 
tem področju. Dobil sem informacijo, da inštitut za javno upravo pri ljubljanski 
univerzi ni dobil od sekretariata nobenih zneskov za tovrstne raziskave. Na 
problem OMT službe sem v našem zboru opozoril že 1963. leta. Prepričan sem, 
da bi se z vzpostavitvijo te službe v republiki izboljšalo tudi stanje na področju, 
o katerem danes razpravljamo, ter tako v republiški kakor v občinski upravi. 

Ob kritičnem pretresu dosedanjih naporov za izboljšanje stanja na tem 
področju žal drži ugotovitev, da so nekateri frekventni postopki še vedno nera- 
cionalni, zapleteni, formalni in dolgotrajni. 

Večina kritičnih ugotovitev glede takšnih postopkov temelji na rezultatih 
obiska skupine, s katero sem obiskal upravo za notranje zadeve ljubljanskih 
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občin, občinsko skupščino Ljubljana-Vič-Rudnik in skupni oddelek ljubljanskih 
občin za narodno obrambo. Glede na to, da so te ugotovitve že zajete v poro- 
čilu odbora, naj omenim le nekaj takšnih frekventnih in neracionalnih postop- 
kov. To so predvsem postopki za lokacijske odločbe in gradbena dovoljenja, 
postopek pri registraciji vozil, postopek pri uveljavljanju pravic iz socialnega 
zavarovanja, postopki glede prometa z nepremičninami in postopki oziroma po- 
trdila pri urejanju delovnih razmerij. 

Medtem ko se za nekatere zadeve, ki so v republiški pristojnosti, na pri- 
mer urbanizem in gradbeništvo, upravičeno postavlja vprašanje vloge in odgo- 
vornosti pristojnih organov za situacijo na njihovem področju na terenu, pa 
je v zadevah iz zvezne pristojnosti pogosto slišati sklicevanje na zvezne pred- 
pise. Kar zadeva vprašanje zveznih predpisov, menim, da je napačna praksa, 
da imajo na primer zvezni temeljni zakoni vse prepogosto značaj popolnih 
zakonov, tako da republikam ne ostane dovolj možnosti, da bi s svojimi zakoni 
uredile svoje specifične razmere, pri čemer naj v tej zvezi glede naše republike 
omenim predvsem specifično prometno in obmejno problematiko. 

Vendar pa ostane še vedno nerešeno vprašanje odgovornosti upravnih orga- 
nov, pa tudi drugih činiteljev, tudi naše skupščine in zveznih poslancev, pri 
konzultacijah ob sprejemu takih zveznih predpisov in večjega angažiranja pri 
sprejemanju novih predpisov. Glede veljavnih zakonov pa menim, da bi morali 
posamezni sekretariati izdelati konkretne predloge za spremembe zveznih pred- 
pisov, po potrebi pa seveda tudi republiških. Menim, da nikakor ni v skladu 
z utrjevanjem načel zakonitosti prakse, da nekateri organi rešujejo takšno 
stanje na poseben način, namreč tako, da enostavno sami poenostavljajo dolo- 
čene postopke ali potrdila, ki pa imajo zakonsko osnovo in so po zakonu pred- 
pisani. Menim torej, da je tako ravnanje napačno in da bi bilo treba ubrati 
pot, ki sem jo prej nakazal. 

Ob zaključku mi dovolite, da tudi s svoje strani priporočim sprejem poro- 
čila republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo; zbor pa naj naloži 
Izvršnemu svetu in pristojnim sekretariatom, da nadalje spremljajo akcijo in 
stanje na svojih delovnih področjih in še nadalje stremijo za tem, da bi se 
posebno bolj frekventirani postopki poenostavili. Potrebno je doseči večjo infor- 
miranost, storiti več za informiranje občana o njegovih pravicah, za večjo 
strokovnost in odgovornost kadrov v upravnih postopkih. Predlagam tudi sklep, 
po katerem naj bi Izvršni svet v primernem roku poročal našemu zboru o dose- 
ženih rezultatih na tem področju. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala! Besedo ima Maks Klanšek. 

Maks Klanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V poročilu republiškega sekretariata za pravosodje in oboo upravo je med dru- 
gimi vzroki za številne evidence statistike, poročila in za občana ter delovne 
organizacije preštevilna potrdila omenjen tudi problem preširokega in nedo- 
ločenega pooblastila^ ki ga navadno zakoni dajejo Izvršnemu svetu, sekretarjem 
in javni upravi na splošno, da s svojimi podzakonskimi akti dosežejo izvajanje 
zakona. Ta problem je bil že večkrat načet tudi v odborih našega zbora in po 
mojem mnenju zahteva jasnejšo opredelitev. 

Zakonski predlog oziroma zakon navadno široko in nekonkretno pooblašča 
upravne organe, da izdajo izvršilne predpise za njegovo izvajanje. Ob formu- 
laciji »skrbi za izvajanje- ali pa »sekretar predpiše«, »sekretariat proučuje«,. 
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»spremlja stanje« in podobno, :se navadno ne pomisli, kako široko pooblastilo 
se daje. Kot posledica teh skrbi za izvajanje zakona, proučevanje, spremljanje 
in tako dalje se v podzakonskih aktih navadno začenja proces predpisovanja 
številnih evidenc, statistik, obrazcev, poročil in seveda tudi potrdil. Tako se 
čestokrat godi, da kljub v zadnjem času energični akciji in stalno prisotni skrbi 
Skupščine, ki spremlja zakon, da se za njegovo izvajanje čim manj obreme- 
njujejo občinske skupščine, upravni organi, občani in delovne organizacije, 
pride vedno znova in brez potrebe do zamotanih opravil, ki vse skupaj spet 
obremenjuje jo. Talko igre, po mojem mnenju, za enostranski napor skupščine 
za ukinitev opravil v javni upravi, ki pa. pogosto ne rodi sadov, ker z izvr- 
šilnimi predpisi vdirajo vedno nova in nova opravila. Tako imamo začaran 
krog, iz katerega se težko najde izhod. 

Strinjam se z ugotovitvijo v poročilu sekretariata, da je pripisati pomanj- 
kljivosti sedanji zakonodajni tehniki, da zakon premalo omejuje upravne organe 
glede obsega podzakonskih predpisov oziroma, da zakon premalo določeno pove, 
kaj se sme predpisati. Vendar je po mojem mnenju vzrok za tako stanje tudi 
na drugi strani, se pravi pri tistih, ki imajo v svoji pristojnosti izdajanje izvr- 
šilnih predpisov. To so Izvršni svet, republiški sekretariat in 'drugi funkcionarji 
javne uprave. Tu gre za politične funkcionarje, ki redno sodelujejo v pripravah 
zakonskega predloga, sodelujejo v razpravah o njem na skupščinskih odborih 
in zborih in jim je znana splošna orientacija Skupščine o teh vprašanjih, pa 
tudi intencija zakona v konkretnem primeru. Gre torej za politično odgovornost 
0 tem, kakšen bo podzakonski akt in ali ta sledi intenciji zakona ter splošni 
orientaciji Skupščine. 

2e med razpravo o zakonu bi tem funkcionarjem moralo biti jasno', kakšne 
posledice bo imel zakon, kakšna opravila, evidence, statistike, poročila in potr- 
dila bo zahtevalo izvajanje zakona in seveda tudi kakšne stroške bo zahtevalo 
izvajanje tega zakona. 2e v razpravah o zakonskem predlogu bi, po mojem 
mnenju, morali funkcionarji opozarjati Skupčino, skupščinske odbore in zbore 
ha ta dejstva, tako da bi Skupščina in njeni odbori mogli o tem sklepati. Menim 
pa, da ne bi bilo pravilno in da bi tudi preveč obremenjevalo Skupščino, Če 
bi se predlogu zakona prilagal tudi predlog izvršilnega predpisa na podlagi 
pooblastila. Res je, da bi v tem primeru bilo že vnaprej jasno, kako daleč bo 
Upravni organ svoje pooblastilo izkoristil, katera nova opravila bo naložil niž- 
jim organom in kakšne stroške bo povzročil, vendar pa je tudi res, da bi na 
ta način, po mojem mnenju, Skupščina protiustavno posegla v pristojnosti se- 
kretariata in dajala nekakšno predhodno soglasje temu aktu, s čimer bi obe- 
nem slabila politično odgovornost Izvršnega sveta ali sekretariata oziroma di u- 
gega pristojnega funkcionarja. Menim, da ima Skupščina druga sredstva za to, 
da se podzakonski predpisi, ki presegajo intencije zakona oziroma pooblastila, 
odpravijo oziroma razveljavijo1. Na drugi strani pa ima možnost, da pokliče 
na odgovornost funkcionarja, ki ne sledi intencijam, oziroma ki prekoračuje 
pooblastila, in končno lahko zahteva tudi njegovo odstranitev. 

1 Znano je, pa tudi današnje poslansko vprašanje Silve Cerjak to potrjuje, 
da zvezna zakonodaja in zvezni izvršilni predpisi onemogočajo še večje rezultate 
v šrheri racionalizacije republiške uprave oziroma celotne uprave glede odstra- 
nitve odvečnih evidenc, statistik, poročil, potrdil in tako dalje. Pri tem pa 
menim, da bi se republiški izvršni svet in sekretariati morali bolj energično in 
z večjo upornostjo zavzemati za to, da se v pripravah zakona na raznih posveto- 
vanjih iii razpravah mo'čneje slišijo prizadevanja in sklepi republiške skupščine 
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za racionalizacijo dela uprave in za odstranitev odvečnih in nepotrebnih potrdil, 
saj ta akcija traja vendar že tri leta. 

Predlagam zboru, da v sklepih današnje razprave močneje poudari: 
— prvič, politično odgovornost Izvršnega sveta in sekretarjev ter drugih 

funkcionarjev uprave, da ob izdaji izvršilnih predpisov nenehno skrbijo za čim 
večjo racionalizacijo in tako sledijo stališčem Skupščine; 

■— drugič, da se močneje poudari dolžnost Izvršnega sveta in republiške 
uprave, da se v pripravah zveznih zakonov in predvsem podzakonskih aktov 
bolj dosledno zavzemajo za racionalizacijo dela uprave in prav tako sami sle- 
dijo stališčem republiške skupščine, posebno našega zbora, o teh vprašanjih. 
Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.25 in se je nadaljevala ob 11. uri.) 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Marija Vičar. 

Marija Vičar: Tovarišice in tovariši poslanci! Obravnava vseh pro- 
blemov v zvezi z izdajo' gradbenega dovoljenja bi bila za današnjo razpravo po 
mojem preobširna. Na tem področju bo vsekakor treba v čimkrajšem času 
urediti vrsto nerešenih problemov, da ne bo prihajalo dO' nezaželenih kon- 
fliktov med občani in upravnimi organi. 

Nekatere občine nimajo izdelanih urbanističnih programov in zazidalnih 
načrtov in v glavnem izdajajo samo izjemna dovoljenja. Pri izjemnem dovolje- 
nju je umestno, da se od občana zahteva potrebno dokumentacijo, kadar pa gre 
za urbanistično urejeno območje, pa je obstoječe navodilo, ki ga je izdal repu- 
bliški sekretariat za urbanizem, možno v nekaterih podrobnostih spremeniti 
ali pa nekatere elemente postopka za izdajo lokacijskega dovoljenja celo opustiti. 

Ce navedem za primer izdajo lokacijskega dovoljenja za gradnjo v gradbe- 
nemu oikolisu, za katerega je izdelan zazidalni načrt, moram priznati, da je 
postopek, ki ga sedaj zahteva- to navodilo, precej obširen. Prosilec mora s prošnjo 
za izdajo lokacijskega dovoljenja predložiti tudi ustrezno lokacijsko dokumenta- 
cijo. Kakor sem prej povedala, ima, če gre za urejeno zazidalno območje, po en 
izvod načrta občinski upravni organ, prav tako pa tudi katastrski urad in je za 
moje pojme brez smisla, da se ob tem za določen objekt, katerega lokacija je 
prav v tem načrtu točno začrtana in podana višinska kvota 'pritličja, slemena in 
venca ter arhitektonsko obdelan celotni objekt, zahteva od občana ponovno vse 
te podatke še v posebnem elaboratu. 

Tudi primer, ko gre za izdajo lokacijskega dovoljenja v "gradbenem okolišu, 
ža katerega ni izdelan zazidalni načrt, je podoben prej omenjenemu. Na podlagi 
lokacijskega ogleda zemljišča in po predložitvi mapne kopije in situacijskega 
načrta bi bilo mogoče izdati lokacijsko dovoljenje brez predložitve lokacijske 
dokumentacije. Podobno je tudi v primeru, ko gre za adaptacijo obstoječega 
objekta, kjer je ta dokumentacija po mojem mnenju tudi brez potrebe. 

Občana danes velja lokacijska dokumentacija okrog 12 do 15 tisoč starih 
dinarjev, poleg tega pa so potrebne številne prošnje in obiskovanje pooblaščenih 
urbanističnih služb, ki največkrat tudi niso v mestu oziroma v njegovi občini. 
Časovno pa to pomeni za en do dva meseca podaljšan postopek. Z odpravo 



296 Organizacijsko-politični zbor 

tega predpisa bi se lahko poenostavil postopek. Mislim, da bi bilo treba proučiti 
umestnost tega predpisa in ga potem nadomestiti z enostavnejšim ali pa ga 
popolnoma odpraviti. Za izdajo lokacijskega dovoljenja izven gradbenega oko- 
liša pa bi. seveda morala biti izdelana potrebna lokacijska dokumentacija. 

Na tem področju je še eno vprašanje, ki tudi ni rešeno, in sicer vprašanje 
prispevka za komunalno urejeno zemljišče. Sedaj je to vprašanje tako neurejeno, 
da mnogokrat prav zaradi tega sploh ni mogoče dati gradbenega dovoljenja. 
Preden doibi gradbeno dovoljenje, mora namreč prosilec podpisati pogodbo o 
plačilu prispevka za komunalno* ureditev zemljišča. Občinske skupščine doslej 
še niso uspele urediti vseh teh gradbenih okolišev in je običajno postavljen v 
neugoden položaj, ker je prispevek postavljen izredno visoko, obljuba oziroma 
pričakovanje, da bo zemljišče urejeno, pa je ponavadi neosnovana. V mnogih 
primerih graditelj sploh ne dočaka ureditve zemljišča in je primoran, da ga 
uredi sam. Če pa občan noče podpisati pogodbe, mu upravni organ ne izda 
gradbenega dovoljenja. Prav tako se pri določanju tega prispevka pojavlja tudi 
dvojnost zaračunavanja, in sicer imajo nekatere občine odlok o prispevku, kjer 
je cena določena po kvadratnem metru stanovanjske površine, medtem ko se 
v pretežno novih naseljih zahteva plačilo' dejanskih stroškov bodoče komunalne 
ureditve. Poleg tega pa to vprašanje tudi ni enako rešeno za individualnega 
graditelja in kupca stanovanja v bloku oziroma za družbena stanovanja. Reše- 
vanje teh vprašanj je povezano z znatnimi denarnimi sredstvi in niti ne sodi 
v okvir današnje razprave, vendar menim, da je bilo treba te probleme omeniti; 
reševati pa jih bo seveda treba. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je dr. Miro Saje, 
predstavnik republiškega sekretariata za urbanizem. 

Dr. Miro Saje: Tovarišice in tovariši poslanci! S stališčem obeh odbo- 
rov Organizacij sko-političnega zbora, da je postopek za izdajo lokacijskih in 
gradbenih dovoljen specifičen in da terja posebno specifično razpravo, se v 
celoti strinjamo. Mi smo na specifičnost in kompleksnost tega problema ves 
čas opozarjali in tudi kot republiški upravni organ ves čas intenzivno obravna- 
vamo to vprašanje. Da bi nam bilo povsem jasno, v čem je ta specifičnost in 
kompleksnost, mi dovolite, da samo v kratkih besedah pojasnim proces urbani- 
zacije in v zvezi s tem ustreznih dovoljenj. 

Proces prostorskega urejanja je zelo širok in kompleksen in seveda že iz 
tega samega izhaja, da je tudi precej zahteven. Prostorsko urejanje mora upošte- 
vati vse družbenoekonomske komponente in koristi celotnega družbenega gospo- 
darskega razvoja na določenih prostorih, jih med seboj povezovati in seveda 
planirati na dolgi rok. Urbanistični organi varujejo, abstraktno vzeto, širše 
družbene koristi ter morajo zagotoviti pogoje za namensko uporabo zemljišč, 
in sicer za kmetijstvo, za promet, industrijo, turizem, zdravstvo, šolstvo, varstvo 
narave in še drugih splošno družbenih potreb. 

Urbanistični organ ima torej nalogo, da koordinira različne družbene 
potrebe; seveda pa se pri tem prepletajo še zasebne koristi na istem prostoru, 
in sicer glede na dolgoročen razvoj tega prostora. Razen tega pa imajo tudi 
drugi organi po splošnih predpisih nalogo in dolžnost, da varujejo določene 
koristi svojega delovnega področja kot je na primer področje kmetijstva, vod- 
nega gospodarstva, sanitarnega varstva, požarnega varstva, prometa, varstva 
prirode, kulturnih znamenitosti in podobno. Konfrontacija in sinhronizacija 
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vseh teh različnih družbenih koristi, ki se izražajo tudi v različnih stališčih in 
mnenjih prizadetih organov, pride najbolj do izraza pri izdelavi in sprejetju 
urbanistične dokumentacije, urbanističnih načrtov. Ti namreč odražajo napore 
za smotrno izkoriščanje in urejanje prostora v daljši perspektivi. V primerih, 
ko urbanistični program oziroma urbanistični načrt še ni izdelan, pa posamezni 
elementi splošnega razvoja še niso znani. Prav tako pa tudi še niso znana 
stališča prizadetih organov, delovnih organizacij in občanov. Ti elementi se 
morajo šele ugotavljati v vsakem konkretnem primeru posebej v upravnem 
postopku za izdajo lokacijskega dovoljenja. Od tega, ali je izdelan urbanistični 
načrt oziroma od tega, ali uporaba zemljišča za določen namen ni problema- 
tična, je odvisno tudi trajanje upravnega postopka. Po naših informacijah se 
v primeru, ko je izdelan zazidalni načrt ali če gre za nameravano gradnjo na 
zemljišču, ki glede na namensko uporabo ne predstvalja posebnega proble- 
ma. lokacijska dovoljenja občanom izdajajo v okviru zakonitih rokov, ki jih 
predvideva zakon o splošnem upravnem postopku. Ne izključujemo pa tudi 
poipmezne primere neupravičenih časovnih prekoračitev in zamud, ki so vse- 
kakor subjektivne in ne objektivne narave. Glede gradenj na drugih zemljiščih, 
zlasti na zemljiščih, ki so z odloki o gradbenih okoliših razglašena za nezazid- 
Ijiva. pa je treba za odločitev poprej proučiti številne elemente prostorske 
ureditve, kar znatno podaljša celoten postopek. Vendar pripominjamo, da se 
za fTadnj" na nezazidljivih zemljiščih po določbah zakona o uporabi zemljišč 
za gradbene namene izdajajo dovoljenja samo v posebno utemeljenih primerih. 
Praks'a upravnih organov občinskih skupščin in zahteve občanov pa so to 
pravilo izmaličile. Vsi ti štejejo, da ima občan pravico, da se mu dodeli izjemno 
dovoljenje za zazidavo na nezazidljivem zemljišču. 

Opozoril bi pri tem' tudi na to, da je urbanistični organ po drugih splošnih 
predpisih odvisen tudi od poprejšnje odločitve drugega organa; pri odločitvi 
o lokacijskem dovoljenju interno sodelujejo razni organi, to pa seveda povzroča 
določene časovne zamude. Za gradnje v cestno varstvenem pasu je na primer 
potrebno še posebej dovoljenje od cestnega organa, za gradnjo na kmetijskem 
zemljišču mnenje kmetijskega organa, za gradnjo na gozdnih površinah dovo- 
ljenje gozdnega organa, za spuščanje lokalnih odpadnih voda v podtalnico, vodo- 
tok in potrebno, dovoljenje sanitarnega oziroma vodnogospodarskega organa, 
za spremembo na spomeniških objektih mnenje spomeniškega organa in tako 
dalje. Seveda zbiranje vseh teh mnenj, če gre za stanovanjsko gradnjo, ne- 
dvomno terja precej časa in s stališča prizadetega občana povzroča tudi nego- 
dovanje, ker ne dobi ustrezne odločbe v roku, ki ga sicer določa zakon o 
upravnem postopku. 

Medtem ko so ti pogoji za poenostavitev lokacijskega postopka formalnega 
značaja, so pa za sedanje stanje brez dvoma tudi pomembni pogoji materialnega 
značaja. Predvsem želim omeniti pomanjkanje temeljne urbanistične dokumen- 
tacije pri občinskih skupščinah, ki je še vedno poglavitna ovira, da proces v 
lokacijskem postopku stagnira oziroma, da ne napreduje v tem smislu, da bi 
se skrajšal. Vsi napori republiškega sekretariata za urbanizem in republiškega 
stanovanjskega sklada, ki je pomagal financirati izdelavo urbanistične doku- 
mentacije, še niso dali povsem zadovoljivih uspehov. Občinske skupščine bi 
se morale mnogo bolj angažirati, da bi pripravo temeljne urbanistične dokumen- 
tacije zaključile s formalnim pravnim aktom. To namreč bistveno odpira 
možnosti za poenostavitev postopka za pridobitev lokacije in gradbenega 
dovoljenja. 
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Naslednja taka materialna okoliščina je vsekakor organizacija urbanistične 
službe. Republiški sekretariat za urbanizem, čeprav se nenehno trudi skupaj 
s sekretariatom za pravosodje in občo upravo, ne more dati pozitivne ocene o 
uspešnosti organizacije urbanistične službe pri občinskih skupščinah. Upravni 
kadri, ki delajo na občinskih skupščinah, so ne le malo številni, marveč tudi 
glede strokovne izobrazbe ne dosegajo potrebne ravni. Gre za prostorsko ure- 
janje, ki v sebi skriva ne samo urbanistično tehnične pač pa tudi urbanistične, 
ekonomske in sploh družbenoekonomske probleme, ki so tako široke narave, 
da jih morejo reševati le kadri z višjo strokovno izobrazbo. 

Res je, da smo uspeli ustanoviti določeno število zavodov za urbanizem, ki 
dobršen strokovni del teh nalog obvladuje in delujejo bazensko, vendar ne 
moremo reči, da imajo zadostno podporo občinskih skupščin. Spričo pomanj- 
kanja proračunskih sredstev občinskih skupščin, je opaziti določeno odmikanje 
občinskih skupščin od sodelovanja s takimi zavodi za urbanizem, kar je vsekakor 
škodljivo-, kajti občinske skupščine ne morejo z lastnimi kadri rešiti pogla- 
vitnih vprašanj za smotrno prostorsko urejanje na dolgi rok. 

Glede težav, ki nastajajo zato1, ker je republiška zakonodaja vezana na 
ustrezne zvezne predpise, naj opozorim samo na dvoje predpisov, ki se nanašajo 
na pridobivanje zemljišča. Gre za zvezni zakon o nacionalizaciji najemnih 
zgradb in gradbenih zemljišč in pa za zakon o ekspropriaciji. Oba zakona 
bistveno vplivata na možnost pridobivanja zemljišč, ki so potrebna za stano- 
vanjsko izgradnjo, in zaradi tega nastopajo na terenu tudi določeni ekcesi, 
bodisi s povečanjem prometne vrednosti izven normalnih okvirov in ustreznih 
špekulacij na področju zemljiške lastnine, bodisi tako, da ne more občina 
prevzeti večjih zemljiških kompleksov za organizirano1 stanovanjsko izgradnjo. 
Vprašanje občinskih skupščin, ki predlagajo razširjenje ožjih gradbenih okoli- 
šev in novo nacionalizacijo, da bi saturirala zemljiške predele, ki so potrebni 
za stanovanjsko gradnjo občanov in pa da bi uredila na zakoniti osnovi od- 
škodnino bivšim nacionaliziranim lastnikom, je vprašanje ustavnega značaja. 
So stališča, ki menijo, da glede na 25. člen ustave ni mogoča nadaljnja naciona- 
lizacija in torej tudi ne razširitev ožjega gradbenega okoliša. To vprašanje 
se še obravnava in še ni dokončno rešeno. 

Na drugi strani pa se pripravlja zakon o ekspropriaciji, in sicer o tem 
smislu, da uvaja kompleksno razlastitev za potrebe stanovanjsko^komunalne 
graditve. To bi bilo vsekakor olajšanje za občinske skupščine, ki bi lahko pre- 
vzele posamezne komplekse, jih komunalno uredile in jih nato razdelile obča- 
nom z javnim natečajem. Ta rešitev je namreč najbližja in najbolj realna. 

Tretji zakon, ki bistveno vpliva na proces urbanizacije v naši republiki, 
je vsekakor temeljni zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. Ta 
temeljni zakon po eni strani odpravlja dosedanji splošni zakon o urejanju in 
uporabi mestnega zemljišča, in je s tem zares spravil, kakor je poročala tovari- 
šica poslanka, ustavnost republiškega zakona in odloke občinskih skupščin 
pred vrata. To vprašanje ni rešeno in se ga vsak izogiba. Občinske skupščine 
še naprej zahtevajo od investitorjev vplačilo komunalnega prispevka; to delajo 
predvsem tiste občinske skupščine, ki so poleg odloka o urejanju mestnega 
zemljišča sprejele še odlok o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. Inve- 
stitor tako plačuje komunalni prispevek po zakonu o urejanju mestnega zem- 
ljišča, prispevek za uporabo mestnega zemljišča na podlagi tega temeljnega za- 
kona oziroma odloka občinske skupščine, poleg tega pa še ustrezni del za razšir- 
jeno reprodukcijo po tarifi za komunalne storitve. 
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Tako stanje je absurdno in je nujno potrebno, da se to vprašanje zakonsko 
uredi. 

Četrti tak temeljni zakon, ki ima velik pomen v procesu poenostavitve 
postopka za lokacijo, je temeljni zakon o graditvi investicijskih objektov. Ta 
temeljni zakon daje namreč določene smernice glede upravnega postopka pri 
gradbenem dovoljenju. Spremembe in dopolnitve tega zakona so bile predložene 
Zveznemu izvršnemu svetu in jih je ta tudi sprejel ter predložil v obravnavo 
Zvezni skupščini. Zvezna skupščina pa je s svojimi pripombami zakonski pred- 
log vrnila Zveznemu izvršnemu sveto. Omenjam ga predvsem zato, ker uvaja 
noviteto. Noviteta naj bi bila v tem, da bi gradbeni organ zbiral vsa potrebna 
soglasja in mnenja od raznih organov, ki sem jih prej omenjal in bi jih posre- 
doval investitorju, ki bi na ta način vedel, kaj mora v zvezi z investicijsko 
tehnično dokumentacijo predložiti gradbenemu organu. 

Kljub takemu pravnemu stanju je sekretariat za urbanizem pripravil ob- 
sežna gradiva, namenjena poslancem Skupščine, članom Izvršnega sveta, pred- 
sednikom občinskih skupščin in določenim družbeno-političnim organizacijam. 
To gradivo vsebuje: predlog republiškega zakona o urejanju mestnega zemljišča, 
predlog republiškega zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, teze 
za zakon o regionalnem planiranju in teze za zaikon o urbanističnem plani- 
ranju, ter teze za zakon o varstvu narave. 

Po programu Izvršnega sveta, ki je sprejel vse te predloge republiškega 
Sekretariata za urbanizem, bodo vsa ta gradiva in zakonski predlogi obravna- 
vani v drugem polletju in nato predloženi skupščini v dokončno presojo- in 
sprejemanje. 

Na koncu naj poudarim samo to željo, da bi tovarišice in tovariši poslanci 
podprli napore republiškega upravnega organa za urbanizem in upravnega 
organa za pravosodje in občo upravo, da z omenjenimi zakonskimi predpisi pre- 
mostimo vse težave, ki nastajajo na terenu, da bi na ta način naš občan prišel 
hitreje do pravnih aktov, ki rešujejo njegov stanovanjski problem. 

V zvezi z ugotovitvijo predgovornika naj omenim še to, da je v primerih 
nezakonitosti pri odmeri komunalnega prispevka treba pač močno reagirati 

' in se postaviti po robu. Kadar so občani v tem smislu intervenirali pri repu- 
bliškem upravnem organu, so večji del uspeli. Priporočam, da se v tem vmesnem 
času poslužujemo nadzorstvene službe republiškega upravnega organa. Hvala! 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima inž. Marjan Tepina. 

Inž. Marjan Tepina: Tovarišice in tovariši poslanci! Prosim, da ne 
upoštevate tega, da prihajam izza predsedniške mize, ker mislim, da bodo dej- 
stva, ki jih bom povedal, tako zgovorna, da ne potrebujejo take podpore. 

Nedavno smo v tej dvorani razpravljali o sodelovanju med republiško in 
občinskimi skupščinami na zakonodajnem področju. Kdor je bil na tem posve- 
tovanju, je lahko ugotovil, da je bila razprava nezadovoljiva, in sicer zaradi 
tega, ker smo se nanjo vsi premalo pripravili. Vendar pa menim, da je vsaka 
seja Organizacijsko-političnega zbora hkrati priložnost za tako razpravo, po- 
sebno pa danes, ko razpravljamo o delu Izvršnega sveta. 

Moje mnenje je, da bomo dosegli najboljše in najuspešnejše sodelovanje 
tako, če bodo poslanci preverjali svoja stališča z mnenji in izkušnjami občin- 
skih skupščin. Te izkušnje niso majhne, vendar se, mislim, vse premalo upošte- 
vajo. Tudi jaz sem tako ravnal, preden sem se odločil, da se danes prijavim 
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k razpravi, o poročilu Izvršnega sveta v tistem delu, kjer govori o oprav- 
ljenem delu na področju stanovanjsko komunalnih zadev in urbanizma. Prav 
je, da se poročilo o racionalizaciji dela v upravi kritično dotika tudi tega vpra- 
šanja. Sam se opiram na razpravo poslanca in predsednika občinske skupščine 
Kranj, tovariša Martina Koširja, ki je na prej omenjenem sestanku rekel, da 
imamo na področju urbanizma popoln nered, opiram se na razpravo na zadnji 
seji mestnega sveta Ljubljane, kjer je prišlo do podobnih ugotovitev, opiram se 
na informacije, ki sem jih dobil iz občinskih skupščin Ljubljana-Siška, Ljublja- 
na-Vič in Ljubljana-Bežigrad, ki se bodo s svojimi zahtevami še posebej obrnile 
na Izvršni svet. 

Želim vas opozoriti, da pri vprašanjih urbanizma ne gre le za strokovno 
urbanistično ali pa strokovno upravne zadeve, temveč gre za mnogo več. Vsak 
gradbeni poseg v prirodo ima stoletne posledice in mislim, da si v tej dvorani 
in v občinskih skupščinah nalagamo zelo veliko odgovornost pred vsemi, ki 
pridejo za nami in ki bodo lahko čitali naše dokumente o tem, da smo samo 
ugotavljali, da je to področje popolnoma neurejeno. To pa ne ugotavljamo samo 
danes, temveč že nekaj let, medtem pa se divje gradi križem kražem po Slove- 
niji. Mislim, da se moramo mi te odgovornosti znebiti. Upoštevati je treba, da 
je Slovenija dežela intenzivnega gospodarstva, da je ravnine v Sloveniji malo, 
in da smo zaradi tega primorani intenzivno razpolagati z zemljišči. 

Ne govorim prvič o vprašanju urbanizma v tej skupščini. Govoril sem že 
davno, da je potrebna popolna revizija republiške zakonodaje na področju 
urbanizma. Morda sem govoril preveč splošno in zato ni prišlo do bistvenih 
sprememb, zato bom danes govoril bolj konkretno. Ne bom opisoval problemov 
črnih gradenj, ker jih vsi prav dobro poznamo. Nimam n.a razpolago številk, 
vendar so števila, ki govore o črnih gradnjah v Sloveniji, ponavadi štiri šte- 
vilčna. 

Z naraščanjem osebnih dohodkov je pričakovati, da se bo zasebna gradbena 
iniciativa še povečala. Tovariši poslanci, ki so hkrati predsedniki občinskih 
skupščin, bodo potrdili, da se v občinskih skupščinah in mestnih svetih dovolj 
trudimo, da bi zagotovili red na področju urbanizma. Skušamo biti tudi samo- 
stojni in samoiniciativni v urejanju urbanističnih zadev, toda, ko pride, na 
primer, zadeva črne gradnje pred sodišče, velja republiški predpis in vsak pregon 
črne gradnje je neuspešen, če gradnja ni kršila veljavnega urbanističnega doku- 
menta tako kot ga zahteva republiški predpis. Kakšen je ta predpis? 

Pred seboj imam Uradni list št. 1 iz leta 1965, ki prinaša navodilo za izde- 
lavo urbanističnega projekta, ki ga je izdal republiški sekretar za urbanizem. 
Iz tega predpisa izvira, da je potrebno za regularno izdajo lokacijskega dovo- 
ljenja 114 dokumentov. Ponavljam tovariši, 114, ker se ne motim, saj sem jih 
po tekočih številkah preštel skozi celo navodilo. Seveda ti dokumenti niso ne- 
dolžni dokumenti. To so po navadi zelo učene stvari. Razporeditev prebivalstva 
v vplivnem območju z vidika urbaniziranega prebivalstva in koncentracije 
naselitve, kompleksna presoja socialno-ekonomske značilnosti in tendenc pri 
varstvu vplivnih cbmočij in urbanih naseljih, geološka in geomehanska karta 
in tako dalje. Seveda vseh 114 dokumentov ni tako zahtevnih. 

Popolnoma razumljivo je, da občine praktično temu ustreči ne morejo. 
Ce ne morejo ustreči tem zahtevam ljubljanske občine, kjer imamo univerzo 
in vrsto republiških zavodov ter najvišje znanstvene institucije, je popolnoma 
razumljivo, da tudi druge občine tega ne zmorejo. Najmanjša občina v Sloveniji 
je Dravograd, ki ima 7000 prebivalcev, največja je Ptuj, ki jih ima 62 000. 
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Jemljem podatke iz statističnega koledarja iz leta 1965. Ta predpis se nanaša 
na občine, kadar se te odločijo, da bodo delale urbanistično dokumentacij«' za 
celo občino. Vendar je večina primerov takih, da se dela urbanistična dokumen- 
tacija za naselja, ki so dostikrat manjša od 7000 prebivalcev, se pravi, da so 
to naselja, ki imajo po dva do pet tisoč prebivalcev. 

Očitno je, da se v takih pogojih večina gradenj obravnava v Sloveniji kot 
izjemna gradnja, kar daje ljudem v občinski upravi, posebno pa urbanističnem 
inšpektorjem, še prav posebno pa republiškim urbanističnim inšpektorjem moč, 
da pod pritiskom graditeljev in interventov sami odločajo. Tako kot sem 
sedajle povedal, se govori tudi v poročilu, ki ga imam pred seboj. Tam piše, da 
je vzrok temu predvsem neurejenost na področju urbanističnega načrtovanja, 
bodisi v mestu, bodisi izven mesta. Zaradi tega je postala redna pot pridobitve 
gradbenega dovoljenja, ki upošteva potrjen urbanistični načrt, dejansko izjema, 
praviloma pa se izdajajo samo izjemna dovoljenja, kar postopek silno zavlačuje. 
Tako traja postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja povprečno približno 
pol leta, niso pa redki primeri, ko se vleče tudi do treh let. 

Tak predpis zaposluje strokovnjake na neplodnem delu, ki ga občine zelo 
drago plačujejo. Drago plačujejo urbanistično dokumentacijo, ki je brez prak- 
tične vrednosti in ponavadi obleži v predalih. Tak predpis direktno hrani 
občinsko birokracijo in kar je najhujše: tak predpis direktno podpira črno 
gradnjo in urbanistično nedisciplino. Tukaj ne more biti nobenega izgovarjanja 
na zvezno zakonodajo1, ker za področje urbanizma ni nobenega zveznega pred- 
pisa. Mi se zelo radi izgovarjamo na zvezne norme. Na tem področju smo popol- 
noma samostojni in je vsak izgovor neupravičen. Zato s tega mesta svetujem 
in predlagam republiškemu sekretarju za urbanizem, da predpis, ki sem ga 
citiral, odpravi, odboru za urbanizem, stanovanjske izgradnjo in komunalne 
zadeve Republiškega zbora Skupščine pa, da spodbudi in pospeši revizijo 
zakonodaje na področju urbanizma. 

Namenil sem se postaviti ustrezno poslansko vprašanje Izvršnemu svetu, 
da nam poroča, kaj na tem področju dela in kdaj lahko pričakujemo izboljšanja, 
pa sem odgovor pravzaprav že dobil z razpravo tovariša Mira Sajeta kot pred- 
stavnika republiškega sekretariata za urbanizem. Moram pa reči, da mi to 
poročilo za zdaj ne vzbuja upanja, da bo na tem področju kmalu kaj boljše. 
Hvala! 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednja govornica je Tatjana Lo- 
kovšek. 

Tatjana Lokovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Jaz bi se v 
svoji razpravi čisto na kratko dotaknila nekaterih problemov. V glavnem ne 
bi ponavljala stvari, o katerih so govorih poslanci pred menoj. Predvsem bi se 
opirala in sklicevala na izvajanje poslanca Maksa Klanška. Pri vsem tem bi 
mogoče nanizala le nekaj svojih misli. 

Tudi sama sem na terenu ugotavljala, kako posluje naša občinska uprava. 
Predvsem sem obiskala upravo za notranje zadeve dveh občinskih skupščin 
Ljubljane in še posebej občinsko skupščino Ljubljana-Vič-Rudnik. Zdi se mi, 
da večkrat verjetno tudi neupravičeno posplošujemo, da je naša občinska uprava 
nesposobna in počasna. Na teh dveh mestih, kjer smo bili, smo lahko ugotovili, 
da je delo uprave proučeno, da dela hitro in tudi, vsaj kolikor smo mi lahko 
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ugotovili, tudi strokovno v redu. Predvsem, kot rečeno, na upravi za notranje 
zadeve. 

Povsod pa smo v razgovorih naleteli na pripombe posameznih uslužben- 
cev oziroma delavcev pri teh občinskih upravnih organih, na njihove težnje 
za poenostavitev in racionalizacijo uprave, vendar pa njihove pritožbe, češ 
da jih pri vsem tem ovirajo zvezni predpisi in razni podzakonski pravni akti: 
navodila, pravilniki itd. Zlasti so.imeli pripombe v zvezi z navodili, da federa- 
cija predpisuje razna opravila, ki podražujejo postopek, za kar potem nimajo 
sredstev. 

Ge pa ugotavljamo, kdo sodeluje pri pripravi in sprejemanju teh zveznih 
predpisov, lahko vedno ugotovimo, da sodelujejo tudi naši republiški upravni 
organi oziroma Izvršni svet. Prav zato se v tej zvezi opiram na izvajanja 
tovariša Klanška. 

Po podatkih, ki smo jih dolbili na terenu, je namreč možno ugotoviti tudi 
to, da v pripravljalnem postopku in tudi pri sprejemanju raznih zakonskih 
predlogov nihče ne ugotavlja, kakšne materialne posledice bo povzročilo izva- 
janje teh pravnih predpisov. Za primer naj navedem novi zakon o osebnih 
izkaznicah. Stroški za nove osebne izkaznice bodo veljali našo državo 13 do 
14 milijard starih dinarjev. Te stroške bodo seveda nosili občani. Po vsej 
verjetnosti bi bilo možno osebne izkaznice zamenjati postopno in ne vse obenem, 
na primer takrat, ko je treba izkaznico po zakonu podaljšati, ko se stara 
uniči ali izgubi, ko je treba duplikat zamenjati in podobno. Kazalo bi tudi 
proučiti možnost, da bi potni listi nadomeščali osebno izkaznico vsaj pri tistih 
osebah, ki potne liste imajo, ker verjetno zadostuje en izkaz o istovetnosti. V 
zvezi s tem pa bi morali seveda spremeniti nekatere obstoječe predpise. 

Ob tem pa se mi zopet poraja misel, da sam postopek priprave zakonskih 
osnutkov največkrat ni temeljit, in da sami zakonski osnutki niso zadosti 
obravnavani in niso zadosti utemeljeni. Spomnimo se na preteklo leto, ko smo 
prav v našem zboru doživeli, da so bili pri sprejemanju zakona predlagani 
amandmaji zavrnjeni, že čez en mesec ah dva pa so bile k že sprejetemu 
zakonu predlagane spremembe in dopolnitve. Spremembe in njihova obrazlo- 
žitev pa so bile prav take, kakršne so predlagale poprej z amandmajem. 

Glede na to lahko sklepam, da zakonski osnutki ob predlaganju niso zadosti 
proučeni. Številne spremembe in dopolnitve zakonov pa tudi ovirajo delo naše 
uprave in menim, da teh naglih sprememb ne moremo opravičevati z našim 
naglim gospodarskim in družbenim razvojem. 

Se na eno stvar želim opozoriti. Zdi se mi, da je v naši republiki, pa tudi 
v drugih, premalo iniciative za urejanje raznih vprašanj z zakoni na področjih, 
za katerih'urejanje s temeljnimi ah splošnimi zakoni je sicer pooblaščena fede- 
racija, ki pa teh vprašanj še ni uredila. Ne vem, zakaj čakamo na takšno ureditev 
s strani federacije, kasneje pa ugotavljamo, da ti temeljni ah splošni zakoni 
ne ustrezajo svojemu značaju, ker podrobno urejajo posamezna vprašanja, 
republikam pa sploh ne dajejo možnosti, da bi glede na svoje specifičnosti te 
stvari urejale po svoje. Vendar bi repubhke lahko te stvari uredile že prej, 
ne da bi čakale na zakonodajo federacije. 

Pri vsem tem pa bi bilo verjetno tudi zelo primerno, če bi ob pripravah 
zakonskih osnutkov dali te v poprejšnje obravnavanje tudi občinam in delovnim 
organizacijam, da bi lahko dale svoje pripombe. Tako bi lahko postale zakonske 
rešitve veliko bolj urejene in utemeljene. 
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Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Silvo Sivic, direk- 
tor Višje upravne šole v Ljubljani. 

Silvo Šivic: Zahvaljujem se tovarišu predsedniku za vabilo na zaseda- 
nje zbora. Ker sem nekoč že imel priložnost, da sem na tem zboru govoril o 
vrsti problemov v zvezi z uspehi in problemi delovanja javne uprave, želim 
danes le na kratko podčrtati samo eno tezo. 

Tovariš republiški sekretar za pravosodje in občo upravo je v zvezi z 
izobraževanjem upravnih kadrov omenil tudi višjo upravno šolo in postavil 
nekatere trditve. 

Pred seboj imam poročilo višje upravne šole, ki ga je pred tremi dnevi 
sprejela delovna skupnost te šole. To poročilo nevede in nehote odgovarja na 
trditve tovariša sekretarja oziroma jih pojasnjuje. Dovolite, da iz tega poročila 
ekscerpiram samo nekaj misli, 

Višja upravna šola je pričela z delom v jeseni 1957. leta. Zelo pozno, šele 
leta 1956 je namreč zakon o državni upravi spremenil anonimno administracijo 
v organizirane upravne organe. Tedaj je končno prodrlo stališče, da ni več 
vzdržno mišljenje, da je za upravo dober vsakdo. Uprava potrebuje izobražene 
upravne kadre različnih stopenj. Višja upravna šola je od vsega začetka, seveda 
na podlagi analize potreb v praksi, uspela uvesti tak učni načrt, učne programe 
in metode izobraževanja, ki daje široko zajeto toda zaokroženo teoretično 
osnovno znanje in določeno mero praktične usposobljenosti za delo na različnih 
delovnih mestih v javni in poslovni upravi, kjerkoli je za tako delo potrebna 
višja strokovna izobrazba upravne smeri. 

Svoj program višja upravna šola stalno prilagaja novim potrebam. Višja 
upravna šola je bila samo prva leta svojega obstoja prosvetni zavod za izobrazbo 
in dokvalifikacijo upravnih kadrov, ki zaradi sodelovanja v narodnoosvobodilni 
borbi in dela po osvoboditvi niso imeli priložnosti študirati. V tem času je višja 
upravna šola, tudi zaradi omejene zmogljivosti, zapirala vrata maturantom 
novincem. Ne glede na to, da je bila tako imenovana dokvalifikacija strokovno 
uspešna in družbeno koristna, je višja upravna šola postopoma pričela odpirati 
vrata tudi maturantom novincem in je tako prerastla v redni visokošolski zavod, 
ki že nekaj let vpisuje prvenstveno absolvente srednjih šol, in sicer iz različnih 
šol, kajti upravno delo zahteva upravne delavce na različnih strokovnih pod- 
ročjih. 

Ko je bila leta 1957 ustanovljena višja upravna šola, je delalo zlasti v 
državni upravi mnogo tovarišev in tovarišic, ki so po končani narodnoosvobo- 
dilni borbi morali iz političnih razlogov zamenjati večji del upravnega kadra 
iz bivše Jugoslavije. Niti med narodnoosvobodilno borbo niti po osvoboditvi 
niso imeli priložnosti študirati, družbeni in pravni razvoj pa je terjal vedno 
več znanja za opravljanje upravhega dela. Zato je višja upravna šola odprla 
vrata najprej za te kadre. Čeprav se je od vsega začetka kot normalni pogoj za 
vpis zahtevala končana srednja šola, je šola prva leta prav zaradi teh kadrov 
sprejemala tudi kandidate, ki niso imeli mature, imeli pa so večletno upravno 
prakso in so delali na pomembnejših upravnih mestih. Seveda so bih sprejeti 
samo tisti kandidati, ki so uspešno opravili primerno strog sprejemni izpit. 

Mnogi seveda niso uspeh. Le postopno je mogla višja upravna šola odpi- 
rati vrata tudi maturantom, ki so prihajali neposredno iz srednjih šol. Vendar 
zaradi svojih kapacitet ni mogla sprejeti kaj več kot 50 rednih študentov, dokler 
je delovala blizu Škofljice pri Ljubljani. Kljub temu je morala večkrat spreje- 
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ti tudi več kandidatov. Kolikor manj se je javljalo bivših udeležencev NOB, 
toliko več je lahko višja upravna šola sprejela neposrednih maturantov. Medtem 
ko je bilo med redno vpisanimi dijaki I. letnika 1959 še 57'°/o dijakov brez 
dejanske srednje izobrazbe in 43 '°/o s srednjo izobrazbo, v zadnjih štirih letih 
že prevladujejo vpisi dijakov z maturo. Leta 1963 jih je še 44'% brez mature in 
že 56 % z maturo, 1964. leta samo še 19 %> brez mature in 81 %> z maturo, 
leta 1965 pa je samo še 13®/o slušateljev brez mature in 87 °/o z maturo. 

Višja upravna šola je bila v začetku torej samo v določenem smislu pro- 
svetni zavod za prekvalifikacijo in dokvalifikacijo Upravnih kadrov. Celo 
vrsto let pa že deluje kot redna višja šola za vzgojo upravnih kadrov z višjo 
strokovno izobrazbo. 

Višja upravna šola je samo v začetku dala prednost vpisu kandidatov iz 
ah za državno upravo, kjer je bilo tedaj vprašanje strokovnih kadrov najbolj 
pereče. 2e celo vrsto let vzgaja v enaki meri, zadnja leta pa tudi v večji meri 
upravne strokovnjake za vse javne službe ter celo za gospodarske in druge 
organizacije. Programi študija za različne smeri so dobro usklajeni in se med 
seboj skoraj ne razlikujejo. To je razvidno tudi iz pregleda zaposlitve diplo- 
mantov višje upravne šole, ki so začeli mašiti vrzeli v strokovno nizki kvalifi- 
kaciji upravnih delavcev v zavodih in drugih organizacijah. 

Do 31. decembra 1965 je diplomiralo 450 diplomantov na višji upravni šoli. 
99,0/o diplomantov, tudi tistih, ki prihajajo neposredno iz srednje šole, se je 
takoj po diplomi zaposlilo. 63 °/o diplomantov dela v upravi družbeno-političnih 
skupnosti, 17'% diplomantov v samostojnih zavodih, 14'% v gospodarskih orga- 
nizacijah in združenjih, 5fl/o v družbenih organizacijah in komaj 1 "/o nadaljuje 
študij na fakultetah. 

Tudi statistično delo je upravno delo. Na predlog republiškega zavoda za 
statistiko je od leta 1964 dalje uvedla Višja upravna šola tudi posebno usmeritev 
za vzgojo praktičnih statistikov, analitikov z višjo statistično izobrazbo. Teh 
kadrov manjka povsod, zlasti tudi v zavodih in v gospodarskih organizacijah. 

V upravi dela tudi mnogo diplomantov različnih fakultet: gradbene, teh- 
nične, gozdarske in drugih, ki nimajo upravne izobrazbe in o samem uprav- 
nem delu in o upravnem postopku niso poučeni. V upravi dela tudi nekaj 
uslužbencev, ki sicer imajo srednjo izobrazbo, pa ne znajo dobro delati v upravi. 
Tudi zato upravno delo mnogokrat ni zakonito ni pravilno in ekonomično in ni 
ekspeditivno. Vedno bolj pereča je potreba po dopolnilnem usposabljanju uprav- 
nih delavcev za upravno delo in za določena delovna mesta; ne za pridobitev 
formalne kvalifikacije oziroma šolske izobrazbe, temveč zaradi boljše uspo- 
sobljenosti za delo na določenih vrstah delovnih mest, ali za določena delovna 
mesta. S takim usposabljanjem je višja upravna šola začela takoj po preselitvi 
iz Škofljice v Ljubljano leta 1962. Treba je bilo izdelati za določena delovna 
mesta popis opravil, pregled znanja predpisov in praktičnih metod dela, izde- 
lati programe tečajev, poiskati primeren pedagoški kader iz določenih strok 
in tako dalje. 

2e po prvih tečajih se je pokazalo, da je potreba po taki dejavnosti večja 
kot so bila 'predvidevanja. Povpraševanje po takem dodatnem usposabljanju je 
hitro skoraj preseglo organizacijsko in pedagoško zmogljivost višje upravne šole, 
ki je v zadnjih treh letih vključila v občasno pedagoško sodelovanje skoraj 70 
strokovnjakov različnih področij in smeri. Doslej je bilo prirejenih 18 različnih 
vrst tečajev. Primeren nivo višje upravne šole v vseh njenih dejavnostih je 
dal tudi pobudo republiškemu sekretariatu za pravosodje in občo upravo, da je 
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višji upravni šoli priporočil ne samo izvedbo tečajev iz upravnega postopka, 
temveč jo je tudi pooblastil, da avtoritativno opravi preizkuse sposobnosti vseh 
tistih upravnih delavcev, ki želijo po zakonu o upravnem postopku dobiti po- 
oblastilo za izvajanje upravnega postopka. 

Samo v času od 1. januarja 1965 do 20. junija 1966 je bilo .opravljenih 
rekordno število 45 tečajev in seminarjev različnih vrst. Udeležencev je bilo 
1898. V tem času je 35 pedagoških sodelavcev opravilo 1983 pedagoških ur. 
Poleg tega je bilo opravljenih 551 komisijskih preizkušenj znanja upravnega 
postopka, pri katerih je bilo 106 zavrnjenih kandidatov, in sicer takih, od 
katerih večina že dolgo opravlja upravna opravila v zvezi z vlogami in pri- 
tožbami strank. To lahko služi kot dokaz o slabi usposobljenosti strokovnega 
kadra. 

Višja upravna šola je dejansko postala center za usposabljanje strokovnih 
delavcev z dvema nalogama: kot višja šola, ki daje študentom višje strokovno 
kvalifikacijo in kot zavod za dopolnilno usposabljanje oziroma za izboljšanje 
dela vseh vrst upravnih delavcev v javni in poslovni upravi. 

Za konec mi dovolite samo še eno misel. Ko govorimo1 o javni upravi, pre- 
često mislimo samo na upravne organe družbeno-političnih skupnosti. Upravno 
strokovno delo pa je potrebno v vseh družbenih službah in v gospodarskih orga- 
nizacijah. Ko se mora v procesu deetatizacije nujno postopno zmanjšati število 
upravnih kadrov v občinski, republiški in zvezni upravi, se pa hkrati ustvarjajo 
potrebe po upravnem strokovnem delu v deetatiziranih javnih službah, ki mo- 
rajo, ali bi vsaj morale, funkcionirati enako dobro, kot bi morale dobro funkci- 
onirati, recimo, občinske uprave. 

Ze v preteklosti smo se definitivno odločili za čim širše samoupravljanje 
ki je pogoj za graditev čim širše in čim globlje socialistične demokracije. Res 
pa je, da več samoupravnih organov potrebuje, če že ne več, pa vsaj vedno bolj 
kvalitetno upravno strokovno1 delo. Hočem reči, da uspešno delo katerekoli sa- 
mostojne organizacije ni odvisno samo od strokovnosti izvrševanja njenih te- 
meljnih nalog, temveč tudi od kvalitete, ekspeditivnosti, zakonitosti in odgo- 
vornosti izvrševanja upravno-strokovnih nalog. Zato je potrebno posvetiti na- 
činu organizacije in strokovnosti upravnih delavcev veliko pozornost tudi v vseh 
deetatiziranih javnih službah in v gospodarskih organizacijah. V neštetih izmed 
teh organizacij, od katerih mnoge opravljajo svoje naloge v javnem, v splošnem 
družbenem interesu, pa je upravno delo še mnogo slabše kot v občinski upravi. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Branko Vasa. 

Branko Vasa: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne smemo zanikati, 
da pomeni delo, ki so ga v tem kratkem času, o katerem govorimo, opravili ob- 
činski in republiški upravni organi, določen napredek, toda postavljam vpra- 
šanje, ali ne bi morda lahko danes govorili o drugačnih rezultatih, če bi pri- 
čeli z akcijo takrat, ko je naš zbor sprejel ustrezno javno priporočilo'. Zaželeno 
bi bilo, da bi mi danes lahko kompleksno govorili o tem, kakšne spremembe so 
se od objave našega priporočila decembra 1963 do danes zgodile v javni upravi, 
občinski in republiški. 

Poročilo republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo, ki nam 
je predloženo, obravnava samo desetmesečno obdobje, to je obdobje, ko so 
nas instrumenti reforme prisilili, da smo začeli na že prej očitne anomalije 
v občinski in republiški upravi gledati malo resneje. Kakšne posledice ima ta 
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zapoznela akcija pri naporih za organizacijo bolj učinkovite in občanom ter 
družbi bolj koristne javne uprave, bom pojasnil ob konkretnem primeru. 

Svojo razpravo bom omejil izključno1 na vprašanje, kaj je bilo v tem času 
storjenega, da se odpravijo nepotrebna in odvečna potrdila in kaj je storjenega 
za poenostavitev postopkov. 

Decembra 1963. leta je bilo na našem zboru ugotovljeno, da smo imeli ta- 
krat v SR Sloveniji 239 raznih potrdil. Seznam potrdil, ki smo ga dobili z 
gradivom po stanju 1. 7. 1965, pa vsebuje 264 potrdil. To se 'pravi, da je že v tem 
nekontroliranem obdobju zraste število potrdil za 25. Sploh je bilo- za obdobje 
od leta 1963 do reforme značilno, da so tedaj izišli zakoni povzročali poplavo 
raznih postopkov in potrdil, ker niso- bili ocenjeni tudi z materialnega vidika. 
Od teh 264 potrdil, ki jih seznam vsebuje, je bilo ukinjenih 63, tako da še vedno 
uporabljamo 201 potrdilo, od1 katerih je 78 v pročevanju za ukinitev. Mislim, da 
s takim rezultatom ne moremo biti zadovoljni, zlasti še, ker se ponekod še 
vedno zahtevajo od občanov zaradi uveljavitve raznih pravic in zahtevkov 
različna, predvsem pa nelogična potrdila, ki bi jih lahko nadomestila njihova iz- 
java, osebna legitimacija ali že ugotovljena dejstva. 

Za uveljavitev pravic iz socialnega zavarovanja se uporablja kar 50 po- 
trdil, od tega 40 za uveljavitev pravice do> otroškega dodatka. Na tem pod- 
ročju so bila v analiziranem obdobju ukinjena samo 4 potrdila. Isto velja za 
obrazec, ki ga mora izpolnjevati vsak turist, ki želi pri nas prenočiti, o čemer 
je bilo postavljeno tudi poslansko vprašanje tovarišiee Cerjakove, nadalje za 
izpiske iz matične knjige in tako dalje. 

Mislim, da lahko na splošno ugotovimo isto, kar je ugotovil republiški 
sekretariat za pravosodje in občo upravo v svojem poročilu, namreč, da so 
občinske skupščine glede odprave potrdil pokazale dokajšnje prizadevanje. V 
občinskih upravah je bilo ukinjeno skupaj 104 vrste različnih potrdil, poeno- 
stavljenih 24 postopkov, na novo pa so bila uvedena štiri potrdila. Pri tem pa je 
upoštevati, da so bila v različnih občinah ukinjena različna potrdila. 

V naši občini na primer, ni bilo ukinjenih 34 potrdil, ki jih poročilo ob- 
ravnava kot ukinjena. Bilo je pa ukinjenih 121 drugih potrdil, ki v poročilu 
niso obravnavana kot ukinjena ali so obravnavana kot da so v proučevanju za 
ukinitev. To nam pove, da vlada na tem področju dokajšnja anarhija in ne- 
skladnost. Lahko ugotovimo, da občinske skupščine v glavnem dosledno' izvajajo 
navodila tako, da same po uradni poti priskrbijo potrdila, o katerih same vo- 
dijo uradno evidenco, da ne zahtevajo istih potrdil za različne postopke, da se 
branijo izdajati potrdila o dejstvih, za katera ne vidijo uradne evidence, da se 
zadovoljujejo z vpogledom listin in tako dalje. Toda vse to ne gre tako eno- 
stavno in lahko'. Marsikdaj se zgodi, da občinske 'uprave s tem občanu postopek 
še bolj zakomplicirajo. Zgodi se, da občina ne izda potrdila za dejstvo, za ka- 
tero ne vodi uradne evidence; ker pa to potrdilo' .druga ustanova ali uprava 
brezpogojno zahteva, se občani navadno vračajo po ta potrdila, čeprav je ob- 
čina njih izdajanje kot nepotrebno že ukinila. Taka potrdila v glavnem zahtevajo 
socialno zavarovanje, vojska, šole in banke. Med temi potrdili pa so nekatera 
prav absurdna. RTV Ljubljana na primer, zahteva od občinske uprave, da 
izda potrdilo, da je občan, ki se je prijavil na razpisano delovno mesto po- 
biralca najemnine pošten in neoporo-čen ter da jamči za njegovo pošteno delo. 
Nadalje, če želi nekdo pri banki dobiti turistični kredit za adaptacijo ali ure- 
ditev turistične sobe, mora imeti od dveh prič, sosedov, potrjeno izjavo>, da bo 
letno pri njem na hrani in prenočevanju najmanj 40 turistov in podobno. 
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Vse to nam pove, da gre na tem področju za veliko neusklajenost tako pri 
zahtevah po potrdilih kot tudi pri odpravljanju teh potrdil. Ko poročilo obrav- 
nava ukinjena potrdila, ne govori konkretno o tem, katera od teh 104 po- 
trdil so bila ukinjena. Na terenu lahko ugotovimo, da so ponekod ukinili tudi 
taka potrdila, ki so z zakoni predpisana, ali do so poenostavili postopek, ki je 
z zakonom predpisan. 

Republiški sekretariat za pravosodje in oboo upravo si je, kot se da ugo- 
toviti, prizadeval, da bi neskladnosti odpravil. Na eni od konferenc tajnikov 
občinskih skupščin so bile imenovane skupine tajnikov, ki naj bi proučile do- 
ločena vprašanja, ki so pomembna za napredek dela v javni upravi. Rečeno 
je bilo, da bodo študije teh skupin na sekretariatu obdelane in nato poslane vsem 
občinskim skupščinam kot enotno napotilo o tem, kakšna potrdila naj se enot- 
no ukinejo in kateri postopki naj se poenostavijo. Zal pa je vse to ostalo samo 
pri sklepu. Sicer pa se je k tej akciji pristopilo tudi prepozno, saj so bile te 
grupe formirane šele novembra lanskega leta. 

Kljub takim in podobnim dogovorom je ostalo vse pri predlogu naj- 
nujnejših ukrepov, noveli zakona o upravnem postopku in predvsem pri pri- 
zadevnosti in dobri volji odgovornih uslužbencev občinske uprave. Zato so tam, 
kjer je bilo več dobre volje, tudi rezultati boljši. Zaradi vsega tega se strinjam 
z očitki, ki jih dajejo občinske skupščine k tej akciji, češ da. se je izvajala ne- 
organizarano, predvsem pa premalo odgovorno1 in preštudirano'. 

Pri izvajanju takšne akcije se ne bi smeli vezati samo' na priporočila, pač pa 
bi morali vztrajati na naročilih, da vsak na svojem področju stori vse. Priporo- 
čila pa so bila tudi presplošna, enako tudi napotki. Pri vsem tem moramo 
namreč upoštevati dejstvo, da so bile občinske skupščine navajene na zelo kon- 
kretno pomoč okrajev ter zdaj močno čutijo odmaknjenost od republike. 
V občinah sicer priznavajo, da so jim resorni sekretariati zelo dostopni in da 
z njimi močno sodeluje tudi sekretariat za pravosodje in občo upravo, toda vse 
to sodelovanje je še premalo učinkovito in premalo usklajeno. 

Nekateri se verjetno še spominjate razprave iz decembra 1963. leta, ko 
smo sprejemali priporočilo. Takrat je bilo od več poslancev, še posebej od 
dr. Marijana Breclja in Jožka Sakside poudarjeno, da to, da je priporočilo na- 
slovljeno na občinske skupščine, ne pomeni, da tudi republiški sekretariati in 
znanstveno-raziskovalhe institucije ne bi aktivno sodelovale z občinskimi skup- 
ščinami pri oblikovanju najracionalnejše organizacije in najracionalnejših de- 
lovnih metod. V poročilu se tako navaja, da se sekretariat za urbanizem trudi, 
da bi še poenostavil postopek za izdajo lokacijskega dovoljenja. Vendar menim, 
da so take ugotovitve glede na časovno obdobje, o katerem govorimo, res 
premalo. 

Vsi vemo, da tudi potrdila sama niso tako problematična, ker so vsaj ne- 
kateri formularji dokaj racionalni. Glede odprave nepotrebnih potrdil pa je 
tudi nekaj narejenega. Za poenostavitev upravnih postopkov pa take pohvale 
ne moremo izreči. Eden najmočnejših činiteljev, ki zavira poenostavitev uprav- 
nih postopkov, je nedvomno stara uradniška miselnost, ob slabi strokovni za- 
sedbi pa še zlasti priučen formalizem. Zaradi tega je bilo v tej akciji, ki smo- 
jo nekoliko prepustili stihiji in dobri volji občanov, na tem področju najmanj 
storjenega. Tu in tam so sicer opazni razni poskusi poenostavitve postopkov, 
ponekod tudi protizakoniti, ni pa organiziranega pristopa k rešitvi tega problema 
tako, kot si želimo. Na tem področju bo torej morala republika nekaj storiti. 
Vsega tega se ne da doseči po iniciativi občine. Mislim, da bi od te občinske 
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iniciative, ki daje vrsto konkretnih predlogov, morali nadaljevati z delom 
pristojni republiški organi, ker gre tu za določene predpise in zakone, ki do- 
ločajo kompliciran upravni postopek in izdajo takšnih ali drugačnih potrdil. 

Odkar so bili odpravljeni okraji, se opaža, da so občine čedalje bolj od- 
visne od tega, kako ;se rešujejo posamezna vprašanja na ravni republike. Ker 
so občine tisti teren, kjer se mora realizirati celotna naša politika, mora 
biti vez, med republiko in občino bolj čvrsta. Ker se v občini realizira po- 
litika, ki jo tu zastavljamo, menda ni potreben še poseben poziv republiškim 
organom, da se čimbolj sistematično lotijo proučevanja teh problemov. Čeprav 
sekretariat napoveduje, da so to prvi koraki v našem napredovanju na tem 
področju, lahko iz razprav na terenu povem, da so obenem tudi zadnji, če ne 
bomo v republiki začeli z znanstveno-študijskim proučevanjem tega problema. 
Občina sama dosti več ne more storiti, ker jo vežejo togi zakonski predpisi. 
Zato izražam željo predstavnikov naše občinske skupščine, ki pa je bila iz- 
rečena tudi na konferenci tajnikov občinskih skupščin, in je v skladu s pred- 
logi začasnega odbora, naj se pri sekretariatu za pravosodje in oboo upravo 
formira posebna študijska grupa strokovnjakov, ki naj pristopi k proučevanju 
vprašanj poenostavitve postopkov in odpravljanja odvečnih potrdil. 

Hkrati, ko dajem predlog za formiranje strokovne komisije pri sekretariatu 
za pravosodje in občo upravo* (ker pač imamo v tega za sedaj največ zaupanja), 
postavljam tudi vprašanje, zakaj imamo pri pravni fakulteti Inštitut za javno 
upravo. Mi skorajda ne vemo, kakšna je njegova funkcija. Občine, ki so po- 
stale njegov kolektivni član, so od njega pričakovale kaj več, predvsem kaj 
uporabnega. Danes pa ugotavljajo, da se ukvarja zgolj z nekimi visokimi med- 
narodnimi primerjalnimi študijami, kar pa za občine nima praktične veljave. 
Zakaj je njegova uspešnost tako majhna, smo se vpraševali že leta 1963! Ce 
danes njegova uspešnost še ni večja, ga ne rabimo in ga je treba ukiniti, ali 
pa ga v letu 1967 financirati po njegovem delu, ne pa po stroških, ki jih pri- 
kaže. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Zadnji prijavljeni govornik je Vanek 
Šiftar. 

Vanek Šiftar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želel bi razpravljati o obeh poročilih hkrati, kajti obe poročili, tako poročilo 
Izvršnega sveta, kot poročilo republiškega sekretariata za pravosodje in občo 
upravo sta med seboj povezani. Ce pa ju primerjamo1, pa vidimo določeno 
praznino v poročilu Izvršnega sveta, kar so opazili že posamezni odbori naše 
Skupščine in o tem tudi razpravljali. 

Najprej bi želel govoriti o poročilu Izvršnega sveta, ki obravnava obdobje 
za leto 1965. Ko sem primerjal to poročilo s poročili Izvršnega sveta prejšnjih 
let, ugotavljam, da v letošnjem poročilu ni nobene ocene, kako se je razvijalo 
samoupravljanje, čeprav je Izvršni svet dolžan, da skrbi za izvajanje splošne 
politike, ki jo določa Skupščina. 

Mislim, da je bila v letu 1965 problematika tako živa, da bi bilo treba 
nekaj reči o tem, kako so se vživeli organi upravljanja, pri čemer mislim tudi 
na organe skupščine, v ustavo in kako so se začela izpolnjevati osnovna ustav- 
na določila, to je zaupanje v človeka in uveljavljanje njegovih pravic. Ce bi 
V poročilu Izvršnega sveta bila taka ocena, bi bila po mojem mnenju tudi kon- 
ferenca in posvetovanje o tem, kakšno naj bo sodelovanje med skupščinami, 
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kot družbeno-političnimi skupnostmi, tako pa smo danes slišali, da to posve- 
tovanje ni rodilo zaželenih uspehov. Mislim, da mimo tega v bodoče ne bi smeli 
iti, kajti treba je oceniti, kam se razvija samoupravljanje in to tembolj, ker 
prav zvezni srednjeročni družbeni plan temelji na čim neporednejšem razvi- 
janju upravljanja. 

Pričakoval sem, da bo predstavnik Izvršnega sveta danes odgovoril na 
mnenja in na precej ostre ocene, ki jih je dalo 9 skupščinskih odborov, katerih 
poročila sem bral v informacijah št. 23 in 24. Posebej bi omenil poročilo od- 
bora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega 
zbora z dne 13. 6. 1966, ki ugotavlja, da Izvršni svet ni upošteval odborovega 
priporočila, danega ob obravnavi poročila o delu Izvršnega sveta za leto 1964. 
Takrat je odbor opozoril na to, da bi moralo poročilo izhajati iz problematike 
na posameznih področjih družbeno-gospodarskega življenja in prikazati naj- 
značilnejše probleme ter prizadevanje Izvršnega sveta za njihove rešitve in 
vzroke, zaradi katerih niso bili vedno doseženi zadovoljivi uspehi. Mislim, da 
je to stvar, ki bi jo bilo treba pojasniti, kajti mimo nje ne bi bilo mogoče iti. 

Končno bi želel spregovoriti še nekaj besed o poročilu Republiškega se- 
kretariata za pravosodje in občo upravo. Zdi se mi, da je ta sekretariat storil 
več kakor je zmogel in mogel. Mislim, da bi ta sekretariat v svojem poročilu 
moral jasneje odgovoriti, zakaj ga drugi niso podprli. Če danes govorimo, da 
reforma ni samo gospodarska reforma, ampak splošna družbena reforma, ki 
postavlja vprašanje odgovornosti, tedaj sem pričakoval, da bo na ugotovitve, 
ki so v skrajšanem poročilu teksta navedene in sicer na strani 5, kjer stoji, da 
pri nekaterih upravnih organih ni bilo doseženih nobenih rezultatov, da bom 
dobil jasen odgovor, kdo za to odgovarja in kaj je bilo storjenega proti temu. 
Ce tako postavljamo stvari v delovnih organizacijah, potem mislim, da lahko 
kot Skupščina zahtevamo isto od teh delovnih skupnosti. 

V zvezi s tem bi se pridružil predlogom oziroma mnenjem, ki so jih že dali 
poslanci, predvsem tovariš Dušan Barbič in tovariš Maks Klanšek, zato o tem 
nič več. 

Ko govorimo o odpravi poplave potrdil, moramo po mojem mnenju izhajati 
iz ustave. Tolikšno število potrdil je odsev nezaupanja v človeka, ustava pa 
temelji na zaupanju, ki ga imamo v socialistični družbi do človeka-proizvajalca. 
Zato menim, da bi morala iti tudi naša razprava v smeri odločne zahteve, da 
je treba našo obstoječo zakonodajo uskladiti tudi vsebinsko z ustavo in ne samo 
formalno, kot je to bilo doslej. Tedaj se nam bo pokazalo v celovitosti, kaj je 
pravzaprav narobe v teh odnosih, bodisi med republiko in federacijo, kot smo 
danes že skušali v zvezi s temeljno in popolno zakonodajo, bodisi v odnosu 
med republiško skupščino in skupščinami občin oziroma v odnosu do organov 
upraivljainja v delovnih organizacijah. 

Zdi se mi, da bi kar moralo to, o čemer sta govorila tovariš Bohte in Vasa, 
še posebej spodbuditi. Dejansko smo sedaj naenkrat zašli v neko anarhično 
stanje, ena občina nekaj ukine, druga to pusti, tretja uvaja nekaj povsem 
novega. S tem ustvarjamo silno neenakopraven položaj občana, čeprav vemo, 
da ima občan lahko svoje delovne področje v večih občinah, v eni stanuje, 
v drugi ima zemljo, v tretji, vzemimo pa ima lahko svojo delavnico. Tako stanje 
pa ustvarja negotovost. Zaradi tega mislim, da mora proces potrdil potekati 
usklajeno na določenem področju v republiki. 

V zvezi z odpravljanjem potrdil pa bi želel povedati še nekaj. Pri naših 
osnutnik, o katerih razpravljamo, bi morali imeti izostren občutek, ali tudi mi 
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nehote ne uvajamo nekaj novega, kar poskušamo na drugi strani odpravljati. 
Ta misel se mi je porodila v zvezi s predlogom zakona o varstvu pri delu, ki v 
drugem odstavku 7. člena govori, da morajo delovne organizacije o usposoblje- 
nosti delavcev po prejšnjem odstavku voditi poseben razvid. Ali se ta razvid 
ne 'da vključiti že v poplavo tistih evidenc, ki jih je že določil in predvidel 
zvezni zakon. 

In še na nekaj želim opozoriti. Pridružujem se tistim mnenjem, ki pravijo, 
da pri uveljavljanju teh ukrepov ni dobro hiteti. V mislih imam predlog za 
revizijo statistične službe. Na strani 3 je v točki 16 predvideno, da se ukine 
poročilo o sestavi in delu organov družbenega samoupravljanja v krajevnih 
skupnostih, ker se je zmanjšal pomen teh skupnosti. Ne trdim, da je tako po- 
ročilo potrebno, toda ne strinjam se z ugotovitvijo, da se je zmanjšal pomen 
krajevne skupnosti, kajti s tem prihajamo v nasprotje z vsemi resolucijami 
nedavnih kongresov socialistične zveze, ki so posebej poudarili pomen krajevne 
skupnosti v razvoju neposredne demokracije. 

Na koncu dovolite tovariši neko pripombo. Ne bi želel, da bi se po teh 
besedah spet pojavilo vprašanje, ki sem ga slišal po eni izmed mojih prejšnjih 
razprav. Takole sem slišal: »Kaj je jedel Vanek v Prekmurju, da je tako stru- 
pen?« Reči moram samo to: »Jedel sem kruh, ki je bridka stvar,« kot je nekoč 
Miško zapisal. Hvala za pozornost. 

Predsednik Janez Hočevar: Kot zadnji govprnik ima besedo Mirko 
Zlender. Prosim. 

Mirko Zlender: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! V razpravi 
smo slišali precej problematičnih ocen o delu Izvršnega sveta in o delu upravnih 
organov glede racionalizacij skih ukrepov v zvezi s poročilom, ki ga je pred- 
ložil republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo. 

Ne bom se postavil v obrambo in zagovarjal Izvršnega sveta za njegova 
prizadevanja v vsem tem času, zdi se mi pa, da je potrebno določena vprašanja 
vendarle pojasniti, da bi lahko poslanci dobili popolnejšo sliko tako o prizade- 
vanjih Izvršnega sveta, kot tudi vseh republiških upravnih organov glede ra- 
cionalizacije javne uprave. V poročilu Izvršnega sveta in v poročilu republiškega 
sekretariata za pravosodje in občo upravo so nakazana prizadevanja in de- 
javnosti vseh republiških organov za odpravo različnih problemov, ki so se 
nabrali v preteklosti. Tb niso problemi, ki jih je navrgla gospodarska reforma, 
to so problemi, ki jih je gospodarska reforma le odkrila, problemi, ki so de- 
jansko rezultat dela bližnje ali nekoliko daljše preteklosti in M jih je verjetno 
v relativno kratkem času težko odpraviti. 

Izvršni svet se je v preteklem letu predvsem usmeril na izvajanje gospo- 
darske reforme in če odgovorim tovarišu Vaneku Šiftarju, moram reči, da je 
mogoče res pomanjkljivost Izvršnega sveta v tem, ker ni dal ocene o delu 
samoupravnih organov oziroma ob uveljavljanju samouprave v republiki, če- 
ravno se je s temi vprašanji tudi ubadal, ker je pač dal poudarek v tem letnem 
poročilu prav neposrednemu izvajanju gospodarske reforme. 

Iz poročila je jasno razvidno, da je bila dejavnost Izvršnega sveta glede 
izvajanja gospodarske reforme zelo intenzivna, da pa je bila manj intenzivna 
dejavnost Izvršnega sveta glede izvajanja splošne -družbene reforme, s čimer 
pa ni rečeno, da se Izvršni svet tudi s temi problemi ni ukvarjal. 
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Danes imamo vrsto odprtih vprašanj na področju prosvete, zdravstva, 
sociale, uprave, srečujemo se s problemi tako imenovane anticipirane potroš- 
nje, oziroma s problemi, ki jih je navrgla ta anticipirana potrošnja in ki jo 
še danes ideje porojevajo, ki dejansko nimajo nič skupnega z našo družbeno 
reformo. 

Ponovno bi podčrtal, kot so tovariši poslanci že poudarili, da gre v tej 
akciji za prenos, za orientacijo, ki je našla svoje mesto v poročilu Izvršnega 
sveta, da so tu in tam rezultati res mogoče preskromni glede na zahtevo ne- 
katerih poslancev, ki pa želijo hitre in učinkovite rezultate. 

Eno teh področij, tako imenovane splošne potrošnje, ki je obširno obrav- 
navano v poročilu republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo, je 
področje javne uprave, ki je bilo že večkrat predmet razprave v tem zboru. 
Glede tega je Izvršni svet v lanskem letu sprejel konkreten program o izvajanju 
najnujnejših ukrepov za racionalizacijo organizacije in dela uprave, pravosodja 
ter nekaterih zavodov. Poročilu o delu Izvršnega sveta, o delu republiškega se- 
kretariata za pravosodje in občo upravo in o delu drugih upravnih organov 
s tega področja je bilo predloženo zboru, čeprav v skrajšani obliki. 

Nedvomno so nekateri uspehi vidni. Opozoril bi morda na enega ali dva 
osnovna uspeha, ki ju sicer ne moremo prikazati v številkah, sta pa nedvomno 
pomembna, če hočemo to bitko do konca: izpeljati. 

Najprej menim, da je iz poročila moč zaključiti, da je najvažnejše premagati 
miselnost v gledanju nekaterih tovarišev, da je potrebno tudi na tem področju 
počistiti z zastarelimi prijemi, ki smo jih pač v preteklosti poznali. 

Drugo, kar želim poudariti, pa je dejstvo, da se je pričel proces prilagajanja 
organizacije novim funkcijam uprave, se pravi funkcijam, ki jih upravi nalaga 
nova ustava in novi zakoni, ki so bili izdani na podlagi ustave. Mislim, da je 
ta preusmeritev, ki iz poročila nedvomno veje, jamstvo, da se bodo naloge, ki 
jih sekretariat postavlja in ki jih je zbor postavil tudi danes kot sklepe, lahko 
realizirale, če se jih bomo lotili z zavestjo, da jih moramo uresničiti. 

V razpravi je bila izražena kritika, da Izvršni svet ni dal dovolj podpore 
republiškemu sekretariatu za pravosodje in občo upravo pri njegovih naporih 
za izvajanje teh nalog, ki so navedene v poročilu. 

Tovariši poslanci, rad bi povedal, da je Izvršni svet na večih svojih sejah, 
zlasti pa odbor za družbeno-politični sistem, razpravljal o tej problematiki in 
mislim, da more dati prav republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo 
oceno o tem ali je Izvršni svet pokazal dovolj iniciative in dal dovolj podpore 
sekretariatu pri tem delu, ker mislim, da je Izvršni svet kot celota stal na 
strani sekretariata, ga podpiral pri teh prizadevanjih, vendar kot rečeno, so ta 
prizadevanja marsikdaj naletela na precej gluha ušesa. 

Tovariš Barbič je v svojih izvajanjih omenil, da je bil Izvršni svet premalo 
dosleden pri izvajanju teh načel, izhajajoč s stališča, da je redukcija upravnih 
kadrov v republiški upravi, v primerjavi z občinsko upravo, premajhna in da 
to kaže na premajhno zainteresiranost Izvršnega sveta do teh problemov. 

V tej zvezi moram reči, da je treba pri celotni akciji vendarle upoštevati 
določena politična načela našega samoupravnega sistema,- da Izvršni svet pač 
nima pravice neposrednega vmešavanja v samoupravne akte delovnih skupnosti, 
da smo sprejeli vrsto priporočil, tako v Skupščini, kot tudi v Izvršnem svetu 
z namenom, da se ta akcija čimbolj pospeši. Treba je verjetno ponovno pouda- 
riti, da naša družba ne urejuje svojih odnosov samo z zakoni, da reguliramo 
v našem samoupravnem sistemu določene odnose tudi s priporočili, s sklepi, 
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se pravi z družbenimi dogovori, katere bi morali ljudje v samoupravnih or- 
ganizacijah z večjo politično odgovornostjo sprejemati in jih tudi izvajati. 

Mislim, da bi bilo v nasprotju s celotnim našim sistemom, če bi vsako 
zadevo urejali z zakonsko prisilo, pač pa je treba vztrajati pri tem, četudi je 
pot daljša, da je strokovne zadeve treba reševati s primernimi družbenimi do- 
govori, bodisi v obliki skupščinskih poročil ali priporočil oziroma stališč Iz- 
vršnega sveta. 

Nedvomno so najbolj odprti problemi — vsaj tako jih ocenjujemo v Iz- 
vršnem svetu in tudi v Skupščini, kjer je dobila ta ocena vso podporo — na 
področju zavodov. 

Na tem področju bo treba korenitih sprememb, vendar bo treba prej jasno 
povedati in določiti, kaj so državne funkcije, kaj so pa lahko funkcije določenih 
samoupravnih zavodov. Mislim, da v tem pogledu nismo imeli dovolj čistih in 
jasnih konceptov in je zato prihajalo dO' raznih anomalij, kot je to' dupliranje 
nekaterih opravil, ker se je pač pod firmo deetatizacije določena služba osa- 
mosvojila v obliki zavoda in je dejansko' poleg državne uprave opravljala tudi 
določene javne funkcije, s čimer se je seveda neracionalno trosilo finančna 
sredstva in strokovni kader. 

Ce govorimo o odstotkih znižanja zaposlenih, bi želel poudariti, da ne 
zagovarjamo pasivnosti nekaterih republiških upravnih organov, ki so dejansko 
napravili premalo na področju racionalizacije, vendar je treba ločiti dvoje: 
racionalizacijo v tehničnem smislu, in drugo, redukcijo kadra glede na funkcije, 
ki naj jih opravni organi opravljajo1. Pri določanju področja državne uprave 
je treba izhajati iz funkcij, ki jih imajo posamezni upravni organi. Funkcije si 
uprava ne izmišljuje. Funkcije uprave določa ustava in razni zvezni oziroma 
republiški predpisi. Mislim, da je povsem na mestu tista kritika, ki je bila 
izrečena na račun zakonodajnega dela. Tu mislim, da gre za enotno akcijo vseh 
nas, tako Skupščine, kot tudi Izvršnega sveta in upravnih organov, da bomo 
pri predlaganju oziroma pri sprejemanju predpisov tako kritični, kot smo kri- 
tični danes pri obravnavanju dela upravnih organov in da se bomo že takrat 
soočili z raznimi problemi, ki jih včasih zakoni preveč idealno postavljajo in, 
ki jih sprejemamo vedoč že vnaprej, da jih ne bomo mogli realizirati. Zato 
bomo morali biti bolj kritični že pri sprejemanju zakonov in pri raznih pod- 
zakonskih predpisih, ki jih na podlagi zakona izda, bodisi Izvršni svet, ali pa 
republiški upravni organi. Mislim, da je osnovna hiba današnje zakonodaje, 
da se vse preveč opira na organizacijska načela, da pa daje premalo poudarka 
ustvarjanju zdravih odnosov, ki jih naš družbeno-politični sistem terja. Vzrok 
za preobširnost uprave je tudi v dejstvu, da še vedno deluje sila inercije, tako 
v republiki, kot v občinah, še iz časa, ko> je država še posegala v gospodarske 
in družbene službe. Kljub temu, da uprava hi dosegla tiste adaptacije, ki jo 
želimo, pa mislim, da vendarle ustreza v celoti funkcijam, ki jih v naši druž- 
beno-pohtični sistem postavlja nova ustava, oziroma na podlagi nove ustave 
sprejeti razni zakonski predpisi. 

Na koncu bi želel poudariti samo še to, kar je bilo že v Skupščini poudar- 
jeno, da tega procesa ne moremo šteti za končanega, temveč moramo doseči res 
solidno sodelovanje vseh faktorjev, tako političnih kot oblastnih in samouprav- 
nih, da bomo dosegli tiste cilje, ki si jih želimo, da bomo prilagodili organizacijo 
in poslovanje naše upravne službe, kot celote ne samo državnih organov, pač pa 
tudi upravne službe v raznih zavodih, današnjim zahtevam. 
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Zaradi tega menim, da je potrebno, da zbor sprejme predložene sklepe, ki 
bodo opora tako Izvršnemu svetu, kot tudi vsem drugim upravnim organom, 
republiškim in občinskim, pri realizaciji zadanih nalog. 

Predsednik Janez Hočevar: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovariš France Kutin. 

France Kutin: Oprostite prosim, da sem se ponovno javil k besedi; 
smatram namreč, da sem glede na razpravo dolžan pojasniti nekatere stvari. 

Najprej želim ugotoviti, da nam današnja razprava daje bogat material za 
nadaljnjo akcijo in za nadaljevanje tistega, česar doslej nismo uspeli narediti. 
To seveda ne velja samo za nas, temveč tudi za vse, ki delajo na področju 
javne uprave. 

Nadalje moramo pojasniti poslancu, ki je omenil, da se je republiška uprava 
zmanjšala za 64 oselb, d-očim se je samo v Kranju zmanjšala za okoli 50, da je 
to očitna pomota, kajti republiška uprava se je zmanjšala za 164 oseb. Toliko 
v pojasnilo, da ne bi ostal napačen vtis. 

Kar zadeva zmanjšanje števila delavcev ali delovnih mest v posameznih 
organizacijah, pa moram opozoriti, da je to zelo relativna stvar. Imamo pri- 
mere, da so nekateri organi pred časom odprli vrsto novih delovnih mest in 
zaposlili nove delavce, drugi tega niso storili in so bili že od svojega nastanka 
bolj racionalni. To dejstvo je treba upoštevati, kadar ocenjujemo, koliko- je v tej 
akciji ali pa v tej situaciji neki upravni -oiigan ukinil delovnih mest. 

Postavljeno je bilo tudi vprašanje, katere so tiste občine, ki niso reagiral^ 
in zakaj niso. Na pamet ne vem, katere občine se niso vključile v napore za 
racionalizacijo uprave, vendar se mi zdi važnejše vprašanje, zakaj tega niso 
storile. 

Drugo vprašanje je zadevalo konference s tajniki, kjer so bile formirane 
grupe tajnikov, ki so se prostovoljno obvezali, da bodo določena vprašanja 
s področja našega dela proučili na -osnovi prakse večjih občin. Res je, da je bil 
sprejet tudi sklep, po- katerem bi morali ta dognanja in rezultate teh prouče- 
vanj posredovati vsem občinam. Tega nismo storili zato, ker so bila ta dognanja, 
lahko rečem, tako minimalne vrednosti, predvsem pa minimalnega obsega, ker 
dobršen del teh grup obveznosti ni izpolnil, da se nam ni zdelo primerno to 
objavljati, niti akcijo dalje spodbuditi. Tega pa nismo šteli tajnikom v zlo-, 
ker vemo, da so že tako ali tako z delom preobremenjeni in da bi jim bilo 
težko -posamezne probleme še posebej analizirati, čeprav, so to nalo-go 
prostovoljno sprejeli. Prepričani smo, da nam bodo svoje izkušnje v bodoče 
posredovali v večji meri. 

Na pripombo, da je treba jasneje odgovoriti, zakaj niso drugi republiški 
sekretariati podprli te akcije, če jo smemo tako imenovati, in kaj je bilo proti 
temu storjenega, se-m smiselno odgovoril v zvezi z vprašanjem večje ali manjše 
a-ktivnosti tajnikov. Mislim, da pri tem ne smemo iti strogo po nekih omejenih 
principih, ampak da moramo biti v tej akciji dovolj široki, kot je sorazmerno 
dovolj -časa, v katerem se bo akcija izvedla. Prizanašati moramo raznim nepozor- 
nostim, nerazumevanjem, skratka, ne smemo biti samo posredovalci strokovnih 
mnenj, ampak neke vrste aktivnosti za mobilizacijo vseh in čim širšega kroga, 
tistih, ki neposredno na tem področju delajo. 

Zato mislim, da bi bilo napačno, če bi že v tem obdobju posredovali neko 
ocen-o in tako zaostrovali dobro prostovoljno sodelovanje med nami, ki v do- 
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ločeni meri odgovarjamo za to področje na eni strani in med tistimi, ki se jih to 
področje neposredno tiče. 

Naslednja pripomba je zadevala izpiske iz matičnih knjig. Številne zahteve 
po izpiskih iz: matičnih knjig so odraz mentalitete, seveda pa te mentalitete 
ni mogoče spremeniti niti v devetih mesecih, najbrž pa tudi ne v enem letu, 
ampak šele takrat, ko bo upravno delo dobilo svojo pravo fiziognomijo, o ka- 
teri sem v svojem uvodu tudi govoril in ko bo nastopila določena stabilizacija 
in prekvalifikacija v smislu višje kvalifikacije kadrov, ki na tem področju 
delajo in določena stabilnost uprave v organizacijskem smislu. 

No, končno še vprašanje, kakšno podporo, oziroma koliko podpore je bilo 
dane in ali je bila podpora s strani Izvršnega sveta zadovoljiva. Priznam, da 
smo morda napravili napako, da v izvlečku nismo omenili, kako je pravzaprav 
Izvršni svet konkretno ukrepal in kako je vodil konkretno politiko na tem 
področju. To nismo napravili zaradi tega, ker menimo, da nismo pristojni oce- 
njevati delo Izvršnega sveta, predvsem pa ne njegove politike, ampak smo 
dolžni izvrševati -politiko Izvršnega sveta. To politiko pa smo dejansko izvrševali. 
Mislim, da bi bilo napačno, če bi ostal vtis, da se je Izvršni svet pasivno zadržal, 
zlasti če povem, da so bila gradiva z dne 1. 7. 1965 v celoti obravnavana na 
Izvršnemu svetu in zadovoljivo ocenjena s predlaganimi ukrepi vred. Se pravi, da 
za temi materiali v celoti stoji Izvršni svet na osnovi razprave, ki je bila v Iz- 
vršnem svetu. 

Zaradi tega, da bi se pospešilo proučevanje uprave, je Izvršni svet, kljub 
prvotnemu sklepu, da se ne namešča nobenih delavcev v u,pravi, temveč da 
se število celo zmanjša za 10 do 15 °/o, odobril novo delovno mesto v našem 
sekretariatu, mesto samostojnega svetovalca, ki vodi področje organizacije me- 
tode in tehnike dela uprave. Pozneje bi zaposlili še 2 ali 3 sodelavce, če bodo 
na razpolago sredstva. 

Razpravo v odborih je omenil že tovariš Zlender. Prav tako je o poročilu 
razpravljal tudi Izvršni svet sam. Organizirana je bila tudi posebna konferenca 
s predstojniki republiških upravnih organov, kjer se je konkretno razpravljalo 
o sedanji situaciji, o hibah, ki se še pojavljajo in o tem, da je treba z vso' močjo 
nadaljevati z začetimi ukrepi. 

Kar zadeva sodišča, je Izvršni svet, kjlub pomanjkanju finančnih sredstev, 
zaradi potreb sodišč, predvsem potreb sodne uprave, napravil izjemo in do- 
volil, da so bila nekatera sodišča izvzeta od znanih proračunskih restrikcij. 
Ugotoviti moram, da je vsa stališča in sklepe Skupščine obravnaval tudi Izvršni 
svet in tudi ne vidim razlike med politiko Skupščine in politiko Izvršnega sveta 
na tem področju. Gotovo je res, da je Organizacij sko-politični zbor, kot iniciator 
te široke akcije, tisti, ki je neprestano najbolj spremljal in spodbujal k za- 
stavljenim nalogam. 

Ponovno poudarjam, da je Izvršni svet proučil vsa gradiva, ki jih je re- 
publiški sekretariat za pravosodje in občo upravo pripravil in jih tudi odobril. 
Tako tudi zadnje naše poročilo, ki ga imate danes pred seboj. Konkretnih 
sklepov pa Izvršni svet namenoma ni sprejel, ker je bil mnenja, naj se gradivo 
dopolni še z razpravo na seji zbora in šele nato pripravi ustrezne zaključke. 
Zaradi tega, menim, da se Izvršnemu svetu ne sme in ne more prigovarjati, 
da na tem področju ni nudil primerne podpore. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovariši, s tem je razprava o tej točki 
dnevnega reda končana. Odbor je predložil poslancem predlog sklepov, h ka- 
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teremu pa je tov. Maks Klanšek predlagal spremembo, da naj 5. točka postane 
6. točka, vstavi pa se nova 5. točka ki se glasi: »Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in predstojniki republiških upravnih organov ter drugih zavodov, 
ki opravljajo javno službo, so dolžni pri pripravi zakonskih aktov in izdaji 
izvršilnih predpisov slediti stališčem Skupščine SR Slovenije za racionalizacijo 
dela uprave in poenostavitev upravnih postopkov. Ta dolžnost pa je zlasti po- 
dana pri pripravi zveznih aktov.« 

Tovariš Svetina, ali soglašate? (Soglašam.) 
Ali ima morda k tako dopolnjenemu predlogu sklepov kakšno pripombo 

predstavnik Izvršnega sveta? (Ne.) 
Menim, da ti sklepi dovolj kompleksno zajemajo problematiko. O*njih smo 

že med pripravami precej razpravljali tako v odboru, kot tudi s posameznimi 
poslanci, predstavniki Izvršnega sveta, republiškim sekretarjem za pravosodje 
in občo upravo in drugimi. Mislim, da bodo tako predstavljali soliden okvir 
in osnovo za praktično dejavnost Izvršnega sveta in republiških upravnih or- 
ganov. Smatram, da so ti sklepi utemeljeni, da so tudi realni j seveda pa zahte- 
vajo temeljito akcijo Izvršnega sveta in drugih upravnih organov. V predlogu 
sklepov so postavljeni tudi roki, tako da bo naš zbor dobil nekatera poročila 
od Izvršnega sveta že v prvem četrtletju prihodnjega leta; poleg tega bomo imeli 
priložnost razpravljati o nekaterih vprašanjih v tej zvezi tudi ob predlogu pro- 
računa za prihodnje leto. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu teh sklepov. Kdor je za predlog skle- 
pov, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepov sprejet. 
Predlagam 10 minut odmora. 

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

Prehajamo na naslednjo, to je 4. točko dnevnega reda, na raz- 
pravo o bodoči zakonski ureditvi statistične službe v SR Sloveniji. 

K tej točki smo povabili predstavnike Službe družbenega knjigovodstva za 
SR Slovenijo, Zavoda SR Slovenije za zdravstveno varstvo, Zveze ekonomistov 
Slovenije in Gospodarske zbornice SR Slovenije ter jih vabim, da sodelujejo 
v razpravi. 

Prosim direktorja zavoda SR Slovenije za statistiko, Rajka Kiauto, za 
uvodno besedo. 

Raj ko Kiauta: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
V tem zboru smo že v januarju in februarju lanskega leta razpravljali o> pro- 
blematiki statistike v Sloveniji. O priporočilih, ki jih je zibor takrat sprejel, 
smo razpravljali tako v Zavodu SRS za statistiko, kot tudi v Izvršnem svetu 
in smo na osnovi tega predložili že v novembru mesecu preteklega leta Skup- 
ščini in Izvršnemu svetu gradivo v zvezi z racionalizacijo statistike v naši re- 
publiki. K predlaganim ukrepom nas je tudi podkrepila v mesecu juliju in 
avgustu uvedena gospodarska reforma in gibanja na osnovi priporočil reforme. 
Med tem časom pa je zvezna skupščina sprejela temeljni zakon o statistiki, 
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ki ureja vrsto vprašanj, ki smo jih hoteli urejati z gradivi, ki smo jih pred- 
ložili Skupščini še pred sprejemom zveznega zakona. 

Ker temeljni zakon ta vprašanja v jugoslovanskem merilu rešuje, smo na 
osnovi pooblastila temeljnega zakona o statistiki predložili na iniciativo Skup- 
ščine in Izvršnega sveta nekatere teze, katere naj republika Slovenija preko 
svojega zakona o statistiki uveljavlja. O tem smo predložili precej gradiva 
in ne bi hotel o tem gradivu še posebej govoriti, uporabljam pa to priložnost, 
da bi podčrtal glavna vprašanja, ki naj bi jih republiški zakon rešil oziroma 
reševal. 

Ce repliciram na temeljni zakon o statistiki, potem se moram spomniti, 
da ta zakon ne rešuje samo-določenih organizacijskih vprašanj, temveč v do- 
ločeni meri tudi strokovna vprašanja s področja statistike. Pri določenih vpra- 
šanjih, posebno pri strokovnih vprašanjih, je temeljni zakon o statistiki precej 
ozek, se pravi precej popoln. 

Poleg strokovnih vprašanj pa rešuje temeljni zakon tudi vprašanje orga- 
nizacije. Tu nam daje ta zakon velike možnosti za organizacijo statistike v naši 
republiki. Mi v naših gradivih poudarjamo 5 ali 6 glavnih točk, katere bi 
hotel samo na kratko ponoviti. 

Prvo vprašanje, ali naj bo v Sloveniji en sam ali več organov, ki se bodo 
ukvarjali s statistiko. Danes je še vedno odprto vprašanje organizacije sta- 
tistike v občinah, čeprav smo o tem nekoč že razpravljali v tem zboru in tedaj 
ugotovili, da na občinah pravzaprav ne potrebujemo tako organizacijo sta- 
tistike, ki bi bila vključena v tako imenovano državno statistiko, s tem, da 
bi prevzela vse obveznosti izvajanja vseh statističnih akcij, ki so zveznega ali 
republiškega pomena. V naših gradivih postavljamo več alternativ in bi zato 
prosil, da daste v razpravi našemu zavodu ustrezne napotke, katera alternativa 
bi bila najbolj ugodna za rešitev tega vprašanja v SR Sloveniji. 

Drugo vprašanje je, ali naj poleg Zavoda SRS za statistiko1, ki bi bil edini 
v Sloveniji pooblaščen za statistiko obstoja, tako kot določa zvezni temeljni 
zakon v zvrnem merilu, še drug pooblaščeni organ za statistične raziskave, 
v zveznem merilu je takih organov sedem, ki imajo samostojne statistične 
službe, s tem, da svoje metodologije, standarde itd. usklajujejo z metodologijami 
oziroma s strokovnim mnenjem zveznega zavoda za statistiko, ki je v tem po- 
gledu nekak usklajevalni organ, ni pa seveda zadnji organ, kajti pravico' končne 
razsoje ima v tem smislu Zvezni izvršni svet oziroma organ, ki bi bil od njega 
pooblaščen. 

Vprašljivo je, kako naj to rešujemo v republiki. Ali imamo tudi v rqpubliki 
več pooblaščenih organov ali ne? Vprašanje koordinacije dela takih organov 
v zveznem merilu je rešil temeljni zakon tako, da je določil poseben koordina- 
cijski svet pri zveznem zavodu za statistiko1. Menimo, da bi bilo v okviru naše 
republike prav tako potrebno ustanoviti poseben koordinacijski organ. Zaradi 
racionalizacije statistike in zaradi onemogočanja raznih divjih statistik pred- 
lagamo, da plan za statistična raziskovanja sprejema Skupščina SR Slovenije, 
tako kot je to rešeno v zveznem merilu. V perspektivni program, to je v program 
za leto naprej pridejo vse tiste akcije, za katere menimo, da morajo priti v ta 
plan, s čimer je zagotovljena koordinacija vseh akcij. Tak perspektivni program 
je obvezen sklep Skupščine. 

Vsa druga vprašanja, ki jih temeljni zakon še rešuje, bi z našim republiškim 
zakonom prenesli v okvir Slovenije, ker so ta vprašanja dejansko podobna ali 
popolnoma enaka, ter večinoma strokovnega značaja za celotno državo. 
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Na koncu bi predlagal, da danes zbor o naših predlogih sklepa in nam da 
ustrezna navodila, na osnovi katerih bomo pripravili predlog zakonskega be- 
sedila. 

Preden bi zaključil, bi želel samo še opozoriti na to, da smo izvršili tako, 
kot v zvezi, tudi v Sloveniji neko posebno anketo, katere rezultati so bili 
v našem gradivu objavljeni in iz katerih izhaja, da imajo tisti organi, ki so 
najbolj strokovno k temu poklicani, najmanj statistik. Ce govorimo^ konkretno 
o našem zavodu ali pa v zveznem zavodu za statistiko ali o kateremkoli zavodu, 
ki se ukvarja s statistiko, vidimo, da je teh statističnih akcij tako v SFRJ, kot 
v naši republiki, najmanj, komaj 25 do 30 °/o. Vse ostale akcije pa izvršujejo 
drugi organi ne glede na to, ah so ah pa niso pooblaščeni. Zato mislim, da je 
potrebno še posebej zaradi tega sprejeti čimprej tudi naš republiški zakon, ki 
bo ta vprašanja končno rešil. Hvala lepa. 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala. O gradivu za statistiko je 
razpravljal naš začasni odbor, ki je za svojega poročevalca določil poslanca 
Toneta Delaka, katerega prosim, da da še ustno poročilo. 

Tone Delak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Da je 
prišlo na dnevni red našega zbora vprašanje statistike, ni slučaj. To področje 
je namreč vse prečesto predmet kritik in razprav v naših delovnih in drugih 
oganizacijah. Iz tega izhaja, da to področje ni urejeno. Ker smo poleg tega še 
pred sprejetjem republiškega zakona o statistiki, je to zelo primerna prilika, 
da rečemo danes o statistiki kaj več. 

S temi vprašanji se je ukvarjal začasni odbor za proučitev vprašanj uprave 
in zavodov na treh sejah ter več skupin poslancev, ki so na terenu obiskali 
delovne organizacije in družbeno-politične skupnosti. Na razpolago pa je bilo 
tudi gradivo, ki ga je pripravil zavod SRS za statistiko. 

Dovolite tedaj, da dam kot uvod v razpravo, v imenu začasnega odbora, 
kratko poročilo o tem vprašanju. Splošna ugotovitev je, da je kvalitetna sta- 
tistika — poudarjam kvalitetna — za našo družbo nujno potrebna, vendar pa 
v razumnih mejah in ob primernih stroških. Ko je začasni odbor podrobneje 
proučeval ta načela, je ugotovil vrsto pomanjkljivosti, ki se kažejo v naslednjih 
dejstvih: 

Zbiranje statističnih podatkov se vrši po večih linijah. Tako zbirajo po- 
datke zavod za statistiko, služba družbenega knjigovodstva, občine, razni re- 
publiški organi in sekretariati, zbornice, družbeno-politične organizacije, zdru- 
ženja itd. Včasih se zbirajo tudi podatki, ki so že bili zbrani, mnogokrat pa 
enaki podatki po različnih metodologijah, kar povzroča mnogo truda in stroškov. 
Na terenu tudi trdijo, da se zbirajo nekateri podatki ob nepravem času, ko je 
v organizacijah največ drugega dela in tudi prepogosto. Največ kritike pa je 
na račun tako imenovanih operativnih evidenc, za katere se podatki zbirajo 
mimo zavoda SR Slovenije za statistiko. Postavlja se vprašanje, zakaj ti organi 
te podatke potrebujejo, ko vendar operativno ne vodijo določenega sektorja. 
Izgleda, da imamo še vedno stari sistem dela, podedovanega iz časov, ko1 so ti 
organi operativno odločali, včasih pa izgleda, kot da hočejo opravičiti določeno 
delovno mesto v teh organih. 

Glede zbranih podatkov pa je ugotovljeno, da v glavnem koristijo le re- 
publiki in zvezi, zelo malo pa občinam in delovnim organizacijam. Ti bi želeli, 
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da analizirani podatki pridejo nazaj, da bi lahko ugotovili svoje mesto med 
ostalimi in ustrezno ukrepali. 

Kolikor obdelani podatki poidejo na občino in delovne organizacije, je to 
mnogokrat zelo pozno, podatki so že zastareli in tako izgubijo na svoji vred- 
nosti. Ugotovljeno je tudi bito, da so razlog za takšno množično obiranje stati- 
stičnih podatkov čestokrat zakoni in ostali predpisi, zvezni in tudi republiški. 
Ali nimajo razni organi, ki predpisujejo na podlagi zakona različna obvezna 
navodila, preveč svobode pri tem delu? 

Tovarišice in tovariši poslanci! Statistika je zelo draga stvar. Po nekih 
kalkulacijah znašajo stroški v vsej Jugoslaviji okoli 100 milijard S din letno. 
Iz teh podatkov lahko izračunamo del, ki odpade na Slovenijo. 

Ob tem pa zbrani podatki niti niso preveč kvalitetni. Za slabo kvaliteto 
je več razlogov. Množično zbiranje podatkov, nenormalna metodologija in ne 
nazadnje tudi nezadostno kvalificiran kader. Po podatkih zavoda SR Slovenije 
za statistiko je bilo izmed 92 uslužbencev v občinskih upravah, ki delajo v sta- 
tistiki, dne 31. 12. 1965, le 17 z visoko ali višjo izobrazbo, to je 18,5 '%, ostali 
so s srednjo ali nižjo izobrazbo. Podatkov o izobrazbi nad 500 uslužbencev, ki 
delajo v statistiki v ostalih delovnih organizacijah, v industriji, v gradbeništvu 
in tako dalje, nimamo, je pa verjetno mnogo slabša. Obenem pa študira na 
Višji upravni šoli v Ljubljani, kjer je oddelek za statistiko in analize, le 19 
rednih in 49 izrednih študentov, od tega v prvem letniku 50, v drugem pa 18. 

Spričo takšnega stanja meni začasni odbor, da bi bilo potrebno: 
— 1. določiti, da le zavod SR Slovenije za statistiko opravlja vse statistične 

raziskave zveznega in republiškega pomena, kot tudi vse statistične analize. 
V ta namen bi bilo potrebno zavod sodobno tehnično opremiti in kadrovsko 
izpopolniti, hkrati pa tudi proučiti vprašanje, ali naj se z zakonom naloži, da 
v nekaterih primerih statistična služba v občini deluje tudi za potrebe zavoda 
SR Slovenije za statistiko; 

— 2. kar najbolj omejiti zbiranje raznih operativnih evidenc. Podatke naj 
zbirajo le organi, ki operativno vodijo določen sektor pod pogojem, da zavod 
SR Slovenije za statistiko takšnih podatkov nima; 

— 3. prilagoditi statistične analize zavoda SR Slovenije za statistiko po- 
trebam občin in delovnih organizacij. Zavod naj prouči dosedanja poročila, 
ki se zbirajo, tako glede rokov kot glede vsebine. Proučiti je treba standarde 
v statističnih raziskavah, ki imajo pomen za republiko; 

— 4. proučiti ustrezne zvezne in republiške zakone in druge predpise, ki 
zahtevajo zbiranje statističnih podatkov. Ugotoviti, če je zbiranje teh podatkov 
lahko smotrno in predlagati ustrezne spremembe zakonov in predpisov; 

— 5. vsako leto sestaviti načrt statističnih raziskovanj, ki naj vsebuje vsa 
statistična raziskovanja republiškega pomena. Kolikor kakšen organ zbira po- 
datke, ki v načrtu niso zajeti, mora zbiranje takšnih podatkov posebej plačati; 

— 6. da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, v skladu s to razpravo, pri- 
pravi predlog zakona o statistiki, ga da v poprejšnjo razpravo skupščinam občin 
SR Slovenije, zainteresiranim organom in organizacijam ter ga do konca no- 
vembra 1966 predloži Skupščini SR Slovenije; 

— 7. pri sprejemanju vsakega novega zakona in predpisa s posebno skrbjo 
proučiti določbe, ki govorijo o zbiranju podatkov; 

— 8. z ustreznimi ukrepi doseči povečanje števila študentov na višji uprav- 
ni šoli, oddelku za statistiko, in tudi na ta način izboljšati kvaliteto statistike; 
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— 9. po določenem času, nekatere naloge so namreč dolgoročne, ponovno 
pregledati, kako se postavljene naloge izvršujejo. 

Ob koncu tega kratkega poročila bi ponovno poudaril: statistike in evidence 
naj bo manj, podatki pa bolj kvalitetni in cenejši. 

Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo. Besedo ima dr. Saša 
Cvahte, direktor Zavoda SR Slovenije za zdravstveno varstvo. 

Dr. Saša Cvahte: Tovarišice in tovariši poslanci. Zahvaljujem se tova- 
rišu predsedniku, ker nam je omogočil sodelovati v razpravi o izredno pomemb- 
nem problemu, ki zadeva organizacijo statistične službe in uporabo statistične 
literature pri nas. 

Omejil se bom samo na 2. točko predloženega sklepa, in sicer na dilemo, 
ki jo je načel že direktor zavoda SRS za statistiko, tovariš Kiauta. Gre za pro- 
blem enega ali večih pooblaščenih zavodov za zbiranje statističnih podatkov. 
Izhajam iz sedanje pravne ureditve, po kateri je tudi naš zavod pooblaščen za 
izvajanje statističnih raziskovanj na področju zdravstva, kamor je vključeno 
proučevanje zdravstvenega stanja prebivalstva, higienskih razmer, organizacije 
in dela zdravstvene službe itd. 

Sedanji zakoniti predpisi omogočajo tako organizacijo, in sicer 9. člen 
temeljnega zakona o statistiki 7., 81. in 82. člen republiškega zakona o zdrav- 
stvenem varstvu in o zdravstveni službi v SRS, ter zvezni pravilnik o dokumen- 
taciji, evidenci in poročilih zdravstvenih zavodov (Uradni list SFRJ št. 55/65). 

Za podkrepitev takega stališča imamo lahko tri skupine argumentov. V prvi 
vrsti so strokovni argumenti. Ko se zdravstveno varstvo dvigne na neko višjo 
raven, ko ne določa več izključno samo o zadovoljevanju potreb posameznika, 
marveč že večje in širše skupnosti, mora imeti seveda na razpolago posebno 
metodo. Če sodeluje zdravstveno varstvo z drugimi strokami, si lahko pribori 
tako laboratorijske metode, z ene strani, kot tudi metode, ki izvirajo iz dela na 
področju organizacije; pogoj za možnost razsojanja o zdravstvenem stanju neke 
populacije pa je statistična metoda, povezana z matematiko velikih števil in pa 
z matematičnimi stroji. Vsi dobro veste, da je šele uporaba teh metod omogo- 
čila izreden napredek v spoznavanju zdravstvenega stanja in seveda v odprav- 
ljanju bolezni, s čimer se danes ves svet in tudi mi ukvarjamo. 

To se je počasi spremenilo v novo vedo o organizaciji zdravstvenega var- 
stva in o obvladovanju obolenj, ki po svojem številu presegajo običajno mero. 
Imenujmo to vedo socialno medicino, imenujmo jo javno zdravstvo ali pa 
epidemiologijo kot boste ime za to vedo našli drugod po svetu, dejstvo je, da 
je danes ta veda tu in da ima izoblikovani dve temeljni delovni metodi, od 
katerih je ena bistveno važna in ta je statistična, brez katere tudi epidemio- 
loška metoda ne more biti več uporabljena. 

Statistika postane tako neobhodno potreben element za strokovno delo. 
Brez nje si danes več ne morete predstavljati resnega zdravstvenega udejstvo- 
vanja na našem področju. Časi, ko je bilo še mogoče objavljati znanstvena dela 
brez statistične podpore, brez statistične metode, so za večno minili. Statistika 
postaja tudi pri nas v vsakdanji rabi neobhodno potrebna. Odtod izvira tudi 
druga skupina argumentov, namreč organizacija in metodologija. Tako spo- 
znanje je seveda vodilo tudi ljudi, ki se ukvarjajo s temi vprašanji v večjih 
organizacijah, kot je svetovna zdravstvena organizacija in druge, do posebnih 
proučevanj, posebne metodologije in organizacije. 
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Po desetletnih razpravah se je končno v preteklem letu svetovna zdrav- 
stvena organizacija odločila in sprejela svoja stališča tudi v zvezi z zdravstveno 
statistiko. Zavzela je stališče, da je potrebno zdravstveno statistiko izločiti iz 
ostalih statistik. To stališče zagovarja pred vsemi vladami, ki so včlanjene 
v svetovno zdravstveno organizacijo, tako pri tistih, ki šele začenjajo uvajati 
to službo, kot so dežele v razvoju, kot pri tistih, ki so že razvite, pa predstavlja 
tak defekt manjšo možnost v razsojanju o zdravstvenem stanju. Obveščen sem, 
da na tak sodoben sistem prehajajo Belgija, Avstrija, Nizozemska, se pravi 
dežele, ki so nam bile postavljene kot zgled, kako naj bi bila statistika 
urejena. 

Končno je tu še tretja skupina argumentov, ki ima svojo osnovo v moralno- 
etičnem aspektu. Gre namreč za podatke, ki so izrazito strokovne narave in ki 
jih štejemo za zaupne, ter morajo ostati v rokah strokovnjaka, ki bo ukrepal 
zoper posledice pojavov, ki jih taki podatki nakazujejo. Pri tem moramo opo- 
zoriti, da take možnosti za zbiranje podatkov, kot jo imamo pri nas, nimajo 
povsod. Imajo jo samo tam, kjer je zdravstvena služba v celoti javna; kjer 
pa ta islužba ni v celoti javna, je dostopen samo del podatkov, in to praktično 
samo tisti podatki, ki jih lahko zberejo javne ustanove. Vsi drugi podatki pa 
niso dostopni zavoljo postulata čuvanja tajnosti podatkov o bolezmi posameznika. 
Menimo pa, da bomo lahko obdržali sedanje stanje v tako ugodnih okvirih kot 
je danes samo, če bomo tudi temiu problemu posvečali dovolj pozornosti. 

Morda še misel z nekoliko sorodnega področja. Spomnim naj vas Samo na 
dogodke, ki so jih sprožile nevešče roke, ki so prepustile zaupne kadrovske 
podatke v posameznih ustanovah v roke neodgovornih ljudi. Sami veste, kakšne 
težave smo potem imeli, ko smo zaradi tega morali spreminjati cele sisteme ali 
pa jih celo opuščati. 

Tudi to tretjo skupino, razvrstil sem jih po pomembnosti, moramo imeti 
pred očmi. Iz teh razlogov stojimo na stališču, da moramo še naprej ostati 
pooblaščeni zavod za opravljanje statističnega raziskovanja na področju, ki 

1 zadeva zdravje, in sicer, kot sem navedel, za proučevanje zdravstvenega stanja, 
higienskih razmer in organizacije ter dejavnosti zdravstvene službe. S tem 
je povezana tudi operativna statistika oziroma evidenca, ki jo opravljajo taki 
zavodi kot je naš. Razumljivo je, da takšne evidence, kot je evidenca zlasti na 
področju nalezljivih bolezni, ni mogoče ločiti od stroke, ker ima to lahko kata- 
strofalne posledice; epidemiologija brez operativne evidence preneha biti epide- 
miologija, kar pomeni, da nadzor nad nalezljivimi boleznimi s tem trenutkom 
preneha, s čimer pa seveda tudi naše celotno delo na tem področju izgubi vsa- 
kršen smisel. Tu ne mislim samo na področje, ki zajema infekcijske bolezni, 
marveč tudi na področje ved, ki se podrobneje ukvarjajo z ekologijo, in ki so 
tesno povezane z našo evidenčno službo. Te vede pa so po drugi strani zopet 
element metode, ki nam omogoča, da spoznavamo procese, ki se okoli nas doga- 
jajo, pri čemer z našim rastočim spoznanjem skušamo vplivati na to, da smo 
vsem tem procesom kos. 

Želel sem vas torej opozoriti, da bi vendarle kazalo dobro razmisliti, preden 
bi se odločili za to, da si odvzamemo možnosti, ki bi si jih kasneje morali 
znova priboriti in ki bi jih sprva morali uvajati na bolj ali manj nelegalen 
način, bi pa kasneje znova imeli opravka s stanjem, ki bi v bistvu pomenilo 
dupliranje. Sodim, da ste po vse tem tudi vi sami prepričani, da se naša služba 
ne more odpovedati osnovnemu delu, to je proučevanju in evidentiranju zdrav- 
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stvenega stanja pri nas. Ce torej ne bomo imeli možnosti, si jo bomo morali 
vedno znova in znova ustvarjati. Hvala lepa. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Jožko Saksida, 

Jožko Saksida: Preteklo je leto in pol, odkar smo razpravi jali o pro- 
blemih statistike v naši republiki in mislim, da je vsakdo izmed nas danes zelo 
zadovoljen, da je vprašanje ponovno prišlo na dnevni red. Mislim, da so naj- 
različnejši procesi, ki smo jim priča, kot je proces decentralizacije in drugi 
pripeljali do tega, da je treba, predvsem po uvedbi ukrepov gospodarske re- 
forme, marsikje sprejemati težke odločitve, od katerih je odvisen naš nadaljnji 
razvoj. Prav zaradi pomembnosti posameznih odločitev jih je treba primerjati 
z odločitvami sorodnih organizacij, kar danes tudi delamo. Zaradi tega mislim, 
da je pomembnost statistike še toliko večja in da je prav, če danes, ko zače- 
njamo proces za pripravo zakona o ureditvi statistične službe v naši republiki, 
to vprašanje temeljito obdelamo. Predvsem se mi zdi, da bi morali rešiti 
štiri osnovna vprašanja. 

Prvi je problem organizacije statistične službe, pri čemer gre za vprašanje 
ali naj se vodi statistika v vsaki panogi posebej ali pa naj se statistika vodi 
enotno, ne glede na sedanje slabosti te službe, ki jih bo pač treba odpraviti. 

V razgovorih s predstavniki občinskih skupščin sem prišel do zaključka, da 
je najbolje, če se vodi statistika tam, kjer je to najbolj naravno, v statističnem 
zavodu. Samo na ta način lahko pričakujemo ustrezne rezultate, kajti le zavodi 
za statistiko razpolagajo s strokovnjaki, z ustrezno niehanizacijo in z urejenimi 
metodami dela, Mislim,, da je treba določiti osnovno smer, ki naj jo ubira sta- 
tistika in ki je v tem, da se vsi podatki obdelajo na enem mestu, to je v zavodu 
za statistiko, kdor pa potrebuje še posebno analizo zase, naj si že zbrane in 
obdelane podatke priredi za svoje potrebe. 

Se vedno pa seveda obstaja vprašanje, ali naj imamo en sam statistični 
zavod za vso Slovenijo, ali pa bi bilo morda primerno imeti statistične organe 
tudi v posameznih občinah. Osebno se zavzemam za mnenje, za katerega se 
zavzema tudi večina občinskih skupščin, s katerimi sem se pogovarjal in ki 
predlaga en sam statistični organ, zavod za statistiko za vso Slovenijo. Kar pa 
zadeva statistične službe v posameznih občinah in predlagane variante, menim, 
da je najugodnejša druga varianta. Pri tem pa je vendarle treba opozoriti na 
nevarnost', do katere utegne priti, če postane občinska statistična služba inte- 
gralni del državne statistike. Kaj kjnalu se namreč utegne zgoditi, da bo prav 
statistična služba v občini prevzela celotno breme statističnih raziskovanj, tako 
republike kot zveze. Zaradi tega menim, da je določilo 29. člena temeljnega 
zakona o statistiki umestno, vendar pa je treba zagotoviti, da bo občinska 
statistična služba resnično služila občinskim potrebam. 

Drugo je vprašanje standardov. Člen 4 zveznega zakona določa, da so stan- 
dardi enotni in obvezni za vsa raziskovanja in za vso državo, 52. člen pa še 
posebej določa, da velja to tudi za občasne in posebne statistične raziskave. 
Zdi se mi, da so razmere v posameznih republikah le toliko različne, da bi bilo 
potrebno zagotoviti republiki možnost določiti svoje standarde, če zvezni stan- 
dardi za posamezno republiško statistično akcijo ne bi bili uporabni. 

Prav zaradi tega pa menim, da bi bilo potrebno ustanoviti ustrezen koor- 
dinacijski organ, ki bi skrbel za določanje republiških standardov. To bi moral 
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biti strokovni organ pri Izvršnem svetu, v katerem bi bili predstavniki Skup- 
ščine SRS, republiških upravnih organov, zavoda SRS za statistiko in drugih. 

Končno naj omenim še vprašanje pristojnosti. Povsem se strinjam z zavze- 
manjem direktorja zavoda SRS za statistiko, ki meni, da je treba tako dolgo- 
ročne, kot tudi kratkoročne načrte statističnih raziskovanj pretresti v Skupščini, 
kajti le tako bodo prišla do izraza vsa stališča in mnenja, na njihovi podlagi 
pa tudi realni plan statističnih raziskovanj, za katere bo republika zagotovila 
sredstva. 

Mnenje, ki sem ga izrazil v svoji razpravi, bo verjetno naletelo tudi na 
nasprotujoča stališča. Menim pa, da je potrebno nerešena vprašanja osvetliti 
z vseh strani, kajti le tako bomo lahko prišli do ustreznega zakona o statistiki. 
Hvala. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Franc Svetina. 

Franc Svetina: Tovarišice in tovariši! Pridružil bi se mnenju govor- 
nika pred menoj glede treh variant, ki jih je predlagal republiški zavod za 
statistiko. 

Republiški zavod za statistiko predlaga v prvi varianti, da bi se v občinskih 
skupščinah formirali posebni upravni organi, ki bi se vključili v dejavnost 
državne statistike, tako da bi organi v občinah zbirali podatke tudi za državno 
statistiko. 

Po drugi varianti naj bi se formirali v občini organi, ki naj bi delno zbirali 
podatke za državno statistiko in te podatke posredovali republiškemu zavodu. 

Po tretji varianti, M jo predlaga republiški zavod za statistiko, pa naj bi 
celotno zbiranje statističnega gradiva za potrebe federacije in republike zbirali 
preko republiškega zavoda za statistiko. 

Ce pogledamo razvoj statistične službe v zadnjih letih v naši republiki, 
lahko ugotovimo, da smo imeli vse do konca 1964. leta okrajne zavode za sta- 
tistiko. Te zavode smo ob koncu 1964. leta oziroma v začrtku 1965. ukinili 
ravno zaradi tega, ker smo' bili. mnenja, da lahko republiški zavod za stitistiko 
samostojno zbira in obdeluje statistične podatke za potrebe državne statistike. 
Republiški zavod za statistiko je takrat trdil, da je sposoben s svojo mehani- 
zacijo zadovoljiti vse potrebe državne statistike, to se pravi, obdelati vse po- 
datke, ki jih državna statistika zahteva. Zato mislim, da prva varianta povsem 
odpade. 

Prepričan pa sem, da pa se prav tako nikakor ne smemo zavzeti za drugo 
varianto. Le-ta pomeni kompromis med prvo in tretjo varianto. Kompromis 
v tem smislu, da sicer upoštevamo načela tretje variante, puščamo pa vrata 
odprta. To pomeni, da bi pa tu in tam bili občinski organi za statistiko vendarle 
dolžni delati za državno statistiko. S tem, da pustimo ta vrata odprta, mislim, 
da stvari ne napravimo posebne usluge. Strinjamo se s stališčem republiškega 
zavoda za statistiko, da bi se morda z republiškim zakonom uredilo vprašanje, 
v katerih primerih naj občinski statistični organi pomagajo pri zbiranju po- 
datkov za potrebe republike, nikakor pa ne za potrebe federacije. V tem pri- 
meru, mislim, da mora republiški zakon tudi točno povedati, kdo je dolžan 
financirati takšne akcije, kadar se občinam nalaga zbiranje podatkov za po- 
trebe republike. 

V tej zvezi, ko podpiram tretjo varianto, bi opozoril samo še na neko dej- 
stvo, ki smo ga imeli priliko ugotoviti pri občinskih skupščinah. Občine se 
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namreč zavzemajo za to, da se občinski statistični organi ne vključujejo v si- 
stem državne statistike, da pa dobijo kot doslej en izvod obrazca. Zakaj? Re- 
publiški statistični zavod obdeluje nekatere podatke po vzorčni metodi, druge 
pa tako, da ne upošteva v celoti teritorialnega načela, kar ima za posledico, da 
občine ne morejo tekoče zasledovati gibanj na tistih področjih, ki so za občino 
najbolj interesantna. Zato se občine zavzemajo za stališče, po katerem naj v 
prihodnje še vedno dobivajo po en izvod statističnega podatka, ki ga bodo ob- 
delovale po potrebi; če bo to za občino interesantno, bodo te podatke obdelali, 
sicer pa jih ne bodo. Mislim, da bi moral zavod za statistiko še pred izdelavo 
osnutka predloga republiškega zakona o statistiki proučiti vprašanje, koliko 
bi lahko republiški zavod spremenil postopek obdelave podatkov tako, da bi 
razbremenil občine. Mislim, da bi to bila ena izmed dolžnosti republiškega 
zavoda, kajti občine se pritožujejo, da vsi tisti podatki, ki jih republiški zavod 
obdela, čestokrat ne morejo služiti občinskim potrebam. Zato bo treba po mojem 
mnenju to stvar proučitil Poudarjam pa ponovno, da je sprejemljiva le tretja 
varianta. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Milka Jovan. 

Milka Jovan: Tovarišice in tovariši! Hotela bi spregovoriti nekaj 
besed o problemih v zvezi z zbiranjem statističnih podatkov v delovnih orga- 
nizacijah. Delovne organizacije, med njimi še prav posebno gospodarske orga- 
nizacije, že vrsto let z zaskrbljenostjo ugotavljajo, da se stalno večajo zahteve 
po številnih podatkih, ki jih morajo dajati, hkrati s tem pa se veča tudi število 
organov, ki podatke zahtevajo. Nujno bi morali ugotoviti, ali je množično zbi- 
ranje teh podatkov družbeno in ekonomsko upravičeno. 

Logično bi bilo, da služi zbiranje podatkov tako družbi oziroma organom, 
ki jih ta pooblasti, kot tudi delovnim organizacijam, ki morajo te podatke 
zbirati, za kar porabijo veliko časa in trosijo nemalo sredstev. Gospodarska 
reforma nas je postavila pred dejstvo, da se mora boriti za svoj obstoj vrsta 
gospodarskih organizacij, ki ne uspevajo več v zastarelih pogojih dela in go- 
spodarjenja. V zvezi s tem se postavlja vprašanje, ali je v času, ko smo se že 
skoraj popolnoma ločili od sistema administrativnega načina vodenja gospo- 
darstva, še umestno in opravičljivo, da v enakem ali celo v povečanem številu, 
zbiramo razne administrativne podatke, brez pravega sistema in brez vse- 
stranske ekonomske utemeljitve ter zlasti brez poprejšnje temeljite analize, 
koliko stane zbiranje posameznih podatkov tudi v delovnih organizacijah. Re- 
publiški sekretariat za pravosodje in občo upravo je v okvirnem načrtu na- 
daljnje akcije za racionalizacijo uprave sicer zahteval, naj se za vse statistične 
akcije za republiške potrebe ugotovi, kakšen je neposreden učinek zbiranja po- 
datkov, koliko bo vsaka akcija stala in kako naj se financira. Ta program naj 
bi bil osnova za dodelitev namenskih proračunskih sredstev. Skrb za stroške 
zbiratelja podatkov je v tem načrtu pravilno postavljena, in se vprašujem, 
zakaj se v enaki meri ne zavzemamo za delovne organizacije in ne ugotovimo, 
kakšni bodo stroški zbiranja podatkov pri njih, kolikšno delo naj vložimo in 
kakšno korist bodo imele delovne organizacije. Govorimo že skoraj vse leto 
o tem, kako bi zajezili poplavo podatkov, ki jih razni organi nesistematično 
zahtevajo in urgira jo pri delovnih organizacijah na vseh mogočih zapletenih 
obrazcih. Namesto, da bi rešili ta problem, pa SO' v predlogu zavoda SRS za 
statistiko predvidena še široka pooblastila, s katerimi bi si zavcd za urgiranje,. 
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vračanje in telefoniranje v zvezi s podatki, ki jih želi imeti, pridobi pravico 
zaračunati svoje stroške in poštnino, papir, zamudo časa in tako dalje, razen 
tega pa še nek poseben pavšal. Delovnim organizacijam se že dobesedno upira 
tak način enostranskih ukazovalnih ukrepov, ki jih zavod predlaga in ki pri- 
zadevajo vedno samo enega, drugi pa je, mimo določil ustave, izvzet in neodgo- 
voren. Zaradi tega se postavlja vprašanje, navajam samo, kot primer, kaj je 
z odgovornostjo tistih, ki so zahtevali in predpisali posebne obrazce v zvezi 
z evidenco na področju dela, za kar bi znašali stroški samo v SRS okoli 600 
milijonov dinarjev. Verjetno nič. Ta primer povzemam iz priloge k poročilu 
republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo. Takih neodgovornih 
primerov pa bi lahko naštela še celo vrsto, zato mi ni razumljiv enostranski 
predlog zavoda za statistiko, ki v ničemer ne zagotavlja, da bo končno prene- 
halo ekonomsko neutemeljeno zbiranje podatkov, pač pa samo še želi obdržati 
in povečati oblast nad zbiranjem, teh podatkov. V predlogu za izdelavo zakona 
ni nikjer zaslediti tega, kateri podatki bodo v bodoče še potrebni in kateri ne. 
Po tej poti namreč ne bomo mogli zajeziti obstoječe poplave podatkov, čeprav 
se za to zavzemamo že vrsto let, vendar doslej brezuspešno. Verjemite, da ne 
bi nihče nasprotoval sankcijam, če bi vedel, da gre za zbiranje podatkov in 
poročil, ki so družbi in gospodarstvu v korist, in če bi bile hkrati predpisane 
tudi sankcije, ki bi zavarovale delovne organizacije pred zbiranjem nepotrebnih 
podatkov, za kar morajo same trpeti stroške, nikoli, pa tiste, ki te podatke 
naroča. 

Znašli smo se v položaju, ko zaradi ogromnega števila podatkov, ki jih 
zbirajo razni organi, ne bi ničesar dosegli, če bi se borili za ukinitev vsakega 
obrazca posebej. Primernejša bi bila morda nasprotna rešitev, po kateri bi 
morali ukiniti praviloma zbiranje vseh tistih podatkov, za katere ne bi posebej 
določili, da ostanejo v veljavi. Za tiste podatke, poročila, evidence in podobno, 
ki naj bi jih zbirali še naprej, pa bi morali podrobno določiti, kdo naj bi jih 
zbiral, s čimer bi zagotovili zbiranje le na enem mestu, kakšen je namen 
zbiranja podatkov, kakšno družbeno in ekonomsko korist pričakujemo od tega, 
kakšni bodo stroški zbiranja in to tako pri organu, ki podatke zahteva kot tudi 
pri delovnih organizacijah, ki jih morajo dajati. 

Mnenja sem, da se z reševanjem te problematike vključujemo hkrati v druž- 
beno in gospodarsko reformo, zato je ne bi kazalo odlagati, pač pa bi se morali 
z njo spoprijeti in jo končno rešiti. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovarišica Vladka Janova. 

V 1 a d k a Jan: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tovariši po>- 
slanci! Da bi ugotovila, kako šolske ustanove ocenjujejo predvideno revizijo 
statističnih služb, sem obiskala v Škof ji Loki 5 šolskih ustanov. V razgovorih 
o problemih šolske administracije, posebej glede statističnih poročil, se je poka- 
zalo, da je po gospodarski reformi v vseh omenjenih ustanovah čutiti veliko 
olajšanje in težnjo po zmanjšanju statističnih poročil. V vseh obiskanih usta- 
novah menijo1, da je treba odpraviti dvotirnost v zbiranju statističnih podatkov, 
ki jih morajo na različnih obrazcih še vedno pošiljati republiškemu zavodu za 

■ statistiko in pristojnemu zavodu za prosvetno-pedagoško službo. Pri tem za- 
hteva, vzemimo, zbirnik statističnega zavoda ločene podatke po spolu, prosvetno- 
pedagoška služba pa sicer podobne a vendar drugačne podatke. To povzroča 
zelo zamudna opravila. 
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Uprave ustanov menijo, da posamezne institucije niso upravičene z raznimi 
zbirniki obremenjevati šol, 'če že imajo želene podatke, le zbirnike bi za svoje 
potrebe še morali urediti. Taka so npr. poročila zavodu za zaposlovanje, ločeno 
po spolu, starosti, kvalifikacijskem sestavu itd. Omenjeni primer pa ni edini. 

Na osnovnih šolah so se pritoževali nad zbiranjem podatkov o delovnih 
pogojih v šolah. Tako je ena institucija zahtevala podatke o površini učilnic, 
druga o prostornini, tretja pa se je z vprašalnikom obračala na šole glede točnih 
izmer dolžine in širine učilnic in o velikosti oken. Šole predlagajo, naj bi se 
uvedli enotni normativi o tem, katere podatke bi morale ustanove obvezno 
zbirati. 

Občasno bi šole dodajale le spremembe. Sole prav tako ne soglašajo z iz- 
redno kratkimi roki, v katerih morajo poročila dostavljati. Zlasti se ta vprašanja 
zaoštre v začetku in ob koncu šolskega leta, zgodi pa se tudi, da statistični 
zavod že po razpustu učencev in v času letnih dopustov učiteljev, zahteva od 
uprave šol podatke, ki jih brez razrednikov in prisotnosti učencev ni več mogoče 
zbrati. Resnici na ljubo, šole v takem primeru, da zadoste svetemu birokraciju, 
zavestno navajajo netočne podatke. Sole predlagajo, naj bi zavod SRS za stati- 
stiko pritegnil strokovnjake pedagoge, ki naj bi sestavljali primerne vprašalnike, 
pričakujejo pa tudi, da bi v doglednem času strokovne službe zbrano gradivo 
tudi analizirale in ga primerjalno obdelale, da bi statistika tako imela svoj 
smisel. 

Razgovori so pokazali, da se nikjer ne branijo stalnih poročil; bolj jih 
vznemirjajo občasna izredna poročila. Sole močno poudarjajo, naj bi bili vsi 
zahtevki praviloma usmerjeni iz enega centra. Glede predlagane revizije sta- 
tističnih služb se vse prizadete ustanove z njo strinjajo, meneč, da je v pred- 
laganem okviru izvedljiva. Vprašljivo pa je, na primer, zakaj naj bi republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo zbiral podatke o šolskih mlečnih kuhinjah in 
o načinu njihovega financiranja, ko pa zanje nič ne prispeva. 

Razgovor v omenjenih šolah, zlasti v osnovnih pa je nanesel na zaskrblju- 
jočo obširno dokumentacijo', ki jo zahteva temeljni zakon o evidenci dela. O tem 
sta že govorila govornika pred menoj. Izvedba določil tega zakona bo admini- 
strativno zelo zahtevna, ne ujema pa se z napotki za zmanjšanje administracije, 
ampak močno povečuje to delo. Delovne organizacije so dokazale, da bodo tako 
nekateri podatki že kar po petkrat zabeleženi, od delovne knjižnice do perso- 
nalne mape in drugih aktov. Vprašujejo se tudi, kje bodo zavodi za socialno 
zavarovanje, kamor naj bi vsakega 30. aprila v letu dostavile osebne kartone 
vseh v prejšnjem letu zaposlenih, arhivirali goro novih kartonov. Nove pristoj- 
nosti in novo delo se' prenaša na delovne organizacije, te pa zato nimajo 
zmanjšanih prispevkov, tako vodenje evidence pa je zelo drago in zamudno. 

Ob težnji, da bi se administracija poenostavila, vse obiskane šole tožijo nad 
silno zapletenim in zamudnim postopkom ob inventuri, pri čemer trdijo, da se 
popis inventarja po šolah močno razlikuje od popisa pisarniškega inventarja. 
Popis slehernega oštevilčenega stola npr. v šoli, je zelo zamudno in drago delo, 
stoli pa so po zaporednih številkah razvrščeni zelo kratek čas. Zadoščalo bi 
tedaj navesti le skupno število vseh ob inventuri ugotovljenih stolov. Isto 
velja za vse šolske zbirke, za katere zahteva služba družbenega knjigovodstva 
podroben popis, čeprav je to mogoče razbrati iz inventarnih knjig mentorjev, 
ki zbirko ali kabinet urejajo. Skratka preveč administracije za dvomljiv uspeh 
dela! Šolsko inventuro bi bilo treba za vsako ceno poenostaviti. Sole prav tako 
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nasprotujejo prekratkim, rokom za oddajo zaključnega računa; medtem ko je za 
gospodarske organizacije rok 15. februar, pa je šolam odrejen 31. januar. 

Težava v šolskih ustanovah je tudi glede zamudnega dvostavnega knjigo- 
vodstva in menim, d,a bi bilo vodenje po proračunski knjigi enostavnejše. Za- 
radi dvostavnega knjigovodstva se mora ena uslužbenka, ki je v manjših zavo- 
dih ponavadi tudi edina, ukvarjati z blagajniškimi, računovodskimi in knjigo- 
vodskimi posli, ravnatelji šol pa se, namesto, da bi se poglabljali v pedagoško- 
vsebinske probleme šol, otepajo s tajniško-administrativnimi posli. S tem pa 
sta prizadeta glavna namena šole: vzgoja in izobraževanje. Šolsko administra- 
cijo pa hudo bremeni tudi neprestano pripravljanje in popravljanje samo- 
upravnih aktov, kar ni nič manj zamudno v manjših, kot v večjih zavodih. 
Mimogrede naj navedem še naslednje nesmisle: kadar npr. učenci potujejo 
z vlakom in so kot ekskurzisti deležni 75 %> popusta, zadostuje za to objava, 
ki jo podpiše ravnatelj šole. Ce pa potujejo z avtobusi, je treba za vsako ekskur- 
zijo posebej priložiti vse podrobne spiske vseh učencev. Predstavljajte si, koliko 
dela ima šolska pisarna1, kadar gre na ekskurzijo tisoč učencev. Tudi za prevoze 
z avtobusi bi lahko zadostovala objava, na kateri je navedeno število učencev 
in učiteljev, ter odgovorni vodje ekskurzije. Omenim naj prav tako, da obrazci 
šolskih listin ne ustrezajo več nastalim spremembam v učnih načrtih in situ- 
acijam v šoli. Zaito so učitelji marsikdaj obremenjeni z dodatnim administra- 
tivnim delom. Uvedena so nova učno-vzgojna področja, v dnevnikih pa ni 
ustreznega prostora za dokumentiranje tega pouka. Zato je treba voditi dodatno 
zamudno dokumentacijo. To velja za seminarske in laboratorijske vaje in še za 
kaj. Tudi obrazec gimnazijskega spričevala ima pomanjkljivosti. Ob vpisu 
zahtevajo šole mnenja šol za dijake, ki so prestopili iz drugih šol in to ob 
siceršnji gori drugih papirjev, poleg tega pa so vsa ta mnenja prikrojena tako, 
da o> dijaku dejansko nič ne zveš. Ali ne bi bilo bolje, da služijo dokumenti 
sami za izkaz o učencu? Vsa druga formalistična opravila pa naj bi se opustila. 
Upam, da sem vais s tem prepričala, da o krčenju administracije o šolah za- 
enkrat še ni govora. 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala. Besedo ima tovariš Franc Oster- 
man, zastopnik Službe družbenega knjigovodstva, centrale za Slovenijo. 

Franc Osterman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite, da čisto na kratko povem nekaj mnenj oziroma predlogov v zvezi 
z osnutkom za organizacijo statistične službe v naši republiki. 

V osnutku je med sklepi navedeno med drugim tudi to, da na območju 
naše republike opravlja vsa statistična raziskovanja, tako zveznega kot republi- 
škega pomena Zavod SR Slovenije za statistiko. Mislim, da to ni povsem v skla- 
du z določili 9. člena temeljnega zakona o statistiki, ki predpisuje, da opravljajo 
statistična raziskovanja, ki imajo pomen za vso državo na svojem delovnem 
področju tudi drugi organi, med njimi tudi služba družbenega knjigovodstva. 

Služba družbenega knjigovodstva vrši že dolgo statistična raziskovanja na 
področju financ. Ta naloga službe družbenega knjigovodstva je predpisana med 
prvimi nalogami tudi v temeljnem zakonu o službi družbenega knjigovodstva. 
S tem v zvezi posredujem predlog naše službe, da ostane statistika finančnih 
pokazateljev, se pravi finančna statistika v bodoče v okviru službe družbenega 
knjigovodstva, kar utemeljujemo v naši službi s tem, da se v službi idružbenega 
knjigovodstva vodijo viri za sestavljanje finančne statistike oziroma finančnih 
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pokazateljev. Mislim namreč tudi na vodenje žiro računov in ostalih računov 
uporabnikov družbenega premoženja. S koncentracijo virov sredstev na eni 
strani in pa same izdelave statističnih finančnih pokazateljev na drugi strani, 
predpostavljamo, da prihaja do najbolj ekonomičnih oziroma do najbolj točnih 
in ažurnih finančnih pokazateljev. 

V poročilu o ureditvi statistične službe v SR Sloveniji je navedeno med 
drugim to, da veljajo pritožbe zlasti za službo družbenega knjigovodstva, ki ima 
izredno kompliciran sistem obravnavanja in statističnega zbiranja podatkov. 
Res je, da je sistem zbiranja statističnih podatkov v službi družbenega knjigo- 
vodstva zelo zamotan in obširen, vendar pa je poudariti, da sedanji obseg sta- 
tističnih poročil, ki jih sestavlja služba družbenega knjigovodstva, rezultira iz 
zahtev deloma zveznih, deloma pa tudi republiških organov in zavodov ter 
zbornic, sekretariatov, zavodov za plan itd. Pri tem je pripomniti, da navedenim 
organom često tudi že sicer zelo obširna statistična poročila ne zadoščajo, kar 
je sklepati iz tega, da zahtevajo od službe družbenega knjigovodstva občasna 
dodatna poročila, ki niso v programu dela družbenega knjigovodstva. Cesto 
se namreč dogaja, da struktura in vsebina posameznih statističnih poročil, ki jih 
SDK za območje cele Jugoslavije enotno sestavlja po navodilih glavne centrale 
službe družbenega knjigovodstva v Beogradu, posameznim republiškim organom 
ne ustreza, zaradi česar zahtevajo dodatna poročila, običajno z isto vsebino, 
vendar po drugih osnovah oziroma kriterijih. 

Mnenja smo, da bi morali republiški sekretariati in ostali republiški organi, 
zavodi, zbornice ipd. zveznim organom povedati, katere statistične podatke po- 
trebujejo od službe družbenega knjigovodstva, da bi glavna centrala SDK na ta 
način od pristojnih zveznih organov dobila naročilo, kaj naj vključi in kaj naj 
opusti iz svojega sedanjega obsega statističnih raziskovanj. 

Pripominjamo tudi, da je republiška centrala službe družbenega knjigo- 
vodstva v minulih razdobjih že večkrat dala glavni centrali službe družbenega 
knjigovodstva predloge za poenostavitev in racionalizacijo statistične službe. 
Naše predloge pa je glavna centrala le v manjši meri upoštevala. 

Končno še ena misel. V predlogu za revizijo statističnih služb je pod točko 
6. navedeno: »Sestava organov družbenega upravljanja v bankah, sestava orga- 
nov družbenega samoupravljanja v narodni banki, volitve in sestava organov 
družbenega upravljanja v SDK se združijo v enotno službo: volitve in sestava 
organov družbenega upravljanja v bankah.« 

Mnenja smo, da takšna združitev ni povsem utemeljena. To pa zaradi tega, 
ker imajo organi upravljanja v poslovnih bankah, ki se obravnavajo kot gospo- 
darske organizacije, druge pristojnosti in značaj dela, kot pa organi upravljanja 
v narodni banki in še posebno v službi družbenega knjigovodstva, kjer imajo 
organi upravljanja vsaj do sedaj še zelo ozko delovno področje, oziroma še 
zelo okrnjene pravice samoupravljanja. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima inž. Miran Mejak, podpred- 
sednik Gospodarske zbornice SR Slovenije. 

Inž. Miran Mejak: Tovarišice in tovariši. H gradivu za razpravo 
o zakonski ureditvi statistične službe v Sloveniji, ki ga je izdelal Zavod SR 
Slovenije za statistiko, nimamo bistvenih pripomb, ker so ugotovitve o sedanji 
organizaciji in problematiki zbiranja ter .obdelave statističnih podatkov točne. 
Glede na to se tudi strinjam z osnutkom sklepov predloženih Organizacijsko- 
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političnemu zboru. Omenil bi, da Gospodarska zbornica SR Slovenije uporablja 
pri svojem delu izključno le podatke, ki jih dobi pri zavodu za statistiko in 
delno pri službi družbenega knjigovodstva. Zavod SRS za statistiko pa opravlja 
po naročilu zbornice, seveda proti plačilu, tudi tiste raziskave, ki niso zajete 
v zveznem ali republiškem načrtu statističnega raziskovanja. Naša težnja je, 
da se vključijo te raziskave v reden obseg dela zavoda za statistiko. Ugotovili 
smo namreč, da je zanje zainteresirano še več drugih uporabnikov, poleg 
Gospodarske zbornice. Prav gotovo pa je najbolj primerno, da vse raziskave 
opravlja zavod SRS za statistiko, ker ima poleg že navedenega, tudi potreben 
strokovni kader in mehanizacijo ter statistične vire. 

Glede analize zbranih podatkov na zavodu SRS za statistiko pa imamo 
pomislek, da zavod še ni dovolj kadrovsko zaseden, predvsem za statistične 
analize vseh predvidenih iskanih podatkov. Tedaj namreč opravljajo analizo 
zbranih in dobljenih podatkov tudi uporabniki teh podatkov, npr. sekretariati, 
republiški zavod za planiranje, gospodarska zbornica in tako dalje. 

Strinjamo pa se z načelom, da bi to analizo najlažje opravil .zavod SRS 
za statistiko1, ki bi se moral seveda kadrovsko nekoliko okrepiti, ker pozna 
široko in specialno problematiko v organih upravljknja. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Oe ne, potem mi dovolite, da zaključim razpravo o bodoči zakonski ure- 
ditvi statistične službe v SR Sloveniji. 

Ce na kratko povzamem današnjo razpravo, je prva ugotovitev ta, da naj 
bi bil statistični organ na območju Slovenije zavod SRS za statistiko, v občinah 
pa bi se lahko organizirala statistična služba, ki naj bi delovala za potrebe 
občinske skupščine. Proučilo pa naj bi se vprašanje, ali naj se z zakonom naloži, 
v katerih primerih deluje statistična služlba v občini tudi za potrebe repu- 
blike, oziroma zavoda SRS za statistiko in kdo nosi stroške takih raziskovanj. 
Nadalje bi bilo treba proučiti vprašanje obdelave in objav podatkov za potrebe 
občin in delovnih organizacij. 

Glede na dokaj nasprotujoča si stališča, ki so prišla do izraza v razpravi, 
naj bi se proučilo vprašanje, katera statistična raziskovanja izvajajo poleg 
zavoda za statistiko tudi drugi pooblaščeni organi in organizacije, kot na 
primer SDK, zavod za socialno zavarovanje, zavod za zdravstveno varstvo, zavod 
za zaposlovanje in tako dalje. 

V razpravi je bilo izraženo mnenje, naj bodo standardi v statističnih razi- 
skovanjih, ki imajo pomen za vso državo, enotni zvezni statistični standardi, 
medtem ko predpiše za statistična raziskovanja, ki imajo pomen za republiko, 
posebne statistične standarde Zavod SR Slovenije za statistiko, vendar po po- 
prejšnjem obravnavanju teh standardov v republiškem svetu za koordinacijo 
statističnih raziskovanj. V diskusiji je bilo izraženo tudi mnenje, naj bi se 
ustanovil svet za koordinacijo statističnih raziskovanj, imenoval pa naj bi ga 
Izvršni svet Skupščine SRS. 

Nadalje je bilo v razpravi poudarjeno, da se na območju Slovenije poleg 
statističnih raziskovanj, pomembnih za vso državo, izvajajo le statistična razi- 
skovanja, ki jih z načrtom raziskovanj sprejme Skupščina SRS. Vsa ostala 
statistična raziskovanja pa se lahko izvajajo le za plačilo, oziroma po sporazumu 
med organizacijo, ki zibira in organizacijo, ki daje podatke. Poudarjeno je bilo 
mnenje, da mora zakon maksimalno zaščititi delovne skupnosti pred poplavo 
zahtev po podatkih izven načrta statističnih raziskovanj. 
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Končno je bilo v razpravi rečeno, naj Izvršni svet pripravi predlog zakona 
o statistiki, ki bi ga bilo potrebno dati v poprejšnjo razpravo občinskim skup- 
ščinam v Sloveniji, zainteresiranim organom, organizacijam in ustanovam, 
predlog pa naj bi skupščina SRS dobila do kcnca novembra, tako da bi še o 
njem razpravljala in sklepala v letošnjem letu. Tako bi bilo mogoče izdelati 
tudi načrt statističnih raziskovanj za prihodnje leto. 

Predlagal bi, da bi naš odbor spremljal pripravo za izdelavo' zakona^ in se 
tako bolj kvalificirano pripravil za razpravo o zakonskem predlogu ob kon- 
cu leta. 

Predlagam tudi, da bi naš odbor s pomočjo zavoda SRS za statistiko in 
pomočjo sekretariata za pravosodje in občo upravo dobil na vpogled vse 
evidence, ki jih vodijo sekretariati in vse podatke o resornih statistikah. Mislim, 
da je prav, da naložimo našemu odboru, da vse to pregleda, ker menim, da 
moramo iskati novih načinov, kako bi zavrli ihto za evidencami in podatki. 
Zdi se mi, da veliko število uslužbencev v zavodih, o katerih je bilo danes 
govora, živi od dela, ki muči delovne organizacije, šole, občane itd. Prav zato 
naj naš odbor vse to pregleda, pri čemer naj tesno sodeluje z delovnimi orga- 
nizacijami. Doseči moramo, da se pripravi točen seznam vseh potrebnih evidenc. 
Tako bomo dali delovnim organizacijam ustrezno moralno oporo, da ne bodo 
vodile nobenih drugih, nepotrebnih evidenc in statistik več. 

To, kar smo danes slišali, je resnično že škandal. Vrsta zavodov, ki se skri- 
vajo pod plaščem samoupravljanja in katerim, kot smo slišali tuidi Izvršni svet 
nič ne more, pa se hrani z materiali, katerih dobavitelji so tisoči in tisoči ljudi 
po delovnih organizacijah, delovnih skupnostih, po šolah in drugod. Zato je 
delovne skupnosti treba zaščititi pred to poplavo zahtev po podatkih. Ce bi 
zasledovali, kam gredo te evidence, in kakšna je njihova usoda, bi verjetno 
ugotovili, da tega sploh nihče ne bere in da vse te papirje enostavno povežejo 
v pakete in pošiljajo naravnost v Vevče. To izhaja tudi iz poročila, kako je s 
statističnimi podatki, poročili in evidencami, ki jih dajejo osnovne in srednje 
šole v Srbiji, iz katerega zvemo, ida teh poročil nihče več ne bere in da jih 
merijo samo še s tonami. 

Zato ponovno predlagam zboru, da to problematiko še naprej spremlja in 
o svojem delu poroča zboru. Tako bi bila to preliminarna razprava o zakonski 
ureditvi statistične službe v Sloveniji. Prepričan sem, da bodo razpravljali o 
tem tudi drugi zainteresirani organi, organizacije in občinske skupščine, tako 
da bomo resnično dobili zakon, s katerim bomo zadovoljni. 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Sociali- 
stične republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1965. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovarišico Dragico Dekleva, 
pomočnika republiškega sekretarja za finance. Prosim jo, če da k predlaganemu 
zakonu še ustno obrazložitev. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlog zaključnega računa republiškega proračuna zbirno kaže problem finan- 
ciranja republiških potreb v letu 1965. To potrjujejo podatki o spremembah v 
proračunu za to leto in sama realizacija dohodkov proračuna. Leto 1965 je 
značilno po ukrepih za zmanjšanje splošne, zlasti pa proračunske potrošnje. 
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Ti ukrepi pa so, glede na ekstenzivno proračunsko potrošnjo v prejšnjih letih, 
omogočili premike in določene procese, ki so se zdeli v okviru republiškega 
proračuna še pred kratkim težko verjetni. 

Predvidena proračunska potrošnja, po proračunu, ki je bil sprejet v začetku 
leta, je znašala 50,5 milijarde dinarjev. Tudi s temi sredstvi niso bile pokrite vse 
obveznosti republike, ki so bile sprejete skoraj hkrati s sprejemanjem repu- 
bliškega proračuna. Tako že v sprejetem proračunu niso bile krite vse potrebe 
za okoli 3,4 milijarde din. Z ukrepi ob povečanju proračunske rezerve od 
1. aprila 1965 dalje, od 1,0/o na 6'%> se je stanje še poslabšalo. Izvršni svet je 
zato že v maju lanskega leta začasno zmanjšal razporejena sredstva v prora- 
čunu za 2,6 milijarde, s čimer pa še niso bile krite vse potrebe iz obveznosti 
republike. 

Z ukrepi za izvedbo gospodarske reforme pa je zmanjšanje stopnje pri- 
spevka iz osebnega dohodka nujno terjalo revizijo postavk republiškega prora- 
čuna za leto 1965. Rebalans republiškega proračuna, ki ga je sprejela Skupščina 
SR Slovenije 17. septembra 1965, je predvideval dohodke republiškega prora- 
čuna v višini 46,9 milijarde. Zaradi močnega pritiska potrošnikov tudi z rebalan- 
som ni bilo mogoče zagotoviti sredstev za plačilo vseh obveznosti republike. 
Planirani dohodki po rebalansu proračuna niso bili doseženi. Izpad znaša 3,9 mi- 
lijarde ali 9 %> od planiranih dohodkov. Znižanje dohodkov po rebalansu na eni 
strani in sorazmerno velik izpad dohodkov po 1. avgustu 1965 na drugi strani, 
sta probleme potrošnje republiškega proračuna še bolj zaostrila. Od skupne 
realizirane potrošnje sredstev republiškega proračuna v letu 1965, v višini 43,2 
milijarde, je odpadlo še 26 °/o na šolstvo, kulturo, prosveto in znanost, na 
potrošnjo za delo državnih organov 32 %, na financiranje okrajev in na dopol- 
nilna sredstva občinam, tako splošna in namenska pa še skoraj 20 fl/o. Pri 
vseh treh skupinah je prišlo v realizaciji do povečanja njihovih deležev, ki so 
skupno dosegli 83,2 %> vse proračunske potrošnje v letu 1965. Za vse druge 
namene kot so socialno varstvo in zdravstvo, negospodarske investicije, družbe- 
no-pohtične organizacije in društva, gospodarske posege in ostalo, pa je šlo 
16,8,0/o. V tem pa se kaže tudi teža problemov v financiranju republiških potreb. 
Taka struktura proračunske potrošnje v letu 1965 je bila tudi med glavnimi 
problemi pri sestavljanju in sprejemanju proračuna za leto 1966. Omejen okvir 
proračunskih sredstev, ki je neposredno povezan z razvojem gospodarstva, ni 
omogočal, da bi se v proračunu za leto 1966 zagotovila sredstva za kritje vseh 
obveznosti, ki so ostale nekrite v letu 1965. 

V poročilu k zaključnemu računu je navedeno, da je ostalo iz leta 1965 
neplačanih obveznosti v višini 4,5 milijarde, to je brez obveznosti iz negospodar- 
skih investicij. Za kritje omenjenih obveznosti je v proračunu za leto 1965 
posebej predvideno 2,8 milijarde; 600 milijonov naj bi krili organi iz sredstev 
za leto 1966, nekrita pa ostane skoraj 1 milijarda 100 milijonov s tem, da se ta 
sredstva zagotove v proračunu za leto 1967. 

Tako so z rebalansom republiškega proračuna za leto 1965, kot tudi s 
proračunom za leto 1966 bili izvršeni nekateri premiki v strukturi proračunske 
potrošnje. Vendar pa bo treba že v letu 1966 stremeti v tej smeri, da se izvrše 
nadaljnje spremembe. Dejstvo je, da se je z zadnjima dvema premikoma, ob 
zniževanju mase dohodkov, zagotavljala nadpovprečna dinamika rasti izdatkov 
za šolstvo, deloma za znanost in kulturo, za reševanje nekaterih problemov na 
področju notranjih zadev itd. Hkrati raste postavka za plačilo obveznosti ob 
popolnem izpadu negospodarskih investicij iz čistih proračunskih sredstev. Vse 
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to pa bo moralo ostati in še bolj postati značilnost republiškega proračuna tudi 
v letu 1967. 

Gibanje proizvodnje v letu 1966 zaostaja za planiranim nivojem. Posledice 
tega se kažejo tudi v oblikovanju sredstev za proračunsko potrošnjo. 

Po podatkih o izvršitvi republiškega proračuna za razdobje januar—maj 1966 
so dohodki v tekoči dinamiki v zaostanku za okoli 9,6 poena. Zaradi takega 
zaostajanja doseženih dohodkov za planiranimi je Izvršni svet z odlokom začasno 
zmanjšal razporejena sredstva v republiškem proračunu za leto 1966 za 2,4 mili- 
jarde, to je skupno za 5 fl/o. Ta odlok temelji na ponovni oceni proračunskih 
dohodkov za leto 1966 na osnovi realizacije, kakršna je bila dosežena v prvih 
petih mesecih. Pri tem računamo, da bo realiziranih 95®/o od planiranih dohod- 
kov, dočim ocenjujemo pri prispevku iz osebnega dohodka izpad za okoli 4 '%>, 
čeprav je v prvih petih mesecih pri osebnih dohodkih dosežen indeks povečanja 
135, računamo pa z nekaj nižjo realizacijo pri republiškem prometnem davku 
od prodaje blaga na drobno in pri deležu republike pri zveznem prometnem 
davku. Na tej osnovi so bila za 5'°/o znižana sredstva za redno dejavnost repu- 
bliških organov in splošna dopolnilna sredstva, razen sredstev za osebne do- 
hodke milice. 

Sredstva za druge namene republiških organov so bila znižana za 10°/o, 
razen sredstev za pogodbeno financiranje zavodov, družbenih služb, republiškega 
sekretariata za prosveto in kulturo in sredstev za druge namene republiškega 
sekretariata za notranje zadeve, ki so* bila znižana le za 5 °/o. 

Posebej so bila začasno zmanjšana sredstva cestnega sklada v absolutnem 
znesku za 344 milijonov. Sredstva ostalim skladom bodo znižana v skladu z 
gibanjem dohodkov republiškega proračuna. Celotna proračunska sredstva, ki 
se formirajo v Sloveniji, so bila za leto 1965 ob rebalansu ocenjena na 136 mili- 
jard, dočim je bilo realiziranih le 129 milijard. Od tega znižanja v višini 7 mili- 
jard odpade čez dve milijardi na federacijo, okoli 4 milijarde na republiko in 
1 milijarda na občine. 

Različna stopnja racionalizacije občinskih in republiškega proračuna v letu 
1965 se je končno pokazala v močno padajoči tendenci deleža republiškega pro- 
računa v vseh proračunskih dohodkih v Sloveniji. Ta delež je v začetku 1965, 
ob sprejemanju proračuna, znašal 35,7 °/o, ob sprejemanju rebalansa je dosegel 
34,4 °/», dočim je po realizaciji leta 1965 znašal le še 32,2 %>. 

V 1964 in 1965 znaša povečanje proračunskih sredstev v občinah od 20 °/o 
pa vse do 46 %>. Delovanje novega sistema financiranja družbeno-političnih 
skupnosti, ki naj bi izraziteje stimuliral produktivnost predvsem preko prispev- 
ka iz osebnega dohodka, pa je bilo v znatni meri postavljeno v nove pogoje, 
predvsem z bistvenim znižanjem stopnje tega prispevka. Pri tem pa moramo 
upoštevati, da se prav ta dohodek močneje realizira v gospodarsko razvitejših 
občinah in predstavlja precej nad polovico vseh njihovih dohodkov. Dopolnilna 
sredistva občin znašajo v globalu 8,5 % vseh proračunskih dohodkov, s katerimi 
so občine razpolagale v letu 1965. V nekaterih občinah igrajo dopolnilna sred- 
stva veliko vlogo, saj dosegajo v njihovi strukturi celo do 48 °/o proračunskih 
dohodkov. V teh pogojih so, predvsem kot posledica neenotnega sistema obli- 
kovanja proračunske potrošnje, v posameznih bivših okrajih ostale določene 
ekonomsko ne dovolj utemeljene razlike v proračunski potrošnji na prebivalca 
v občinah. Ne glede na druge okoliščine, v močno zaostrenih pogojih lanskega 
leta, ni bilo mogoče v prvem letu delovanja novega sistema bistveno spremeniti 
gornjih odnosov. Predvsem pa mislim, da so izredno heterogeni elementi na 
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področju financiranja šolstva preprečevali, da bi ta pokazatelj sploh dobil 
širše priznanje. Glede na dejstvo, da se je v letu 1965 čez 40 o/o celotnih sred- 
stev občinskih proračunov porabilo za šolstvo, ponekod pa celo nad 50 %, pa 
bo možno z novim sistemom financiranja z znatno širšo veljavo vezati tako 
ali drugače dopolnjevanje sredstev občinskih proračunov prav na ta pokazatelj. 

V zvezi s tem in v zvezi z novim sistemom financiranja šolstva pa bo Izvršni 
svet še pred sestavljanjem proračuna za leto 1967 v celoti proučil nove pogoje 
oblikovanja potrošnje po občinah, skupno s stališči za reševanje nekaterih 
osnovnih nalog na področju financiranja iz sredstev republiškega proračuna. 
Mednje spada seveda tudi vprašanje obveznosti. 

V tej zvezi pa mislim, da bodo morale tudi občine, na temelju nedavnih 
stališč zvezne skupščine, podrobneje pregledati realizacijo svojih proračunskih 
dohodkov, izvršiti oceno gibanj do konca leta in uskladiti potrošnjo z možnostmi 
oblikovanja sredstev. Ob sprejemanju stopenj za dohodke republiškega prora- 
čuna za leto 1966 in ob ugotavljanju dopolnilnih sredstev smo računali s pove- 
čanjem sredstev občinskih proračunov za okoli 5 %. Skupno povečanje v začetku 
leta sprejetih občinskih proračunov pa dosega 4%. Pri tem so nekatere občine 
sprejele svoje proračune, ki so bili celo nižji od lanskoletnih. Medtem ko 
je v republiškem proračunu, ki je v celoti računal s povečanjem le za 1,6%, 
v prvih petih mesecih realizirana slaba Vs letnega plana dohodkov, pa dosega 
realizacija dohodkov občinskih proračunov do konca maja 37 % letnega plana. 
Taka realizacija kaže, da bodo morale nekatere občine po ponovnih ocenah za 
leto 1966 zvišati sprejete proračune. Prav v zvezi s tem pa bi rada opozorila na 
možnost in potrebo, da bi vsa tako pridobljena sredstva usmerjali v rezervne 
sklade. Na ta način bi bilo mogoče ustvariti zdravo izhodiščno osnovo za gospo- 
darjenje v novih pogojih kreditne politike, ki onemogočajo vsakršno kreditira- 
nje neenakomernega priliva proračunskih dohodkov iz sredstev emisije. Priprava 
na te pogoje bo predstavljala tudi in morda predvsem za republiški proračun 
zelo težaven problem, zlasti v strukturi dohodkov čistega proračuna v letu 1967, 
ko bodo nihanja v prilivu še znatno večja in zato tudi toliko večja potreba po 
obratnih sredstvih. 

Ob koncu bi se rada dotaknila še tolikokrat napadene tako imenovane 
nerealne ocene stopnje rasti gospodarstva, ki se žal najbolj pogosto pojavlja le 
v zvezi s proračunsko potrošnjo. Tu mislim predvsem na gibanje industrijske 
proizvodnje. Znana je padajoča stopnja rasti proizvodnje v zadnjih mesecih 
lanskega leta, toda ta se še izraziteje nadaljuje v letošnjem letu tako, da znaša 
v prvih petih mesecih doseženo povečanje v primerjavi s tem razdobjem lan- 
skega leta le še 2,9 %. Najpomembnejši proračunski dohodki so neposredno 
odvisni prav od gibanja te proizvodnje in letošnja realizacija proračunskih 
dohodkov kaže, da se še kljub neugodni tendenci v proizvodnji ohranjajo dose- 
žene pozicije na strani dohodkov. Morda nas prav to dejstvo sili v vse večje 
razprave o delitvi proračunskih dohodkov, o njihovem parceliranju in fiksiranju, 
nekako ob strani pa ostaja vprašanje proizvodnje. Letos planirano stopnjo rasti 
za okoli 7% bi npr. le težko označili kot nerealno v pogojih reforme, z usme- 
ritvijo na modernizacijo industrije in v ekonomski politiki na stabilizacijo, ki 
po svoji definiciji negira vsakršno istovetenje stabilizacije s stagnacijo, ki sama 
po sebi pomeni nestabilnost. 

Pri tem nikakor ne mislim na konkretno število ali odstotek, pač pa na 
tendenco padajoče stopnje rasti. No, pri tej pa prav sedanji pogoji odpirajo 
možnosti, postavljajo zahtevo po dinamični rasti in zahtevo, da naporov in 
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zahtev za tako imenovano racionalizacijo splošne proračunske potrošnje, ki so pa 
lahko zelo različni, ne moremo ločiti od enotnih, organiziranih in'širokih napo- 
rov subjektivnih sil za dinamično rast industrijske proizvodnje v Sloveniji. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu Izvršnega sveta predlagam Orga- 
nizacijsko-političnemu zboru Skupščine SR Slovenije, da predlog zakona o 
zaključnem računu republiškega proračuna za leto 1965 sprejme. Hvala. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli morda besedo poročevalec odbora? 
(Ne želi.) Začenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati ali pa zastaviti kakšno 
vprašanje? (Ne javi se nihče.) Če ne, potem preidemo na glasovanje o predlogu 
zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slo- 
venije za leto 1965. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko? (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o zaključnem računu 
o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1965. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega r e d a , to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o varstvu pri delu, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovarišica Erna Podbregar, republiška sekre- 
tarka za delo. Ali želi dati ustno obrazložitev? (Da.) Prosim. Besedo ima Erna 
Podbregar. 

Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši poslanci! V letu 1965 sta bila 
sprejeta temeljni zakon o varstvu pri delu in temeljni zakon o delovnih razmer- 
jih, ki sta prinesla pomembne spremembe na področju varstva pri delu. Po 
temeljnem zakonu o varstvu pri delu so postale delovne organizacije glavni 
nosilci varstva pri delu. Hkrati s tem pa so se bistveno spremenile tudi. naloge 
ter način dela organov inšpekcije dela. 

Varstvo pri delu je sestavni del ekonomike, racionalizacije dela ter raciona- 
nega gospodarjenja nasploh. Zato je bilo potrebno tudi z zakonskimi predpisi 
zagotoviti ukrepe za preprečevanje in odpravljanje vzrokov nesreč pri delu 
in za razvijanje zdravstvenih pogojev dela, odpravljati možnosti poklicnih bo- 
lezni tid. Prizadevanja za to moramo iskati predvsem v preventivnih ukrepih. 
Preventivna varstvena dejavnost pa je bila vse doslej najbolj zanemarjen del 
varstva pri delu, čeprav bi prav s takšnimi ukrepi bilo mogoče obvarovati 
družbeno skupnost pred velikimi materialnimi bremeni, ki nenehno naraščajo, 
in pretežkimi posledicami, ki nastajajo zaradi tega, od invalidnosti pa do smrtnih 
primerov. To je tudi poglavitni smoter temeljnega zakona varstva pri delu, kot 
tudi predloga republiškega zakona. Temeljni zakon o varstvu pri delu prepušča 
republikam, da s svojimi predpisi, v mejah objektivnih možnosti, zagotovijo 
čim uspešnejše obvladovanje subjektivnih činiteljev, ki negativno vplivajo na 
varnost pri delu. 

S tega vidika obravnava predlog zakona zlasti obveznosti in dolžnosti de- 
lovnih organizacij in delavcev, dejavnost posebnih zavodov za varstvo pri delu 
z vidika izvajanja in izboljšanja varstva pri delu, sistem nadzorstva nad izpol- 
njevanjem predpisov o varstvu pri delu v republiki, ukrepe zoper tiste, ki bi 
kršili določbe republiškega zakona o varstvu pri delu in pooblastila za izdajanje 
potrebnih izvršilnih predpisov k temu zakonu. Tako kot temeljni zakon izhaja 
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tudi predlog republiškega zakona iz podmene, da je preprečevanje nesreč pri 
delu in zagotavljanje zdravstvenih pogojev za odpravo možnosti poklicnih 
obolenj, predvsem stvar in naloga delovnih organizacij. Posebno določilo temelj- 
nega zakona celo izrecno obvezuje delovne organizacije, da so one glavni nosil- 
ci nalog in zadev za izvajanje in pospeševanje varstva pri delu. Podatki kažejo, 
da je število nesreč pri delu vse od leta 1962 naraščalo, da smo imeli v Sloveniji 
v letu 1964 že skoraj 60 000 poškodb, kar pomeni več kot 108 poškodb na tisoč 
aktivnih zavarovancev, število novo prijavljenih poklicnih obolenj pa je v tem 
letu poraslo za 1029 primerov. Od skupnega števila poškodb se jih kar 87 °/o 
zgodi zaradi osebnega faktorja, pri tem preko 38°/o zaradi nesmotrnega in 
nezanesljivega dela, 39 °/o pa zaradi kršitve predpisov o varnosti pri delu. To- 
likšno število nesreč je pomenilo kar 1 022 145 dni nezmožnih za delo. Na vsako 
poškodbo je odpadlo 17 dni odsotnosti z dela. Po merilih mednarodne organi- 
zacije dela je ekonomska škoda, ki smo jo pri tem utrpeli, znašala letno preko 
20 milijonov S din za našo republiko. 

Podatki za leto 1965 kažejo izboljšanje v primerjavi z letom 1964. Število 
poškodb se je namreč v tem. letu zmanjšalo za 6320 ali za 10,7 °/o oziroma za, 13 
poškodb na tisoč aktivnih zavarovancev. Tako se je v letu 1965 na tisoč aktivnih 
zavarovancev poškodovalo 95 delavcev. Kljub izboljšanemu stanju pa je v pri- 
merjavi z drugimi republikami pogostost nesreč pri delu v naši republiki izkaza- 
na še vedno kot najvišja, znatno višja v primerjavi z nekaterimi drugimi indu- 
strijsko-razvitimi deželami. Vsekakor je na izboljšanje stanja v letu 1965 vpli- 
vala tudi ustreznejša dinamika zaposlovanja, saj se je število novo zaposlenih 
v letu 1965 povečalo le za 0,9 ®/o, v letu 1964 pa za skoraj 7 °/o in to predvsem 
nekvalificiranih delavcev, ki so se prvič zaposlili. Medtem ko v letu 1965 zazna- 
mujemo zmanjšanje števila poškodb, pa je število poklicnih obolenj v primei- 
jaVi z letom 1964 poraslo, in to za več kot 20 °/o. Od skupnega števila poklicnih 
obolenj je večina v industrijski dejavnosti. Na prvem mestu so obolenja, ki 
zaradi škodljivega prahu povzročajo zaprašitve pljuč, tem pa sledi poklicna 
naglušnost. Število teh primerov se je v letu 1965 povečalo za preko 70 °/o. Zato 
poleg preventivnih ukrepov, kot so obvezni zdravstveni pregledi, pri katerih se 
ugotavlja ali delavec izpolnjuje zdravstvene pogoje za varno opravljanje dela, 
zakon zavezuje delovne organizacije k obveznemu poučevanju delavcev, k 
občasnemu preizkušanju znanja o varstvu pri delu tistih oseb, ki so dolžne 
skrbeti za izvajanje in pospeševanje varstva pri delu v delovnih organizacijah, 
k ustanavljanju posebnih služb za varstvo pri delu in k izdaji splošnih aktov, 
ki določajo položaje in način poslovanja službe za varstvo pri delu. 

Novi predpisi s področja varstva pri delu bodo prav gotovo pripomogli 
k izboljšanju stanja, saj je nesporno, da so nezadovoljivemu stanju, ki ga izka- 
zujemo za pretekla obdobja, zlasti botrovali pomanjkanje reda in znanja, nedo- 
sledno izvajanje discipline, neustrezna varstvena služba v delovnih organiza- 
cijah ipd. 

Praksa v svetu je pokazala, da so dosegli največ uspehov pri preprečevanju 
poškodb pri delu tam, kjer so v svojih konceptih za preventivne ukrepe izha- 
jali iz dejstva, da imajo poškodbe svoje vzroke predvsem v objektivni varnosti 
delovnega mesta in pa v napačnem ravnanju delavcev. Število nesreč pri delu 
je zato najbolj objektivni kazalec varnosti. 

V razpravah o prvotnem predlogu zakona so bili izraženi ugovori in pomi- 
sleki, da zakon ne zastopa sodobnih modernih koncepcij varstva pri delu, ker 
ne zagotavlja izvajanja varstva z vseh njegovih vidikov, to je poleg tehničnih, 
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tudi zdravstvene, socialne in druge ukrepe za preprečevanje in odvračanje vzro- 
kov poškodb in zdravstvenih okvar. 

V skladu s tem načelom predlog zakona zajema sedaj vse oblike varstva 
pri delu tako, da se za varstvo pri. delu uporabljajo vsi tisti predpisi, ki urejajo 
posamezna področja varstva pri delu. V razpravah je bila zlasti poudarjena tudi 
potreba, da se z zakonom zaostri odgovornost za uporabo predpisov in ukrepov 
s področja varstva pri delu. V določbah 4. in 11. člena predloga zakona je sedaj 
zaostrena odgovornost za varno delo, kot tudi za izpolnjevanje varnostnih pred- 
pisov. Določbe zakona nasproti prvotnemu predlogu, izpolnjene tudi glede 
dolžnosti delovne organizacije glede uporabe ustreznih tehničnih in zdravstve- 
nih ter socialnih in drugih ukrepov, skrbijo za preprečevanje in odvračanje 
vzrokov poškodb in zdravstvenih okvar. 

Nekatere določbe zakona, zlasti s področja nalog delovnih organizacij, so 
podrobneje konkretizirane predvsem zato, da bi delovne organizacije zadeve 
varstva pri delu v svojih splošnih aktih urejale tako, da bi tudi v praksi uspešno 
in učinkovito delovale. To pomeni, da morajo biti pravilniki delovnih organi- 
zacij o varstvu pri delu konkretni in neposredno uporabljivi tu-di v praksi. Izva- 
janje teh pravilnikov naj bi zagotovilo. učinkovito preventivno varstveno 
dejavnost. 

Glede na dosedanje izkušnje in soglasnost stališč, sprejetih ob razpravah 
v skupščinskih organih, bo v bodoče republiški inšpektorat dela neposredno 
opravljal inšpekcijo dela na področju industrije, gradbeništva, prometa, gozdar- 
stva in kmetijstva, se pravi na vseh področjih, kjer so tehnološki procesi in 
delovne razmere zahtevnejše in zato terjajo tudi glede nadzorstva višjo stro- 
kovnost, večjo usposobljenost in često tudi temeljitejše poprejšnje priprave. 
Nadzorstvo na vseh ostalih področjih pa ostaja v pristojnosti občinskih organov 
inšpekcije dela.. S takšno organizacijo bo služba racionalnejša, učinkovitejša in 
kvalitetnejša. Z načrtnimi pregledi delovnih organizacij in v sodelovanju z dru- 
gimi činitelji, zlasti z zdravstvenimi institucijami in strokovnimi zavodi, mora 
inšpekcija dela razviti vsestransko preventivno dejavnost. V smislu stališč, 
izoblikovanih v razpravah, in v smislu učinkovitejšega izvajanja nalog, je upo- 
števala tudi zahtevo po ustrezni strokovnosti inšpektorjev dela. Velja še pri- 
pomniti, da spadajo zadeve s področja varstva pri delu tudi v pristojnost dru- 
gih organov in da so za nadziranje spoštovanja varstvenih ukrepov pristojni 
tudi drugi nadzorni organi. Znano je, da spada po zveznih in republiških pred- 
pisih skrb za zdrave pogoje in za zdravje delavcev pri delu v pristojnost organov 
sanitarne inšpekcije. Ker pa predlog republiškega zakona o varstvu pri delu 
še posebej poudarja kompleksnost varstva pri delu, se mi zdi potrebno poudariti, 
da je sodelovanje med vsemi zainteresiranimi in pristojnimi organi za področje 
varstva pri delu eden od poglavitnih pogojev za' učinkovito ustvarjanje varnih 
delovnih pogojev, za uspešno nadzorstvo nad izpolnjevanjem vseh vrst zdrav- 
stvenih ukrepov, za učinkovito odpravljanje vzrokov poškodb pri delu ter po- 
klicnih in drugih obolenj v zvezi z delom. Nobenega razloga ni za razpravljanje 
o tem, kdo je za kaj pristojen na področju varstva pri delu. Skrb za učinkovito 
varstvo pri delu je in mora biti skupna vsem nadzorstvenim organom in zato so 
dolžni, da pri svojem delu dosledno uveljavljajo načelo sodelovanja in določbe 
zakona o splošnem upravnem postopku, ki konkretno urejajo to sodelovanje 
v zadevah, za katere je pristojnih več organov. 

Ekonomski in družbeni interesi nas silijo k odločnejšim, predvsem pa učin- 
kovitejšim posegom v problematiko varstva pri delu. Zato morajo zlasti samo- 
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upravni organi čimprej izdelati oziroma izpopolniti samoupravne predpise s 
področja varstva pri delu tako, da bodo usklajeni s predpisi ustreznih zakonskih 
določil. Varnost pri delu je stvar celotnega kolektiva in kot sestavni del de- 
lovnega procesa, njegova trajna naloga. Zato teh vprašanj ni mogoče urejati 
izven delovnih organizacij. Razni zavodi, inšpekcijske službe in druge organi- 
zacije lahko le pomagajo in spremljajo prizadevanja znotraj delovnih orga- 
nizacij . 

Intencije novega zakona se bodo v praksi uresničile le, če jih bodo de- 
lovne organizacije, inšpekcijski organi, strokovni zavodi in drugi tudi dosledno 
izvajali. Varnost pri delu je torej odvisna predvsem od aktivnosti delovnih 
organizacij in od njihovega spoznanja, da gre pri tem za sestavni del gospo- 
darjenja. Se posebej pa velja opozoriti, da bo stremljenje predloženega zakona, 
da bi vsestransko zboljšali varstvo pri delu in učinkovito nadzorstvo nad njim, 
zahtevalo tudi bistveno izpopolnitev in spremembo strokovne strukture repu- 
bliškega inšpektorata, da bo kos nalogam, ki mu jih nalaga zakon. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam zboru, da zakon sprejme z amandmaji, 
ki so jih sprejeli odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora, 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega 
zbora, zakonodajno-pravna komisija, in z amandmajem, ki ga je na današnjem 
zasedanju sprejel Republiški zbor k 5. členu zakonskega predloga. 

Vse amandmaje je sprejel tudi Izvršni svet in so tako postali sestavni del 
zakona. 

Predsednik Janez Hočevar : Prosim poročevalca odbora, tovariša 
Cveta Prelovca, da se izjavi o amandmajih, o katerih je govorila tovarišica 
Podbregarjeva. 

C v e rt o Prelovec : Po zadnji seji odbora sta bila k predlogu zakona 
•dana še dva amandmaja, in sicer k 5. členu in pa k 39. členu. 

Amandma k 5. členu pravi, da bi se v drugi vrsti tretjega odstavka črtala 
beseda »zdravstveni«. Amandma utemeljuje odbor s tem, da lahko v tem členu 
navedene preglede opravljajo tudi drugi zavodi in inštituti in ne samo zdrav- 
stveni zavodi, in da bi to pomenilo nekakšno zoževanje. 

Amandma k 39. členu pa predlaga, naj bi se prvotno besedilo spremenilo 
in nadomestilo z novim, ki se glasi: »Organizacija in poslovanje organov in- 
špekcije dela po določbah tega zakona se uveljavi 1. januarja 1967«. Naš odbor 
oba predlagana amandmaja sprejema. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim še predstavnika zakonodajno- 
pravne komisije. 

Savo Šifrer: Poleg amandmajev, ki so navedeni v pismenem poročilu 
zakonodajno-pravne komisije, je komisija na današnji seji Republiškega zbora 
predlagala nov amandma k 5. členiu. Ta amandma se glasi: »Doda se nov 
drugi odstavek k 5. členu, ki se glasi: ,Republiški sekretar za delo 
predpiše, kdaj se po 1. odstavku šteje, da je delavec prešel na drugo delo.' 
Sedanji drugi in tretji odstavek, postaneta tretji in četrti 'odstavek.« 
Ta sprememba je potrebna zato, ker je sedanja dikcija prvega odstavka 
5. člena preširoka glede določbe, ki pravi, da se delavec pošlje na zdravniški 
pregled med drugim tudi takrat, kadar preide na drugo delo. To besedilo »pre- 



34. seja ■ 337 

ide na drugo delo« se da razglati na različne načine; lahko zamenjuje pojem 
»drugo delo« s pojmom »drugo delovno mesto«. Lahko se razlaga tudi tako, da 
je obvezen zdravniški pregled tudi takrat, kadar preide iz težjega na lažje delo, 
kar pa najbrž ne bo res. Zato zakonodajno-pravna komisija predlaga, da se 
pooblasti republiški sekretar za delo, da predpiše, kdaj se šteje po tem zakonu, 
da preide delavec na drugo delo-. Predstavnik Izvršnega sveta je , ta amandma 
sprejel, prav tako pa tudi Republiški zbor. 

Predsednik Janez H o,č e v a r : Ali želi poročevalec odbora, da odredim 
kratek odmor, med kaiterim bi se odbor lahko sestal. (Da.) Odrejam .10 minut 
odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.45 in se je nadaljevala ob 14.55.) 

Predsednik Janez Hočevar: Nadaljujemo sejo. Izgleda, da odbor z 
delom še ni končal. Zato predlagam, da medtem začnemo razpravo o, predlogu 
zakona. Besedo ima tovariš Franc Svetelj. 

Franc Svetelj: V zvezi s predlaganim zakonom bi načel samo dvoje 
vprašanj. Prvo vprašanje se nanaša na 13. člen predloga republiškega zakona: 
po kakšnih kriterijih in kdo določi, katere delovne organizacije morajo^ s sploš- 
nim aktom ustanoviti posebno službo za varstvo pri delu, ali določiti osebe, 
ki bodo opravljale izključno le naloge v zvezi z varstvom pri delu. 

Dosedanje izkušnje nam kažejo, da je ta služba v delovnih organizacijah 
še dokaj zapostavljena, prav zaradi ne dovolj opredeljenega statusa. Poznam 
vrsto primerov, ko so v delovnih organizacijah, ki štejejo tudi tristo do štiristo 
zaposlenih, zaupali varnostno službo kot dodatno nalogo človeku, ki je že sicer 
polno zaposlen na določenem delovnem mestu, bodisi v neposredni proizvodnji 
ali pa v upravnih službah. Kako je v takem podjetju poskrbljeno za varnost 
pri delu, si lahko predstavljamo, to še zlasti, ker v takih primerih ni razčiščeno 
vprašanje potrebne izobrazbe. Za opravljanje nalog v primerih iz prvega od- 
stavka 64. člena temeljnega zakona o varstvu pri delu, kot tudi iz prvega od- 
stavka 14. člena našega predloga ni predpisana izobrazba, pač pa le izpit o 
varstvu pri. delu. 

Drugo vprašanje. V zadnjem času je precej slišati glede statusa višje šole 
za varnostne tehnike v Kranju. To šolo obiskujejo predvsem delavci, ki so že 
doslej delali na področju delovne varnosti v delovnih organizacijah in je do- 
slej končalo to šolo preko 50 ljudi. Slišati je, da še ni jasno ali ima oziroma ali bo 
imela ta šola priznan status višje šole. Kot sem obveščen, absolventi te šole 
dobijo izkaze o končanem šolanju oziroma o nazivu. Zato bi rad pojasnilo v 
zvezi s tem. 

Predsednik Janez Hočevar: Bi morda tovarišica Podbregarjeva od- 
govorila na to vprašanje? 

E r n a Podbregar (iz klopi): Prosim, če bi poslanec ponovil drugo 
vprašanje, ker ga nisem razumela. 

Franc Svetelj (iz klopi): Ali ima šola v Kranju status višje šole ali 
ga nima? 

22 
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Erna Podbregar: Na prvo vprašanje, ki se nanaša na 13. člen, to 
je kdo bo določal, katere delovne organizacije morajo imeti organizirano takšno 
službo, moram pojasniti, da je to urejeno s temeljnim zakonom o varstvu pri 
delu. Mislim, da je to jasno razvidno tudi iz besedila 13. člena, kajti 13. člen 
pravi, da morajo organizacije, v katerih so nevarnosti za poškodbe in obolenja 
v zvezi z delom večje, po drugem odstavku 64. člena temeljnega zakona, s svo- 
jimi splošnimi akti ustanoviti posebno službo za varstvo pri delu. Drugi od- 
stavek pa pooblašča inšpektorja dela, da tudi on ugotavlja oziroma preverja, 
ali so v omenjenih primerih, ko nastopajo takšni pogoji za delo, delovne organi- 
zacije organizirale ustrezno varstveno službo. 

Glede drugega vprašanja pa naj pojasnim, da je šola verificirana in imajo 
zato diplomanti priznan status strokovnjaka za opravljanje varstva pri delu. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ker nihče, bi razpravo o predlogu zakona zaključili. O predlogu zakona 
bi sklepali potem, ko bo zaključil delo naš stalni odbor, ki trenutno še seje. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepa- 
nje o predlogu sklepa, s katerim se daje soglasje skladu Borisa Kidriča za 
najetje posojila v znesku do 2 milijona N dinarjev pri Splošni gospodarski banki 
v Ljubljani iz depozita zveznega sklada. 

Predlog sklepa je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. Zeli morda 
predstavnik sklada Borisa Kidriča predlog sklepa še ustno obrazložiti? (Ne želi.) 
Poročilo in dodatno poročilo našega odbora o tem sklepu site prijeli. Zeli pred- 
stavnik odbora dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Zeli kdo razpravljati o 
predlogu sklepa? Besedo ima poslanec Borut Bohte. 

Borut Bohte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci? Moja 
intervencija bo zelo kratka. Rad bi samo podprl predlog sklepa, s katerim se 
daje soglasje skladu Borisa Kidriča za najetje posojila v znesku 2 milijona novih 
dinarjev pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani iz depozita zveznega sklada. 
Menim, da je prav, da je predlog sklepa končno pred Skupščino, ki naj s svojim 
glasovanjem tudi dejansko izkaže svoj odnos do znanstveno-raziskovalnega dela, 
čeprav samo manifestativno, kajti ta vsota iz predvidenega posojila le deloma 
in samo v skromni meri krije zahteve po financiranju raziskovalnih načrtov. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za predlog sklepa, naj pro- 
sim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepa, s katerim se daje 
soglasje skladu Borisa Kidriča za najetje posojila v znesku do 2 milijona N di- 
narjev pri Splošni gospodarski banki iz depozita zveznega sklada. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu sklepa o poroštvu Zavodu RTV Ljuibljana za najetje po- 
sojila v znesku 4 milijone 300 000 novih dinarjev. 

Predlog sklepa je Skpuščini SRS predložil Izvršni svet. Predstavnik Izvrš- 
nega sveta je inž. Miloš Bučar, sekretar Izvršnega sveta za informacije. Vpra- 
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šam ga, ali želi dati poleg pismene še ustno obrazložitev predloga sklepa? (Ne 
želi.) 

Poročilo odbora ste prejeli. Zeli morda poročevalec odbora pojasniti svoje 
stališče? (Ne želi.) Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce ne, dajem pred- 
log sklepa, na glasovanje. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim dvigne roko? 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepa o poroštvu Zavodu 
RTV Ljubljana za najetje posojila v znesku 4 milijone 300 000 N din. 

Ker je medtem odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov končal 
sejo, prosim poročevalca odbora, da pojasni stališče odbora. 

Cveto Prelovec: Tovarišice in tovariši poslanci! Naš odbor je po 
daljši razpravi sprejel amandma k 1. odstavku 5. člena, upoštevajoč, da je se- 
danje besedilo morda res nekoliko nejasno in da bi v praksi to pomenilo, da bi 
vsakršno premeščanje delavca z enega delovnega mesta na drugo, tudi tam, 
kjer ni bistveno drugačnih delovnih in drugih pogojev, zahtevalo vedno zdrav- 
niški pregled. Poudariti moram, da je naš odbor na amandma težko pristal, 
prav glede na dopoldansko razpravo o tem, da naj se število podzakonskih 
predpisov omeji in naj zakoni, ki jih Skupščina sprejema, vsebujejo čimmanj 
možnosti za izdajanje pravilnikov. Ker pa je tudi predstavnik predlagatelja 
zagotovil, da bo ta pravilnik kratek in da se bo nanašal samo na ugotovitev, 
kdaj se štejejo drugačni psihični in drugi pogoji pri prehodu na drugo delovno 
mesto, je odbor predlagani amandma sprejel. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem predlog zakona o varstvu pri delu na gla- 
sovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o varstvu 
pri delu. 

S tem je dnevni red seje izčrpan in zaključujem današnjo sejo. Želim vam 
prijetne počitnice. 

(Seja je bila zaključena ob 15.20.) 
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Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb 
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumentov, 
so v prilogah označene samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo pri- 
pravil, ter z datumom in opravilno številko poročila. 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Marija Pleteršek 
poslanka Republiškega zbora 

Pred kratkim smo obravnavali informacijo o izvajanju ukrepov za izbolj- 
šanje materialnega položaja borcev NOV v letu 1965. Med drugim smo ugotav- 
ljali tudi problem nizkih družinskih invalidnin. 

Tudi komisija za vprašanja borcev NOB je to vprašanje temeljito proučila 
in dala svoje kritične pripombe. 

Kar pa smo pred razpravo in sprejemom novega zakona o vojaških vojnih 
invalidih, me zanima, če se v njem predvideva povečanje družinske invalidnine. 

Mislim, da svojci padlih borcev v NOV upravičeno kritizirajo stari zakon, 
predvsem zaradi tega, ker svojci padlih nemških vojakov dobivajo od ZRN 
družinsko invalidnino in sicer po uradnih podatkih v celjskem območju od 
16 000 do 21 000 S dinarjev mesečno. Tako stanje resnično povzroča, politični 
problem. 

S tem v zvezi bi prosila za naslednje pojasnilo: 
Ali so že podvzeti potrebni ukrepi glede povečanja družinske invalidnine? 

Ce niso, ah je možnost, da se ta problem čimprej reši? 

Jože Kolarič 
poslanec Republiškega zbora 

Mislim, da je prav, da enkrat pristopamo k takim zelo pomembnim gospo- 
darskim aktom preštudirano. Mislim, da bi bilo res nespametno, da podiramo 
tisto, kar nam narava da in da rušimo tisto bogastvo, za katerega se odpirajo 
zelo dobri vidiki izkoriščanja v času razvoja turizma. Mi smo že dostikrat raz- 
pravljali o problematiki pomanjkanja električne energije. Razpravljali smo tudi 
o problemih našega kmetijstva in o problemih poplavnega področja. V zimskem 
času smo v Radencih razpravljali o dobrih pogojih izkoriščanja neizkoriščene 
vodne energije reke Mure v namene elektroenergije. Mislim, da bi bilo to zelo 
upravičeno in tudi gospodarsko koristno, če bi se take razprave nadaljevale. 
S tem bi lahko rešili problem izsuševanja in problem poplavnega področja na- 
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šega Fomurja, obenem pa tudi problem pomanjkanja električne energije, in se 
s tem tudi izognili problema, da bi rušili tisto, kar nam narava da; tu bi pa 
lahko, trdim, naravo popravili v korist našega gospodarstva. Zato bi prosil, da 
mi odgovorite na prihodnji seji, kako je danes z nadaljevanjem razprav o gradnji 
elektroenergetskega sistema na reki Muri. 

Rado P u š e njak 
poslanec Republiškega zbora 

Minuli petek dne 24. junija t. 1. je v občini Ljutomer toča po 35-minutnem 
besnenju skoraj popolnoma, na nekaterih pobočjih pa v celoti uničila poljske 
pridelke. Udarec je toliko večji, ker se je zgodilo to tik pred žetvijo belih 
žitaric, nadalje zavoljo tega, ker so lanske poplavne katastrofe tako prebivalstvo, 
kakor dotirano občino gospodarsko močno oslabele. Gospodarsko šibkost kmeč- 
kega prebivalstva dokazujejo npr. podatki, da je ostalo zasebnim kmetovalcem 
na področju zadruge Križevci v letu 1965 po plačilu proizvodnih stroškov 
davkov, zavarovalnine in izdatkov za zdravstvenoi zavarovanje za osebno po- 
trošnjo povprečno na člane kmečke družine dinarskega dohodka le 6000 S din 
na mesec. 

Škoda še ni ocenjena. 
Ker gre za pomebno gospodarsko, pa tudi socialno vprašanje, saj je močno 

prizadetih ali četo gospodarsko uničenih tisoče kmečkih družin, menim, da bi 
bilo treba rešiti več načelnih problemov, in sicer: 

1. Menim, da bi v primeru takih katastrof, kot so bile lanske poplave in 
letošnja neurja v občinah Ljutomer, Ormož, Lenart, Maribor-Center, morala 
prevzeti določene obveznosti nasproti prebivalstvu samemu, širša družba in imeti 
za to pokritje v posebnem skladu. Dokler pa takega sklada ni, se bodo pač 
morali najti drugi viri. Zanima me, če pripravlja kakšne ukrepe v tej smeri 
Izvršni svet. 

2. Menim, da bi bilo premalo v takih primerih odpisati oškodovancem le 
davek za II. polletje 1.1., kakor so to v smislu predpisov prakticirali, temveč, 
da bi jim bilo treba nuditi v težki nesreči materialno pomoč v dotacijah, kakor 
tudi v ugodnih posojilih. Nemogoče bi bilo npr. zagovarjati, da ni sredstev za 
oškodovance za nakup življenjskih potrebščin, semen., umetnih gnojil itd., ko 
so pa npr. sredstva za posojila za nakup osebnih avtomobilov. 

3. V nekaterih državah se borijo proti toči s tem, da izstreljujejo v oblake 
posebne riakete in tudi na druge načine. Zanima me, če in v kakšni fazii se 
nahajajo eventualne zadevne študije tudi pri nas, oziroma, kako se namerava 
organizirati obramba pred točo. 

4. Postavlja se vprašanje, zakaj kmetovalci ne zavarujejo posevkov proti 
škodi po toči. Strinjam se s tem, da je to na splošno nemogoče tako dolgo, 
dokler bodo znašali dinarski dohodki za življenjske potrebe le okoli 6000 S din. 
Pač pa menim, da bi bilo treba prilagoditi zastareli sistem zavarovanja novim 
pogojem in spraviti višino tako imenovanih režijskih dodatkov v znosen okvir. 
Zanima me, kako je s korekturo predpisov o zavarovanju proti elementarnim 
nezgodam. 

5. V primeru Ljutomera kakor tudi nekaterih drugih dotiranih občin bodo 
nujno padli dohodki občin, kakor tudi gospodarskih organizacij in to ne samo 
v .letošnjem, temveč tudi v naslednjem letu. Vse to bo imelo težke posledice.. 
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Menim, da Izvršni svet, ki je imel do sedaj polno razumevanje, kar zadeva 
kritje proračunov pasivnih občin, ne bo mogel mimo teh dejstev. 

6. Odprto ostane tudi vprašanje prispevkov za obvezno kmečko zavaro- 
vanje. Kmetovalci bodo smatrali mnoge obveznosti za nujnejše kot pa plačilo 
zdravstvenega zavarovanja. Kako rešiti to vprašanje? 

7. Kakor za vsa ostala področja je veljalo do sedaj tudi za dotirane oziroma 
gospodarsko šibke občine načelo obvezne udeležbe — običajno 50 °/o — npr. za 
rekonstrukcijo cest in nekaj nižja udeležba za regulacijo rek. To bi pomenilo 
v sedanji težki situaciji praktično ustaviti npr. regulacijo Sčavnice, kakor tudi 
nadaljnje odlašanje rekonstrukcije zadnjega odseka ceste Radenci Križevci pri 
Ljutomeru. Kljub temu, da gre za izredno pomembna gospodarska objekta. 

Menim, da bi bilo potrebno zaradi takih katastrof nadaljevati dela, toda 
za določeno dobo brez plačila udeležbe. 

Prosim Izvršni svet, da mi odgovori na navedena načelna, deloma pa tudi 
konkretna vprašanja. 

Slavka Semrov 
poslanika Republiškega zbora 

Ob zaključku šolskega leta v osemletkah ugotavljamo, da je ostalo večje 
število mladine nerazporejene, ker ni našla svojega mesta v šolah druge stopnje 
niti v učenju poklicev. Vzrokov za to je več. Eden od zelo bistvenih za sprejem 
v učenje je dokončana osemletka. Po šolskih statistikah pa je na žalost dosti 
takih, ki obveznega osnovnega šolanja niso dokončali, vendar jim njihova starost 
ne dovoljuje ponavljanja. Po izjavah prosvetnih delavcev jim delajo preglavice 
težji predmeti kot so morda nekateri jeziki, imajo pa drugače veselje za fizično 
delo. Tem učencem, torej ne preostane drugega kot da dokončajo večerno šolo, 
kar je velikokrat vprašljivo, ali pa, da se vključijo v gospodarstvo' kot nekva- 
lificirana delovna sila. 

Po drugi strani pa nekatera podjetja iščejo vajence za manj zahtevne po- 
klice, kot so nia primer tesarji, tapetniki, dimnikarji itd. in jih ne dobijo v 
Sloveniji niti v drugih republikah. Kajti, kdor je uspešno dovršil osemletko, 
se vključi v nadaljnje šolanje ali najde mesto za učenje bolj zahtevnih poklicev. 

Iz navedenih razlogov postavljam naslednje1 poslansko vprašanje. 
Ali je mogoče uskladite republiške predpise s področja osnovnega šolstva 

in vajencev na ta način, da se za manj zahtevne poklice sprejme v učenje 
mladino, ki je dokončala šesti ali sedmi razred osnovne šole? 

Vlado Planine 
poslanec Socialno-zdravstvenega zbora 

Znano je, da imamo v Sloveniji precej otrok, ki so prizadeti na sluhu in 
govoru. Del tako prizadetih otrok se habilitira v Zavodu za usposabljanje slušno 
in govorno prizadete mladine, Ljubljana. Kapacitete zavoda zaostajajo za de- 
janskimi potrebami. Pomanjkanje ustreznih prostorov onemogoča oziroma otež- 
koča izvajanje habilitacije po sodobnejših metodah, kot je na primer metoda 
Buberi-ne. Oddelek zavoda, ki dela po> tej metodi, ima okoli 60 gojencev, raz- 
polaga pa s prostorom v izmeri le 2 X 7 m. 

Resolucija o usmeritvi razvoja SR Slovenije v letu 1966 — ki jo je Skup- 
ščina sprejela dne 15. februarja — daje na področju negospodarskih investicij 
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prednost tudi nadaljevanju gradnje novega zavoda za usposabljanje slušno in 
govorno prizadete mladine v Ljubljani. 

Želim pojasnilo, kakšni ukrepi so bili podvzeti za realizacijo omenjenega 
stališča, da bi zagotovili boljše materialne pogoje za habilitacijo slušno in go- 
vorno prizadete mladine. 

Silva Cer jak 
poslanka Organizacijsko-političnega zbora 

V smislu 102., 103. in 104. člena začasnega poslovnika Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije postavljam Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije naslednje poslansko vprašanje: 

»Kaj je storil republiški sekretariat za notranje zadeve, da se poenostavi 
postopek za izdajo listin za gibanje in prebivanje tujcev v Jugoslaviji in obrazci 
teh listin?« in 

»Zakaj še ni republiški sekretariat za notranje zadeve predpisal obrazec 
za prijavoi, oziroma odjavo začasnega prebivališča in obrazec za knjigo gostov?« 

Na podlagi zakona o gibanju in prebivanju tujcev v Jugoslaviji (Uradni 
list SFRJ št. 13/65) je zvezni sekretar za notranje zadeve izdal pravilnik o 
postopku za izdajanje listin za gibanje in prebivanje tujcev v Jugoslaviji (Uradni 
list SFRJ št. 49/65). Med drugimi določbami tega pravilnika je tudi določba, 
da morajo delovne organizacije izpolnjevati obrazec, ki obsega tri dele, in sicer: 

Prvi del obsega podatke za prijavo. Ta se mora v dveh izvodih poslati čim- 
prej pristojnemu organu za notranje zadeve ali najbližji postaji milice, če 
pristojnega občinskega organa za, notranje zadeve ni v neposredni bližini. 

Drugi del obrazca je potrdilo o opravljeni prijavi. Ta del prejme tujec, biti 
pa mora potrjen od delovne organizacije s pečatom in podpisom. Delovna in 
druga organizacija ali zasebnik, ki je pooblaščen sprejemati na prenočišče tuje 
državljane, mora opozoriti gosta, da naj hrani potrdilo o prijavi in odjavi za- 
časnega prebivališča, ker ga je dolžan pokazati, ko prijavlja novo začasno pre- 
bivališče, oziroma za podaljšanje začasnega prebivališča, kot tudi pri legitimi- 
ranju, če to zahteva pooblaščeni organ za notranje zadeve. 

Tretji del obrazca pa je odjava začasnega prebivališča tujca. Ko tujec 
zapušča začasno prebivališče, mora pooblaščena oseba delovne ali druge orga- 
nizacije oziroma zasebnik izpolniti tudi odjavo tujca, ki je pri njem stanoval. 
To stori stanodajalec tako, da vpiše datum odjave, pritisne pečat in se podpiše 
ter jo pošlje takoj ali pa najkasneje v 12 urah od tujčevega odhoda pristojnemu 
organu za notranje zadeve. 

Na predlog poslovnega združenja gostinskih podjetij v Ljubljani, kot tudi 
na predlog predstavnikov nekaterih ljubljanskih hotelov in glede na obvestilo 
Gospodarske zbornice SR Slovenije in Turistične zveze Slovenije sem dolžna 
opozoriti, da postopek ni racionalen, tujcu pa daje vtis, da je prišel v deželo, 
kjer ga zadolžujejo, da nosi s seboj potrdilo, ki služi za evidenco njegovega 
gibanja našim organom. Uvajanje takih formalnosti ni v skladu z interesi raz- 
voja turizma pri nas, saj smo s sproščenjem mejnih formalnosti odpravili vizume 
za 16 držav, nadaljujemo razgovore za vključevanje v takšne sporazume še z 
drugimi državami in podvzemamo ukrepe, da se čimprej vključimo v medna- 
rodni razvoj turizma v svetu. Ta pravilnik, o katerem sprašujem, pa ovira te 
napore. Tu je potrebno zlasti poudariti, da takega načina kontrole nad gibanjem 
tujca nimajo ostale države, ki se ukvarjajo s turizmom. 
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Problem je postal aktualen sedaj, ker se je od delovnih organizacijski se 
ukvarjajo s prenočevanjem, pričelo zahtevati dosledno Spoštovanje določb pra- 
vilnika. Od tujca, ki ponavadi v slojih potnih listinah nima številnih podatkov, 
ki jih obsega obrazec »prijava začasnega prebivališča«, se zahteva dodatna po- 
jasnila, tako npr.: »kraj in datum prihoda čez mejo-*, »prebivanje dovoljeno do«, 
»prejšinje prijavljeno začasno prebivališče«, »sedanje začasno prebivališče« itd. 
To vzbuja pri tujcu nelagodnost, vtis, da je spremljan, sami tuji gostje pa se 
v recepcijah delovnih organizacij začudijo, ko jih sprašujejo po teh podatkih. 
Z izpisovanjem potrdila o prijavi (ki se do sedaj ni izpolnjevalo, oziroma izro- 
čala tujcu) se poveča administrativno delo v reoepcijski službi, tako bo npr. moral 
hotel Union, nastaviti v recepcijski službi še dva uslužbenca, enako hotel Lev, 
hotel Tuirist pa enega, kajti recepcijska služba mora gostu, ki običajno samo 
prenočuje preko noči, pripraviti potrdilo o prijavi, oziroma odjavi začasnega 
prebivališča, to pa bo zlasti kritično', kadar gostje prihajajo v poznih nočnih 
urah in zgodaj odhajajo. 

Po določbah pravilnika o' postopku za izdajanje listin za gibanje in pre- 
bivanje tujcev (člen 76/2) mora občinski organ za notranje zadeve, oziroma enota 
milice, potrditi prijavo o začasnem prebivališču, ki jo prejme tujec. To zahtevo 
v praksi ne bo mogoče v celoti izvajati, ker v nočnem času (tujci, ki samo preno- 
čujejo) ni mogoče oskrbeti overitve potrdila občinskega organa za notranje za- 
deve ali od enote milioe zato, 

— ker nima uslužbenca, ki bi v nočnih urah opravljal to delo, 
— ker je sedež občinskega organa za notranje zadeve oziroma enote milice 

preveč oddaljen od hotela, 
— ker v posameznih krajih, kjer so hoteli, sploh ni pristojnih organov za 

potrjevanje prijav. 
Še bolj kritičen pa bo primer pri tistih tujcih, ki ne stanujejo pri delovni 

organizaciji niti pri posamezniku ali zasebnem stanodajalcu, temveč prebivajo 
v šotorih ali karavanigih in prispejo v organiziran kamp ah hotel šele po 2 
oziroma 3 dneh potovanja. 

Ti namreč morajo po določbah pravilnika (člen 76/3) sami iskati potrdilo 
o odjavi začasnega prebivališča pri organu za notranje zadeve, oziromai po- 
staji milice. 

Ker predpisi o obvezni predložitvi potrdila o prijavi, oziroma odjavi za- 
časnega prebivališča niso znani tujcem, bodo morale recepcijske službe vsakega 
tujca posebej opozoriti, da ne bo izgubil izdanega potrdila ter na gostovo željo 
tudi pojasniti, zakaj mora hraniti potrdilo. Tujcem, ki pa ne bodo prebivali pri 
delovni in drugi organizaciji ah pri zasebniku, pa te določbe ne bodo znane. 

Predstavniki delovnih organizacij hotelov na področju občine Ljubljana- 
Center so me obvestili, in tudi sama sem videla, da obrazec »prijava začasnega 
prebivališča«, oziroma »sporočilo o odjavi začasnega prebivališča« ter »potrdilo 
o prijavi, oziroma odjavi začasnega prebivališča« ni racionalno, saj ga je mogoče, 
ne glede na vsebinske spremembe, poenostaviti že s tem, da se uvede kopirni 
sistem, kar je že storila SR Hrvatska. S to poenostavitvijo bi odpadlo tudi 
trikratno pisanje istih vprašanj, oziroma odgovorov v isti obrazec. 

Ker sta Gospodarska zbornica SR Slovenije in Turistična zveza Slovenije 
dah konkreten predlog za spremembo pravilnika o postopku za izdajanje listin 
za gibanje in prebivanje tujcev v Jugoslaviji, v katerem naj se upošteva položaj 
Slovenije, ki ga ima v turizmu — predvsem tranzitnem — in ker še ni predpisan 
poenostavljen postopek za prijavo, oziroma odjavo začasnega prebivališča in 
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obrazec za knjigo, gostov, čeprav je zakon, ki ga je sprejela naša Skupščina, 
pričel veljati že 1. 1. .1-96.6, vas prašim tovariš predsednik, da posredujete moje 
vprašanje Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije s prošnjo, da mi odgovori 
na prihodnji seji Organizacijsko-političnega zbora. 

PREDLOG SKLEPA 
o smernicah družbeno-gospodarske politike, ki mora biti izražena v planu 

družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v obdobju do leta 1970 

Skupščina SR Slovenije je na seji Republiškega zbora dne 23. junija 1966 
in na seji Gospodarskega zbora dne 30. junija 1966 razpravljala o osnovnih 
načelih in smernicah za družbenogospodarski razvoj SR Slovenije v obdobju 
do leta 1970 ter pri tem 

ugotovila : 

1. da je za razvoj SR Slovenije, zlasti do gospodarske reforme, na vseh pod- 
ročjih družbene dejavnosti značilen pretežno ekstenzivni način gospodarjenja. 
Problemi, ki; iz tega izvirajo, se kažejo v prepočasnem povečevanju produk- 
tivnosti dela v preteklem obdobju in podrejenem pomenu produktivnosti dela 
pri rasti družbenega, proizvoda, v prevelikem obsegu in neustrezni strukturi 
investicij, ki niso bile vedno najbolj učinkovite, v hitrem povečanju števila 
zaposlenih in to na ekonomsko mnogokrat ne najbolj utemeljenih delovnih 
mestih, v zaprtosti trga in prepočasnem vključevanju v mednarodno delitev 
dela, v neusklajenem razvoju družbenih služb s potrebami družbenega razvoja 
in materialnimi možnostmi ter v omejenem delovanju ekonomskih zakonitosti; 

2. da je osnovni cilj družbenoekonomskega razvoja v naslednjem obdobju 
doseči optimalno^ rast in na tej osnovi dvig življenjskega standarda. To naj bi 
dosegli v prvi vrsti z bolj smotrnim in intenzivnejšim izkoriščanjem vseh virov 
proizvodnje in s prilagajanjem družbenega razvoja pogojem, ki so bih spre- 
menjeni z gospodarsko reformo; 

3. da je družbeni plan za naslednje obdobje eden od najpomembnejših čini- 
teljev reforme in osnova, za ukrepe pri izvajanju dolgoročne politike razvoja 
na posameznem področju. 

Dolgoročni plan razvoja posameznih področij mora biti zasnovan na jasnih 
ciljih in konceptih vloge, ki jo ima posamezno področje v sklopu celotnega 
družbenoekonomskega razvoja. 

Na osnovi .teh ugotovitev je na podlagi 7. alinee 135. člena ter v zvezi s 
prvim odstavkom 34. člena ustave SR Slovenije sprejela Skupščina SR Slovenije 

sklep 

o smernicah družbeno-gospodarske politike, ki mora biti izražena v planu druž- 
benoekonomskega razvoja SR Slovenije v obdobju do leta 1970. 

1. Da bi dosegel osnovni cilj družbenoekonomskega razvoja v naslednjem 
obdobju, je potrebno preiti od ekstenzivnega k intenzivnemu načinu gospo- 
darjenja, za kar je v SR Sloveniji treba zlasti: 
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— celotno gospodarstvo odločno usmeriti v modernizacijo, da bi se na ta 
način moglo uspešno vključevati v mednarodno menjavo; 

— uskladiti proizvodnjo energije s potrebami potrošnje in odpraviti za- 
ostajanje v prometu; 

— čimbolj povezati dejavnosti družbenih služb s cilji in napori gospo- 
darstva. uskladiti njihov razvoj s potrebami družbe in gospodarstva ter jim pri 
tem zagotoviti čim večjo finančno stabilnost. V okviru te naloge velja posebna 
pozornost ustreznemu izobraževanju kadrov ter učinkovitejšemu razvoju in 
vključevanju raziskovalne dejavnosti v proizvodnjo. 

Eden izmed temeljnih pogojev za realizacijo teh nalog je ustvarjanje čim 
večjega dohodka v gospodarstvu in takšen razvoj samoupravnih odnosov na vseh 
področjih družbene dejavnosti, ki v pogojih družbene lastnine zagotavlja stalno 
rast produktivnosti dela in učinkovitosti v družbenem merilu. Ker so rešitve 
teh vprašanj v veliki meri odvisne tudi od ustreznosti gospodarskega sistema, 
bo SR Slovenija v okviru federacije sodelovala pri naporih, da se gospodarski 
sistem čimbolj prilagodi tako postavljenim gospodarskim ciljem. 

Družbeni plan za obdobje do leta 1970 mora realno oceniti, v kakšni meri 
bodo realizirani ti cilji do leta 1970. 

2. Plan naj čimbolj realno oceni možnosti družbenoekonomskega razvoja 
v prihodnjem obdobju na osnovi vseh činiteljev, ki lahko vplivajo na ta razvoj. 

Na osnovi tako ocenjenega razvoja naj plan jasno določi področja, na katetra 
bo s svojimi ukrepi in sredstvi vplivala SR Slovenija.. 

3. V planu mora biti ocenjeno, kako bodo posamezni dosežki in ukrepi v 
tem planskem obdobju vplivali na razvoj v obdobju po letu 1970, in izraženo, 
kaj je treba v tem obdobju ukreniti na področju gospodarstva in družbenih 
služb glede na pričakovani oziroma zaželeni razvoj v obdobju po letu 1970. 

4. Politika, ki jo bo SR Slovenija vodila na področju gospodarstva v na- 
slednjem obdobju, bo slonela na naslednjih načelih: 

a) Zaradi tega, ker imajo nekatere gospodarske dejavnosti poseben pomen 
za razvoj celotnega gospodarstva in ker po svoji funkciji ustvarjajo splošne 
pogoje za razvoj vseh drugih dejavnosti, bo SR Slovenija posebej podpirala 
njihov razvoj. To velja zlasti ze energetiko, železniški promet in cestno gospo- 
darstvo. Svoje investicije na tem področju bo SR Slovenija izvajala na osnovi 
kompleksne dolgoročne energetske bilance in bilance prometnih tokov. 

b) Posebno politiko v pogledu ostvarjenja pogojev za hitrejši razvoj bo SR 
Slovenija vodila tudi pri tistih, za celotno gospodarstvo pomembnih gospodarskih 
dejavnostih, ki se sicer lahko ustrezno razvijajo brez posebne družbene inter- 
vencije, pa se zaradi nekaterih objektivnih pogojev ah razlogov gospodarske 
politike v preteklosti še vse prepočasi razvijajo. To velja zlasti za turizem, 
storitvene dejavnosti, kmetijstvo, gozdarstvo, stanovanjsko, komunalno in vodno 
gospodarstvo. 

c) Za ostala gospodarska področja pa bo treba izdelati ustrezne analize, ki 
naj pokažejo^, katere gospodarske dejavnosti imajo v SR Sloveniji največje 
možnosti za uspešno gospodarjenje in jih bo zato kazalo v bodoče podpirati. 

č) Pri predvidenih intervencijah na posameznih področjih gospodarstva 
morajo biti v planu upoštevana temeljna načela in smernice, ki jih je za razvoj 
nekaterih področij že sprejela Skupščina SR Slovenije v svojih resolucijah in 
stališčih. 



Priloge 347 

5. Na usmerjanje gospodarstva bo SR Slovenija vplivala z ukrepi, ki so 
v njeni pristojnosti, in s sredstvi, s katerimi bo v tem obdobju razpolagala ter 
na katerih zbiranje bo lahko vplivala^ 

6. Da se doseže čimbolj smotrna zaposlitev razpoložljive delovne sile, naj 
plan predvidi ukrepe za izvajanje take politike razvoja na posameznih področjih, 
na katere lahko vpliva SR Slovenija, da bo našlo zaposlitev, na ekonomsko ute- 
meljenih delovnih mestih, čim večje število delovnih ljudi. 

Še naprej je treba podpirati prizadevanje za tako delitev osebnega dohodka., 
ki bo samo po sebi vplivalo na izboljšanje kvalifikacijske strukture zaposlenih 
in na najbolj racionalno zaposlitev delovne sile. 

7. Republika ima močno usmerjevalno vlogo in veliko odgovornost za razvoj 
družbenih služb. 

Ker je bil dosedanji razvoj družbenih služb ekstenziven, je treba v planu 
predvideti kot osrednjo nalogo, da se izdelajo za posamezna področja takšni 
koncepti bodočega razvoja, ki bodo zagotavljali optimalno učinkovitost. 

Pri izdelavi takih konceptov morajo priti do izraza: 
— odločujoče sodelovanje gospodarstva in drugih koristnikov posameznih 

družbenih služb; 
— usklajenost razvoja posameznih vrst družbenih služb s potrebami in ma- 

terialnimi možnostmi gospodarstva ter tak sistem organizacije in financiranja 
teh dejavnosti, da bodo v čim večji meri zadovoljevale družbene potrebe ob 
najbolj racionalni potrošnji sredstev; 

— stabilen način financiranja teh dejavnosti, da bo tako zagotovljen njihov 
kontinuiran razvoj; 

— učinkovit razvoj samoupravljanja. 
8. V srednjeročnem planu mora priti do izraza velika odgovornost SR Slo- 

venije na področju splošne potrošnje, kar zlasti velja za proračunsko potrošnjo 
in potrošnjo sredstev socialnega zavarovanja. V ta namen je treba: 

— še pred sprejemom srednjeročnega plana razčistiti vse obveznosti SR 
Slovenije in na tej osnovi izdelati podroben sanacijski načrt, v samem planu 
pa računati z materialnimi okviri za njegovo čimprejšnjo izvedbo. Pri tem mora 
biti ob planu prikazana utemeljena in realno izdelana bilanca razpoložljivih 
sredstev; 

— v planu mora priti do izraza taka politika oblikovanja in razporejanja 
razpoložljivih sredstev splošne potrošnje, da bo v okviru materialnih možnosti 
omogočala racionalen razvoj vseh oblik splošne potrošnje, hkrati pa ugodno 
vplivala na razvoj proizvajalnih sil. 

9. V srednjeročnem planu mora biti predviden tudi način učinkovitega 
spremljanja njegove realizacije. 

Št.: 30-28/66 
Ljubljana, 3. 6. 1966 
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* POROČILO 
o delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v letu 1965 

Izvršni svet je v letu 1965 osredotočil svoje delo predvsem na pripravljanje 
reforme in na skrb za dosledno uveljavljanje reformnih načel in ukrepov v 
gospodarstvu republike, prav tako pa pojmujoč reformo ne le kot gospodarsko, 
temveč kot splošno družbeno — na vseh drugih področjih družbenega dela. 
Spremljal in proučeval je gospodarske in družbene pojave v zvezi z reformo 
in je v skladu z njenimi načeli sodeloval tako pri reševanju prehodnih težav 
in neusklajenosti kot pri pripravljanju novih ukrepov. 

Izvršni svet je pri uresničevanju smernic Skupščine SRS in pri izvrševanju 
njenih pobud bolj kot poprej pritegoval k svojemu delu, zlasti k delu odborov, 
tudi strokovnjake in javne delavce izven republiške uprave — med drugim je 
V tem letu začel delovati pri IS ekonomski svet kot posvetovalni kolegij stro- 
kovnjakov — in povezoval svoje delo z družbeno- poli ti čnimi organizacijami, 
zbornico, banko in nekaterimi drugimi organizacijami. Zlasti preko svojih od- 
borov je IS tesno sodeloval z drugimi organi Skupščine SRS. Razvijalo se je 
rednoi sodelovanje med Izvršnim svetom in občinami ter mestnima svetoma, po 
drugi strani pa sodelovanje z izvršnimi sveti in drugimi organi ostalih republik. 

V letu 1965 se je zamenjala polovica članov Izvršnega sveta, organizacija 
in delo IS pa sta se spremenila zlasti s tem, da so se spremenila delovna pod- 
ročja odborov in da so odbori postali manj toga in bolj odprta delovna telesa, 
ki ne morejo več sprejemati obveznih sklepov. Jasneje so bili tudi urejeni 
odnosi Izvršnega sveta do republiških upravnih organov. 

Z ukrepi ob koncu leta 1964 niso1 bile odstranjene motnje v gospodarskem 
razvoju; nestabilnost našega gospodarstva se je nadaljevala, med drugim tudi 
zaradi nedograjenosti in pomanjkljivosti gospodarskega sistema. Zaradi takih 
gibanj so bili v začetku leta 1965 v federaciji sprejeti novi ukrepi, med katerimi 
so najpomembnejši zamrznjenje cen in ukrepi za zmanjšanje vseh vrst po- 
trošnje. S tem naj bi dosegli ustrezne pogoje za uvedbo gospodarske reforme. 
Hkrati so se- pripravljale spremembe posebno na naslednjih pomembnejših pod- 
ročjih gospodarskega sistema: uskladitev sistema razširjene reprodukcije s pro- 
izvodnimi odnosi na podlagi družbenega samoupravljanja, razvijanje sistema 
ekonomskih cen ter ustvarjanje pogojev za večje uveljavljanje ekonomskih 
zakonitosti na domačem trgu, vključevanje v mednarodno menjavo, kreditno- 
monetarna politika in vloga bank itd. Vse navedene spremembe naj bi hkrati 
prinesle širše vključevanje delovnih skupnosti v celotni kompleks gospodar- 
jenja, pogoj za večjo materialno osnovo delovnih organizacij, večjo odgovornost 
in interes neposrednih proizvajalcev za. intenzivnejše gospodarjenje, na podlagi 
njega pa porast življenjske ravni in izboljševanje pogojev dela. 

V skladu s tem je Izvršni svet intenzivno spremljal in analiziral gospodarska 
gibanja pred gospodarsko reformo in aktivno sodeloval pri pripravi reformnih 
ukrepov. Analiza o gibanju gospodarstva v prvih treh mesecih 1965 in analiza 
o izpolnjevanju smernic in nalog družbenega plana SR Slovenije za prvo pol- 
letje sta že pokazali nekatere pozitivne rezultate omenjenih ukrepov: občutno 
se je povečal izvoz, zmanjšala se je investicijska potrošnja, nesorazmerja v 
blagovno-denarnih odnosih so se začele zmanjševati, hitreje se je povečevala 
produktivnost dela ob zmanjšanem zaposlovanju, umirilo se je naraščanje 
osebnih dohodkov itd. Analiza je opozorila tudi na nekatere probleme v zvezi 
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s. kreditiranjem obratnih sredstev in tudi že. na nekatere negativne posledice 
zamrznjen ja cen. 

Pri pripravi ukrepov gospodarske reforme v Jugoslaviji so sodelovali tudi 
predstavniki Izvršnega sveta in drugih republiških organov. Izvršni svet SR Slo- 
venije je imenoval tudi posebno začasno komisijo, ki je — sicer v zelo kratkih 
časovnih rokih — proučevala gradivo za izvajanje gospodarske reforme ter pri- 
pravila pripombe in predloge. Organiziranih je bilo več razprav in posvetovanj 
s predstavniki družbeno-političnih skupnosti, strokovnih društev, upravnih or- 
ganov itd. z namenom, da se vsi ustrezni faktorji pripravijo na izvajanje gospo- 
darske reforme, kakor tudi na probleme, ki bodo nastopili za slovensko gospo- 
darstvo in za družbene službe ob izvajanju teh ukrepov. 

Po uvedbi gospodarske reforme je bila izdelana informacija o gibanju 
gospodarstva in o nekaterih ugotovitvah v zvezi z izvajanjem gospodarske re- 
forme. Namen te informacije je bil, da prikaže osnovna gibanja in probleme, 
ki se pojavljajo pri izvajanju reformnih ukrepov. Izvršni svet je zavzel stališče, 
da je treba; rast cen odločno zadrževati in da je mogoče dovoliti zvišanje cen 
osnovnim živilskim proizvodom le tedaj, če je to v skladu s predvidevanji 
gospodarske reforme. V načelu pa se je Izvršni svet zavzemal za to, da se per- 
spektivno ne skuša zagotavljati stabilnost trga z administrativnim urejanjem 
politike cen in tržišča, temveč da se predvsem ustvarjajo ekonomski pogoji za 
doseganje stabilnosti na trgu. Ti pogoji pa, so predvsem ustrezen obseg in struk- 
tura domače proizvodnje iin uvoza ter ukrepi za zboljšanje organizacije tržišča, 
kot je rekonstrukcija in modernizacija trgovske mreže, odprava monopola ter 
večja konkurenčnost in podobno. V okviru takih pogojev pa naj bi se hitreje 
sproščale cene predvsem na tistih področjih, ki niso neposredno zvezane z 
osnovnim življenjskim standardom, prebivalstva in kjer se že kaže določena 
preskrbljenost tržišča. S sproščanjem cen naj bi odpravili anomalije, ki še ob- 
stoje v medsebojnih odnosih cen na posameznih področjih, zlasti pa v odnosih 
cen pri različnih proizvajalcih, ki proizvajajo isti proizvod, in omogočil večje 
uveljavljanje in vpliv tržišča na cene, sortiment in kakovost izdelkov. 

Prav tako je bila dana posebna pozornost procesu usklajevanja osebnih 
dohodkov s povečanjem življenjskih stroškov, ki naj bi temeljilo na doseženih 
uspehih v gospodarjenju. Pri sprotnem spremljanju tega procesa-je IS nastopal 
zoper poviševanje osebnih, dohodkov,, ki ne bi imelo kritja v povečani produk- 
tivnosti in poslovnem uspehu delovnih organizacij; spodbujal je k reviziji 
sistemov delitve osebnih dohodkov kot enega od temeljnih vprašanj pri uveljav- 
ljanju samoupravljanja, stimula ti vnosti in zdravih notranjih odnosov; opozarjal 
pa je tudi na neutemeljenost zadrževanja osebnih dohodkov, kadar je to zgolj 
rezultat nezaupanja ah nerazumevanja položaja in ki prinaša destimulacijo, 
s tem pa materialno in politično škodo. 

V skladu s smernicami Skupščine je Izvršni svet posvečal posebno pozornost 
vprašanju, kako zagotoviti tak razvoj družbenih služb, ki bo ustrezal rasti go- 
spodarstva. Po reformnih ukrepih, ki sicer ne morejo pomeniti siromašenja 
dejavnosti družbenih služb, pa so se na teh področjih jasneje pokazali nekateri 
problemi, ki so se zaostrovali že v prejšnjem obdobju. Najpomembnejši je 
problem šolstva, zlasti strokovnega. Nekatere neurejenosti v sistemu financiranja 
pa tudi v dejavnosti družbenih služb in naraščajoče potrebe družbe po teh 
dejavnostih so terjale v letu 1965 poudarjeno skrb vseh družbeno-političnih 
skupnosti. 
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V zvezi s proučevanjem osnovnih problemov v gospodarstvu, ki so jih po- 
vzročili reformni ukrepi, je bila nakazana vrsta vprašanj, ki zahtevajo ustrezne 
proučitve in razširitve, kot so: oskrba z reprodukcijskim materialom, vezava 
uvoza z izvozom ter devizni režim; nesortiranost zalog, ki otežuje normalen razvoj 
in realizacijo proizvodnje ter veže velika obratna sredstva in zmanjšuje lik- 
vidnost gospodarskih organizacij; nedovršenost investicij oz. ustavitev nekaterih 
investicij; organizacija bančnega sistema; izdelava razvojnih programov itd. — 
Zato so bile na pobudo Izvršnega sveta izdelane posamezne parcialne analize 
kot npr. o vzrokih zmanjšane dinamike industrijske proizvodnje, o financiranju 
investicij, sklepanju pogodb za izvoz v povezavi z izpopolnitvijo deviznega re- 
žima, o problemih energetike, kreditiranja obratnih siredstev, organizaciji bančne 
mreže itd. 

Na področju proučevanja sistema financiranja razširjene reprodukcije se 
je Izvršni svet zavzemal predvsem za to, da se v čim večji meri uveljavijo 
možnosti za mobilnost sredstev ter da se financiranje razširjene reprodukcije 
vrši predvsem na osnovi neposrednih dogovorov med delovnimi organizacijami 
in bankami ter da se na tem področju v kar največji meri odpravijo vsi eta- 
tistični vplivi. V tem smislu naj bi v nadaljnjem razvoju bančnega sistema 
odpravili sleherni vpliv države na poslovanje bank ter vse privilegije, ki so 
jih doslej imele banke, tako da bi se ustvarili pogoji za razvoj bančnega sistema 
na dejanski poslovni osnovi. 

Na področju investicijske potrošnje je Izvršni svet uveljavljal načelo, da 
investicije ne smejo prekoračiti obsega iz leta 1964 in da se morajo sredstva 
bolj usmerjati v trajna obratna sredstva. Še v začetku leta 1965 se je namreč 
med gospodarskimi organizacijami in poslovnimi bankami kazala težnja, da se 
obratna sredstva zagotavljajo izven proizvodnje, s kreditiranjem, zato pa je bila 
nesorazmerno visoka stopnja vlaganj v osnovna sredstva. 

Ukrepi zoper take težnje, sprejeti v prvi četrtini leta, so usmerjali delovne 
organizacije k ustvarjanju lastnih trajnih obratnih sredstev kot instrumenta 
trajne samostojne poslovne politike. 

K večji skladnosti gibanja potrošnje in proizvodnje pa so prispevali tudi 
ukrepi na področju kratkoročne kreditne politike, s katerimi se je zaprl eden 
od poglavitnih virov inflacijskega financiranja. Osnovna usmeritev investiranja, 
zagotovljena že v zvezi z razpisom 15 % obveznega posojila in z anuitetami 
odpravljenega republiškega investicijskega sklada, ki so bila usmerjena v re- 
ševanje energetske osnove in v hitrejši razvoj osnovnega šolstva, je bila s 
sprejetimi kreditno-monetarnimi ukrepi za omejevanje potrošnje dopolnjena 
tudi z večjo zahtevnostjo pri izbiri objektov, ki so splošnega pomena za razvoj 
gospodarstva v naši republiki. Za vse ostale investicijske objekte so ukrepi 
prinesli načelo prioritete za tisto proizvodnjo, ki kaže dobre izvozne rezultate 
in ki se pri tem intenzivno razvija. 

Izvršni svet je izčrpneje proučeval problematiko zunanje trgovine in de- 
viznega režima. Večkrat je bila s te plati obravnavana problematika izvoza, 
retencijskih kvot, formiranja deviznih računov itd. Na podlagi teh obravnav 
so predstavniki Izvršnega sveta posredovali zveznim organom predloge za izpo- 
polnitev predpisov o zunanji trgovini in deviznega režima. 

V skladu z napori za nadaljnjo krepitev vloge poslovnosti bank in na 
podlagi temeljnega zakona o bankah je bila obravnavana organizacija bančne 
mreže v Sloveniji. S tem v zvezi so bile izdelane ustrezne analize in predlogi 
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ter organizirana razprava o tem vprašanju. Pri organizaciji bančne mreže je 
bilo predvsem širše obravnavano vprašanje pimernosti nadaljnje zaostritve cen- 
zusa pri ustanavljanju bank v republiškem merilu. Poleg tega je bil sprejet 
predlog zakona o preimenovanju Splošne gospodarske banke v Ljubljani v in- 
vesticijsko banko, ter ustanovitev Sveta bank v SR Sloveniji. Poleg obravna- 
vanja organizacije bančne mreže je bila obravnavana tudi informacija o reor- 
ganizaciji mreže SDK v Sloveniji. Pri tem je bila dana podpora naporom Službe 
družbenega knjigovodstva za nenehno racionaliziranje in izboljševanje poslo- 
vanja te službe, tako da bi s čimmanjšo obremenitvijo delovnih organizacij 
čimbolj učinkovito zajemala potrebne podatke. 

Izvajanje temeljnega zakona o elektrogospodarstvu je zahtevalo proučitev 
reorganizacije elektrogospodarstva v Sloveniji. V zvezi s tem so bile izdelane 
analize in predlogi za boljšo organizacijo poslovanja in za večji vpliv organov 
upravljanja pri oblikovanju poslovne politike elektrogospodarskih podjetij. 
Izvršni svet je obravnaval tudi problematiko izgradnje energetskih objektov 
za izboljšanje naše energetske bilance in še posebej vprašanje primernosti in 
možnosti nadaljnje gradnje Energo-kemičnega kombinata v Velenju. 

Uvajanje 42-urnega delovnega tedna in problemi zaposlovanja so bih 
predmet večkratnih proučevanj v letu 1965. Med drugim se je začela reorga- 
nizacija služb zaposlovanja, da bi te službe dosegle racionalno in hitrejše po- 
sredovanje pri zaposlovanju. 

Poleg zakona o gozdovih, ki naj zagotovi bolj smotrna vlaganja in gospo- 
darjenje tudi v zasebnih gozdovih, so bih sprejeti še pripadajoči izvršilni pred- 
pisi, ki urejajo problem biološke amortizacije v gozdovih, cen lesa na panju, 
ter določajo gozdnogospodarska območja. S tem v zvezi je bilo sprejeto načelo, 
da v gozdnogospodarskem območju lahko smotrno gospodari le ena gozdno- 
gospodarska ali njej podobna organizacija. 

Na podlagi ukrepov reforme je nastala tudi potreba po radikalnejših re- 
šitvah gospodarnosti naših železnic. V zvezi s tem je nastopilo vprašanje nadalj- 
njega obstoja nekaterih nerentabilnih prog, regresiranja prevozov, kakor tudi 
modernizacije železniškega prometa. Na podlagi daljših razprav in posvetov s 
predstavniki družbeno-političnih skupnosti in ostalimi faktorji je bilo konec 
leta 1965 dano soglasje Združenemu železniškemu transportnemu podjetju Ljub- 
ljana, da ukine nekatere nerentabilne proge. Regresiranje prevoza dijakov in 
študentov pa je bilo do konca šolskega leta 65/66 rešeno s sredstvi zveze, vendar 
pa bo v letu 1966 potrebno čimprej v okviru republike najti trajnejšo rešitev 
tega vprašanja. 

Omejitev investicijske potrošnje in drugi gospodarski ukrepi so povzročili 
v letu 1965 tudi zmanjšanje sredstev za oskrbovanje in gradnjo cest. Zaradi tega 
ni bilo mogoče nadaljevati gradnje zasavske ceste, kot je bilo sprva predvideno; 
nadaljevala se je gradnja gorenjske avto ceste, vendar cesta zaradi zamude izva- 
jalcev ni bila dograjena v tem letu. Z zagotovljenimi sredstvi iz posebnih virov 
pa so bile v dobršni meri odpravljene posledice elementarnih poškodb. Vsaj 
delno se je tudi izboljšalo stanje cest, saj je bilo urejenih 30 km in obnovljenih 
104 km ceste. Načelno vprašanje o ustreznejšem sistemu financiranja gradnje 
in oskrbovanja cest pa v letu 1965 še ni bilo urejeno. 

V teku 1965. leta je nastopil problem, kako sanirati škode po poplavah, ki 
so bile v letu 1964 in 1965. Izdelan je bil predlog za uporabo sredstev, ki so 
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bila formirana v ta namen na podlagi uvedbe 2 % prometnega davka na drobno 
za odpravo škod, povzročenih s poplavami. 

Izvršni svet je proučeval priprave za zimsko turistično sezono 1965/66. Pri 
tem je bila zlasti naglašena potreba po- čimbolj intenzivnem vključevanju v 
mednarodni turizem, povezovanju aktraktivnih športnih prireditev z zimsko 
turistično' sezono ter usmeritvi investicij v zimsko turistične objekte v krajih, 
ki so si že pridobili sloves oz. značaj zimsko turističnih centrov. ; 

Preskrba tržišča in gibanje cen je bil večkrat predmet obravnave Tako so 
tekle razprave o realnosti in pravilnem določanju marž v trgovini z živih na 
drobno, o oblikovanju cen testeninam, o cenah mesa in proizvodnje perutnine, 
premijah za proizvodnjo mleka ter o skladih rizika pri družbeno-pohtičnih 
skupnostih. IS si je z drugimi pristojnimi organi prizadeval, da bi se preskrba 
tržišča izboljšala ob zavarovanju cen, ki jih je nakazala gospodarska reforma, 
ter da bi skladi rizika v večji meri izpolnili svojo vlogo. V zvezi s tem je bila 
obravnavana organizacija in dejavnost Zavoda SRS za rezerve. 

Obravnavana je bila dejavnost in orgnizacija republiških inšpekcijskih 
služb. Izvršni svet je sklenil, da se obstoječa organizacija inšpekcijskih služb 
prouči ter izdelajo ustrezni predlogi za organizacijo teh služb, za. njihovo 
boljše delovanje in boljše delovne metode v skladu z nameni in potrebami go- 
spodarske reforme. Posebej je bila obravnavana dejavnost Rudarskega inšpek- 
torata SRS in ukrepov, s katerimi bi preprečevali oziroma zmanjševali število 
nesreč v rudnikih. 

V preteklem letu je Zvezna skupščina sprejela resolucijo o nadaljnjem raz- 
voju sistema stanovanjskega gospodarstva in v skladu z njenimi načeli zakone 
o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, o izločanju sredstev 
za stanovanjsko izgradnjo in o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, ki 
uvajajo na, področje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva pomembne 
spremembe. 

Sistem financiranja, stanovanjske graditve in komunalnega urejanja mestnih 
zemljišč ter sistem gospodarjenja in upravljanja s stanovanjskimi hišami v druž- 
beni lastnini temelji sedaj na novih izhodiščih, zato je Izvršni svet s posebno 
pozornostjo in v stalnem stiku z občinskimi skupščinami spremljal in obrav- 
naval problematiko uveljavljanja omenjenih aktov. Pripravljal in obravnaval 
je tudi predloge nekaterih ustreznih republiških zakonskih predpisov. Repu- 
bliška skupščina je že sprejela zakon o pravicah in dolžnostih stanovalcev pri 
upravljanju stanovanjskih hiš, s katerim so podrobneje opredeljene pravice 
stanovalcev pri neposrednem upravljanju stanovanjskih hiš in način udeležbe 
pri gospodarjenju s stanovanjskim fondom v družbeni lastnini. 

Izvršni svet se je intenzivno vključeval v razprave o zveznih tezah za nov 
sistem planiranja ter dal vrsto predlogov in pobud, ki so bile v končni redakciji 
tudi upoštevane. Osnovni problem, ki je na tem področju ostal odprt, pa je 
nepopolno opredeljena vloga posameznih družbeno-političnih skupnosti v usmer- 
janju razvoja. V tem pogledu je še zlasti pomanjkljivo obdelana vloga republike 
in komune, ki bi mogli in morah imeti odločilnejši vpliv in možnosti pri usmer- 
janju razvoja posameznih dejavnosti na svojem področju. 

Vzporedno s tem je Izvršni svet obravnaval tudi posamezne elaborate o 
srednjeročnem planu razvoja Jugoslavije do leta 1970 in posredoval o tem 
svoja mnenja ustreznim zveznim organom. Pri tem se je zlasti zavzemal za to, 
da bi bil srednjeročni plan čimbolj usklajen s sprejetimi načeli gospodarskega 
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sistema ter da bi v čim večji meri odražal in omogočal načela dolgoročne 
politike, ki smo si jo zastavili na tem področju. Izvršni svet je pri tem. zlasti 
ugotovil, da je kljub bistvenemu napredku, ki je bil dosežen v vsebinskem 
in v metodološkem pomenu zvezni srednjeročni plan še vedno pod vplivom do 
sedaj sprejetih obveznosti, pri čemer se kot izrazit problem ugotavljajo težnje 
po nadaljevanju izgradnje vseh začetih objektov. 

Pomembno področje dela Izvršnega sveta so bile priprave in razprave o 
izdelavi srednjeročnega plana SR Slovenije. Gradivo in študije, ki so- bile izde- 
lane predhodno za izdelavo 7-letnega plana, je bilo potrebno predelati na. 5-letno 
obdobje, obenem pa izvršiti tudi spremembe, ki so jih zahtevali ukrepi gospo- 
darske reforme in ukrepi za, stabilizacijo tržišča ter spremembe v gospodarskem 
sistemu. 

Izvršni svet je obravnaval tudi analize rezultatov gospodarskih gibanj v 
letu 1965 ter možnosti razvoja v letu 1966, o katerih je razpravljala tudi Skup- 
ščina SR Slovenije. Na podlagi take analize je bila v Skupščini sprejeta reso- 
lucija o pogojih in možnostih razvoja SR Slovenije v letu 1966, katera nakazuje 
osnovne ukrepe za realizacijo postavi jenih ciljev. 

S tem se je vloga letnega plana bistveno! spremenila v tem. smislu, da, je 
dosedanji letni plan zamenjala solidna analiza o problemih in pogojih razvoja 
v preteklem letu z, oceno možnosti in pogojev razvoja v naslednjem letu. To 
ne pomeni odstopanja od planiranja, temveč prilogoditev plana stvarnim po- 
gojem razvoja v gospodarstvu in drugih družbenih dejavnostih. Dosedanje iz- 
kušnje so namreč pokazale, da se družbeni razvoj lahko usmerja le s srednje- 
ročnim planom, letni plan pa je potemtakem samo oblika analize realizacije 
plana ter ukrepov, ki so- potrebni, da bi se srednjeročni plan čimbolj skladno 
izvajal. Pomen srednjeročnega plana postaja ob pogojih večjega uveljavljanja 
delovnih kolektivov v družbenem razvoju večji kot doslej, ker bi moral po eni 
strani predvideti razvoj tistih osnovnih gospodarskih in družbenih dejavnosti, 
ki so osnova za splošni napredek, po drugi strani pa bi moral še v večji meri 
dati pobudo za, maksimalno izkoriščanje vseh pogojev in zmogljivosti, ki lahko 
prispevajo- k splošnemu družbenemu napredku. 

V letu 1965 so se zaostroli problemi v nekaterih družbenih službah, posebno 
še v šolstvu II. stopnje, socialno-varstveni službi in nekaterih kulturno-pro- 
svetnih dejavnostih. Izvršni svet si je prizadeval, da bi se v okviru obstoječih 
možnosti ti problemi reševali. 

Ker pa je za primeren, razvoj dejavnosti družbenih služb in za učvrstitev 
samoupravljanja v njih potrebnoi zagotoviti stalnejši način njihovega finan- 
ciranja v odvisnosti od gibanja narodnega dohodka, je Izvrši svet sodeloval s 
prizadetimi organi in organizacijami v Sloveniji ter s pristojnimi zveznimi 
organi pri pripravi zvezne zakonodaje s tega področja, 

Ker je kritičen, položaj na področju šolstva II. stopnje neodložljivo terjal 
posebne ukrepe, je Izvršni svet kot začasno rešitev predlagal, naj se v finan- 
ciranje strokovnih šol v večji meri vključijo vse gospodarske organizacije, ne 
da bi se s tem zmanjšala skrb in, odgovornost družbeno-političnih skupnosti 
na tem področju. Skupščina SRS je tak predlog za začasno rešitev osvojila in 
je sprejela ustrezno* priporočilo, v akcijo pa so' se vključile tudi družbeno- 
politične organizacije in republiška zbornica. 

Izvršni svet je posvetil skrb tudi razvoju osnovnega, šolstva. Na tem pod- 
ročju šolstva je eden od najpomembnejših problemov zagotovitev sredstev za 
izgradnjo šolskih prostorov, ki naj z, odpravo večizmenskega pouka omogočijo 
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tudi višjo kakovost in razširitev dejavnosti osnovnih šol z uvajanjem celo- 
dnevnega bivanja otrok v šoli. Zato je Izvršni svet predlagal Skupščini SRS, 
da z republiškimi sredstvi sodeluje pri izgradnji osnovnih šol v občinah, ki 
prejemajo dopolnilna sredstva. Tako je v letu 1965 SRS zagotovila 1,8 mlrd din 
za dokončanje 11 šol s 104 učilnicami, za dozidavo 7 šol z 22 učilnicami in za 
novogradnjo 15 šol s 182 učilnicami in s tem pomembno sodelovala v obsežni 
akciji postopne smotrne in racionalne izgradnje šolskega prostora. S pomočjo 
teh sredstev smo že v letu 1965 pridobili 79 novih učilnic. 

Hkrati pa je Izvršni svet dal pobudo za proučitev mreže šolstva v Sloveniji, 
posiebno šol druge stopnje ter višjih in visokih šol. Rezultat tega dela naj bodo 
konkretni predlogi glede števila, vrste in razporeditve šol, kar bo ob predvi- 
denem novem sistemu financiranja in samoupravljanja nedvomno pripomoglo 
k izboljšanju izobrazbe potrebnih kadrov, pa tudi k pravilnejšemu razmerju 
med številom kadrov z visoko izobrazbo in kadrov s srednjo strokovno izobrazbo. 

V tem letu se je ustanovil pedagoški svet kot strokovni družbeni organ in 
Pedagoški inštitut, ki naj skrbi predvsem za, razvoj in uporaDo znanstvene 
pedagoške misli. Sprejet je bil tudi zakon o nagradah Staneta Žagarja, ki se 
podeljujejo kot družbeno priznanje najboljšim pedagoškim delavcem in pomenijo 
prispevek k ugledu in visokemu vrednotenju pedagoškega dela. 

Izvršni svet je obravnaval tudi predlog predpisov o arhivih in arhivskem 
gradivu in v zvezi s tem organizacijo arhivske službe, kar se pojavlja kot naloga 
v naslednjih letih. 

Na področju kulturno-prosvetnih dejavnosti je Izvršni svet med drugim 
posvetil potrebno pozornost stanju v tistih dejavnostih, ki zadovoljujejo potrebe 
najširših plasti prebivalstva. V zvezi s tem je podpiral zlasti razvoj radia in 
televizije, z zagotovitvijo finančnih sredstev pa je bila omogočena razširitev 
televizijskih pretvornikov. Na ta način so bili tudi dani pogoji za kakovostno 
rast radijskega in televizijskega programa. Izvršni svet je s potrebno pozornostjo 
obravnaval ekonomski položaj zavoda Radia in televizije ter pri tem ugotovil, 
da je za zagotovitev nadaljnjega razvoja potrebno omogočiti tej dejavnosti 
ustvarjanje večjega dohodka. S tem bi omogočili hitrejši razvoj radia in tele- 
vizije ter izboljšanje programa ob vse večji udeležbi lastnega programa v okviru 
jugoslovanskega radia in televizije. V ta namen je Izvršni svet v letu 1965 tudi 
privolil v zvišanje naročnine. 

Izvršni svet je obravnaval položaj in delovno usmeritev, pa tudi finančno 
problematiko nekaterih raziskovalnih zavodov, pri tem pa poudarjal potrebo 
po njihovem kar najtesnejšem povezovanju z neposrednimi interesenti, njiho- 
vimi potrebami in možnostmi, posebno še, kadar so to gospodarske organizacije. 
Kritično je tudi obravnaval dosedanji sistem financiranja nalog na področju 
družbenih ved in se lotil priprav za drugačno, stabilnejše financiranje takih 
znanstvenih zavodov, in sicer predvsem po njihovih dolgoročnih programih. 
Obenem, je obravnaval celotno' raziskovalno delo na Slovenskem, njegov razvoj, 
načela njegovega vrednotenja, njegovo organizacijo in njegov delež (zlasti v 
finančnem pogledu) v jugoslovanskem okviru; o tem je proučil obsežno gradivo, 
ki so ga pripravili Univerza, zveza raziskovalnih organizacij, republiški sekre- 
tariat za prosveto in kulturo, sklad Borisa Kidriča in drugi. Gradivo je nato 
posredoval Skupščini SRS. 

Izvršni svet je večkrat razpravljal o problemih s področja zdravstvenega 
zavarovanja in največ pozornosti posvetil predlogom za znižanje prispevne 
stopnje zdravstvenega zavarovanja delavcev, za reorganizacijo komunalnih skup- 
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nosti. zdravstvenega zavarovanja in za ureditev zdravstvenega zavarovanja kme- 
tijskih proizvajalcev. Pri oblikovanju stališč in zakonskih predlogov si je pri- 
zadeval, da bi dosegli večjo racionalnost v potrošnji skladov zdravstvenega 
zavarovanja in bolj učinkovito zdravstveno varstvo delavcev in njihovih družin. 
K temu naj bi pripomoglo tudi izoblikovanje komunalnih skupnosti na širših 
območjih, ki omogočajo boljšo materialno osnovo, večjo rizičnost in manjše 
upravno-administrativne stroške. Pri predlogu za ureditev zdravstvenega zava- 
rovanja kmetijskih proizvajalcev pa se je zavzemal za uveljavitev samofinan- 
ciranja in temu ustreznega obsega zdravstvenega zavarovanja, kakor tudi za 
tak način zbiranja sredstev, ki bi v kar največji meri omogočal vzajemnost 
in solidarnost zavarovancev. Za vzpostavitev samoupravnih organov zdravstve- 
nega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev je bil pripravljen predlog ustreznega 
odloka. 

Ko je tekla razprava o predlogih za omejevanje prispevne stopnje zdrav- 
stvenega zavarovanja, kakor tudi o pripravljanju predloga družbenega plana 
za leto 1965, je Izvršni svet obravnaval tudi delovanje zdravstvene službe. Prav 
tako je Izvršni svet obravnaval informacijo o investicijskih vlaganjih v zdrav- 
stveni službi. V teh razpravah je bilo poudarjeno, da je treba hitro proučiti 
financiranje zdravstvene službe in pripraviti predloge za bolj smotrno in funk- 
cionalno usklajeno organizacijo in razvoj zdravstvene službe ter še zlasti za 
večjo učinkovitost namenskih družbenih sredstev. S tem v zvezi je Izvršni svet 
opozoril na nujnost, da se skrči obseg investicijskih vlaganj in da se omenjena 
sredstva osredotočijo na izgradnjo hospitalnih zdravstvenih objektov — zlasti 
kliničnega centra v Ljubljani. Zato je Izvršni svet ustanovil posebno komisijo 
z nalogo, da pripravi predloge za financiranje izgradnje kliničnega centra. 

Posebno pozornost je Izvršni svet posvetil urejanju materialne preskrbi je- 
nosti udeležencev NOB in predlagal številne ukrepe, ki naj to omogočijo. Poleg 
ukrepov, ki so izboljšali dohodke borcev NOB (prevedba pokojnin, dodatek za 
zaposlene borce, podelitev večjega števila priznavalnin), si je prizadeval, da bi 
se kar najhitreje urejale stanovanjske razmere in da bi dosegli popolno zdrav- 
stveno1 zavarovanje boroev-kmetov. 

Prav tako je Izvršni svet večkrat razpravljal o problemih mladinske delin- 
kvence, o ukrepih za izboljšanje stanja v vzgojnih zavodih in o predlogu zakona 
o izvrševanju vzgojnih ukrepov. 

Ko je razpravljal v stanju v domovih za starejše ljudi, je Izvršni svet 
ugotovil, da se je treba bolj sistematično lotiti proučevanja problemov tega dela 
prebivalstva in da je nujno priti do dolgoročnejšega programa razvoja vseh 
tistih oblik in dejavnosti, ki naj spričo dosežene stopnje urbanizacije zagotovijo 
starejšim ljudem ustrezno preskrbo in varstvo. 

Na področju štipendiranja je akcija, v kateri so sodelovale tudi družbeno- 
politične organizacije, dala v preteklih dveh letih pomembne rezultate: povečalo 
se je število pa tudi povprečna višina štipendij. Ker pa je bil porast marsikje 
dosežen le pod vplivom politične akcije in ni bil rezultat realno ugotovljenih 
potreb po kadrih, je v novih razmerah, nastalih v letu 1965, število štipendij 
zopet občutno padlo. Zato si je Izvršni svet prizadeval, da se to vprašanje v 
mejah možnosti ugodno reši, predvsem pa je vključil v ta prizadevanja tudi 
občinske skupščine in gospodarsko zbornico. Glede višine štipendij je Izvršni 
svet zastopal stališče, da naj bo odvisna od uspeha študenta, od tega pa naj bo 
odvisno tudi uživanje' drugih ugodnosti (bivanje v študentskih domovih, menze, 
krediti). 
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V skladu s pobudo Organizacijsko-političnega zbora je Izvršni svet pred- 
lagal Skupščini ustavni zakon o odpravi okrajev. Tak predlog so narekovale 
spremenjene družbenoekonomske razmere, utrjen komunalni sistem, nov sistem 
financiranja družbeno-političnih skupnosti, prenašanje odgovornosti za razšir- 
jeno reprodukcijo na gospodarske organizacije, zlasti pa dejstvo, da so se občine 
že usposobile za izvrševanje vseh dolžnosti, ki jih nalagajo ustava in zakoni. 
Hkrati so se že razvijale različne oblike medobčinskega sodelovanja pri zado- 
voljevanju skupnih potreb posameznih občin. 

Obenem z ustavnim zakonom je Izvršni svet predložil Skupščini tudi 
predlog zakona za izvedbo odprave okrajev. Posebne komisije so v letu 1965 
opravljale posile likvidacije. Odprava okrajev je seveda terjala vzpostavitev 
tesnejšega sodelovanja med Izvršnim srvetom in občinskimi skupščinami. Izvršni 
svet je že v prejšnjih letih organiziral vrsto sestankov s predsedniki občinskih 
skupščin, poleg tega pa tudi pokrajinska posvetovanja, po odpravi okrajev pa 
so postali ti stiki še pogostejši in so se uveljavili kot stalna metoda v delu 
Izvršnega sveta. Na sestankih in posvetovanjih je bila obravnavana aktualna 
problematika tako s področja gospodarstva kot tudi z negospodarskega pod- 
ročja ter predlogi vseh tistih pomembnejših predpisov, ki so neposredno priza- 
devali občine in občane. Odprava okrajev in dotedanja praksa pa sta terjala 
tudi delne spremembe in obnovitev vloge in dela mestnih svetov, kar je našlo 
svoj odraz v spremenjenem zakoiiu o mestnih svetih. 

Izvršni, svet je leta 1965 nadaljeval s proučevanjem ustreznosti organizacije 
republiške uprave. Ugotovil je, da ta organizacija, temelječa v glavnem na 
ureditvi iz 1956, ne ustreza več v celoti. Medtem so se namreč operativne naloge 
republiške uprave zelo zmanjšale, z novo ustavo se je zelo povečala samostojnost 
občin, ki so v veliko večji meri prevzele odgovornost in skrb za izvrševanje 
zakonov. Po drugi strani pa se1 je izkazalo, da razdrobljenost republiške uprave 
onemogoča kompleksno obravnavanje posamezne problematike z gospodarskega 
in drugih področij, in da je treba tudi povečati sposobnost republiške uprave, 
da analizira družbene pojave in da se aktivno vključuje v dejavnosti na vseh 
področjih, toda ne v smislu administrativnega urejanja. 

Na podlagi teh ugotovitev je Izvršni svet v sodelovanju s skupščinskimi 
organi in vzporedno s podobno akcijo v federaciji pripravil predlog zakona o 
organizaciji republiške uprave, ki ga je Skupščina sprejela, enako tudi zakon 
o republiški upravi SR Slovenije. Izvršni svet pa bo še nadalje proučeval 
organizacijo republiške uprave in iskal najustreznejše oblike te uprave. 

Izvršni svet se je v drugi polovici preteklega leta zavzemal za to, da se tudi 
v poslovanju in delovanju republiške uprave odrazijo ukrepi gospodarske re- 
forme. Na podlagi predhodnih proučitev je Izvršni svet postavil zahtevo, da se 
delovanje republiške uprave v čimvečji meri racionalizira, da se zmanjša število 
uslužbencev v republiški upravi (v globalu za 10%), nadalje, da se uvede 
varčevanje v pogledu materialnih izdatkov ter da se uvedejo še drugi ukrepi, 
ki bi lahko pripomogli k čimvečji racionalizaciji v upravi in k manjši potrošnji 
proračunskih sredstev za potrebe upravnega delovanja. Prvi rezultati priza- 
devanj Izvršnega sveta so se pokazali že proti koncu preteklega leta. V obdobju 
od 1/7 do 1/1-1966 se je število zaposlenih v republiški upravi zmanjšalo v 
globalu za 6,5 %, čeprav je republiška uprava samo v tem času prevzemala 
nekatere pristojnosti odpravljenih okrajev. Pomembnejše rezultate racionali- 
zacije pa je seveda mogoče pričakovati šele v naslednjih letih. 
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Da bi se že v sprejetem republiškem proračunu zagotovila sredstva za 
nekatere nove obveznosti, ki so nastale na podlagi sprejetih predpisov v prvem 
polletju preteklega leta (zdravstveno zavarovanje kmetov-borcev, spremembe 
v dodatku zaposlenim udeležencem NOB, odprava okrajev itd.), je Izvršni svet 
v juniju sprejel odlok, s katerim so1 se sredstva, razporejena v republiškem 
proračunu, razen nekaterih izjem znižala za 5%. Po uvedbi gospodarske reforme 
pa so bile s spremembami in dopolnitvami zakona o proračunu, ki jih je Izvršni 
svet predlagal Skupščini, uveljavljene še nadaljnje spremembe tako glede zbi- 
ranja kot glede trošenja proračunskih sredstev. 

V razpravah o predlaganih spremembah se je Izvršni svet zlasti zavzemal 
za varčevanje v pogledu proračunske potrošnje, ki naj bi našla svoj odraz tudi 
v potrošnji za negospodarske investicije oziroma celotnem poslovanju uprave in 
drugih proračunskih institucij, ker terjajo prizadevanja za uresničitev gospo- 
darske reforme velike napore tudi v republiki kot tudi v občinah, in sicer ne 
samo v letu 1965, temveč tudi v naslednjih letih. Stališča, ki so bila sprejeta 
v razpravah o zmanjševanju proračunske potrošnje, je Izvršni svet dosledno 
izvajal že v letu 1965, še bolj pa so bila upoštevana pri sestavi proračuna za 
leto 1966. 

V zvezi s tem je zlasti pomemben ukrep odprave sklada za negospodarske 
investicije, s čimer je Skupščina s finančnimi programi postavila skrb za smo- 
trnost in racionalnost trošenja republiških sredstev za negospodarske investicije 
na druge osnove. Ukinjena sta bila tudi sklad za pospeševanje kmetijstva in 
sklad za socialne zavode. 

Pri tem pa je glede celotne bilance sredstev republike, ki jo je Izvršni svet 
posebej obravnaval, treba ugotoviti, da široka fronta investicijske izgradnje in 
druge potrošnje, do katere je prišlo na podlagi inflacijskih pojavov v preteklih 
letih, onemogoča takojšnjo rešitev vseh problemov, pred katerimi se je re- 
publika znašla, in bo zato treba plačevati nekatere obveznosti še v naslednjih 
letih. 

Izvršni svet je obravnaval vprašanje odvetniške in drugih oblik pravne 
pomoči, zlasti glede na predvideno novo zakonsko ureditev tega področja. Po- 
drobno je razčlenil vprašanje varstva pred naravnimi in drugimi hudimi ne- 
srečami in ustanovil republiški štab, ki naj bo pobudnik, usklajevalec in 
usmerjevalec varstvenih in reševalnih del. Proučeval je zamisel organizacije 
varstva pred požari, problematiko prometne varnosti v turistični sezoni in vpra- 
šanja, ki jih odkriva razčlenitev kazenskih obravnav prometnih nesreč. Spremljal 
je problematiko, ki se je pojavljala v zvezi z zaposlovanjem naših občanov v 
tujini in je ustanovil posebno komisijo, ki naj stalno politično spremlja ta 
pomemben družbenoekonomski pojav. Obravnaval pa je tudi vprašanja, ki se 
pojavljajo v zvezi z uporabo inštitutov pomilostitve, izredne omilitve kazni in 
pogojnega odpusta. 

Odnosi z verskimi skupnostmi so se razvijali na dobrih izkušnjah preteklih 
let in v duhu ustavnih načel. 

Tudi v letu 1965 so družbeno-politične skupnosti kazale poudarjeno skrb 
za vsestranski razvoj prebivalstva italijanske in madžarske narodnosti na na- 
rodnostno mešanih območjih SR Slovenije. 

V skladu z načeli aktivne koeksistence v naši zunanji politiki in v okviru 
nadaljnje krepitve prijateljskih odnosov s sosednimi državami je Izvršni svet 
v letu 1965 intenzino razvijal stike z oblastmi v pokrajinah, ki so neposredne- 
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sosede Slovenije. Tako je izmenjal obisk z vladno delegacijo Julijske krajine — 
Furlanije ter povabil na obisk delegaciji dežele Štajerske in Koroške. Pripravil 
je večje število strokovnih sestankov, na katerih so strokovnjaki naše repu- 
blike skupaj z eksperti iz Italije, Avstrije oziroma Madžarske pripravljali rešitve 
vprašanj, ki so pomembna za obe strani. Med drugim je podpiral tudi ponekod 
že tradicionalno kulturno izmenjavo s temi pokrajinami, ki se ugodno razvija 
in so nekatere njene oblike že ustaljene. 

Z vsem tem je prispeval k nastajanju pogojev za nekatere pomembnejše 
meddržavne pogovore, med katere sodi odprava viz z vsemi tremi sosedskimi 
državami, odpiranje novih mejnih prehodov, nadaljnje sproščanje mejnih in 
carinskih formalnosti in sporazum o obmejnem prometu z Ljudsko republiko 
Madžarsko^. 

Izvršni svet je sodeloval tudi pri pripravljanju vsebine razgovorov pred- 
stavnikov naše države z vladnimi delegacijami Italije in Avstrije. 

Načelo jevnosti svojega dela je Izvršni svet uresničeval s tem, da je omo- 
gočal predstavnikom tiska in RTV navzočnost na vseh sejah Izvršnega sveta; 
o posameznih vprašanjih in dogodkih je objavljal komunikeje; kot posebna ob- 
lika obveščanja javnosti pa so se uveljavili tudi redni informativni sestanki 
predsednika Izvršnega sveta s predstavniki redakcij. 

Podrobnejši opis zadev, ki so v tem poročilu Skupščini podane le na 
kratko in v zgoščeni obliki ali pa le omenjene, vsebujejo poročila o delu, ki so 
jih Skupščini predložili republiški upravni organi. 

Organizacija Izvršnega sveta in republiške uprave v letu 1965 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je do 28/4-1965 imel 11 članov v na- 
slednji sestavi: predsednik: Viktor Avbelj, podpredsednika: J anko 
Smole in Beno Zupančič, člani : Rudi Čačinovič, Slavko Furlan, Ludvik Ga- 
brovšek, Majda Gaspari, Riko Jerman, Vladimir Kadunec, Boris Kocijančič in 
inž. Viktor Kotnik. Sekretar Izvršnega sveta je bil Božidar Gorja n. 

Na seji Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije dne 29/4-1965 so bili 
izvoljeni za predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Janko 
Smole, za podpredsednika: Beno Zupančič, za člane: Edo Brajnik, 
Rudi Čačinovič, Drago Flis, Slavko Furlan, Majda Gaspari, Mirko Jamar, inž. 
Viktor Kotnik, Viktor Repič in Mirko Zlender. 

Na 66. seji Izvršnega sveta dne 24. aprila 1965 je bil imenovan za sekretarja 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dr. Pavle Rozman. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je imel v preteklem letu v prejšnji 
mandatni dobi 7 oziroma v sedanji 25, skupaj 32 sej. 

Skupno je Izvršni svet obravnaval 437 zadev, in sicer: 

I. Izvršni svet 

— s področja gospodarstva  
— s področja družbenih služb . . . . 
— s področja notranjih zadev  
— za rešitve in imenovanja in drugo . . 

115 
172 

61 
89 
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V skladu z določbami zakona o organizaciji in delu Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 11-95/63) je imel Izvršni svet do 19/5-1965 
naslednje odbore: 

1. odbor za splošna gospodarska vprašanja 
2. odbor za družbeni plan 
3. odbor za notranjo politiko 
4. odbor za prosveto, kulturo in znanost 
5. odbor za splošna in upravna vprašanja 
6. odbor za narodno obrambo 

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in 
delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 20-219/65) 
ima Izvršni svet od 20/5-1965 dalje naslednje odbore: 

1. odbor za gospodarski sistem in družbeni plan 
2. odbor za gospodarstvo 
3. odbor za družbene službe 
4. odbor za notranjo1 politiko 
5. odbor za družbeno-politični sistem. 

Sestava odborov je naslednja: 
1. odbor za gospodarski sistem in družbeni plan: predsednik Mirko Jamar 

in 11 članov 
2. odbor za gospodarstvo: predsednik inž. Viktor Kotnik in 11 članov 
3. odbor za družbene službe: predsednik Rudi Čačinovič in 11 članov 
4. odbor za notranjo- politiko: predsednik Edo Brajnik in 9 članov 
5. odbor za družbeno-politični sistem: predsednik Mirko Žlender in 7 članov. 

Stalne in začasne komisije Izvršnega sveta: 
1. Administrativna komisija: predsednik Slavko Furlan in 3 člani; 
2. Komisija za odlikovanja: predsednik Viktor Repič in 6 članov; 
3. Komisija za pomilostitve: predsednik Mirko Žlender in 2 člana; 
4. Komisija za mejna vprašanja: predsednik Edo Brajnik in 14 članov; 
5. Komisija za prošnje in pritožbe: predsednik Mirko Žlender in 5 članov; 
6. Komisija za kadrovska vprašanja: predsednik Slavko Furlan in 4 člani; 
7. Komisija za znanstveno-raziskovalno delo: predsednik Beno- Zupančič 

in 6 članov; 
8. Komisija IS za vprašanja borcev NOB: predsednik Majda Gaspari in 

7 članov; 
9. Komisija za zunanje-trgovinsko dejavnost: predsednik Drago Flis in 

13 članov; 
10. Komisija za turizem: predsednik Slavko Furlan in 12 članov; 
11. Štab za varstvo pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami: pred- 

sednik Edo Brajnik in 20 članov; 
12. Komisija za zaposlovanje delavcev v tujini: predsednik Drago Flis in 

11 članov; 
13. Komisija za upokojene vojaške osebe: predsednik Slavko Furlan in 

5 članov; • 
14. Komisija za proučevanje in spremljanje sprememb v cenah in pariteti: 

predsednik inž. Viktor Kotnik in 11 članov; 
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15. Komisija za materialna vprašanja študentov: predsednik Majda Gaspari 
in 8 članov; 

16. Komisija za pripravo finančnega programa za graditev ljubljanske bol- 
nišnice: predsednik Rudi Čačinovič in 13 članov; 

17. Komisija za zgraditev poslopja republiškega predstavništva in uprave: 
predsednik Ermin Kržičnik in 10 članov; 

18. Komisija za sprejem izseljencev povratnikov: predsednik J ust Miklavc 
in 6 članov; 

19. Komisija za popis vojnih žrtev: predsednik Ivan Lokovšek in 8 članov. 

Strokovne službe Izvršnega sveta: 
Izvršni svet ima za strokovno, administrativno, tehnično in drugo delo na- 

slednje službe: 
1. Sekretariat Izvršnega sveta za zakonodajo: sekretar dr. Branko Premrou; 
2. Sekretariat Izvršnega sveta za informacije: sekretar inž. Miloš Bučar; 
3. Sekretariat Izvršnega sveta; 
4. Kabinete ter grupo ekonomistov-analitikov; 
5. Funkcionarje za samostojno opravljanje določenih zadev iz pristojnosti 

Izvršnega sveta in 
6. Samostojni uradi: 
— urad za zunanje zadeve 
— urad za narodnosti 
— urad za prošnje in pritožbe 
— uprava za kadrovska vprašanja. 

II. Republiški upravni organi 

Do 29/4-1965 so bili v SR Sloveniji naslednji samostojni republiški upravni 
organi: 

20 republiških sekretarjev 
7 upravnih zavodov 
1 uprava in 

13 komisij. 

Po: zakonu o organizaciji republiške uprave SR Slovenije (Ur. list SRS, št. 
14-150/65) pa je sestav republiške uprave naslednji: 

a) Republiški sekretariati 
1. Republiški sekretariat za gospodarstvo: sekretar Svetko Kobal 
— v sestavu sekretariata so: 
Republiški gradbeni inšpektorat 
Republiški rudarski inšpektorat 
Republiški elektroenergetski inšpektorat 
Republiški inšpektorat parnih kotlov 
Republiški prometni inšpektorat 
Republiški tržni inšpektorat 
Republiški kmetijski inšpektorat 
Republiški gozdarski inšpektorat 
Republiški veterinarski inšpektorat 
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2. Republiški sekretariat za finance: sekretar Miloš O presni k 
3. Republiški sekretariat za delo: sekretar Erna Podbregar 
— v sestavu sekretariata je: 
Republiški inšpektorat dela 
4. Republiški sekretariat za urbanizem: sekretar Ermin Kržičnik 
— v sestavu sekretariata je: 
Republiški urbanistični inšpektorat 
5. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo: sekretar Stane 

Selih 
— v sestavu sekretariata je: 
Republiški sanitarni inšpektorat 
6. Republiški sekretariat za presveto in kulturo: sekretar Tomo Martelanc 
7. Republiški sekretariat za notranje zadeve: sekretar Riko Kolenc 
8. Republiški sekretariat za narodno obrambo: sekretar Ferdo Šetrajčič 
9. Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo: sekretar France 

Kutin. 

b) Republiški zavodi in uprave 
1. Zavod SR Slovenije za planiranje: direktor inž. Tone Tribušon 
2. Zavod SR Slovenije za statistiko: direktor Raj ko Kiauta 
3. Zavod SR Slovenije za cene: direktor Aleksander Škraban 
— pod nadzorstvom RS za gospodarstvo 
4. Zavod SR Slovenije za rezerve: direktor Drago Šumak 
— pod nadzorstvom RS za gospodarstvo 
5. Geodetska uprava: direktor Anton Košir 
— pod nadzorstvom RS za urbanizem 
6. Luška kapitanija v Kopru: direktor Branko Velkavrh 

c) Republiški sveti ter drugi organi in organizacije, ki opravljajo zadeve, 
ki imajo1 pomen za SR Slovenijo 

1. Pedagoški svet SRS: predsednik Ludvik Gabrovšek 
2. Zavod SR Slovenije za mednarodno tehnično sodelovanje: direktor Bogo 

Premelč 
3. Hidrometeorološki zavod SR Slovenije: direktor inž. Lojze Ostanek 
4. Komisija SR Slovenije za telesno kulturo: predsednik Jože Pernuš 
5. Komisija SR Slovenije za verska vprašanja: predsednik Boris Kocijančič 

č) Komisije, ki imajo položaj republiških upravnih organov 
1. Komisija SRS po 195. členu temeljnega zakona, o pokojninskem zava- 

rovanju: predsednik Stane Bizjak 
2. Republiška komisija za ugotovitev pokojninske dobe: predsednik dr. 

Viktor Damjan 

Strokovne komisije 
1. Komisija SRS za zadeve požarnega varstva: predsednik Ivan Lokovšek 
2. Komisija SRS za pregled filmov: predsednik Filip Kumbatovič 

Disciplinska sodišča 
1. Višje republiško disciplinsko sodišče: predsednik Alojz Saje. 
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Zakoni in drugi predpisi in akti republiških organov iz leta 1965 

V letu 1965 je Skupščina SR Slovenije sprejela 124 zakonov (z vštetim 
ustavnim zakonom in družbenim planom), 35 odlokov, 3 priporočila ter 61 
sklepov o imenovanjih, izvolitvah in razrešitvah. 

Izvršni svet je sprejel 5 uredb, 25 odlokov in 2 odločbi z normativno vse- 
bino ter 68 odločb in sklepov o imenovanjih in razrešitvah. 

Republiški upravni organi so izdali 27 upravnih predpisov. 
V zvezi s splošnimi nadomestnimi volitvami v Skupščino SR Slovenije v 

letu 1965 je Republiška volilna komisija izdala 10 aktov. 
Republiški organi samoupravnih organizacij so izdali 28 splošnih aktov, ki 

se objavijo v Uradnem listu SRS. 
V pregledu so zajeti samo predpisi in drugi splošni akti ter tisti individu- 

alni akti, ki. se tičejo posameznih zavodov. 
Predpsi in drugi splošni akti so razporejeni po upravnih področjih ne glede 

na to, kateri organ je predpis predlagal ali izdal. Organizacijski predpisi glede 
zavodov in akti, ki se tičejo posameznih zavodov, so združeni na koncu pregleda 
v posebnem razdelku. 

Na posameznih področjih so navedeni najprej predpisi Skupščine, nato 
predpisi Izvršnega sveta in nato predpisi republiških upravnih organov. Med 
akti republiških upravnih organov so v 1. razdelku vključeni tudi akti Repu- 
bliške volilne komisije. 

Vsi v pregledu navedeni predpisi in drugi splošni akti so bili objavljeni 
v Uradnem listu SRS za leto 1965. 

V Uradnem listu SRS so bili objavljeni tudi akti o imenovanjih in raz- 
rešitvah, splošni akti samoupravnih organov in odločbe Ustavnega sodišča SR 
Slovenije. Ti akti v pregledu niso našteti. 

Pregled 

1. Državna ureditev (Skupščina SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, okrajne in občinske skupščine) 

a) Skupščina 

— Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah odbornikov ob- 
činskih in okrajnih skupščin, 

— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije, 

— ustavni zakon o odpravi okrajev v SR Sloveniji, 
— zakon za izvedbo odprave okrajev v SR Sloveniji, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delu Izvrš- 

nega sveta Skupščine SR Slovenije, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o mestih, ki so razdeljena 

na občine, 
— odlok o razpisu splošnih volitev v občinske in okrajne skupščine, 
— odlok o razpisu splošnih volitev v Skupščino SR Slovenije, 
— odlok o spremembah začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije, 
—• odlok o spremembah začasnega poslovnika Republiškega zbora Skup- 

ščine SR Slovenije, 
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— odlok o spremembah začasnega poslovnika Gospodarskega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije, 

— odlok o spremembah začasnega poslovnika Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije, 

— odlok o spremembah začasnega poslovnika Socialno-zdravs-tvenega zbora 
Skupščine SR Slovenije, 

— odlok o spremembah začasnega poslovnika Organizacij sko-političnega 
zbora Skupščine SR Slovenije, 

— odlok o razpisu nadomestnih volitev za poslance Prosvetno-kulturnega 
zbora Skupščine SR Slovenije v 38. volilni enoti Ljubljana-Šiška II, 

— odlok o spremembi sestave in ustanovitvi komisij Skupščine SR Slo- 
venije, 

— odlok o ustanovitvi in odpravi nekaterih stalnih odborov in komisij 
Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

b) Izvršni svet 

— Odlok o spremembi odloka o pooblastitvi Administrativne komisije za 
odločanje v določenih zadevah iz pristojnosti Izvršnega sveta, 

— odlok o ustanovitvi Ekonomskega sveta Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, 

— odlok o odpravi Komisije Izvršnega sveta za pripravo gradiva za uskla- 
ditev republiških predpisov z ustavo, 

— odlok o nalogah Administrativne komisije Izvršnega sveta, 
— odlok o odpravi Komisije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 

delovni čas, 
— odlok o ustanovitvi Republiškega štaba za varstvo pred elementarnimi 

in drugimi hudimi nesrečami, ter o imenovanju njegovih članov. 

c) Upravni organi (republiška volilna komisija) 

— Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obrazcih za oprav- 
ljanje posameznih opravil po zakonu o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih 
skupščin, 

—• navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obrazcih za oprav- 
ljanje posameznih opravil po zakonu o volitvah poslancev v Skupščini SR Slo- 
venije, 

— odločba o spremembi odločbe o imenovanju občinskih volilnih komisij 
za volitve poslancev v Skupščino SR Slovenije, 

— seznam kandidatov, ki so jih občinske skupščine izvolile v Republiški 
zbor Skupščine SR Slovenije, 

— poročilo o izidu volitev poslancev v Gospodarski zbor Skupščine SR 
Slovenije, 

— poročilo o izidu volitev poslancev v Prosvetno-kulturni zbor Skupščine 
SR Slovenije, 

— poročilo o izidu volitev poslancev v Socialno-zdravstveni zbor Skupščine 
SR Slovenije, 

— poročilo o izidu volitev poslancev v Organizacij sko-politični zbor Skup- 
ščine SR Slovenije, 
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— poročilo o izidu volitev poslancev v Republiški zbor Skupščine SR 
Slovenije, 

— poročilo o izidu nadomestnih volitev za poslance Prosvetno-kulturnega 
zbora Skupščine SR Slovenije v 38. volilni enoti Ljubljana-Siška. 

2. Organizacija in delo uprave 

a) Skupščina 

— zakon o pedagoškem svetu SR Slovenije, 
— zakon o republiški upravi SR Slovenije, 
— zakon o organizaciji republiške uprave SR Slovenije, 
— zakon o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR 

Sloveniji, 
— zakon o republiški komisiji za ugotovitev pokojninske dobe, 
— zakon o organih za opravljanje določenih zadev s področja železnic v 

SR Sloveniji, 
— zakon o upravnem organu za opravljanje inšpekcije PTT prometa in 

PTT storitev v SR Sloveniji. 

b) Izvršni svet 

— Uredba o ustanovitvi komisije SR Slovenije po 195. členu temeljnega 
zakona o pokojninskem zavarovanju, 

— uredba o izdatkih za potne in druge stroške, ki se priznavajo republiškim 
organom med materialne stroške, 

— uredba o izdatkih za službena potovanja v tujino, ki se priznavajo re- 
publiškim organaom med materialne stroške, 

— odlok o odpravi republiške komisije za vpis ljudskega posojila za obnovo 
in izgradnjo Skopja, 

— odločba o najvišjih merilih dnevnic za službena potovanja v tujino, ki 
se priznavajo republiškim organom med materialne stroške, 

— pojasnilo k 6. členu uredbe o izdatkih za potne in druge stroške, ki se 
priznavajo republiškim organom med materialne stroške. 

3. Družbeni plan, proračun, skladi 

a) Skupščina 

— Družbeni plan SR Slovenije za leto 1965, 
— zakon o proračunu SR Slovenije (republiški proračun) za leto 1965, 
— zakon o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih 

sredstev okrajem, 
— zakon o prenehanju veljavnosti zakona o skladu za preprečevanje in 

zatiranje otroške paralize (poli omeli tisa), 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi sklada LR 

Slovenije za šolstvo, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu Borisa Kidriča, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešernovem skladu, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije za 

pospeševanje kulturnih dejavnosti, 
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— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu SR Slovenije za 
pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške in tiskarske dejavnosti, 

— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije za 
pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov, 

— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije za 
pospeševanje kmetijstva, 

— zakon o cestnem skladu SR Slovenije, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodnem skladu SR Slo- 

venije, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije za 

negospodarske investicije, 
— zakon o skladu SR Slovenije za socialne zavode, 
— zakon o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (repu- 

bliškega proračuna) za leto 1964, 
— zakon, o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije 

(republiškem proračunu) za leto 1965, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah re- 

publiških prispevkov, davkov in taks, 
— zakon o spremembah zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam 

in zagotovitvi finančnih sredstev okrajem, 
— zakon o spremembi zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje pro- 

izvodnje in predvajanja filmov, 
— zakon o spremembah zakona o cestnem skladu SR Slovenije, 
— zakon o odpravi sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva, 
— zakon o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije, 
— zakon o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode, 
— zakon o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1966, 
— zakon o določitvi dopolnilnih sredstev občinam, 
— zakon o odpravi sklada SR, Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš, 
— odlok o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije 

za šolstvo za leto 1964, 
— odlok o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za nego- 

spodarske investicije za leto 1965, 
— odlok o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za šolstvo 

v letu 1965, 
— odlok o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za šolstvo za 

leto 1964, 
— odlok o dodelitvi sredstev za zatiranje slinavke in parkljevke iz rezerv- 

nega sklada SR Slovenije, 
— odlok o potrditvi zaključnega računa sredstev rezervnega sklada SR 

Slovenije za potrebe gospodarskih organizacij, 
— odlok o prenosu sredstev odpravljenega družbenega investicijskega sklada 

SR Slovenije v kreditni sklad Splošne gospodarske banke SR Slovenije, 
— odlok o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije 

za negospodarske investicije za leto 1965, 
— odlok o prenosu dopolnilnih sredstev, vloženih v rezervne sklade, v pro- 

račune družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, 
— odlok o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije 

za šolstvo za leto 1965, 
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— odlok o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije 
za negospodarske investicije za leto 1965, 

— odlok o soglasju k četrti spremembi finančnega načrta cestnega sklada 
SR Slovenije za leto 1965. 

b) Izvršni svet 

— Odlok o zmanjšanju sredstev, 
za leto 1965, 

— odlok o zmanjšanju sredstev, 
za leto 1965. 

4. Prispevki, davki in takse 

a) Skupščina 

— Zakon o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic, 

— zakon o> prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov, 
— zakon o republiških upravnih taksah, 
— zakon o republiških sodnih taksah, 
— zakon o stopnji prispevka za zaposlovanje, 
— zakon o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega pri- 

spevka za zdravstveno zavarovanje, 
— zakon o prometnem davku od nepremičnin in pravic, 
— zakon o odmeri vodnega prispevka, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah re- 

publiških prispevkov, davkov in taks, 
— zakon o spremembi zakona o republiških sodnih taksah, 
— zakon o uvedbi dodatnega prometnega davka od prometa blaga na 

drobno za odpravo škod povzročenih s poplavami, 
—• zakon o prenehanju veljavnosti zakona O' najvišji meji, do katere se sme 

določiti stopnja osnovnega prispevka za socialno zavarovanje, 
— zakon o prenehanju veljave zakona o oprostitvi prispevka iz osebnega 

dohodka iz delovnega razmerja delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah repu- 

bliških prispevkov, davkov in taks, 
— zakon o komunalnih taksah, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah re- 

publiških prispevkov, davkov in taks, 
— zakon o republiškem davku od prometa blaga na drobno, 
— zakon o vodnem prispevku za leto 1966, 
— zakon o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega pri- 

spevka za zdravstveno zavarovanje delavcev, 
-—■ odlok o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko 

in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek za drugo pol- 
letje 1965, 

— odlok o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek od 1. avgusta 1965 
do 31. decembra 1965, 

razporejenih v proračunu SR Slovenije 

razporejenih v proračunu SR Slovenije 
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— odlok o uporabi 2 <)/o prometnega davka od prometa blaga na drobno 
za odpravo škod, povzročenih s poplavami, 

— odlok o soglasju k določitvi stopenj prispevkov za invalidsko in pokoj- 
ninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek. 

c) Upravni organi 

— Pravilnik o poslovnih knjigah zavezancev prispevkov od obrtnih de- 
javnosti in od intelektualnih storitev, 

— odredba o višini prostojbine za izmeritev morskih čolnov, 
— navodila za vodenje katastra zavezancev prispevka od obrtnih dejavnosti 

in prispevka od intelektualnih storitev. 

5. Gospodarstvo, promet 

a) Skupščina 

— Zakon o spremembah in dopolnitvah o upravljanju in gospodarjenju 
s premoženjem bivših agrarnih skupnosti, 

— zakon o oblikovanju in uporabi sredstev za investicije v gospodarstvu, 
— zakon o posojilu SR Slovenije za zagotovitev sredstev za ureditev ob- 

veznosti nastalih z odpravo prispevka v družbene investicijske sklade, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu gospodarjenja in 

razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij, 
— zakon o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti (pre- 

čiščeno besedilo), 
— zakon o odpravi okrajnih zbornic v SR Sloveniji, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o hidromelioracijskih si- 

stemih in o izkoriščanju kmetijskega zemljišča na območju hidromelioracijskih 
sistemov, 

— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarski službi v LR 
Sloveniji, 

— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi Splošne gospo- 
darske banke SR Slovenije, 

— zakon o zasebnem gostinstvu, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lovu, 
—■ zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem ribištvu, 
— zakon o veterinarski službi v SR Sloveniji (prečiščeno' besedilo), 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o oblikovanju in uporabi 

sredstev za investicije v gospodarstvu, 
—■ zakon o raziskanju prilastitev državnih zemljišč in zemljišč bivših 

agrarnih skupnosti, 
— zakon o spremembah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v LR 

Sloveniji, 
— zakon o igrah na srečo, 
— zakon o nagrajevanju vajencev, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih, 
— zakon o opravljanju določenih zadev s področja radia in televizije, 
— zakon o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, 
— zakon o semenu, 
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— zakon o odškodnini za razlaščena stavbna, kmetijska in nerodovitna 
zemljišča, 

— odlok o dodelitvi sredstev za odpravo posledic poplav na cestah I. in 
II. reda v SR Sloveniji, 

— odlok o dodelitvi sredstev za odpravo posledic poplav v letu 1964. 

b) Izvršni svet 

— Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi območij, v katerih je nastala škoda 
zaradi poplav v oktobru 1964, 

— odlok o financiranju gospodarskih zbornic na območju SR Slovenije v 
letu 1965, 

— odlok o premijah za kravje mleko, 
— odlok o premiji za kravje mleko v letu 1965, 
— odlok o dopolnitvi odloka o določitvi območij, v katerih je nastala škoda 

zaradi poplave v oktobru 1964, 
— odlok o premijah za kravje mleko v letu 1965, 
— odlok o dopolnitvi odloka o določitvi območij, v katerih je nastala škoda 

zaradi poplave v oktobru 1964, 
— odlok o prenehanju veljavnosti odloka o regresu za prodane in dobav- 

ljene količine kuriva za široko potrošnjo, 
— odlok o dopolnitvi odloka o določitvi območij, v katerih je nastala škoda 

zaradi poplave v oktobru 1964, 
— odlok o merilih za obračunavanje biološke amortizacije gozdov, na 

katerih je lastninska pravica, in o uporabi sredstev te amortizacije, 
— odlok o najvišjih zneskih cene lesa na panju za les iz gozdov, na katerih 

je lastninska pravica, 
— odlok O' določitvi gozdno-gospodarskih območij v SR Sloveniji, 
— odlok o prenehanju skupnosti podjetij SR Slovenije za promet z žitom. 

c) Upravni organi 

— Odločba o določitvi zavodov za analiziranje umetnih gnojil za območje 
SR Slovenije, 

— odredba o dopolnitvi odredbe o množičnih veterinarskih ukrepih, ki se 
opravljajo na stroške lastnikov in imetnikov živali, 

— odredba o objektih za pridelovanje sadilnega materiala okuženih z ne- 
varnimi rastlinskimi boleznimi in škodljivci, 

— odločba o imenovanju strokovnjakov, ki se lahko določijo za pooblaščene 
inšpektorje za zdravstveno kontrolo objektov za pridelovanje sadilnega mate- 
riala za leto 1965, 

— pravilnik o minimalnih tehničnih in zdravstvenih pogojih za spreje- 
manje na prenočišča in hrano pri zasebnih gospodinjstvih, 

— pravilnik o prijavljanju in odjavljanju radiodifuznih sprejemnikov ter 
o plačevanju naročnine, 

— odredba o varstveni "dobi ter o najmanjših dolžinah lovnih rib in rakov, 
— odredba o označevanju lesa za domačo uporabo. 
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6. Urbanizem, stanovanjska izgradnja, komunalne zadeve 

a) Skupščina 

— Zakon o urejanju in vzdrževanju nekaterih površin v naseljih, 
— zakon o določitvi dela stanovanjskega prispevka, ki se vplačuje v sklad 

za zidanje stanovanjskih hiš tiste občine, na katere območju ima sedež izpla- 
čevalec delavčevega osebnega dohodka, 

— zakon o pravicah in dolžnostih stanovalcev pri upravljanju stanovanjskih 
hiš. 

c) Upravni organi 

— Navodila za izdelavo urbanističnega projekta, 
— odredba o zavarovanju kmetijskih zemljišč v mestu Maribor, 
— odredba o zavarovanju zemljišč v mestu Kamnik. 

7. Delo in socialno zavarovanje 

a) Skupščina 

— Zakon o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne, 
— zakon o natančnejših pogojih, kdaj se šteje, da zavarovanec preživlja 

določene družinske člane, 
— zakon o pogojih za priznanje varstvenega dodatka, 
— zakon o pogojih, za uveljavljanje in uživanje oskrbnine za vdovo, ki ni 

pridobila pravice do družinske pokojnine, 
— zakon o izplačevanju začasne pokojnine in invalidnine jugoslovanskim 

državljanom, ki so pridobili pravico po tujem nosilcu socialnega zavarovanja, 
\ — zakon, o volitvah delavskih svetov in drugih organov upravljanja v de- 

lovnih organizacijah, 
— zakon o višini delavčevega dohodka, ki vpliva na pravico do denarnega 

nadomestila med začasno brezposelnostjo, 
— zakon o organizaciji in financiranju zaposlovanja, 
— zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov, 
— zakon o pogojih za ustanovitev komunalne skupnosti socialnega zava- 

rovanja delavcev, komunalne skupnosti socialnega zavarovanja kmetov in ko- 
munalnega zavoda za socialno zavarovanje, 

— odlok o začasni določitvi osnove za priznavanje republiškega dodatka 
zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne, 

— odlok o številu članov prve skupščine komunalnih skupnosti socialnega 
zavarovanja kmetov in o načinu volitev članov teh skupščin. 

b) Izvršni svet 

— Odlok o ugotovitvi republiškega povprečja osebnih dohodkov zaposlenih 
v letu 1964. 

c) Upravni organi 1 , 

— Navodila o izračunavanju skupnega dohodka, ki vpliva na pravico do 
denarnega nadomestila med začasno brezposelnostjo. 

24 
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8. Socialno varstvo 

a) Skupščina 

— Zakon o družbeni denarni pomoči žrtvam fašističnega nasilja in njihovim 
družinam, 

— priporočilo o stalnih priznavalninah bivšim borcem NOV. 

9. Zdravstvo 

a) Skupščina 

— Zakon o zdravstvenem varstvu kmetov-borcev narodnoosvobodilne vojne 
in njihovih družinskih članov, 

— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu 
in o organizaciji zdravstvene službe v LR Sloveniji, 

— zakon o zdravstvenem varstvu in o zdravstveni službi v SR Sloveniji 
(prečiščeno besedilo), 

— zakon o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu kmetov-borcev na- 
rodnoosvobodilne vojne in njihovih družinskih članov. 

c) Upravni organi 

— Navodilo oi prenehanju veljavnosti navodila za sklepanje pogodb o zdrav- 
stvenih storitvah zavarovanim osebam v letu 1963, 

— odločba o razglasitvi kraja Gozd-Martuljek za zdraviliško-turistični kraj, 
— pravilnik o izdajanju zdravniških spričeval in potrdil v zdravstvenih 

zavodih. 

10. Kultura, prosveta in znanost 

a) Skupščina 

— Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prosvetno-pedagoški 
službi, 

— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dvojezičnih šolah in šolah 

z učnim jezikom narodnih manjšin v Ljudski republiki Sloveniji, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižnicah, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o muzejih, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu v LR 

Sloveniji, 
— zakon o spremembah zakona o Slovenski akademiji znanosti in 

umetnosti, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poklicnih gledališčih, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu kulturnih spome- 

nikov v LR Sloveniji, 
— zakon o visokem šolstvu v SR Sloveniji (prečiščeno besedilo), 
—• zakon o nagradah Staneta Žagarja, 
— odlok o Slovenskem narodnem gledališču v Ljubljani, 
— odlok o Slovenski filharmoniji v Ljubljani, 
— priporočilo za začasno financiranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji. 
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b) Izvršni svet 

— Uredba o spremembi uredbe o prejemkih članov in funkcionarjev Slo- 
venske akademije znanosti in umetnosti, 

— odlok o omejitvi vpisa slušateljev na medicinsko fakulteto v Ljubljani. 

c) Upravni organi 

— Odredba o razglasitvi pragozda na Donački gori za naravno znamenitost, 
— odredba o zavarovanju zemljišč na Veliki planini, 
— odredba o vrsti in izobrazbi pedagoških svetovalcev v zavodih za pro- 

svetno-pedagoško službo, 
— odredba o šolskem koledarju za osnovno šolo, 
— odločba o verifikaciji gimnazij. 

11. Pravosodje in splošna uprava 

a) Skupščina 

— Zakon o sodiščih splošne pristojnosti, 
— zakon o> gospodarskih sodiščih. 

b) Izvršni svet 

— Odlok o pomilostitvi obsojenih oseb. 

c) Upravni organi 

— Odločba o ustanovitvi nekaterih občinskih javnih tožilstev za območje 
dveh ali več občinskih sodišč, 

— odredba o strokovni izobrazbi, ki je potrebna za opravljanje dejanj v 
upravnem postopku pred izdajo odločbe, in o načinu preizkušanja te izobrazbe, 

— navodilo o delu sodišč splošne pristojnosti in kazenskih poboljševalnih 
zavodov v zvezi s pomilostitvenim postopkom, 

— odločba o ustanovitvi občinskega javnega tožilstva v Postojni in o od- 
pravi občinskega javnega tožilstva v Sežani. 

12. Notranje zadeve 

a) Skupščina 

— Zakon o državljanstvu SR Slovenije, 
— zakon o dimnikarski službi, 
— zakon o strokovni šoli za notranje zadeve, 
— zakon o spremembah zakona o gasilskih društvih, 
— zakon o prenehanju veljavnosti zakona o orožju, 
— zakon o registru stalnega prebivalstva in o razvidu začasnega prebi- 

vališča, 
— zakon o društvih. 

13. Zavodi 

a) Skupščina 

— Zakon o ustanovitvi pedagoškega inštituta, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnih zavodih, 
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— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o znanstvenih zavodih, 
— zakon o Zavodu za šolstvo SR Slovenije, 
— odlok o soglasju k sklepu o spojitvi zavoda za napredek šolstva SR Slo- 

venije in zavoda SR Slovenije za strokovno izobraževanje ter o osnovanju teh 
zavodov v zavod za šolstvo SR Slovenije. 

— odlok o določitvi števila predstavnikov družbene skupnosti, ki jih ime- 
nuje Skupščina SR Slovenije v svete visokošolskih zavodov in njihovih združenj, 

— priporočilo za uspešnejše sodelovanje med zdravstvenimi zavodi in ko- 
munalnimi zavodi za socialno zavarovanje pri sklepanju pogodb. 

b) Izvršni svet 

— Uredba o združitvi znanstvenih zavodov v Inštitut za ekonomska razisko- 
vanja v Ljubljani, 

— odlok o podaljšanju posebnega roka za izvedbo prvih volitev organov 
upravljanja v visokošolskih zavodih. 

PREDLOG SKLEPOV 
Organizacijsko-političnega zbora za racionalizacijo organizacije in dela uprave 

Organizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije je na seji, dne- 30. 6. 
1966 razpravljal o dejavnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na pod- 
ročju racionalizacije dela uprave. Zbor je na podlagi razprave, skupnega poro- 
čila začasnega, odbora za proučitev vprašanj uprave in zavodov, ki opravljajo 
upravne zadeve in odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter 
gradiva, ki ga je pripravil Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo 

ugotovil : 

Funkcije, ki naj jih na sedanji stopnji razvoja družbenega samoupravljanja 
ima uprava, nisoi v celoti proučene, zaradi česar tudi še nista jasno določena 
vsebina in obseg nalog republiških upravnih organov v sedanjih pogojih. 

Organi republiške uprave še izvršujejo nekatera opravila, ki več ne sodijo 
v okvir njenega delovnega področja, oziroma je to vsaj sporno, obenem pa se 
posamezne naloge opravljajo v republiški upravi po dvojnem tiru ali sicer 
neracionalno. 

Izvajanje najnujnejših ukrepov za racionalizacijo organizacije in dela 
uprave, pravosodja ter nekaterih zavodov po programu Republiškega sekre- 
tariata za pravosodje in občo upravo je rodilo nekaj zadovoljivih rezultatov, 
ki se kažejo v zmanjšanem številu zaposlenih upravnih delavcev, v odpravi 
nekaterih potrdil, poenostavitvah postopkov v zvezi s potrdili, v poenostavitvi 
obrazcev občinskih sprejemnih pisarn, v odpravi in poenostavitvi raznih evidenc 
in statističnih služb, v izboljšani metodologiji ukrepov za racionalizacijo javne 
uprave in podobno. Pri delu za racionalizacijo uprave so se uspešno angažirali 
tudi upravni organi večine občin. 

Kljub prizadevanjem organov uprave za poenostavitev upravnih postop- 
kov na njenem področju pa so še vedno primeri, da so ti postopki zapleteni, 
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izrazito formalni in dolgotrajni, kar bremeni ne le prizadete občane, ampak 
tudi delo samega upravnega organa in njegovo organizacijo. Pravilo, da je 
treba občanu načeloma zaupati, v praksi, še vedno ni do kraja uresničeno, 
občan mora še vse preveč dokazovati dejstva z javnimi listinami, izpiski iz 
evidenc, izjavami prič in podobno. 

Podzakonski akti često uvajajo evidence, ki se pokažejo kot nepotrebne. 
Pri pripravah zveznih podzakonskih aktov posamezni funkcionarji republiških 
upravnih organov in služb ne zavzemajo dovolj odločnega stališča, da se take 
težnje preprečijo. Večkrat tudi zavzeta stališča do posameznih vprašanj v okviru 
republike niso' dovolj proučena in usklajena. 

Te neurejene razmere so deloma tudi vzrok, da napori za racionalizacijo 
dela uprave v SR Sloveniji še niso dosegli zaželenih rezultatov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je odobril predloge najnujnejših ukre- 
pov Republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo za racionalizacijo 
organizacije in dela upravnih in pravosodnih organov ter nekaterih zavodov, 
ki so predvideni za republiško upravo, republiške zavode, občinsko upravo in 
občinske zavode ter za pravosodje. Ti ukrepi pa so bili realizirani le v ome- 
jenem obsegu, čeprav bi že sama dosledna uporaba zakona o splošnem uprav- 
nem postopku v marsičem olajšala vrsto postopkov pred upravnimi organi. 

Z namenom, da se uredijo nerešena vprašanja v zvezi z racionalizacijo dela 
uprave v Socialistični republiki Sloveniji, sprejema Organizacijsko-politični 
zbor Skupščine SR Slovenije naslednje 

sklepe: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj prouči funkcije, ki naj jih na 
sedanji stopnji razvoja našega družbenopolitičnega sistema imajo organi repu- 
bliške uprave ter vsebino in obseg njihovih nalog. S tem v zvezi naj Izvršni 
svet pripravi predlog za ustrezne spremembe v organizaciji in poslovanju repu- 
bliške uprave. 

2. Republiški sekretariati in drugi republiški upravni organi naj v sode- 
lovanju z Republiškim sekretariatom za pravosodje in občo upravo, vsak na 
svojem področju, skrbe za poenostavitev upravnih postopkov ter po potrebi 
pripravijo predloge za spremembe, z namenom, da se bo poslovanje upravnih 
organov v SR Sloveniji še nadalje racionaliziralo. 

3. Organi republiške uprave naj vsak na svojem področju pregledajo ob- 
stoječe zvezne in republiške predpise ter podajo predloge za njihovo spre- 
membo, kolikor ti predpisi onemogočajo oziroma ovirajo racionalno delo uprave. 

4. Vse druge organizacije, ki opravljajo javne in druge družbene funkcije 
izven državne uprave (zavodi za socialno zavarovanje, za zaposlovanje, zdrav- 
stveni, socialni zavodi, gospodarska zbornica, združenja, služba družbenega 
knjigovodstva itd.) naj tudi v svojem okviru načrtno izvedejo racionalizacijo 
svoje organizacije in dela. Po potrebi naj predložijo tudi predloge za spremembo 
predpisov, ki ovirajo racionalno delovanje na njihovem področju. V tem smislu 
naj sodelujejo z ustreznimi strokovnimi službami državne uprave. Zlasti pa naj 
to izvedejo zavodi in druge institucije, ki se v celoti ali delno financirajo iz 
proračuna. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj predloži poročilo o izvršitvi 
nalog pod točko 1, 2 in 3 teh sklepov Skupščini SR Slovenije do konca marca 
1967, s tem, da se morajo ukrepi za izboljšanje organizacije in dela upravnih 
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organov, zavodov in drugih institucij, ki se financirajo iz proračuna, uveljaviti 
že v predlogu republiškega proračuna za leto 1967. 

Št.: 022-78/66 
Ljubljana, 29. 6. 1966 

POROČILA 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora je na seji 
dne 14. junija 1966 obravnaval poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
za leto 1965. Poročilo je bilo Skupščini SR Slovenije predloženo v skladu z 
določbami 190. člena ustave SR Slovenije. 

Odbor je v razpravi o poročilu upošteval tudi ugotovitve iz obravnav, ki 
so mu jih posredovali ostali odbori Republiškega zbora. 

Na tej osnovi ugotavlja odbor za organizacijsko-politična vprašanja v svo- 
jem in v imenu ostalih odborov Republiškega zbora, da je Izvršni svet v letu 
1965 opravljal zadeve iz svoje pristojnosti na podlagi in v mejah ustave, zako- 
nov in drugih aktov Skupščine SR Slovenije. 

Iz predloženega poročila je razvidno, da je bil Izvršni svet v preteklem letu 
zelo aktiven tako v pripravah kot pri izvajanju ukrepov gospodarske reforme. 
Skupščinski organi so bih na podlagi analiz in informacij Izvršnega sveta in 
republiških organov zadovoljivo seznanjeni z ukrepi in dogajanji v zvezi z 
reformo'. Odbori pa so takrat nekatere pojave in vprašanja obravnavali bolj 
kritično, kot jih sedaj prikazuje predloženo poročilo. 

Vsi odbori Republiškega zbora pa so izrazili pripombe in pomisleke glede 
na obliko, vsebino in smotrnost letnega poročila Izvršnega sveta, kot je pred- 
loženo. Metode dela in način reševanja posameznih problemov tako v Skup- 
ščini kot v Izvršnem svetu slone vse bolj na medsebojnem sodelovanju in 
poprejšnjih konzultacijah o najvažnejših političnih odločitvah in stališčih, ki naj 
bi bih vsebovani v skupščinskih aktih. Na tak način je Skupščina večinoma že 
bolje seznanjena s posameznimi vprašanji, kot pa jih obravnava poročilo Izvrš- 
nega sveta. Bistvenega pomena pri tem je vprašanje, kako so se posamezna 
stališča in akti Skupščine v praksi izvajali in prav na to vprašanje bi moralo 
poročilo bolj temeljito odgovoriti. 

Ko so bile letos v februarju in marcu v skupščinskih odborih razprave o 
poročilih republiških upravnih organov, je prišlo do splošne ugotovitve, da nam 
manjka prav poročil in analiz, kako se v praksi izvaja politika na posameznih 
področjih, kot jo je sprejela Skupščina. Tudi poročilo Izvršnega sveta tem vpra- 
šanjem ne posveča zadosti pozornosti. 

S tega stališča bi bilo tudi veliko bolj umestno in smotrno, da bi Izvršni 
svet predložil poročito za preteklo leto v času, ko se sprejemajo smernice za 
pohtiko v tekočem letu. Tako bi bilo mogoče odrediti politiko v tekočem letu 
prav na podlagi temeljite analize pogojev in težav, na katere je zadevalo izva- 
janje ukrepov v preteklem letu. Sicer je obravnavanje poročila Izvršnega sveta 
odtrgano od konkretnih dogajanj in je zato razprava o njem nujno le več ah 
manj formalna. 

V zvezi s tem so odbori tudi kritično ocenili sedanjo notranjo organizacijo 
Izvršnega sveta, in sicer predvsem s stahšča, koliko taka organizacija pripomore 
k učinkovitosti izvajanja smernic in aktov, ki so bih sprejeti v Skupščini v 
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sodelovanju z Izvršnim svetom. Sedanja organizacija in iz nje izvirajoče metode 
dela kažejo na to, da niso še najbolje prilagojene vlogi, ki jo nova ustava daje 
Skupščini in njenemu Izvršnemu svetu. V praksi povzroča to pogosto dvotimost 
in počasnost pri sprejemanju posameznih aktov, na drugi strani pa zmanjšuje 
učinkovitost pri. izvajanju ukrepov. Taka organizacija je razumljiva posledica 
metod dela v preteklosti in se kaže potreba, da se organizacija Izvršnega sveta 
uskladi z novo funkcijo Skupščine. 

Odbori so tudi mnenja, da v poročilu Izvršnega sveta ni zadosti kritično 
ocenjen razvoj in način funkcioniranja ter poslovanje javne uprave in druž- 
benih služb, glede na to, da je to prav tisto področje, kjer se lahko vpliv in 
funkcija republike v sedanjih pogojih v največji meri odrazita. 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja predlaga Republiškemu zboru, 
da sprejme poročilo Izvršnega sveta za leto 1965. 

Za poročevalca na seji zbora je določil predsednika odbora Nika Belopav- 
loviča. 

Št.: 021-34/66 
Ljubljana, 15. 6. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
je na seji dne 16. 6. 1966 obravnaval poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije za leto 1965. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je poročilo vsebinsko povezano s podrob- 
nejšimi letnimi poročili republiških sekretariatov, ki tvorijo celoto glede na 
kompleksno obravnavo gospodarske in splošne politike republiških organov. 
Zato predstavlja poročilo le splošni prikaz prizadevanj Izvršnega sveta pri 
reševanju številnih problemov, zlasti tistih, ki so nastali v zvezi z reformo. 
Poleg tega daje poročilo tudi pregled organizacije Izvršnega sveta in republiške 
uprave v letu 1965 ter statistični prikaz v preteklem letu izdanih republiških 
predpisov. Za oceno poročila je pomembno dejstvo, da je bila v preteklem letu 
po volitvah izvršena reorganizacija v Izvršnem svetu in v upravnih organih.. 
Poleg tega so bili v preteklem letu ukinjeni okraji, tako da ima sedaj Izvršni 
svet neposredne stike z 62 občinami. Prav tako je imela odločilen vpliv na potek 
dela Izvršnega sveta in upravnih organov gospodarska reforma, ki je bila spre- 
jeta sredi leta. Ker je poročilo omejeno na določeno časovno obdobje, proces 
gospodarskega razvoja po uveljavitvi reformnih ukrepov pa je šele v teku, se 
v poročilu za preteklo leto še ne ugotavljajo rezultati prizadevanj Izvršnega 
sveta za stabilizacijo gospodarstva. 

Glede organizacije Izvršnega sveta in drugih organov republiške uprave je 
odbor izrazil mnenje, da obstoji po navedbah poročila precejšnje število uprav- 
nih organov v republiki, ki se ukvarjajo z isto problematiko. V tej zvezi je bilo 
ugotovljeno, da posebna zvezna komisija proučuje metode dela in organizacijo 
tako zvezne kot republiške uprave in da bo glede na njene predloge možno 
najti racionalnejše rešitve tudi v okviru naše republike. 

Odbor je ugotovil, da že obstoja v sistemu povezave dela Izvršnega sveta 
s skupščinskimi organi večja koordinacija kot v preteklem obdobju, zlasti glede 
priprave številnih aktov z vseh področij. 

Odbor je poudaril ugotovitev, ki je nakazana tudi v poročilu, da je še vedno 
popolnoma odprto in nerazčiščeno vprašanje vloge republike glede planiranja 
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in usmerjanja družbeno-gospodarskega razvoja, kar se še posebej kaže v zako- 
nodajni praksi. Temeljni zakoni vedno bolj dobivajo značaj popolnih zakonov, 
s čimer se bistveno zožuje pristojnost republike, da posamezna vprašanja ure- 
jajo v skladu s specifičnimi razmerami na njenem teritoriju. Nujno bi bilo 
potrebno proučiti možnost večjega sodelovanja republiških skupščin pri pri- 
pravah temeljnih zakonov. 

Odbor je izrazil pomisleke, če je predlaganje poročila v takšni obliki v 
bodoče še umestno, ker meni, da je primernejše občasno in aktualno. poročanje 
o perečih problemih s posameznih področij in ukrepih za njihovo reševanje. 
Tako poročanje pred skupščinskimi organi se v zadnjem času že uveljavlja. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
je ob zaključku razprave sklenil predlagati Gospodarskemu zboru, da pred- 
loženo poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1965 z nave- 
denimi pripombami sprejme. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Franca Tesovnika. 

Št.: 021-34/66 
Ljubljana, 17. 6. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora je na seji dne 14. junija 1966 obravnaval poročilo Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije za leto 1965, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet. 

Ob obravnavi poročila v celoti so člani odbora opozorili na pomanjkljivost, 
ki je predvsem v tem, da poročilo našteva domala vsa vprašanja in probleme, 
ki jih je Izvršni svet obravnaval v preteklem letu, ne daje pa dovolj poudarka 
tistim ključnim vprašanjem, ki so bila, nekatera pa so še, najpomembnejša za 
uispešen in smotrn družbenoekonomski razvoj republike. Zaradi tega iz poro- 
čila tudi ni dovolj razvidno, katerim osrednjim problemom bi moral Izvršni 
svet v tekočem letu posvečati posebno pozornost. Člani odbora so tudi menili, 
da je poročilo prepozno predloženo, saj je s pripombami k poročilu — ki se 
obravnava šele v juniju — mogoče le še deloma vplivati na delo Izvršnega sveta 
v letošnjem letu. 

Člani odbora so ugodno ocenili prizadevanja Izvršnega sveta za rešitev 
nekaterih vprašanj s področja družbenih služb, kar potrjuje tudi razmerje med 
obravnavanimi zadevami v lanskem letu, med katerimi je bilo od 437 kar 172 
zadev s področja družbenih služb. 

Ob obravnavi posameznih vprašanj s področij šolstva, kulture in znanosti 
so se člani odbora največ zadržali predvsem ob perečem položaju šolstva druge 
stopnje. Izredno slab priliv sredstev za financiranje šol druge stopnje, kar 
ustvarja vzdušje negotovosti in ovira normalen potek učno-vzgojnega procesa 
na teh šolah, kaže, da nekatere občinske skupščine in delovne organizacije ne 
uresničujejo priporočila Skupščine SR Slovenije za začasno financiranje šolstva 
druge stopnje, kljub večkratnim opozorilom Izvršnega sveta in Republiškega 
sekretariata za prosveto in kulturo. Dokler ne bo financiranje šol druge stopnje 
na novo urejeno — novi zakon o financiranju izobraževanja in vzgoje bo pred- 
vidoma uveljavljen šele 1. januarja 1967 — bo treba še nadalje vztrajati na 
izvajanju omenjenega priporočila in pri tem, poleg odgovornosti občinskih 
skupščin in delovnih organizacij, zaostriti tudi politično odgovornost posamez- 
nikov. Da bi družbenemu dogovoru o financiranju drugostopenjskih šol zago- 
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tovili večjo učinkovitost in dosledno izvajanje, je treba — kjer tega še ni — 
čimprej pogodbeno urediti medsebojna razmerja med skladi in občinskimi 
skupščinami oziroma delovnimi organizacijami ter šolami in konsekventno 
vztrajati pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. 

Iz poročila Izvršnega sveta je po mnenju članov odbora razvidno, da Izvršni 
svet v preteklem letu ni dovolj kompleksno obravnaval kulturnih dejavnosti v 
celoti, zlasti pa ni posvetil zadostne pozornosti sistemski ureditvi tako pomemb- 
nih vprašanj kot so: uvajanje načela dohodka, krepitev samoupravnih odnosov 
in njihove materialne podlage, določitev funkcije in nalog republiških kulturnih 
skladov, zlasti pa s tem v zvezi določena odgovornost republike. Pri ureditvi 
naštetih vprašanj je odbor priporočil, naj poleg Izvršnega sveta in republiškega 
sekretariata za prosveto in kulturo sodelujejo tudi ustrezne kulturne institucije 
oziroma njihova združenja. 

Odbor predlaga, da Prosvetno-kulturni zbor odobri poročilo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za leto 1965. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Avgusta 
Vižintina. 

Št.: 021-34/66 
Ljubljana, 15. 6. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega 
zbora je na seji dne 13. junija 1966 razpravljal o poročilu Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije za leto 1965. 

Predstavnik Izvršnega sveta je pojasnil koncept poročila. Poročilo v zgo- 
ščeni obliki zajema le glavne probleme, ki jim je Izvršni svet v preteklem letu 
posvetil vso pozornost. Pri izdelavi poročila je upošteval, da so republiški sekre- 
tariati predložili Skupščini obširnejša poročila s svojih delovnih področij. 

Pri obravnavi poročila se je odbor omejil predvsem na tisti del poročila, ki 
zadeva področje zdravstva, socialnega zavarovanja in socialnega varstva. 

Odbor je ugotovil, da pri izdelavi poročila Izvršni svet ni v celoti upošteval 
njegovega stališča, ki ga je sprejel ob obravnavi poročila Izvršnega sveta za leto 
1964, da bi moralo poročilo izhajati iz problematike na posameznih področjih 
družbeno-gospodarskega življenja in prikazati najznačilnejše probleme ter pri- 
zadevanja Izvršnega sveta za njihovo rešitev in vzroke, zaradi katerih niso bili 
vedno doseženi zadovoljivi uspehi. Tako s področja socialnega varstva poročilo 
niti ne omenja, kakšni ukrepi so bili storjeni za reševanje perečih problemov 
otroškega varstva. 

Po mnenju odbora bi moralo poročilo obravnavati tudi izvajanje zakonov 
in ukrepe, ki jih je Izvršni svet sprejel za njihovo dosledno izvajanje. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Zmaga Slokana. 

Št.: 021-34/66 
Ljubljana, 14. 6. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in začasni odbor za 
proučitev vprašanj uprave in zavodov, ki opravljajo upravne zadeve Organiza- 
cijsko političnega zbora, sta na skupni seji dne 17. 6. 1966 obravnavala poročilo 
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Izvršnega sveta Skupščine SRS za leto 1965, pri čemer sta se omejila na tisti 
del poročila, ki zadeva delo republiških upravnih organov. Odbora sta povezala 
razpravo s poročilom o izvajanju najnujnejših ukrepov za racionalizacijo orga- 
nizacije in dela uprave, pravosodja ter nekaterih zavodov, ki ga je pripravil 
republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo. Obravnava o tem vpra- 
šanju pomeni nadaljevanje uvajanja ukrepov za uresničitev priporočila Orga- 
nizacijsko-političnega zbora o nekaterih nalogah za izboljšanje dela občinske 
uprave iz leta 1963. Odbora sta posebej posvetila pozornost odnosom uprave do 
občana in poudarila potrebo po ukrepih za odpravljanje neracionalnih postop- 
kov, v katerih nastopajo kot stranke občani. Odbora sta pozitivno ocenila dose- 
danje napore republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo v tej 
smeri, čeprav so rezultati razmeroma še skromni. 

Mimo tega je začasni odbor za proučitev vprašanj uprave in zavodov, ki 
opravljajo upravne zadeve, pripravil tudi teze za razpravo o racionalizaciji po- 
slovanja v upravnih postopkih, ki so bile poslane vsem poslancem, da so lahko 
na njihovi podlagi razpravljali s pristojnimi organi in predstavniki služb v 
občinah, predvsem pa predstavniki občinskih uprav, pa tudi nekaterih druž- 
benih služb in delovnih organizacij. 

V razgovoru so poslanci predvsem ugotavljali, kakšen uspeh so rodili napori 
za poenostavitev upravnih postopkov, kateri upravni postopki so najpogostejši, 
koliko časa trajajo, koliko zadev ni rešenih v zakonitem roku in zakaj ter koliko 
je občan s sedanjimi spremembami in poenostavitvami razbremenjen. 

V razgovoru so poslanci ugotovili, da so občinski upravni organi v mnogo- 
čem že poenostavili nekatere postopke in da se stanje na terenu ujema z naved- 
bami poročila republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo. Določen 
napredek v naporih za racionalizacijo upravnih postopkov pomeni že novelirani 
zakon o splošnem upravnem postopku, le da ga vsi upravni organi dosledno še 
ne upoštevajo. Navodilo republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo 
je predvsem občinskim upravam koristno napotilo v tem smislu. Mimo tega, da 
je bilo ukinjenih že vrsta potrdil in evidenc, še vedno nastopajo težave v tem, 
da — je večina potrdil vezanih na obstoječo zakonsko ureditev in tedaj ni 
odvisno od občinskih skupščin oziroma njihovih uprav ali naj jih še zahtevajo 
ali ukinejo. Opaziti je bilo, da se uveljavlja tudi praksa, da nekaterih potrdil, 
ki so z veljavnimi predpisi določena, ne zahtevajo, čeravno to ni popolnoma 
v skladu z zakonitostjo. 

Ko je govora o raznih izpiskih in potrdilih, je treba ločiti med tistimi, ki 
jih upravni organi izdajajo in takimi, ki jih zahtevajo. Občinski upravni organi 
imajo mnogo več posla z izdajo raznih potrdil. Pri tem je treba pripomniti, da 
občani dostikrat še vedno zahtevajo razne izpiske in potrdila, ker tako zahtevajo 
drugi organi ali organizacije. 

Največ posla imajo občinski upravni organi s potrdili in izpiski s področja 
matične službe, s postopki za izdajanje potnih listin in s postopki v zvezi z regi- 
stracijo motornih vozil. 

Izpiski iz matičnih knjig daleč prednjačijo po številu. Samo skupna služba 
notranjih zadev v Ljubljani izda letno preko 30 000 izpiskov iz rojstne matične 
knjige, čeprav je uprava za notranje zadeve mnenja, da tega izpiska ne bi bilo 
treba predlagati v ceh vrsti postopkov. Kljub dogovoru med sekretariatom za 
prosveto in kulturo in šolami, po katerem takega izpiska ob vpisih ni treba več 
predlagati, pa se še vedno dogaja, da ga šole, posebno II. stopnje, pri vpisu še 
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vedno zahtevajo. Do sporazuma o prenehanju predlaganja izpiskov iz rojstne 
matične knjige tudi še ni prišlo v postopkih za uveljavljanje pravic s področja 
socialnega zavarovanja. Zavodi za socialno zavarovanje trdno zastopajo stališče, 
da ni mogoče opustiti v postopkih za uveljavljanje pravic iz socialnega zava- 
rovanja nobenih potrdil. 

Postopek za izdajo potnih listin se je v odnosu do občana močno poeno- 
stavil. Vsa potrebna dejstva ugotavlja organ, ki izdaja potno listino, sam. Glede 
na izredno majhno število negativnih odločb v postopku za izdajo potnih listin, 
obstoja mnenje, po katerem bi bilo smotrno vsem občanom izstaviti potni list, 
šele če občan zakonitih pogojev ne bi izpolnjeval, pa bi se mu ga po načelih 
upravnega postopka odvzelo. 

Bistveno bi bilo mogoče poenostaviti postopek za registracijo motornih 
vozil. V tem postopku je treba sleherno leto dejansko opraviti vsa tista opra- 
vila, kot pri kupoprodaji motornih vozil. Največja ovira za poenostavitev pred- 
stavljajo predpisi, ki so prav za omenjene primere, zvezni. Spričo tega bi se 
bilo treba zavzeti za spremembo zveznih predpisov prav v smeri poenostavitve 
teh postopkov, kar bi bilo bolj ekonomično tudi z materialnega stališča. V raz- 
govorih je bilo večkrat omenjeno vprašanje, ki je bilo postavljeno tudi že v 
skupščinskih razpravah in sicer vprašanje posledic, ki nastanejo z uveljavitvijo 
slehernega zakona. Smotrno bi namreč bilo, da bi se ob obravnavanju posa- 
meznih zakonskih predlogov upoštevalo tudi vprašanje, kolikšna sredstva bo 
zahtevala izvedba zakona. 

Izven področja notranjih zadev sta najčešća postopka: postopek za ugotav- 
ljanje delovne dobe in postopek za izdajo gradbenih dovoljenj. Oba postopka 
sta obenem tudi po trajanju najdaljša in praktično ni primera, ko bi bil tak 
postopek končan v zakonitem roku. 

Postopek za ugotavljanje delovne dobe se običajno zavleče zaradi potrebe 
po zaslišanju prič, ki jih je dostikrat težko najti. Poleg tega pa je v tem 
postopku potrebno izvesti tudi vrsto' materialnih dokazov, ki postopek precej 
podaljšajo. 

Postopek za izdajo gradbenih dovoljenj pa pomeni dejansko specifično 
vprašanje, ki bi ga bilo treba posebej in kompleksno obravnavati. Za graditev 
kateregakoli investicijskega objekta je potrebna odločba o lokaciji, uporabno 
dovoljenje za zemljišče in gradbeno dovoljenje. Vsak izmed teh treh aktov je 
dejansko predmet posebnega in dolgotrajnega postopka. Vzrok temu je pred- 
vsem neurejenost na področju urbanističnih načrtov, bodisi v mestu, bodisi 
izven mesta. Zaradi tega je postala redna pot pridobitve gradbenega dovoljenja, 
ki upošteva potrjen urbanističen načrt, dejansko izjema, praviloma pa se izda- 
jajo samo izjemna dovoljenja, kar postopek silno zavlačuje. Tako traja posto- 
pek za pridobitev gradbenega dovoljenja povprečno približno pol leta, niso pa 
redki primeri, ko se vleče tudi do 3 let. 

Iz povedanega izhaja, da je bil vsaj deloma dosežen osnovni namen v opi- 
sani smeri in da so dosedanji napori sprožili določeno aktivnost republiških in 
občinskih upravnih organov za postopno odpravo očitnih anomalij in nepo- 
trebnih administrativnih obremenitev, ki so povzročale in še povzročajo težave 
v naporih za učinkovito poslovanje javne uprave in državnih organov v celoti. 
Po mnenju odborov pa bo treba z napori v tej smeri še nadaljevati. Odbora 
soglašata z načelnimi zaključki in z okvirnim načrtom za nadaljevanje akcije 
za racionalizacijo uprave kot ga je predložil Republiški sekretariat za pravo- 
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sodje in občo upravo. Odbora menita, da je treba predloženo gradivo predložiti 
zboru v razpravo. Na podlagi ugotovitev predloženega gradiva, pričujočega 
poročila in razprave pa naj zbor sprejme ustrezne sklepe za nadaljnjo racio- 
nalizacijo dela uprave. 

Št.: 021-34/66 
Ljubljana, 17. 6. 1966 

PREDLOG ZAKONA 

o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije 
(republiškega proračuna) za leto 1965 

1. člen 

Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Socialistične republike 
Slovenije za leto 1965. 

2. člen 

Dohodki so bili doseženi in razporejeni po bilanci proračuna za leto 1965 
takole: 

dinarjev 

skupni dohodki   . . 42 956 702 122 
skupna razporeditev dohodkov  43 285 564 122 
primanjkljaj po zaključnem računu  328 862 000 

3. člen 

Primanjkljaj je krit s kreditom iz sredstev rezervnega sklada Socialistične 
republike Slovenije in bo vrnjen v breme sredstev republiškega proračuna za 
leto 1966. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Splošno 

Predlog zaključnega računa Socialistične republike Slovenije za leto 1965 
je sestavljen na podlagi 63. člena temeljnega zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti (Uradni list SFRJ, št. 31/64), 139. člena zakona o financi- 
ranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 
36-196/64) in navodila o sestavi zaključnih računov proračunov družbeno-poli- 
tičnih skupnosti (Uradni list SFRJ, št. 1/66). 
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Prvotno sprejeti proračun Socialistične republike Slovenije je predvideval 
50 504 milij. dohodkov*, ki so bili porazdeljeni na posamezne uporabnike v 
višini 50 104 milijonov, nerazporejena sredstva, ki so pomenila proračunsko 
rezervo, pa so znašala 400 milijonov din. 

Sredstva tega republiškega proračuna naj bi se oblikovala iz 7,7 Vo repu- 
bliške stopnje prispevka iz delovnega razmerja, republiškega davka od prodaje 
blaga na drobno po stopnji 2 "/o, razni drugi dohodki pa so bili predvideni v 
višini 144 milijonov dinarjev. 

V razdelitvi sredstev je bilo med drugim predvideno za splošna dopolnilna 
sredstva občinam 6800 milijonov, za neposredno udeležbo republiških skladov 
na dohodkih 15 868 milijonov ter za odvod v republiški rezervni sklad 380 mili- 
jonov din. Posebej so bila predvidena tudi sredstva za udeležbo republike pri 
financiranju graditve osnovnih šol v višini 2000 milijonov. Podrobna razvrstitev 
dohodkov in njihova razdelitev na uporabnike je razvidna iz, bilančnega in 
posebnega dela zaključnega računa. 

Z ukrepi federacije za omejitev proračunske potrošnje, ki so bih v tem, da 
se je povečala obvezna rezerva od 1 °/o na 6 %>, in zaradi novih potreb, ki so 
nastale po sprejetju proračuna (zakon o dodatku zaposlenim udeležencem NOV, 
zakon o zdravstvenem varstvu kmetov — borcev NOV, povečane potrebe za 
izplačilo regresa za premog in za premijo za mleko), je Izvršni svet omejil 
prvotno razdelitev sredstev za 2656 milijonov din. 

Z uveljavitvijo' ukrepov za izvedbo gospodarske reforme je bila z zveznimi 
predpisi omejena stopnja prispevka od osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja z veljavnostjo od 1/8-1965 dalje od 14,5 #/o na 8 %. 

Da bi se potrošnja čimprej uskladila z novimi možnostmi financiranja 
republiških potreb, je Izvršni svet ponovno omejil potrošnjo predvidenih dohod- 
kov republiškega proračuna za nadaljnjih 2888 milijonov, tako da je znašala 
skupna omejitev potrošnje 5544 milijonov din. 

S temi omejitvami se je republiški proračun izvajal do 17/9-1965, ko je 
Skupščina SRS sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pro- 
računu Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 29-298/65). Po 
rebalansiranem proračunu so znašali predvideni dohodki 46 860 milijonov. 

Razdelitev teh dohodkov je bila predvidena tako, da je pripadalo občinam 
v obliki splošnih dopolnilnih sredstev 6360 milijonov, republiki pa 40 500 mili- 
jonov din. Iz sredstev, ki so ostala republiki, so se izločala še namenska sredstva 
za udeležbo SRS pri financiranju graditve osnovnih šol v višini 1800 milijonov. 
Za republiške sklade je bilo določeno 12 316 milijonov, za financiranje okrajev 
pa 3715 milijonov. 

II. Izvršitev proračuna 

Razpoložljiva sredstva republiškega proračuna, so znašala 42 956,7 milijona, 
poraba pa je bila realizirana v višini 43 285,5 milijona. Razlika med dohodki 
in izdatki v višini 328,8 milijona je krita s posojilom iz sredstev republiškega 
rezervnega sklada, ki bo vrnjeno iz sredstev republiškega proračuna za leto 
1966. 

* Vsi zneski so v obrazložitvi navedeni v starih dinarjih. 
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1. Dohodki 

Po rebalansu predvideni dohodki republiškega proračuna so bili doseženi: 

v milijonih 

Vrsta Planirano Doseženo */• 

1. Prispevek iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja  34 665 31 286 — 3379 90 

2. Prometni davek od prodaje blaga 
na drobno  5 000 4 900 — 100 98 

3. Delež republike na zveznem pro- 
metnem davku  5 175 5 013 — 162 97 

4. Sodne takse v gotovini  1 520 1 100 — 420 72 
5. Drugi dohodki  500 657 + 157 131 

Skupaj . . . 46 860 42 956 —3904 91 

Z rebalansom republiškega proračuna za leto 1965 se je bistveno spremenila 
struktura dohodkov republiškega proračuna. Medtem ko je bil prispevek iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja po prvem proračunu udeležen v skup- 
nih dohodkih republiškega proračuna z več kot 90 %, se je ta delež po reba- 
lansu znižal na 73,9%. Močneje pa so po rebalansu proračuna udeleženi drugi 
dohodki, predvsem prometni davek od prodaje blaga na drobno, ki dobiva sku- 
paj z deležem na zveznem prometnem davku važnejše mesto v dohodkih repu- 
bliškega proračuna. Se bolj očitne so nastale spremembe v strukturi realiziranih 
dohodkov republiškega proračuna. Med njimi ponovno pada delež prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja, in sicer od planiranih 73,9 %, na 
realiziranih 72,8 %. 

Dohodki republiškega proračuna so zlasti po 1. avgustu 1965 zelo slabo 
pritekali. Medtem ko je bilo do 31. 7. 1965 že realizirano 25 184 milijonov do- 
hodkov, je bilo od 1. avgusta do konca leta 1965 realizirano le 17 773 milijonov 
ali 41,4°/», čeprav se običajno doseže v zadnjih petih mesecih okoli 50 % do- 
hodkov. Dohodki republiškega proračuna so bili v globalu realizirani z 91 %>. 
Največji izpad je pri prispevku iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
v višini 3379 milijonov ali 10 % od planiranega prispevka. Tako visok izpad je 
posledica previsoko predvidene valorizacije osebnih dohodkov po 1. avgustu 
1965. Pri sestavljanju republiškega proračuna se je namreč računalo, da bodo 
porasli osebni dohodki, predvideni po prvotnem planu, od avgusta dalje za 
okoli 20 %, tako da bi znašalo skupno povečanje osebnih dohodkov v letu 1965 
nasproti letu 1964 za okoli 43%. Taka predvidevanja pa niso bila uresničena, ker 
so se delovne organizacije zelo oprezno lotile valorizacije osebnih dohodkov. 
Skupno povečanje osebnih dohodkov v letu 1965 nasproti letu 1964 znaša 
namreč le 34% in je temu ustrezno nižje realiziran tudi prispevek iz delovnega 
razmerja. 

Republiški prometni davek od prodaje blaga na drobno je sorazmerno' dobro 
dosežen in znaša izpad le 100 milijonov ali 2 % od planiranega zneska. 
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Delež republike pri zveznem davku od prodaje blaga na drobno je bil do 
31. 12. 1965 dejansko realiziran v višini 88 °/o od planiranega zneska. Po navo- 
dilih Zveznega sekretariata za finance so pripadala proračunu za leto 1965 še 
plačila delovnih organizacij v januarju 1966, ki so se nanašala na obveznosti po 
obračunih za leto 1965. Zato je bil delež republike na zveznem prometnem davku 
realiziran s 97 %> od planiranega zneska. 

Sorazmerno visok izpad dohodka je ugotovljen tudi pri sodnih taksah, ki 
se plačujejo v gotovini. Predvidevalo se je namreč, da bodo sodne takse tudi v 
drugem polletju naraščale s tako dinamiko kakor v I. polletju. 

Nad planiranimi dohodki so doseženi le razni drugi dohodki, in sicer za 
157 milijonov. To pa predvsem zato, ker so se med te dohodke uvrščale tudi 
denarne kazni za prekrške in gospodarske prestopke, ki jih ni mogoče natančno 
predvidevati. 

Pripomniti je treba, da so po podatkih Službe družbenega knjigovodstva 
dohodki nekoliko drugače razvrščeni po vrstah, kakor je izkazano v bilanci 
sredstev zaključnega računa republiškega proračuna. Služba družbenega knjigo- 
vodstva je namreč prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja od 
izplačanih osebnih dohodkov v letu 1965 za leto 1964 knjižila med dohodke iz 
preteklega leta. Po vsebini bi se moral ta prispevek izkazovati med prispevki za 
leto 1965. Zato je v vseh prikazih v tem zaključnem računu znesek 691 mili- 
jonov, ki ga SDK izkazuje med dohodki iz preteklega leta, vključen v prispevek 
iz delovnega razmerja v letu 1965. 

2. Potrošnja 

Potrošnja sredstev republiškega proračuna je zaradi izpada dohodkov za 
3575 mili j. nižja od predvidene po rebalansu plana, nasproti prvotnemu planu pa 
za 7219 milijonov. 

Navedena podatka kažeta močan vpliv reforme na republiško proračunsko 
potrošnjo. Potrošnja sredstev je bila v letu 1965 zelo neenakomerna in v po*- 
polnem nasprotju s prejšnjimi leti. Medtem ko je bila potrošnja sredstev v 
prejšnjih letih najbolj intenzivna v drugem polletju oziroma proti koncu leta, 
je bila lani v zadnjih mesecih najnižja. Od skupne proračunske potrošnje v letu 
1965 v višini 43 285 milijonov odpade namreč na potrošnjo v prvih sedmih 
mesecih 27 448 milijonov ah povprečno na mesec 3921 milijonov; na potrošnjo 
v zadnjih petih mesecih pa pride le 15 837 milijonov ali povprečno na mesec 
3167 mliijonov, kar je za 754 milijonov pod povprečno potrošnjo v prvih sedmih 
mesecih. Če upoštevamo še dejstvo, da je bilo od skupne potrošnje v zadnjih 
petih mesecih 1965 porabljeno za financiranje okrajev in za splošna dopolnilna 
sredstva občinam 3283 milijonov, je ostalo za vse republiške potrebe, za ude- 
ležbo skladov pri dohodkih ter za sodelovanje republike pri financiranju graditve 
osnovnih šol komaj 12 554 milijonov ah povprečno mesečno 2511 milijonov. Ob 
takih pogojih ni čudno, da so se vsak dan pojavljali problemi financiranja 
posameznih družbenih služb in uprave. Republiški proračun dejansko ni mogel 
pravočasno zagotavljati sredstev za normalno delovanje posameznih služb. 

Znižanje prvotno planiranih dohodkov in slaba realizacija dohodkov sploh 
sta povzročila, da so ostale nekatere obveznosti republiškega proračuna v letu 
1965 neplačane in jih bo treba plačati iz sredstev v letu 1966. 
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Po uporabnikih proračunskih dohodkov je izvršitev republiškega proračuna 
naslednja: 

v milijonih 

Razlika 
Vrsta potrošnje oziroma nosilec potrošnje Plan Izvršitev   Vo 

818 95 

— 100 
55 93 
78 109 
54 90 

429 122 
272 93 
453 93 

1 553 87 
772 57 

60 93 
45 82 

Skupaj ... 46 860 43 285 3 575 '92 

Iz pregleda je razvidno, da potrošnja razpoložljivih sredstev ni bila pri 
uporabnikih v enakem razmerju do predvidene potrošnje, pa tudi ne do reali- 
zacije dohodkov. 

Dve postavki predvidene potrošnje sta npr. celo prekoračeni, sicer pa se 
giblje potrošnja nasproti predvidevanju od 57% do 100 %. 

Prekoračenje potrošnje na postavki obveznosti iz posojil v višini 78 mili- 
jonov je nastalo zaradi avtomatičnega vnovčenja obresti od najetega kredita 
SR Slovenije za neenakomeren priliv dohodkov. Prekoračitve na splošnih repu- 
bliških potrebah pa so nastale zaradi avtomatičnega izplačevanja takoj po nastali 
obveznosti za dodatek zaposlenim borcem NOV 115 milijonov, za regres za 
premog 154 milijonov in za premijo za mleko 163 milijonov. Izplačila regresov 
in premij iz republiških sredstev so. tudi vezana na izplačila iz zveznih sredstev. 
Te prekoračitve so vplivale na to, da so druge postavke sorazmerno nižje reali- 
zirane, kakor so znašala razpoložljiva sredstva. Drugi razlog neenakomerne 
potrošnje pa je v tem, da je bilo zaradi slabe realizacije dohodkov skozi vse 
zadnje trimesečje mogoče trošiti sredstva samo za izplačevanje tistih izdatkov, 
ki SO' imeli značaj osebnih dohodkov. Se bolj se je zaostrila potrošnja, ko je bil 
v decembru blokiran žiro račun republiškega proračuna zaradi nepravočasnega 
vračila posojila Splošni gospodarski banki, zlasti še, ker je zaradi tega za leto 
1965 prenehalo avtomatično obračunavanje dohodkov posmeznim skladom. Ker 
je višina izdatkov, ki imajo' značaj osebnih dohodkov, v skupnih sredstvih pri 
posameznih dejavnostih zelo različna, je zato različna tudi potrošnja v primer- 
javi z doseženimi dohodki. 

1. Republiški organi 

Za republiške organe je. stanje brez sredstev za graditev osnovnih šol, ki so 
predvidena pri republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo naslednje: 

1. Republiški organi    17 316 16 498 — 
2. Investicijsko vzdrževanje zgradb in 

opreme  56 56 
3. Samostojni zavodi  742 687 — 
4. Obveznosti iz posojil  875 953 + 
5. Sredstva za osebne dohodke .... 532 478 — 
6. Sredstva za splošne republiške po- 

trebe   1 987 2 416 + 
7. Sredstva okrajem  3 715 3 443 — 
8. Sredstva občinam  6 3-60 5 907 — 
9. Sredstva skladom    12 316 10 763 — 

10. Sredstva za graditev šol  1 800 1 028 — 
11. Odvod v rezervni sklad  914 854 — 
12. Nerazporejena sredstva  247 202 — 
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v milijonih 

Predvideno Potrošeno °U 

Sredstva za redno dejavnost  11 699 11 548 98,7 
Sredstva za posebne namene  5 617 4 950 88,3 

Skupaj . . . 17 316 16 498 95,3 

Tudi ta pregled kaže, da razmerje pri potrošnji po namenu ni enako; razlog 
pa je isti, kot je bil že naveden. 

Uporaba sredstev za redno dejavnost pri posameznih organih nasproti pred- 
videvanju se giblje od 92 %> do 100 %>. Razlika je v tem, da je razmerje med 
predvidenimi sredstvi za osebne dohodke in materialne izdatke zelo različno, 
in pa v tem, da so organi pravosodja zunaj Ljubljane dobili zaradi sorazmerno 
nizkih sredstev nakazana vsa sredstva že pred blokiranjem žiro računa repu- 
bliškega proračuna. 

Razlika med predvideno in doseženo potrošnjo za redno dejavnost znaša 
151 milijonov in pride 83 milijonov na republiški sekretariat za notranje zadeve, 
na vse druge organe pa 68 milijonov. 

Uporaba sredstev organov za posebne — druge namene se giblje nasproti 
planu od lli0/o> do 100 Vt>. V primerih, kjer je potrošnja v primeri s planom zelo 
nizka (11 ®/o, 15°/o), gre dejansko za nižje potrebe od predvideni, druga nesoraz- 
merja pa so nastala zato, ker so bila posameznim uporabnikom dodeljena samo 
sredstva za kritje obveznosti iz naslova osebnih dohodkov, kakor so na primer 
štipendije, stroški za sodnike porotnike, stroški izpitnih komisij, poslanski pavšali 
in podobno. V okviru sredstev za posebne namene tvorijo sorazmerno visoko 
postavko sredstva za pogodbeno dejavnost. 

Sredstva za posebne namene so bila razdeljena takole: 

v milijonih 

Predvideno Potrošeno °/o 

Družbene organizacije  986 949 96,2 
Pogodbena dejavnost  1637 1533 93,6 
Drugi funkcionalni izdatki  2994 2468 82,4 

Skupaj . . . 5617 4950 88,3 

Potrošnja sredstev za pogodbeno dejavnost je globalno skoraj v skladu z 
odstotkom doseženih dohodkov nasproti planiranim. Notranja razdelitev pa je 
dokaj različna. Tako je na primer Republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
dobil vsa sredstva, predvidena v te namene. Tu gre za financiranje raznih za- 
vodov s področja prosvete in kulture, ki se financirajo skoraj v celoti iz prora- 
čunskih dohodkov in se sredstva porabijo predvsem za osebne dohodke. 

Slabša je situacija pri zavodih iz področja gospodarstva, kjer pomenijo 
sredstva iz pogodbene dejavnosti samo del potrebnih sredstev, drugi del pa 
dosegajo zavodi z lastno dejavnostjo. 

Tako je republiški sekretariat za gospodarstvo prejel za pogodbeno dejav- 
nost le 70 l0/o in Geodetska uprava SRS le 58 °/o predvidenih sredstev. Razlogi za 
tako stanje so že navedeni pri splošni'obrazložitvi uporabe sredstev za posebne 
namene. 

25 
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2. Investicijsko vzdrževanje zgradb in opreme 

Z rebalansiranim planom je bilo za te namene priznano samo toliko, kolikor 
je bilo porabljeno do 31. 8. 1965, zato je izvršitev tudi 100 %>. 

3. Zavodi, ki dobijo dotacijo neposredno iz proračuna 

Od predvidenih 742 milijonov je bilo dodeljeno 687 milijonov dotacij. Raz- 
lika se nanaša na Upravo zgradb SRS, Slovensko akademijo znanosti in umet- 
nosti ter na inštitut za zgodovino delavskega gibanja. Pri zavodu RTV Ljubljana 
je dotacija enaka predvideni, ker je bila z rebalansiranim proračunom določena 
le v višini potrošnje do 31. 8. 1965. 

4. Obveznosti iz posojil in garancij 

Potrošnja sredstev ža obveznosti je znašala 953 milijonov in je nasproti 
predvidevanju prekoračena za 78 milijonov. 

Sredstva so bila porabljena za odplačilo posojil in za plačilo obresti od 
najetega kredita za neenakomeren dotok proračunskih dohodkov. 

5. Sredstva za osebne dohodke so porabljena 90%, in sicer za kritje izpla- 
čanih novoletnih nagrad delavcem republiške uprave za leto 1964 in za delno 
valorizacijo osebnih dohodkov (12%). 

6. Sredstva za splošne republiške potrebe so nasproti predvidenim prekora- 
čena za 429 milijonov. 

Razčlenitev potrošnje je razvidna iz razdelka 64 zaključnega računa. 
Kakor je že uvodoma omenjeno, so ta sredstva globalno prekoračena za 

429 milijonov. 
Prekoračena, je postavka »borčevski dodatek« za 115 milij., »regres za pre- 

mog« 154 milij. in »regres za mleko« 63 milij. Za 3 milij. pa je potrošnja nižja 
od predvidene pri postavki »protokolarni stroški«. 

Prekoračitve so nastale zaradi avtomatičnega vnovčenja ob nastali obvez- 
nosti za borčevski dodatek in za regrese, ki so poleg tega še vezani na izplačila 
iz zveznih sredstev. 

7. Sredstva okrajem 

Za obveznosti likvidiranih okrajev je bilo predvideno 3715 milijonov, reali- 
zirano pa je bilo samo 3443 milijonov. Nakazila za mesec december ni bilo 
mogoče realizirati zaradi blokiranega žiro računa. 

8. Sredstva občinam 

Ded sredstev občinam, ki je pomenil udeležbo pri prispevku iz osebnega 
dohodka, so obračunavale podružnice službe družbenega knjigovodstva avto- 
matično na sedežu filiale, ki je pristojna za ustrezno občino, in je realizacija 
v skladu z doseženimi dohodki. Ta del dopolnilnih sredstev občinam je bil z 
rebalansom predviden v višini 5671 milijonov, realizacija pa znaša 5266 mi- 
lijonov. 

Splošna dopolnilna sredstva občinam, ki so bila predvidena v določenem 
znesku, so znašala 689 milijonov, realizirana pa so bila v višini 642 milijonov. 
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Razlika 47 milijonov, ki bi morala biti nakazana v decembru, je bila plačana 
v januarju 1966 iz sredstev za leto 1966. 

9. Sredstva skladom 

Po zakonu o proračunu SR Slovenije pripada skladom 24,264% od dose- 
ženih dohodkov; po realizaciji dohodkov republiškega proračuna pripada skla- 
dom 11 208 milijonov. Nasproti predvidenemu planu je udeležba skladov na 
realiziranih dohodkih za 1108 milijonov nižja. Po posameznih skladih je stanje 
naslednje: 

v milijonih 

Predvideno ^"aliSciii De3ansko 

po rebalansu P dohodkov J nakazano 
Razlika 
premalo 

nakazano 

1. Cestni sklad SRS  450 409 367 42 
2. Sklad SRS za šolstvo  8 300 8 008 7 893 115 
3. Sklad Borisa Kidriča  1 287 1 171 1 051 120 
4. Prešernov sklad  25 23 20 3 
5. Sklad SRS za negospodarske in- 

vesticije   981 892 801 91 
6. Vodni sklad  49 45 40 5 
7. Sklad za pospeševanje kulturnih 

dejavnosti  270 246 221 25 
8. Sklad za pospeševanje proizvod- 

nje in predvajanja filmov ... 25 23 20 3 
9. Sklad za pospeševanje založniške 

dejavnosti  315 287 257 30 
10. Sklad SRS za pospeševanje kme- 

tijstva   114 104 93 11 

Skupaj ... 12 316 11 208 10 763 445 

Razlika med sredstvi, ki so skladom pripadala na podlagi realizacije do- 
hodkov in dejansko dodelitvijo, je nastala zaradi že omenjenega blokiranja žiro 
računa proračuna. Blokiranje je bilo odpravljeno šele 31. 12. 1965, ko je bilo 
odplačano posojilo za neenakomeren dotok proračunskih dohodkov. 

10. Sredstva za sodelovanje republike pri financiranju graditve osnovnih šol 

Za udeležbo republike pri graditvi osnovnih šol je bilo po rebalansiranem 
planu predvideno 1800 milijonov, dejansko pa je bilo zaradi slabe realizacije 
dohodkov dodeljeno samo 1028 milijonov, razlika 772 milijonov pa. bo realizirana 
iz sredstev proračuna za leto 1966. Do konca leta 1965 je bilo dejansko uporab- 
ljeno za graditev osnovnih šol 963 milijonov; s tem so bile pokrite vse zapadle 
obveznosti. 

11. Rezervnemu skladu so se sredstva avtomatično odvajala na podlagi obra- 
čuna dohodkov, ki ga je opravila služba družbenega knjigovodstva sama. 

12. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 364,3 milijona. Z odo- 
britvijo Izvršnega sveta je bilo z virmani preneseno na ustrezne postavke pro- 
računa 117 milijonov, tako da je ostalo na razpolago še 247 milijonov. Ta 
sredstva pa zaradi slabe izvršitve dohodkov niso bila v celoti porabljena in je 
ostalo neizkoriščeno 45 milijonov. 

25» 
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III. Zaključni računi finančnih načrtov upravnih organov 

Upravni organi financirajo svoje potrebe za redno dejavnost po finančnih 
načrtih, s katerimi samostojno razporejajo dodeljena sredstva iz proračuna. 
V letu 1965 so vsi republiški organi razpolagali za opravljanje svojih rednih 
nalog s 13 000 milijoni dinarjev sredstev, in sicer so znašala: 

— sredstva prenesena iz preteklega leta  75 milijonov 
— sredstva iz republiškega proračuna za leto 1965 11 548 milijonov 
— druga sredstva  1 377 milijonov 

Skupaj ... 13 000 milijonov 

Druga sredstva se nanašajo predvsem na sredstva, ki jih dobiva Republiški 
sekretariat za notranje zadeve iz zveznega proračuna. Navedena razpoložljiva 
sredstva so bila porabljena za: 

Znesek Struktura 
v milij. v "/o 

Čiste osebne dohodke  6 735 52,3 
Prispevke iz osebnih dohodkov . . 4 408 34,2 
Materialne izdatke  1736 13,5 

Skupaj torej ... 12 879 100,0 

Razlika 121 milijonov je presežek dohodkov nad izdatki. Navedeni presežek 
so razporedih samoupravni organi republiške uprave na: 

osebne dohodke s prispevki  4 038 608 
neporavnane obveznosti (za plačilo obveznosti)  30 864 983 
sklad opreme   650 000 
sklad skupne porabe .     60 267 714 
rezervni sklad   . . . , 833 090 
prenos v finančni načrt za leto 1966   25 182 830 

121 837 225 

Od izkazanega presežka pripada republiškemu sekretariatu za notranje za- 
deve 80 milijonov. Večji presežek izkazuje samo še okrožno sodišče Maribor, 
ki pa ga skoraj v celoti prenaša kot dohodek po finančnem načrtu za leto 1966. 
Drugi organi izkazujejo kot presežek le manjše zneske. 

Skupna sredstva za čiste osebne dohodke po podatkih republiških upravnih 
organov brez republiškega sekretariata za notranje zadeve so znašala 2242 mili- 
jonov. V republiških organih in sodiščih, ki se financirajo iz sredstev repu- 
bliškega proračuna (razen RSNZ) je bilo 1. 1. 1965 zaposlenih 1993, 21. 12. 1965 
pa 1917 delavcev. Povprečen osebni dohodek je znašal mesečno na delavca 
96 856 dinarjev. 

Kakor je bilo že omenjeno, so sredstva za redno dejavnost organov predvi- 
dena v proračunu v globalnem znesku, organi samoupravljanja pa ta sredstva 
samostojno razdele s finančnim načrtom po namenskih postavkah. 
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IV. Rezervni sklad SR Slovenije 

Rezervni sklad je v letu 1965 razpolagal s sredstvi v višini 3645 milijonov, 
ki so se formirala iz prenesenih sredstev iz prejšnjih let in iz tekočega priliva 
v breme proračunskih dohodkov za leto 1965 na podlagi zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti in zakona o gospodarsko-planskih ukrepih v letu 
1965. Dejanska obveznost do sklada na podlagi realizacije proračunskih do- 
hodkov za leto 1965 znaša 854 milijonov, v skladu pa je izkazan samo znesek 
v višini 809 milijonov. Razlika 45 milijonov je bila sicer obračunana, vendar je 
v skladu registrirana šele v letu 1966. 

Podrobna razčlenitev dohodkov in izdatkov je' razvidna iz zaključnega ra- 
čuna sklada, ki je priložen zaključnemu računu republiškega proračuna. 

V. Posebni računi 

Po posebnih računih financirata del svoje dejavnosti Zavod SRS za statistiko 
in Hidrometeorološki zavod SRS. 

Oba zavoda zaračunavata naročnikom svoje storitve, ki jih opravljata mimo 
svoje redne dejavnosti. Sredstva, ki jih zavoda tako ustvarita, smeta uporabiti 
za kritje efektivnih stroškov te dejavnosti, Zavod za statistiko pa tudi za dopol- 
nitev svoje opreme (odloka Izvršnega sveta, Uradni list SRS, št. 28/63 in 
št. 37/63). 

Zavod SRS za statistiko 
Zavod je v letu 1965 razpolagal s sredstvi na posebnem računu v višini 

54 912 tisoč dinarjev. 
v tisočih 

Porabljeno je bilo za: 
osebne dohodke s prispevki  15281 
druge efektivne stroške    6963 
nabavo opreme  8 481 
plačilo anuitet za posojilo za nabavljeno opremo  14 506 

Skupaj ... 45 231 

Za presežek dohodkov nad izdatki predvideva zavod naslednjo delitev: 
— skladu skupne porabe   4 147 
— za prenos v finančni načrt 1966   5 533 
Hidrometeorološki zavod SRS 
Zavod je v letu 1965 razpolagal s sredstvi v višini  72 390 
Od tega je bilo porabljeno za: 
osebne dohodke s prispevki  29 479 
materialne izdatke 21731 

Skupaj ... 51210 

Za presežek dohodkov nad izdatki v višini 21 179 
predvideva zavod naslednjo delitev: 
— za neporavnane obveznosti 1 342 
— skladu skupne porabe 1 275 
— za prenos v finančni načrt 1966   18 562 

Dodelitev sredstev skladu skupne porabe je v skladu s predpisi. 
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VI. Obveznosti 

Zaradi slabe izvršitve dohodkov republiškega proračuna imajo neposredni 
uporabniki proračunskih sredstev po stanju 31. 12. 1965 neporavnane obveznosti 
v višini 4491 milijonov din (priloga 6). 

Ta znesek vključuje samo tiste obveznosti, ki bremene neposredno prora- 
čunska sredstva za dejavnosti, ki jih je v letu 1965 financiral republiški pro- 
račun, niso pa vključene obveznosti bivših okrajev in pogodbene obveznosti 
odpravljenih republiških skladov. Izkazane obveznosti bodo poravnane takole: 

1. Iz posebne postavke republiškega proračuna za leto 1966 
»Sredstva za plačilo proračunskih obveznosti iz prejš- 
njih let v višini 1513 milij. bodo poravnane naslednje 
obveznosti: 
a) obveznosti za graditev osnovnih šol  772 milij. 
b) obveznosti do republiških skladov  296 milij. 
c) obveznosti do družbeno-političnih skupnosti . . . . 319 milij. 
č) obveznosti iz naslova osebnih dohodkov  24,4 milij. 

Skupne obveznosti organov za osebne dohodke zna- 
šajo sicer 28,3 milij., vendar pa jih deloma organi 
sami pokrivajo iz razpoložljivih sredstev po zaključ- 
nih računih finančnih načrtov za leto 1965. 

d) obveznosti Slovenske akademije znanosti in umet- 
nosti, ki so zajete v postavki 2 priloge 6  18,8 milij. 

e) posebne obveznosti Republiškega sekretariata za no- 
tranje zadeve, ki so zajete v postavki 5 priloge 6 82,8 milij. 

• Skupaj . . . 1513,0 milij. 

2. Obveznost do sklada inv. pok. zavarovanja (razlika v 
pokojninah borcev NOV bo do zneska  1300,0 milij. 
plačana iz sredstev republiškega proračuna za leto 1966, 
predvidenih na postavki 213 »Obveznosti do borcev 
NOV« 
Razlika  1073,0 milij. 
ki je iz sredstev za leto 1966 ni mogoče pokrivati, bo 
plačana iz sredstev za leto 1967. 

3. Vse druge obveznosti, ki jih izkazujejo republiški organi 
v višini  605,0 milij. 
morajo organi poravnati iz istonamenskih sredstev, ki 
so jim dodeljena s proračunom za leto 1966. 
Pri tem je treba pripomniti, da imajo nekateri organi 
za kritje obveznosti iz redne dejavnosti na razpolago 
prenesena sredstva po zaključnih računih s svojih fi- 
nančnih načrtov za leto 1965. 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
10. junija 1966 obravnavala predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 
1965, ki, ga je predložil Izvršni svet. 

Komisija se je pri obravnavi zakonskega predloga omejila na vprašanje 
skladnosti predloga zakona s pravnim sistemom ter se ni spuščala v oceno sa- 
mega izvrševanja republiškega proračuna za 1. 1965. 

V splošni razpravi k predlogu zakona komisija ni imela pripomb. 
V podrobni obravnavi je komisija predlagala spremembo 3. člena tako, da 

bi se njegovo besedilo glasilo: 
»Primanjkljaj se krije s sredstvi rezervnega sklada Socialistične republike 

Slovenije, ki bodo vrnjena temu skladu v breme sredstev republiškega proračuna 
za leto 1966.-« 

Po mnenju komisije so tako sredstva republiškega proračuna kakor tudi 
sredstva republiškega rezervnega sklada sredstva republike. Z zakonom je 
določeno, za kakšne namene se lahko uporabijo sredstva rezervnega sklada druž- 
beno-politične skupnosti (96. čl. temeljnega zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti, Ur. 1. SFRJ, št. 31/1964). Zakona določa, da se s sredstvi 
rezervnega sklada lahko tudi krije proračunski primanjkljaj (II. odst. 96. čl. cit. 
zakona), kar pomeni, da je to eden izmed možnih načinov kritja primanjkljaja 
proračuna, o čemer posebej odloči predstavniški organ družbeno-politične skup- 
nosti. Če se to izvrši, obstoji po zakonu obveznost družbeno-politične skupnosti, 
da »vlaga« v rezervni sklad najmanj določen odstotek svojih dohodkov, dokler 
ni za kritje proračunskega primanjkljaja porabljeni znesek dosežen oziroma 
krit (III. odst. 96. čl. navedenega zakona). Glede na navedeno bo šele sprejeta 
določba 3. čl. zakonskega predloga podlaga za navedeni način kritja proračun- 
skega primanjkljaja, pri čemer — glede na povedano — ne gre za kreditno 
razmerje, ampak za samostojno in neposredno zakonsko obveznost republike, da 
nadomesti ustrezni del sredstev rezervnega sklada.« 

Predlagano spremembo je predstavnik Izvršnega sveta sprejel in je postala 
sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slo- 
venije (republiškega proračuna) za leto 1965 v skladu z ustavo in s pravnim 
sistemom. 

5t.: 400-18/66 
Ljubljana, 10. 6. 1966 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na seji 
dne 10. junija 1966 obravnaval predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1965, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V razpravi je odbor ugotovil, da je bilo doseženo 91 %> dohodkov, ki so 
bih predvideni v republiškem proračunu po izvršenem rebalansu dne 17. 9. 1965; 
prvotno predvideni dohodki v republiškem proračunu pa so bili doseženi le 
z 85,1 °/o. Tako visok izpad proračunskih dohodkov je v glavnem posledica 
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previs|oko predvidenih osebnih dohodkov in dejstva, da je z uveljavitvijo 
ukrepov za izvedbo gospodarske reforme bila z zveznimi predpisi omejena 
stopnja prispevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja od 14,5 na 8 °/o. 

Zaradi ukrepa zveze za omejitev proračunske potrošnje je Izvršni svet že 
pred sprejemom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu So- 
cialistične republike Slovenije, dvakrat omejil prvotno razdelitev sredstev v 
skupni višini 5544 milijonov dinarjev. 

Razpoložljiva sredstva republiškega proračuna so v letu 1965 znašala 
42 956,7 milijona dinarjev, medtem ko je bila poraba sredstev, kljub dvakratnim 
omejitvam, realizirana v višini 43 285,5 milijona dinarjev. Razlika med dohodki 
in izdatki v višini 328,8 milijona dinarjev se je krila s posojilom iz sredstev 
republiškega rezervnega sklada, ki ga bo treba vrniti iz proračunskih sredstev 
v letu 1966. 

Kljub omejitvam proračunske potrošnje je bila ta še vedno večja od ustvar- 
jenih dohodkov, na drugi strani pa je ostala nekrita vrsta obveznosti, ki znašajo 
4491 milijonov dinarjev in jih bo treba krita iz sredstev proračuna za leto 1966. 
V republiškem proračunu je za kritje teh obveznosti v letu 1966 predvideno 
neposredno 2813 milijonov dinarjev, za 605 milijonov dinarjev je predvideno 
kritje pri posameznih republiških organih, kljub temu pa bo ostalo nekrito še 
vedno 1073 milijonov dinarjev in jih bo zato treba kriti v letu 1967. 

Odbor je ugotovil, da so vzrok večji potrošnji proračunskih sredstev, v prvi 
polovici vsakega leta, kakor pa so bila ustvarjena, tudi nekrite obveznosti, ki 
jih je treba kriti iz tekočega dohodka v začetku vsakega leta. 

Odbor je ponovno opozoril, da nerealna ocena stopnje rasti gospodarstva 
ne povzroča težav samo na področju proračunske potrošnje, temveč tudi na 
drugih področjih, ki se formirajo neposredno v odvisnosti od gibanja proizvodnje 
oziroma osebnih dohodkov. 

Odbor je tudi na tej seji ponovno poudaril, da je treba še pred sprejemom 
srednjeročnega plana in proračuna za letoi 1967 razčistiti vse obveznosti SR 
Slovenije, da bi na ta način lahko prilagodili bodočo proračunsko potrošnjo 
razpoložljivim sredstvom. 

V nadaljevanju razprave je odbor ugotovil, na kar je opozoril že na prejš- 
njih proračunskih razpravah, da je še vedno vrsta nerešenih vprašanj v zvezi 
s proračunsko potrošnjo: 

— plačilo uslug po pogodbah predstavlja v mnogih primerih še vedno le 
obliko dajanja dotacij. Vzroke temu je treba iskati v še vedno nerazčiščenem 
vprašanju sistema financiranja zavodov. Odbor tudi ni mogel analizirati rezul- 
tatov, ki so bili doseženi s plačilom uslug po pogodbah, ker ni imel na razpolago 
ustreznih podatkov; 

— številoi družbenih organizacij in društev, ki prejemajo dotacijo iz repu- 
bliškega proračuna se ni zmanjšalo in še vedno ni rešeno vprašanje osnov za 
dodeljevanje dotacij družbenim organizacijam in društvom. 

Odbor meni, da je treba glede na sedanje finančno stanje republike kom- 
pleksno analizirati celotno proračunsko potrošnjo in poiskati možnosti, da bi 
v okviru relativno počasnejše rasti proračunske potrošnje krili povečane potrebe 
tistih področij družbene dejavnosti, ki zaostajajo v svojem razvoju. Taka usme- 
ritev na varčevanje je v okviru ukrepov za stabilizacijo odnosov v gospodarstvu 
še posebej potrebna. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora predlaga 
Republiškemu zboru, da predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi pro- 
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računa SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1965 sprejme v predlo- 
ženem besedilu. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Mirana Cvenka. 

Št.: 400-18/66 
Ljubljana, 11. 6. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je na seji, dne 14. 6. 1966 obravnaval in sklepal o predlogu zakona 
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije 
(republiškega proračuna) za leto. 1965, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Odbor je v načelni obravnavi ugotovil precejšen izpad proračunskih dohod- 
kov v preteklem letu, saj so bili prvotno predvideni dohodki republiškega pro- 
računa doseženi le v višini 85,1 °/o. Razlog za takšen izpad je predvsem v previ- 
soko predvidenih osebnih dohodkih, poleg tega pa je bila z zveznimi predpisi 
tudi omejena stopnja prispevka od osebnega dohodka po uveljavitvi ukrepov 
za izvedbo gospodarske reforme, od prejšnjih 14,5 na 8 "/o. 

Odbor ugotavlja, da se pri obravnavanju zaključnih računov v zadnjih letih 
pojavljajo večinoma ista vprašanja, ki bi jih bilo treba v bodoče vsekakor rešiti. 
2e v preteklem letu je bilo v obravnavi opozorjeno na nerealno oceno stopnje 
raste gospodarstva, ki povzroča na področju proračunske potrošnje neposredno 
težave, posredno pa tudi na drugih področjih. 

2e v razpravi o smernicah o družbenoekonomskem razvoju SR Slovenije 
v prihodnjih letih in še posebej v razpravi o gradivu, ki ga je s tem v zvezi 
predložil Zavod SR Slovenije za planiranje, je bilo poudarjeno, da bi bito treba 
prikazati kompleksno analizo stanja glede sredstev, s katerimi republika razpo- 
laga, prikazati pa tudi vse zadolžitve republike. Sedaj odbor ponovno poudarja, 
da bi bilo treba ta vprašanja razčistiti še pred sprejemom proračuna za naslednje 
leto, kot tudi pred sprejemom, srednjeročnega plana, ker bo le tako mogoče 
proračunsko potrošnjo prilagoditi razpoložljivim sredstvom. 

V podrobni obravnavi je odbor sprejel amandma zakonodajno-pravne komi- 
sije Skupščine SR Slovenije k 3. členu, ki ga je predstavnik Izvršnega sveta že 
sprejel in je tako postal sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor predlaga Organizacijsko-političnemu zboru, da predlog zakona o za- 
ključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) 
za leto 1965 sprejme. 

Za poročevalko je odbor določil poslanko Silvo Cer jak. 

St.: 400-18/66 
Ljubljana, 15. 6. 1966 
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POROČILO 
o obravnavi letnih poročil Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 

in Republiškega zavoda za socialno zavarovanje za leto 1965 

Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora je na skupni seji 
z odborom Izvršnega sveta za družbene službe dne 6. maja 1966 obravnaval letni 
poročili Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev in Republiškega 
zavoda za socialno zavarovanje za leto 1965. 

Odbor je obe poročili sprejel in ugotovil: 
— da so samoupravni organi Republiške skupnosti socialnega zavarovanja 

delavcev in Republiški zavod za socialno zavarovanje v okviru pravnih in ma- 
terialnih možnosti opravili številne zahtevne naloge v zvezi z izvajanjem te- 
meljnih zakonov s področja socialnega zavarovanja; 

— da se je socialno zavarovanje aktivno vključilo v procese, ki jih je go- 
spodarska reforma postavila tudi pred to družbeno službo in 

— da predložena poročila opozarjajo na vrsto pomembnih in perečih vpra- 
šanj, ki se pojavljajo na področju posameznih panog in služb socialnega zava- 
rovanja, katerih učinkovito reševanje pa zahteva določene sistemske spremembe 
zakonodaje, predvsem v smeri povečanja pristojnosti republik pri urejanju teh 
problemov skladno z njihovimi potrebami in možnostmi. 

Pri obravnavi invalidsko-pokojninskega zavarovanja je bilo ugotovljeno, da 
v okviru te problematike prevladujejo nekatere negativne posledice prevedbe 
starih pokojnin. Kljub prevedbi pokojnin in kasnejši valorizaciji le-teh zaosta- 
jajo namreč povprečne pokojnine za povprečnimi osebnimi dohodki najmočneje 
in najizraziteje prav v naši republiki, kar pa že povzroča resne probleme. 
Osnovni vzrok takemu stanju je, da so se pri prevedbi uporabljali enotni valo- 
rizacijski količniki, ki temelje na zveznem povprečju osebnih dohodkov. Tako 
izvedena prevedba pa je v nasprotju z načeli in sistemom za odmerjanje novih 
pokojnin, ki teži za tem, da bi se pokojnine odmerjale po višini osebnih do- 
hodkov in v skladu z gibanjem življenjskih stroškov v republiki. Obstoječa 
temeljna zakonodaja s tega področja ne omogoča reševanje nastalih problemov, 
ker namreč vsebuje elemente popolne zakonodaje in tako samoupravnim or- 
ganom socialnega zavarovanja ni prepuščeno, da bi urejali prevedbo pokojnin 
v skladu z razmerami in možnostmi v republiki. 

Odbor opozarja, da je v okviru priprav in razprav o reviziji prevedbe 
pokojnin pripraviti solidne primerjave in analize ter ugotoviti možnosti, kako 
zagotoviti za tako revizijo potrebna finančna sredstva. V ta namen bi bilo 
predvsem potrebno uporabiti sredstva rezervnih skladov te panoge zavarovanja 
in zagotoviti dosledno izpolnjevanje obveznosti tako zveze kot republike do 
sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja, za pokojnine priznane pod po- 
sebnimi pogoji. Ti ukrepi bi bili potrebni tudi za zagotovitev likvidnosti tega 
sklada. 

Odbor podpira težnje po čimprejšnji ločitvi politike zbiranja sredstev za 
invalidsko pokojninske sklade od politike zbiranja sredstev za sklade zdrav- 
stvenega zavarovanja in sklada otroškega dodatka. Opustiti je sistem limitiranja 
skupne stopnje prispevkov za vse panoge socialnega zavarovanja in otroški 
dodatek, ker to narekuje specifičnost problematike vsake od teh. Sredstva za 
potrebe invalidsko-pokojninskega zavarovanja naj bi se odrejala v neposredni 
odvisnosti od nivoja osebnih dohodkov, medtem ko je za potrebe zdravstvenega 
varstva potrebno določiti ustrezen delež narodnega dohodka. 
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Odbor se zavzema tudi za to, da naj bi se upokojevanje pod posebnimi 
pogoji — udeleženci NOB, vojaški zavarovanci, uslužbenci pri organih za no- 
tranje zadeve — urejalo s posebnimi zakoni in ne več v okviru temeljnega 
zakona o pokojninskem zavarovanju. V okviru teh posebnih zakonov naj bi se 
tudi določili finančni viri za izplačevanje takih pokojnin. 

Pri obravnavi problematike zdravstvenega zavarovanja odbor opozarja na 
spremembe predpisov, ki se že pripravljajo za to področje. Zato je mnenja, da 
naj se predlogi, ki obstajajo v republiki za izpopolnitev organizacije in finan- 
ciranje zdravstvenega zavarovanja in o novih odnosih zdravstvenega zavaro- 
vanja z zdravstveno službo prično čimprej proučevati, da bi se tako oblikovala 
na nivoju republike enotnejša stališča. 

Ne glede na predvidene spremembe in bodoče rešitve pa je v okviru obsto- 
ječe organizacije in odnosov naloga samoupravnih organov socialnega zavaro- 
vanja in zdravstvene službe, da proučijo vse možnosti in oblike, ki bi že sedaj 
zagotovile čimvečjo racionalnost potrošnje razpoložljivih sredstev za to panogo 
socialnega zavarovanja. Pri tem se je zlasti boriti proti negativnim pojavom, 
ki maličijo' principe dohodkovnega gospodarjenja v zdravstveni službi ter skozi 
sistem plačevanja po zdravstvenih storitvah celo spodbujajo neopravičen 
porast števila storitev in s tem stroškov. V tej zvezi odbor negativno ocenjuje 
nekatere anomalije v potrošnji zbranih sredstev, ki so se pokazale v okviru 
posameznih komunalnih skupnosti ter priporoča samoupravnim organom soci- 
alnega zavarovanja, da naj take primere kritično proučijo in preprečijo. Večjo 
skrb je posvetiti tudi hitrejši funkcionalni integraciji zdravstvenih zavodov, 
katere zaostajanje je eden od pomembnih vzrokov za večanje stroškov zdrav- 
stvenega varstva. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je nova organizacija komu- 
nalnih skupnosti socialnega zavarovanja delavcev še ostreje pokazala na ne- 
ustreznost obstoječega sistema zdravstvenega zavarovanja, na kar so organi 
Skupščine SRS sieer že večkrat opozorili, vendar ustrezni ukrepi niso bih niti 
proučeni niti podvzeti. 

Razprava je pokazala, da obstajajo na področju izvajanja zdravstvenega 
zavarovanja kmetov še nekateri odprti problemi, na katere so opozorile razprave 
že pri sprejemanju ustreznega republiškega zakona ter jih je zato potrebno 
čimprej vsestransko proučiti in predlagati boljše rešitve, zlasti v pogledu zbi- 
ranja sredstev. Prav tako je potrebno še nadalje proučevati možnosti za postopen 
prehod na nacionalno zdravstveno zavarovanje, za kar so dani najboljši pogoji 
prav v naši republiki. 

Odbor opozarja, da sedanji sistem otroškega varstva zaostaja za dejanskimi 
potrebami po otroškem in družinskem varstvu. Kljub temu, že večkrat ugotov- 
ljenemu dejstvu, se z rešitvijo tega problema predolgo odlaša. Zato je treba 
čimprej preiti h konkretnim rešitvam in oblikovanju takega sistema, ki bo 
upošteval specifičnosti posameznih republik. 

Pri oceni dela zavodov in služb socialnega zavarovanja je odbor mnenja, 
da je razširitev pristojnosti samouprave v preteklem letu ugodno vplivala na 
realizacijo teženj po izboljšanju organizacije dela republiškega in komunalnih 
zavodov za socialno zavarovanje. Odbor priporoča, da naj se v naslednjem letu 
samoupravni organi in vodstvo zavodov odločneje zavzemajo za izboljšanje 
kvalifikacijske strukture zaposlenih v zavodih in zlasti za povečanje števila 
analitskih kadrov, katerih pomanjkanje je vedno bolj očitno in že ovira vse- 
stransko in poglobljeno proučevanje problematike socialnega zavarovanja. Prav 
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tako- bo potrebno napraviti odločnejši korak v smeri racionalizacije poslovanja 
in mehanizacije posameznih postopkov v okviru izvajanja socialnega zava- 
rovanja. 

St.: 022-139/66 
Ljubljana, 23. 5. 1966 

PREDLOG ZAKONA 
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji 

1. člen 

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji v SR Sloveniji se opravlja po določbah 
temeljnega zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji (Uradni list SFRJ, 
št, 12-233/65) in po določbah tega zakona ter po predpisih, izdanih na njuni 
podlagi. 

2. člen 

Upravne zadeve s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji opravlja 
Republiški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo. 

Posamezne naloge s področja tehničnega in zdravstvenega varstva pred 
ionizirajočimi sevanji, ki jih določa ta zakon, opravljajo Zavod SRS za zdrav- 
stveno in tehnično varnost v Ljubljani in drugi zavodi v skladu z določbami 
tega zakona. 

3. čle n 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo opravlja zlasti tele 
zadeve: 

1. določa program za preiskovanje kontaminacije pitne vode, hrane in krme 
ter program meritev naravne radioaktivnosti posameznih območij SR Slovenije; 

2. določa splošne ukrepe za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in odreja 
ukrepe za dekontaminacijo; 

3. organizira službo1 za dekontaminacijo. 

4. člen 

Zavod SRS za zdravstveno in tehnično varnost opravlja tele naloge: 
— meri izpostavljenost delovnih mest ionizirajočim sevanjem in ugotavlja 

prejete doze sevanja pri tistih, ki so na svojih delovnih mestih izpostavljeni 
tem sevanjem, ter v zvezi s tem opravlja redne periodične preglede delovnih 
mest, kjer so ali se uporabljajo viri ionizirajočih sevanj; zbira in analizira 
podatke o izpostavljenosti delovnih mest ionizirajočim sevanjem; vodi kartoteko 
o prejetih dozah ionizirajočih sevanj za delavce na izpostavljenih delovnih 
mestih ter daje prizadetim delovnim organizacijam in Republiškemu sekre- 
tariatu za zdravstvo in socialno varstvo predloge za izboljšanje varstva de- 
lavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji; 

— ugotavlja in kontrolira zdravstveno stanje oseb, ki so na svojih delovnih 
mestih izpostavljeni ionizirajočim sevanjem, ter zdravi okvare oziroma pošilja 
na zdravljenje okvar, povzročenih s takim sevanjem; 
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— ugotavlja in preverja brezhibnost merilnih instrumentov ter varnostnih 
sredstev in naprav, ki se uporabljajo pri delu z viri ionizirajočih sevanj, ter 
opravlja v zvezi s tem periodične kalibracije merilnih instrumentov; 

— daje ekspertize in strokovna navodila za izvajanje ukrepov za varstvo 
pred ionizirajočimi sevanji; 

— preiskuje kontaminacijo pitne vode, hrane in krme ter izvaja potrebne 
dekontaminacije; 

— opravlja meritve naravne radioaktivnosti posameznih območij SR Slo- 
venije; 

— organizira: izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov na področju varstva 
pred ionizirajočimi sevanji in ga izvaja ter vodi v zvezi s tem evidenco kadrov, 
ki imajo dovoljenje za delo z viri ionizirajočih sevanj; 

— daje predpisane podatke o stanju varstva pred ionizirajočimi sevanji 
pristojnim inšpekcijskim in drugim organom. 

Zavod SRS za zdravstveno in tehnično varnost opravlja službo varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in druge organizacije, pri katerih so ali se uporabljajo 
viri ionizirajočih sevanj, pa po drugem odstavku 18. člena temeljnega zakona 
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji niso dolžne imeti svoje službe za varstvo 
pred ionizirajočimi sevanji. 

5. člen 

Pri opravljanju posameznih nalog s področja tehničnega varstva pred ioni- 
zirajočimi sevanji sodeluje Zavod SRS za zdravstveno in tehnično varnost z 
drugimi strokovnimi zavodi in institucijami. 

Zavod SRS za zdravstveno in tehnično varnost lahko pooblasti posamezen 
zdravstveni zavod, ki ima ustrezno opremo in strokovne delavce, da opravlja 
zdravniške preglede oseb, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj. 

6. člen 

Sredstva za izvajanje zdravstvenega varstva pred ionizirajočimi sevanji iz 
republiške pristojnosti se zagotovijo v republiškem proračunu. 

Sredstva za organizacijo in izvajanje tehničnega in zdravstvenega varstva 
pred ionizirajočimi sevanji v delovnih organizacijah, kjer so ali uporabljajo 
viri ionizirajočih sevanj, zagotovijo' delovne organizacije same. 

7. člen 

Delovne in druge organizacije, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj, marajo 
takoj in po najkrajši, poti obvestiti Zavod SRS za zdravstveno in tehnično 
varnost in republiški organ za sanitarno inšpekcijo o vsaki kontaminaciji ali 
nevarnosti kontaminacije z viri ionizirajočih sevanj ter jim dati na njihovo 
zahtevo ustrezne podatke in poročila. 

8. člen 

Z denarno kaznijo do 5000 novih dinarjev se kaznuje za prekršek delovna 
ali druga organizacija, ki ne priglasi kontaminacije ali nevarnosti kontaminacije 
po 7. členu tega zakona. 

Z denarnoi kaznijo do 500 novih dinarjev se kaznuje za prekršek tudi od- 
govorna oseba delovne ali druge organizacije, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka. 
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9. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati odločba o določitvi zavoda 
za opravljanje zdravniških pregledov oseb, ki imajo opraviti z viri ionizirajočih 
sevanj (Uradni list LRS, št. 34-232/62). 

10. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji je oblika zdravstvenega varstva, ki ima 
predvsem pomen za vso državo, obenem pa tudi pomen za vse republike. Zato 
so doslej pravno materijo, zadevajočo ionizirajoče sevanje, urejali zvezni pred- 
pisi. Novi temeljni zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji (Uradni list 
SFRJ, št. 12/65) pa je nalogo federacije in republike natančneje porazdelil, in 
sicer tako, da je ostala večina nalog pridržana federaciji (npr. preiskovanje 
kontaminacije zraka, zemlje, rek, jezer in morja ter trdih in tekočih padavin; 
določanje normativov; proučevanje izpostavljenosti prebivalstva sevanjem ipd.), 
medtem ko je republikam prepustil samo posamezne naloge, kar pa je razum- 
ljivo1, ker gre za obliko zdravstvenega varstva, pomembno za vso državo. Naloge 
republike so zlasti: določanje in usposabljanje zavodov za varstvo pred sevanji 
in organizacija službe za dekontaminacijo; preiskovanje kontaminacije in izva- 
janje dekontaminacije pitne vode, hrane in krme; zbiranje in analiza izpostav- 
ljenosti prebivalstva; izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter 
določanje ukrepov za varstvo pred sevanji. 

Skladno s porazdelitvijo nalog med federacijo in republiko je temeljni zakon 
porazdelil tudi obveznosti financiranja tega varstva med federacijo in republiko; 
doslej se je namreč to varstvo financiralo v celoti iz sredstev federacije, z izjemo 
varstva, ki se je izvajalo neposredno v korist prizadetih delovnih organizacij. 
Spričo tega je naloge iz 3. in 4. člena predloga zakona dolžna financirati repu- 
blika, kolikor seveda zdravstvenega in tehničnega varstva niso delovne orga- 
nizacije dolžne same organizirati in izvajati. 

Na področju varstva pred sevanji so zvezni organi izdali že več izvršilnih 
predpisov k temeljnemu zakonu, zlasti pa: o zdravstvenih pregledih oseb, ki 
imajo opraviti z viri. ionizirajočih sevanj; o dovoljenih dozah sevanj, katerim 
smejo biti izpostavljene osebe pri takem delu; o strokovni izobrazbi oseb pri 
delu z viri ionizirajočih sevanj; o prometu in uporabi radioaktivnih snovi in 
ukrepih za varstvo pred ionizirajočimi sevanji ter o uporabi rentgenskih apa- 
ratov in o varstvu pred rentgenskimi žarki. Vsi ti predpisi (pravilniki) se v 
praksi izvajajo, na manjše nepravilnosti pri izvajanju pravilnika o rentgenskih 
aparatih pa je republiški sanitarni inšpektorat in nato še republiški zdravstveni 
center opozoril zdravstvene zavode in druge uporabnike rentgenskih aparatov. 

Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov in ukrepov za varstvo pred ionizi- 
rajočimi sevanji opravi j a po samem zakonu republiški sanitarni inšpektorat in 
— če je treba — izdaja tudi ustrezne ukrepe za varstvo pred sevanji. 

Doslej je bil pooblaščen Zavod SRS za zdravstveno in tehnično varnost 
po zveznih predpisih (Uradni Ust FLRJ, št. 31/62) za tehnično varstvo pred ioni- 
zirajočimi sevanji (filmdozimetrija; merjenje izpostavljenosti delovnih mest; 
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ugotavljanje kontaminacije in kalibracije; pregled merilnih instrumentov; pre- 
gledovanje varovalnih sredstev; nadzor nad radioaktivnimi odpadki; dajanje 
navodil za. varstvo; po republiških predpisih (Uradni list LRS, št. 34/62) pa tudi 
za zdravstveno varstvo (zdravniški pregledi zaposlenih oseb), torej za vse varstvo 
pred ionizirajočimi sevanji. Nuklearni inštitut »Jožef Štefan« pa je bil doslej 
pooblaščen z zveznimi predpisi (Uradni list FLRJ, št. 31/62) samo za tehnično 
varstvo pred ionizira j očimi sevanji. 

Po predlogu zakona naj bi bil odgovoren za celotno varstvo pred sevanji 
le Zavod SRS za zdravstveno in tehnično varnost, in sicer iz tehle razlogov: 

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji, evidenca in načela o izvajanju tega 
varstva morajo sloneti na načelu enotnosti zdravstvenega in tehničnega varstva. 
Zavod SRS za zdravstveno in tehnično varnost je strokovno usposobljen za 
izvrševanje tega enotnega varstva. Poleg tega opravlja ta zavod za federacijo 
na podlagi sklenjenih pogodb nekatere njene naloge, npr. ugotavljanje radio- 
aktivnosti v atmosferi, v trdih in tekočih padavinah, geografskih vodah m 
podobno, ki so v tesni povezavi z nalogami, ki naj jih ta zavod opravlja po 
predlaganem zakonu za republiko*. To omogoča zavodu smotrnejšo uporabo 
njegovih sredstev in kadrov, pa tudi uporabo rezultatov raziskovanj za fede- 
racijo. Končno tudi ni mogoče prezreti dejstva, da je bil Zavod SRS za zdrav- 
stveno in tehnično varnost ustanovljen kot republiški zavod za opravljanje 
nalog za varstvo delavcev pri delu. 

Zavod SRS za zdravstveno in tehnično varnost je -— kot je že omenjeno 
— strokovno povsem usposobljen za opravljanje varstva pred sevanji in ima 
vso za to potrebno opremo in strokovne kadre. Svoje naloge na tem področju 
opravlja že skoraj 10 let. V zavodu delata 2 fizika in 3 tehniki; pri analizi 
vzorcev Sr-90 pa delata 2 inženirja, kemije in 2 kemotehnika. Vsi kadri z visoko 
izobrazbo imajo že več kot 8 let delovne prakse. 

Zavod ima tudi specifično opremo za izvrševanje nalog s področja varstva 
pred sevanji, in saoer: avtomat s števcem in časovnim registri torj em za serijsko 
meritev vzorcev, enokanalni gamaspektrometer, 4 komade elektronskih števcev 
z GM in scintilacijskimi števnimi glavami, Tracerlabov antikoicidenčni števec, 
terenske monitorje za meritev ekspozicije delovnih mest, 2 denzitometra za 
določevanje potemnitv-e filmov (za. filmdozimetrijo), drugo opremo za opravljanje 
filmdozimetrične službe, vso opremo za kemijsko pripravo vzorcev in zračne 
črpalke za odvzemanje vzorcev zraka. 

Seveda pa je nujno potrebno in koristno, da Zavod SRS za zdravstveno 
in tehnično varnost sodeluje na področju tehničnega varstva pred sevanji z 
drugimi strokovnimi institucijami, zlasti pa s tehnično* popolnoma usposobljenim 
Nuklearnim inštitutom »Jožef Štefan«; tako sodelovanje s tem inštitutom je 
bilo že doslej razvito posebno glede izobraževanja kadrov, kalibracije merilnih 
instrumentov, meritev radioaktivnosti v zvezi z izotopi ter pri organizaciji in 
izvrševanju dekontaminacij. 

Omenjeni zavod je sodeloval in še sodeluje tudi z zdravstvenimi zavodi, 
zlasti z zavodi za zdravstveno varstvo, v zadevah zdravniških pregledov oseb, 
ki delajo pri virih ionizirajočih sevanj. 

Program za varstvo* pred ionizirajočimi sevanji, ki ga bo Zavod SRS za 
zdravstveno in tehnično varnost opravljal za republiko, bremeni republiški pro- 
račun. Ker so sredstva v ta namen zagotovljena, je Republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo sklenil s tem zavodom že naslednje pogodbe: 
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1. Kontrola gibanja Sr-90 v biološkem materialu in 
meritve voda na skupno beta aktivnost .... za 127 824 N din 

2. Kalibracije radiacijskih monitorjev za 7 000 N din 
3. Evidenca prejetih doz ionizirajočega sevanja . . za 10 000 N din 
4. Priprave materialov za tečaje za pridobitev do- 

voljenja za delo z viri ionizirajočih sevanj ... za 4 000 N din 

Skupno ... za 148 824 N din 

Program, zavoda s področja varstva pred sevanji je bil skrčen na najnujnejše 
deloi: zavod bi lahko opravljal še druge naloge, vendar jih je spričo omejenih 
sredstev za leto 1966 omejil le na tiste, ki mu jih nalaga zakon. 

Predlog zakona je bil pripravljen v sodelovanju s komisijo za varstvo pred 
ionizirajočimi sevanji pri republiškem zdravstvenem centru ter z Nuklearnim 
inštitutom »Jožef Štefan« in Zavodom SRS za zdravstveno in tehnično varnost 
v Ljubljani. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
12. maja 1966 obravnavala predlog zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da se s predlaganim republiškim 
zakonom urejajo1 vprašanja, ki jih republiki izrecno prepušča temeljni zakon 
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji (Ur. 1. SFRJ, št. 12/65) v določbah 21. in 
29. člena, hkrati pa se določa tudi način zagotavljanja sredstev za izvajanje 
nalog na področju varstva pred ioniziraajočimi sevanji ter določajo dolžnosti 
in sankcije v primerih, ko se opusti obvestilo o kontaminaciji ali nevarnosti 
kontaminacije, kar z zveznimi predpisi ni urejeno. Komisija k predlogu zakona 
ni imela načelnih pripomb. 

V podrobni obravnavi je komisija predlagala naslednje spremembe in do- 
polnitve: 

K 2. č 1 e n u : Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Posamezne naloge s področja tehničnega in zdravstvenega varstva pred 

ionizirajočimi sevanji opravljajo v skladu s tem zakonom Zavod SRS za zdrav- 
stveno in tehnično varnost v Ljubljani in drugi zavodi.« 

K prvotnemu besedilu zakonskega predloga je dejavnost zavoda SRS za 
zdravstveno in tehnično varnost v Ljubljani in drugih zavodov omenjena izrečno 
le na tiste posamezne naloge s področja tehničnega in zdravstvenega varstva 
pred ionizirajočimi sevanji, ki jih določa predlagani republiški zakon. Te naloge 
so taksativno naštete v 4. členu zakonskega predloga. Vendar bi lahko nastala 
potreba po opravljanju še kakšne druge naloge, ki tu ni našteta, izhaja pa iz 
zveznega zakona ah drugih zveznih predpisov; ob taki omejitvi v 2. členu 
zakonskega predloga pa navedeni zavodi za opravljanje take naloge ne bi imeli 
zakonskega pooblastila. Zaradi tega je treba besedilo drugega odstavka 2. člena 
spremeniti tako, da se naloge zavodov izrečno ne omejujejo, temveč se postavi 
kot načelo glede skladnosti s tem zakonom na splošno, po 1. členu predlaganega 
zakona pa se varstvo pred ionizirajočimi sevanji v SR Sloveniji izvaja tako po 
določbah predlaganega zakona kot tudi po določbah temeljnega zakona in po 
predpisih, izdanih na njuni podlagi. 
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K 3. členu: V besedilu druge točke se med besedi »določa« in »splošne« 
vstavi besedilo »v skladu z zakonom«. 

Prvotna določba je presplošna in bi na njeni podlagi republiški upravni 
organ lahko nalagal tudi materialne obveznosti delovnim in drugim organi- 
zacijam ter eventualno posegel v pristojnost zveznega upravnega organa. Zato 
je treba besedilo s predlagano dopolnitvijo precizirati tako, da se pooblastilo 
republiškega upravnega organa omeji s tem, da slednji lahko le v skladu z 
zakonom določa splošne ukrepe za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in odreja 
ukrepe za dekontaminacijo. 

K 4. členu: V besedilu zadnjega odstavka se v prvi vrsti med besedama 
»varnost-« in »-opravlja« vstavi beseda »lahko«; v tretji vrsti se za besedo »orga- 
nizacije« vstavijo besede »ter državne organe«, v predzadnji vrsti pa se besede 
»niso dolžne imeti« nadomestijo z besedo »nimajo«. 

Ker morajo delovne in druge organizacije ter državni organi iz drugega 
odstavka 18. člena temeljnega zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji 
organizirati in izvajati varstvo pred ionizirajočimi sevanji po lastni službi ali 
za to usposobljenih in pooblaščenih zavodih, je treba v zadnjem odstavku 
4. člena predlaganega republiškega zakona le določiti, kateri zavodi oziroma 
zavod lahko v teh delovnih in drugih organizacijah ter državnih organih opravlja 
službo varstva pre ionizirajočimi sevanji, če ti nimajo organizirane lastne službe. 

Drugi odstavek 18. člena temeljnega zakona se poleg tega nanaša na delovne 
in druge organizacije, ki niso dolžne imeti svoje službe za varstvo pred ionizi- 
rajočimi sevanji, marveč se nasprotno nanaša na tiste, ki po tem določilu 
morajo bodisi same organizirati to službo bodisi jo izvajati po za to usposobljenih 
in pooblaščenih zavodih. Pri tem prihajajo v poštev tudi državni organi, pri 
katerih so ali se uporabljajo viri ionizirajočih sevanj. 

V zvezi z določbami 7. in 8. člena zakonskega predloga je komisija opozorila 
na določbe temeljnega zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji, v katerih 
se že ureja obveznost pošiljanja podatkov pristojnim inšpekcijskim in drugim 
organom v skladu s posebnimi predpisi (27. člen), predvideva kaznovanje za 
prekršek v primeru opustitve te dolžnosti (34. člen) ter daje poolastilo' zveznemu 
sekretarju za zdravstvo in socialno politiko, da izda natančnejše predpise o 
načinu in sredstvih za evidenco o varstvenem delu in o podatkih, ki jih je treba 
pošiljati pristojnim organom (9. točka. 41. člena). Materija, ki jo urejata 7. in 
8. člen predloga zakona, je vsaj deloma že regulirana z zveznim zakonom oziroma 
bo urejena z zveznimi predpisi. 

V zvezi s tem je bila komisija mnenja, da bi bilo primerno vzpostaviti 
splošno obveznost obveščanja o kontaminaciji ali nevarnosti kontaminacije z 
viri ionizirajočih sevanj za delovne in druge organizacije na splošno ter tudi 
za občane, ki pridejo v posest takšnih virov. 

Predstavnik Izvršnega sveta je pripombe komisije k 7. in 8. členu zakon- 
skega predloga vzel na znanje z izjavo, da jih bo proučil ter predlagal ustrezno 
spremembo besedila, z amandmaji k 2., 3. in 4. členu pa se je strinjal in so 
tako postali sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodaj neupravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom ter predlaga, da ga prinstojna zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejmeta. 
Št.: 50-9/66 
Ljubljana, 12. 5. 1966 
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Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 13. maja 1966 kot pristojni odbor obravnaval predlog 
zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da predlog zakona ureja vprašanja, 
ki jih republiki prepušča temeljni zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji 
(Ur. 1. SFRJ, št. 12/65 — 21. in 29. čl.), hkrati pa določa tudi način zagotav- 
ljanja sredstev za izvajanje nalog na področju tega varstva v republiki. 

Odbor k predlogu zakona ni imel načelnih pripomb. 
V razpravi po posameznih členih je odbor sprejel amandmaje, ki so bili 

sprejeti na seji zakonodajno-pravne komisije k 2., 3. in 4. členu. 
K 7. in 8. členu zakonskega predloga pa odbor predlaga naslednje spre- 

membe in dopolnitve: 
K 7. členu: Besedilo v prvi vrsti se spremeni tako, da se glasi: 
»Delovne in druge organizacije ter posamezniki, ki delajo^ ali pridejo v stik 

z viri ...« 
Odbor je mnenja, da je potrebno obveznosti obveščanja o kontaminaciji 

ali nevarnosti kontaminacije z viri ionizirajočih sevanj prenesti tudi na občane, 
ki pridejo v stik s takšnimi viri. Praksa namreč kaže, da ni dovolj, da bi veljala 
določila tega člena samo za tiste delovne in druge organizacije, ki delajo z viri 
ionizirajočih sevanj, temveč naj veljajo tudi za delovne organizacije (transportna 
podjetja) in posameznike, ki pridejo> v stik s temi viri. Opustitev te dolžnosti 
bi namreč lahko imela zelo hude zdravstvene posledice. 

K 8. členu: V besedilu drugega odstavka se v drugi vrsti med besedama 
»organizacije« in »ki« vstavita besedi »in posameznik«. 

Dopolnitev je potrebna zaradi predlagane razširitve obveznosti obveščanja 
tudi na posameznike (čl. 7). 

Predstavnik Izvršnega sveta se je z amandmajema k 7. in 8. členu strinjal 
in sta tako' postala sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog zakona s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami. 

Za svojega poročevalca na seji Republiškega zbora je odbor določil poslanko 
Elo Ulrih. 

St.: 50-9/66 
Ljubljana, 13. 5. 1966 

Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno- 
zdravstvenega zbora — poročilo z dne 10. 5. 1966, št. 50-9/66. 
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PREDLOG ODLOKA 
o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli 

ali imenuje Skupščina SR Slovenije 

Na podlagi 152. člena ustave Socialistične republike Slovenije ter na pod- 
lagi tretjega odstavka 79. člena začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije 
je Republiški zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 23. junija 1966 sprejel 

ODLOK 
o poviačilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli 

ali imenuje Skupščina SR Slovenije 

I. Povračila poslancem Skupščine SR Slovenije 

1. člen 

Poslanska funkcija je častna družbena funkcija. 

2. člen 

Poslanec Skupščine SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslanec), ki zaradi 
dela v skupščini izgubi svoj osebni dohodek na svojem delovnem mestu v 
državnem organu, delovni ali drugi organizaciji ali pri izvrševanju samostojne 
dejavnosti, ima v Skupščini SR Slovenije pravico do povračila izgubljenega 
osebnega dohodka. 

Poslancu, ki mu je zaradi dela v skupščini prenehala njegova prejšnja 
redna zaposlitev, se določi povračilo osebnega dohodka po povprečnem osebnem 
dohodku, ki ga je poslanec prejemal neposredno pred izvolitvijo, oziroma če 
je to za poslanca ugodnejše, po povprečnem osebnem dohodku v zadnjem letu 
pred izvolitvijo. 

Povračilo osebnega dohodka določi administravna komisija Skupščine SR 
Slovenije v mesečnem znesku, ki se izplačuje mesečno vnaprej. 

Povračilo osebnega dohodka poslancu se povečuje sorazmerno s povečanjem 
osebnega dohodka na delovnem mestu, na katerem je poslanec delal neposredno 
pred izvolitvijo oziroma sorazmerno s splošnim povečanjem osebnih dohodkov 
v SR Sloveniji. O povečanju povračila osebnega dohodka odloči administrativna 
komisija Skupščine SR Slovenije. 

3. člen 

Poslanec ima pravico do povračila stroškov za opravljanje poslanske funk- 
cije v volilni enoti, v kateri je bil izvoljen, v mesečnem pavšalnem znesku 
(poslanski pavšal). 

Poslanski pavšal znaša 200 dinarjev, če poslanec stalno prebiva v svoji 
volilni enoti, oziroma 250 dinarjev, če poslanec stalno prebiva izven svoje 
volilne enote in je njegovo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 15 km od 
sedeža občine, v kateri je volilna enota. 

Poslanec, ki je sočasno tudi 'poslanec Zvezne skupščine, ne prejema po- 
slanskega pavšala po tem odloku. 

26* 
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4. člen 

Poslanec ima pravico do povračila stroškov v obliki dnevnice, kadar zunaj 
kraja svojega stalnega prebivališča sodeluje v delu Skupščine, njenih zborov 
ali njihovih teles ali kadar opravlja druge službene posle po njihovem nalogu. 

Višino dnevnice določi administrativna komisija Skupščine SR Slovenije 
s posebnim sklepom. 

5. člen 

Poslancu, ki stalno dela v Skupščini, pa nima v Ljubljani stalnega prebi- 
vališča, pripada mesečno povračilo stroškov in sicer v višini do največ petnajst 
dnevnic (4. točka). 

Povračilo stroškov po prejšnjem odstavku se lahko določi tudi poslancu, 
ki po nalogu Skupščine, njenih zborov ali njihovih teles opravlja posle več kot 
en mesec nepretrgoma izven svojega stalnega prebivališča. 

Višino povračil po prejšnjih odstavkih določi administrativna komisija Skup- 
ščine SR Slovenije. 

II. Povračila funkcionarjem, ki jih voh ah imenuje Skupščina SR Slovenije 

6. člen 

Funkcionarju, ki ga voli ah imenuje Skupščina SR Slovenije in ki stalno 
opravlja določeno funkcijo po določbah tega odloka (v nadaljnjem besedilu: 
funkcionar), pripada stalno mesečno povračilo osebnega dohodka ter dodatek 
za opravljanje funkcije. 

7. člen 

Funkcionar ima pravico do povračila osebnega dohodka, ki ga je prejemal, 
preden ga je Skupščina izvolila oziroma imenovala. 

Povračilo osebnega dohodka se določa oziroma povečuje skladno z določbami 
2. točke tega odloka. 

8. člen 

Pravica do dodatka za opravljanje funkcije pripada naslednjim funk- 
cionarjem: 

— predsedniku Skupščine SR Slovenije, podpredsednikom Skupščine SR 
Slovenije, predsednikom zborov Skupščine SR Slovenije in tajniku Skupščine 
SR Slovenije, 

predsednikom stalnih komisij Skupščine SR Slovenije in predsednikom 
stalnih odborov in komisij Repubhškega zbora; 

— predsedniku Izvršnega sveta, podpredsednikom Izvršnega sveta, članom 
Izvršnega sveta in sekretarju Izvršnega sveta; 

— republiškim sekretarjem na čelu republiških upravnih organov, direk- 
torju Zavoda SR Slovenije za planiranje, republiškim sekretarjem na položaju, 
namestnikom republiških sekretarjev; 

— predsedniku in sodnikom Ustavnega sodišča; 
— predsedniku Vrhovnega sodišča, javnemu tožilcu SRS, predsedniku Viš- 

jega gospodarskega sodišča ter javnemu pravobranilcu SRS. 
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9. člen 

Dodatek za opravljanje funkcij po prejšnji točki znaša za predsednika 
Skupščine SRS 900 dinarjev mesečno in za podpredsednika Izvršnega sveta 
800 dinarjev mesečno. 

Za druge funkcionarje iz prejšnje točke znaša dodatek od 300 do 700 di- 
narjev mesečno. 

Višino dodatka funkcionarjem iz prejšnjega odstavka za opravljanje po- 
sameznih funkcij določi administrativna komisija Skupščine SR Slovenije s 
posebnim sklepom glede na funkcijo, ki se opravlja ter glede na značaj in 
obseg nalog v posameznih funkcijah. 

10. člen 

Funkcionar ima pravico do povračila stroškov v obliki dnevnice, kadar 
opravlja službene posle izven kraja svojega stalnega prebivališča. 

Višino dnevnice za službena potovanja po državi in v tujini določi admi- 
nistrativna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Administrativna komisija Skupščine SR Slovenije določi, kateri morebitni 
drugi stroški se priznavajo funkcionarju po določbah prejšnjih odstavkov. 

11. člen 

Funkcionar ima pravico do povračila stroškov za selitev iz kraja stalnega 
prebivališča v kraj, v katerem opravlja svojo funkcijo, če njegova funkcija 
zahteva stalno prebivanje v tem kraju. 

Ob selitvi pripada funkcionarju poleg povračila stroškov za selitev še zne- 
sek enomesečnega povračila osebnega dohodka ter dodatek za opravljanje 
funkcije. 

Način obračunavanja selitvenih stroškov določi administrativna komisija 
Skupščine SR Slovenije. 

12. člen 

Funkcionarju, katerega funkcija zahteva stalno prebivanje v kraju, v ka- 
terem opravlja svojo funkcijo, pripada povračilo za ločeno življenje po določbi 
5. točke tega odloka, dokler nima možnosti preselitve svoje družine. 

III. Končne določbe 

13. člen 

Pravice, določene s tem odlokom, pripadajo poslancu od dneva verifikacije 
mandata do konca meseca, v katerem mu mandat poteče, funkcionarju pa od 
dneva izvolitve oziroma imenovanja na funkcijo do konca meseca, v katerem 
je funkcije razrešen. 

Administrativna komisija Skupščine SR Slovenije lahko s posebnim skle- 
pom določi, da poslanec oziroma funkcionar obdrži pravico do povračila oseb- 
nega dohodka tudi po poteku časa iz prejšnjega odstavka, dokler ne nastopi 
drugo delovno mesto ali prevzame drugo dolžnost, vendar največ 6 mesecev. 
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14. člen 

Sredstva za povračilo osebnega dohodka in za zagotovitev drugih pravic 
poslancev in funkcionarjev Skupščine SR Slovenije se določajo kot namenska 
sredstva v finančnem načrtu Skupščine SR Slovenije, za druge fukcionarje pa 
kot namenska sredstva v finančnem načrtu organa, pri katerem opravlja 
funkcijo. 

15. člen 

Ko začne veljati ta odlok, preneha pravica do mesečnega pavšalnega povra- 
čila za osebne avtomobile po 3. členu zakona o uporabi osebnih avtomobilov 
v družbeni lastnini in načinu razpolaganja z družbenimi sredstvi za uporabo 
osebnih avtomobilov (Uradni list SRS, št. 21/1964). 

16. člen 

Administrativna komisija Skupščine SR Slovenije skrbi za izvajanje tega 
odloka in daje pojasnila za njegovo uporabo. 

17. člen 

Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o začasni ureditvi povračil 
poslancem Skupščine SR Slovenije ter funkcionarjem, ki jih voh ali imenuje 
Skupščina SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 22/1963). 

18. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu SRS, uporablja pa se od 
1. julija 1966. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagani sistem nagrajevanja poslancev ter funkcionarjev, ki jih voh ali 
imenuje Skupščina SR Slovenije omogoča vključevanje širokega kroga ljudi 
na politične funkcije in hkrati zagotavlja nemoten povratek na prejšnje delovno 
mesto. Napačno bi bilo pri tem dajati materialnemu položaju bodisi prevelik, 
bodisi premajhen poudarek. V prvem primeru bi nastale težave ob povratku na 
prejšnje delovno mesto in velik pritisk na izvolitev, v drugem primeru pa dezin- 
teresiranost. 

Zaradi tega je sistem za nadomestilo osebnih dohodkov po predlogu odloka 
zasnovan tako, da se poslancu s stalnim delom v Skupščini določi povračilo 
osebnega dohodka v višini povprečnega osebnega dohodka, ki ga je prejemal 
neposredno pred izvolitvijo oziroma povprečnega osebnega dohodka v zadnjem 
letu pred izvolitvijo in da se v času mandata povečuje ta osebni dohodek 
sorazmerno s povečanjem osebnega dohodka na delovnem mestu pred izvolitvijo 
oziroma sorazmerno s splošnim povečanjem osebnih dohodkov v SR Sloveniji. 
Po istih principih kot za poslance se določa povračilo osebnega dohodka tudi 
za funkcionarje. Tak sistem ustreza sedanjemu stanju razvoja na področju 
delitve osebnih dohodkov, posebno pa omejitvi ponovne izvolitve oziroma 
rotaciji. 
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Po sedanjih določilih prejemajo poslanci poslanski pavšal v višini 150 N di- 
narjev. V predlaganem odloku se predvideva poslanski pavšal 200 N dinarjev 
za poslanca, ki ima stalno prebivališče v svoji volilni enoti in 250 N dinarjev 
za poslanca, ki prebiva izven svoje volilne enote in je njegovo stalno prebi- 
vališče oddaljeno najmanj 15 km od sedeža občine, v kateri je volilna enota. 
Zaradi dokajšnjega povečanja stroškov poslancev za opravljanje poslanske 
funkcije v volilni enoti je ta predlog gotovo upravičen. Pri tem se še posebej 
poudarja, da so vse druge republiške in tudi. zvezna skupščina že prej dvignile 
poslanski pavšal v takem razmerju, kakor to sedaj urejuje predlagani odlok. 

Dosedanji odlok je določal fiksne zneske za povračilo stroškov potovanja 
v obliki dnevnic v višini 40 N dinarjev dnevno, za ločeno življenje pa je določal 
povračilo stroškov v višini 400 N dinarjev mesečno. Po predlogu odloka se po- 
oblašča administrativna komisija, da s posebnim sklepom odloča o višini povra- 
čila stroškov potovanja — dnevnic in stroškov za ločeno življenje. Tako bo 
omogočeno administrativni komisiji, da bo višino teh povračil prilagajala stro- 
škom potovanja oziroma stroškom ločenega življenja. 

Predlog odloka določa, katerim funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje 
Skupščina, pripada dodatek za opravljanje funkcije. Predlog dalje določa višino 
funkcijskega dodatka in sicer za predsednika Skupščine in za predsednika 
Izvršnega sveta, za ostale funkcionarje pa določa le razpon, in sicer v višini od 
300 do 700 N dinarjev mesečno. Predlog pooblašča administrativno komisijo, da 
v tem razponu določi posameznim funkcionarjem višino dodatka za opravljanje 
funkcije glede na značaj in obseg nalog v posameznih funkcijah. S tako ure- 
ditvijo se pravilneje regulira razpon funkcijskega dodatka, višina osebnih 
dohodkov pa se ne bo bistveno spremenila, tako da ne bo potrebe po povečanju 
sredstev za te namene. 

Dosedanje izkušnje so pokazale, da je potrebno v posameznih primerih za- 
gotoviti poslancem, oziroma funkcionarjem osebni dohodek še nekaj časa po 
preteku mandata, dokler ne prevzamejo druge dolžnosti. Zato je v predlaganem 
odloku določeno, da poslanec oziroma funkcionar lahko prejema še po pre- 
nehanju mandata, oziroma po razrešitvi, povračilo za osebni dohodek, dokler 
ne nastopi drugo delovno mesto ali prevzame drugo dolžnost, vendar največ 
šest mesecev. 

Sam predlagani sistem ne predstavlja povečanja osebnih dohodkov, temveč 
le drugačno razvrstitev osebnih dohodkov glede na ukinitev avtomobilskega 
pavšala. 

Povečanje poslanskega pavšala znaša mesečno: za 321 poslancev, ki imajo 
stalno prebivališče v svoji volilni enoti 16 050 N dinarjev; za 79 poslancev, ki 
imajo svojo volilno enoto izven kraja stalnega prebivališča pa 7900 N dinarjev, 
kar pomeni novo obremenitev proračuna Skupščine do konca leta v znesku 
143 700 N dinarjev. 

Podobne spremembe in dopolnitve je sprejela Zvezna skupščina in vse ostale 
republiške skupščine v letu 1965 oziroma v letu 1966. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
22. 6. 1966, št. 113-1/66. 
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PREDLOG SKLEPOV 

v zvezi z razpravo o problematiki v gospodarstvu s posebnim ozirom na reformo 

Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne 26. maja 1966 raz- 
pravljal o problematiki v gospodarstvu s posebnim ozirom na reformo. 

Na seji zbora je bilo ugotovljeno, da imamo v gospodarstvu pozitivne pro- 
cese razvoja v smeri intenzivnejšega gospodarjenja in povečanja produktivnosti 
dela. Doseženi rezultati so osnova za stabilizacijo gospodarstva v skladu z inten- 
cijami gospodarske reforme. Gospodarski zbor pa je ugotovil poleg tega, da 
obstajajo določeni problemi in žarišča, ki zavirajo razvoj gospodarstva. 

Gospodarski zbor meni, da so v našem gospodarstvu trenutno najbolj po- 
membni zlasti naslednji problemi: 

— sedanja stopnja industrijske proizvodnje, zastoj v prodaji nekaterih pro- 
izvodov, slabši poslovni rezultati nekaterih proizvodnih skupin in podjetij in 
še druge pomanjkljivosti so često tudi odraz težav v prilagajanju gospodarstva 
novim pogojem; 

— pomanjkanje širokopoteznejše poslovne orientacije, da bi se ob izbolj- 
šani strukturi in kvaliteti proizvodov ter ustrezni politiki cen maksimalno 
izkoristile možnosti prodaje na domačem tržišču ter da bi se obravnavalo izvoz 
kot osnovni faktor večje stopnje rasti proizvodnje; 

— še vedno je v gospodarstvu močno poudarjena avtarkična struktura pro- 
izvodnje, prepočasni so premiki k specializaciji in proizvodnemu sodelovanju, 
v vrsti gospodarskih panog in skupin pa niso zgrajeni osnovni koncepti takega 
razvoja. To vodi često do široke in neučinkovite investicijske potrošnje v 
gospodarstvu. 

Za rešitev najbolj perečih problemov je potrebno izpolniti naslednje 
naloge: 

— Republiški sekretariat za gospodarstvo, Zavod SRS za planiranje in 
Gospodarska zbornica naj ob sodelovanju ustreznih združenj in gospodarskih 
organizacij pripravijo za posamezna gospodarska področja analize sedanjega 
stanja in koriščenja tehničnega, ekonomskega in strokovnega potenciala, analizo 
konceptov razvoja samih organizacij ter opredelijo predloge optimalnih variant 
razvoja. Posamezne analize naj bi služile kot osnova za razpravo v jesenskem 
programu dela Gospodarskega zbora; 

— v nekaterih skupinah kovinske industrije, elektroindustrije, tekstilne in- 
dustrije in še v nekaterih drugih panogah obstajajo možnosti, da se s široko- 
potezno in operativno vključitvijo v proizvodno sodelovanje oziroma preusme- 
ritvijo kapacitet večjega števila podjetij doseže pomembnejši obseg proizvodnje 
določenih, že osvojenih kvalitetnih proizvodov, ki se dobro prodajajo tako na 
domačem kakor tujem tržišču in obstajajo nadaljnje možnosti razširitve pro- 
daje. Hiter prehod na večje količine, smotrno koriščenje in izboljšanje dela 
razvojnih služb ter učinkovita prodajna organizacija ob politiki nizkih cen 
lahko vodi do resnejšega uveljavljanja na domačem in tujem tržišču. Nujna je 
pomoč zbornice in združenj, da se izdelajo ustrezni programi za skupine pod- 
jetij, katerih proizvodnja je perspektivna. Na ta način bomo z razširitvijo 
določenih poslov in specializacijo proizvodnje hitreje in bolje izkoristili razpo- 
ložljive kapacitete, dosedanje dosežke in strokovni kader. Iniciator za takšno 
akcijo mora biti vsekakor Gospodarska zbornica, ki naj pripravi do konca leta 
analizo in predloge za najvažnejše industrijske skupine; 
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— na osnovi teh proučitev bo mogoče boljše skupno koriščenje investi- 
cijskih sredstev na tistih področjih razvoja posameznih gospodarskih skupin, ki 
v največji meri ustrezajo dolgoročnim interesom organizacij, ki so povezane v 
teh skupinah. Pri tem je treba doseči aktivno sodelovanje bank, združenj in 
drugih organov ter zagotoviti postopnost vlaganj in koncentracijo izgradnje 
velikih proizvodnih zmogljivosti, zlasti pa modernizacijo tehnoloških procesov. 
Zagotoviti moramo, da se takšni koncepti investicijskih vlaganj uskladijo z 
najemanjem domačih in inozemskih kreditov za tiste naložbe, ki bodo izboljšale 
strukturo proizvodnje ifi usposobile organizacije za konkurenco na tržišču. To 
naj bo osnovna orientacija bankam, Gospodarski zbornici in pristojnim uprav- 
nim organom za njihovo sodelovanje pri izdelavi oblik financiranja; 

— prav tako moramo stremeti, da se kooperacija postavi na bolj čvrste in 
dolgotrajnejše temelje, osnovni elementi kooperacije pa naj bodo medsebojno 
zaupanje, kolektivna odgovornost in medsebojna ekonomska odvisnost. 

V zvezi s pomanjkanjem določenih surovin in reprodukcijskega materiala, 
zlasti še uvoženega, kar se še pogosto navaja kot vzrok zmanjševanja proiz- 
vodnje in težav v poslovanju, je potrebno ugotoviti, da se je v glavnem preskrb- 
ljen ost izboljšala in da je bila v okviru sedanjega sistema participacije podjetij 
na deviznih sredstvih, pridobljenih z izvozom, dosežena večja stabilnost v 
oskrbovanju z uvoženimi surovinami in reprodukcijskim materialom. 

Gospodarski zbor je mišljenja, da se je treba pri reševanju tega problema 
osredotočiti zlasti na naslednje naloge: 

— izboljšati je potrebno strukturo in kvaliteto proizvodov, s katerimi je 
mogoče poleg povečanja realizacije na domačem tržišču doseči zlasti boljše 
rezultate izvoza, kar je edina osnova za boljšo oskrbo z reprodukcijskim mate- 
rialom in opremo iz uvoza; 

— čimbolj je treba izkoristiti možnosti domačih virov surovin in repro- 
dukcijskega materiala z raznimi oblikami kooperacije, sodelovanjem v investi- 
cijah, z ustrezno delitvijo deviznih in ekonomskih učinkov s proizvodnimi 
partnerji in podobno. Gospodarska zbornica naj preko združenj in drugih 
činiteljev pripravi ekonomsko analizo, ki bo podlaga za čimboljše oblike koope- 
racije in poslovnega sodelovanja v cilju ustanavljanja velikih proizvodnih 
kapacitet; 

— prevelike zaloge surovin in reprodukcijskega materiala, pa tudi nedo- 
končanih ali končnih izdelkov v nekaterih podjetjih, postajajo ob nujno za- 
ostreni kreditni politiki vzrok resnih težav z obratnimi sredstvi, ki onemogočajo 
često celo nabavo nujnega reprodukcijskega materiala; ta problem in trenutne 
neustrezne razporeditve določenih surovin in reprodukcijskega materiala je 
potrebno reševati poslovno, ne pa s pritiskom na dodatne bančne kredite. Tudi 
pri reševanju tega problema imajo pomembno vlogo zbornice ter poslovna 
združenja. 

Po razmeroma ugodni dinamiki izvoza v prvih mesecih letošnjega leta, kar 
se je odrazilo tudi v izboljšani stopnji rasti industrijske proizvodnje, je prišlo v 
zadnjem času do delnega zastoja. iCe hočemo doseči večji porast proizvodnje, bi 
se moral delež izvoznih proizvodov v skupni proizvodnji, ki sedaj znaša okoli 
14%, še bistveno povečati. Vedno bolj je potrebno sodelovanje proizvajalcev od 
surovine do finalnega proizvoda in intenzivnejša usmeritev na izvoz finalnih 
proizvodov. Povečanje izvoza in to zlasti na konvertibilno področje, je nujno 
tudi z vidika vključevanja v mednarodno menjavo na osnovi sodobne tehnične 
opremljenosti. 
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V zvezi z uvozom, in izvozom ter deviznim režimom bosta republiški sekre- 
tariat za gospodarstvo in Gospodarska zbornica pripravila kompleksno analizo 
rezultatov in možnosti vključevanja, gospodarstva SR Slovenije v mednarodno 
menjavo, in sicer v pogledu izvoza proizvodov, storitev naše gradbene operative 
in projektantskih organizacij, kakor tudi v pogledu uslužnostne dodelave pro- 
izvodov za tuje partnerje in podobno. 

Republiški sekretariat za gospodarstvo in Gospodarska zbornica bosta v 
sodelovanju z bankami ugotovila sedanje oblike in rezultate ter možnosti skup- 
nega vlaganja deviznih sredstev iz amortizacije in retencijske kvote zlasti za 
bolj učinkovito postopno modernizacijo proizvodnje. 

V zvezi z novim deviznim režimom in zunanjetrgovinskim sistemom naj 
republiški sekretariat za gospodarstvo in Gospodarska zbornica pripravita ana- 
lizo gospodarstva v novih pogojih ter predloge za čimbolj uspešno prilagajanje 
predvidenih sistemov, o čemer bo Gospodarski zbor razpravljal na eni izmed 
prihodnjih sej. 

Glede na pomembno problematiko stanovanjskega gospodarstva, gradnje 
stanovanj in urbanistične ureditve pripravlja republiški sekretariat za urba- 
nizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve posebno poročilo s kon- 
kretnimi predlogi predpisov, o katerem bo> Gospodarski zbor razpravljal v 
mesecu septembru. 

Prilagajanje gospodarstva novim pogojem gospodarjenja, ki zahteva od- 
ločne kvalitetne premike v tehnologiji, organizaciji dela in kadrovskem sestavu, 
je v mnogih podjetjih še prepočasno in neučinkovito, predvsem zaradi oportu- 
nističnega odnosa do tehnične in organizacijske modernizacije, zaposlovanja in 
vrednotenja vloge strokovnjakov v sodobnem gospodarstvu. Ti problemi so 
odločilno povezani s perspektivo slovenskega gospodarstva, zato zahtevajo 
takojšnje reševanje. Republiški sekretariat za delo bo v sodelovanju z repu- 
bliškim sekretariatom za gospodarstvo in Gospodarsko zbornico pripravil ana- 
lizo stanja strokovnega kadra v gospodarskih organizacijah, stanja in dela raz- 
vojnih služb, zlasti v osrednjih podjetjih posameznih gospodarskih grupacij in 
pregled povezave gospodarstva z raziskovalnimi ustanovami. Tako bo o tej 
problematiki Gospodarski zbor lahko razpravljal še pred koncem tega leta. 

Navedeni sklepi so hkrati tudi program dela Gospodarskega zbora v II. pol- 
letju 1966. 

Št.: 023-75/66 
Ljubljana, 18. 6. 1966 

POROČILO 
Višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani za čas od aprila 1964 do marca 1966 

I. Uvod 

Višje gospodarsko sodišče v Ljubljani predlaga Skupščini SR Slovenije s 
tem sestavkom svoje drugo poročilo po členu 201 odst. 3 ustave SRS. To poročilo 
zajema čas od aprila 1964 do konca letošnjega prvega trimesečja. Zaradi popol- 
nosti informacije zajema poročilo ne samo delovanje in opažanja Višjega gospo- 
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darskega sodišča, temveč je dopolnjeno tudi z opažanji okrožnih gospodarskih 
sodišč v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru. 

V poročilu smo poskusili posredovati podatke iz dela sodišč glede tiste 
problematike, ki lahko Skupščini pokaže, kakšne odmeve so dobili dosedaj 
uveljavljeni ukrepi priprave in začetka gospodarske oziroma družbene reforme 
v delu sodišč. Pokazalo se je, da so ukrepi za stabilizacijo gospodarstva, ome- 
jevanje investicij, restrikcija kreditov, izenačevanje pogojev gospodarjenja in 
drugi taki ukrepi ozko povezani tudi z delom sodišč. Zato bo lahko slika, ki 
jo daje naše poročilo, koristila Skupščini pri oceni družbenoekonomskih gibanj 
v sedanjem obdobju. 

Poročilo ni moglo podati prav vseh opažanj sodišč, ki so jih dobila pri 
obravnavanju konkretnih zadev. Osredotočili smo se le na nekatere značilnosti, 
ki se kažejo bodisi v številčnosti primerov bodisi v simptomatičnosti posameznih 
zadev. 

II. Porast števila zadev pri gospodarskih sodiščih 

Povečani obseg dela pri gospodarskih sodiščih v zadnjem letu je viden na 
prvi pogled iz priložene tabele I. — »Pripad zadev pri gospodarskih sodiščih v 
SRS v letih od 1962 do> 1965«. Število novih zadev je naraslo leta 1965 v pri- 
merjavi z letom 1964 za 83,8 % (pri okrožnih gospodarskih sodiščih za 84,2 %>, 
pri Višjem gospodarskem sodišču za 56,5 %). 

Spremembe v splošni kreditni politiki in posledice teh sprememb, večji ali 
manjši obseg razpoložljivih finančnih sredstev pri gospodarskih organizacijah, 
se očitno pokažejo v gibanju pripada mandatnih tožb, gospodarskih sporov in 
izvršilnih zadev. To nam zelo jasno dokazujejo podatki omenjene tabele I. pa 
tudi tabele III. — »Pripad pravdnih, mandatnih in izvršilnih zadev v prvih tri- 
mesečjih let 1964, 1965 in 1966«. 

Prva tabela nam kaže gibanje vseh vrst zadev v zadnjih štirih letih. Prav 
pri mandatnih, pravdnih in izvršilnih zadevah je značilen padec zadev od leta 
1962 na 1963, od tu dalje pa porast, ki je od leta 1963 na 1964 še neizrazit, sko- 
kovit pa od leta 1964 na 1965. Pri tem ugotavljamo, da padec pripada od leta 
1962 na 1963 še zdaleč ni tako izrazit in vznemirljiv kot je to porast od leta 
1964 na 1965. 

Če je število omenjenih zadev padlo v letu 1963 v primerjavi z letom 1962 
zaradi bolj sproščene kreditne politike v letu 1963, potem je obratno, število teh 
zadev v letu 1964 naraslo v primerjavi z letom 1963, ker se je kreditna politika 
zaostrila. V prvem primeru je bilo lažje dobiti kredit pri banki kot pa prisilno 
izterjati plačilo od poslovnega partnerja. Ko se je glede kreditov položaj spre- 
menil, je izterjevanje preko sodišč zopet stopilo v ospredje. 

K padcu zadev v letu 1962 in 1963 je prispevala svoje tudi prisilna kom- 
penzacija vzajemnih terjatev med gospodarskimi organizacijami. Razen te 
posledice, da je bilo s prisilno1 kompenzacijo zajeto ogromno število vzajemnih 
terjatev iz določenega razdobja, je ta predpis povzročil tudi, da so neposredno 
po izvedbi tega predpisa podjetja sama, prostovoljno in v večji meri kot dotlej 
uporabljala inštitut pobota vzajemne terjatve. Ta posredni učinek na finančno 
poslovanje gospodarskih organizacij pa je sčasoma nekoliko oslabel, tako da se 
inštitut pobotanja izven pravde ni več tako dosledno uporabljal. Zato se je 
povečalo število sporov pred sodišči, pri čemer pa se pogosto pokaže, da bi 
sodni postopek lahko odpadel, če bi stranke že same pobotale vzajemne terjatve. 
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V letu 1964 je Služba družbenega knjigovodstva izpeljala široko akcijo v 
zvezi z izvajanjem uredbe o zavarovanju plačil za uporabnike družbenega pre- 
moženja, predvsem na področju gradbeništva. Ta akcija je imela neposredno 
posledico, da se je povečalo število prijav zaradi kršitve predpisov navedene 
uredbe proti podjetjem, ki so sklepala ali izvajala posle brez potrebnih in pred- 
pisanih garancij oziroma akreditivov. Ta splošna široka akcija je povzročila 
tudi, da so podjetja v letu 1964 v večji meri kot dotlej in bolj skrbno uve- 
ljavljala svoje pravice in terjatve ter stremela, da bi se finančno^ stanje s poslov- 
nimi partnerji čimprej razčistilo. Tudi to je vplivalo na večje število mandatnih 
in pravdnih zadev. 

Izreden pa je porast zadev od leta 1964 na 1965. Število pripadlih man- 
datnih zadev se je povečalo v primerjavi z letom 1964 za 83 °/o (v primerjavi 
z letom 1963 za 104%); število gospodarskih sporov se je povečalo za 52 °/o 
(v primerjavi z letom 1963 za 66 °/o); število izvršilnih zadev pa se je povečalo za 
115 %> (v primerjavi z letom 1963 za 132 °/o). 

Ta porast je gotovo' pripisati nadaljnjim ukrepom pri omejevanju krediti- 
ranja, tako dolgoročnega kot kratkoročnega. Pokazalo se je, da je dosledno 
vlaganje tožb tudi ena izmed oblik iskanja notranjih rezerv pri obratnih sred- 
stvih, da namreč prizadeta gospodarska organizacija ubere sodno pot, če dru- 
gače ne pride do poplačila. Korak dalje predstavlja prisilna izterjava terjatev 
na podlagi pravnomočnega plačilnega naloga ali pravnomočne sodbe v izvršil- 
nem postopku. Število izvršilnih zadev je ozko povezano s stanjem pri man- 
datnih in pravdnih zadevah. Čim več je teh, tem več je izvršb. Torej je porast 
izvršilnih zadev odraz istih pojavov v gospodarstvu, kot smo jih navedli za 
mandatne in pravdne zadeve. Pač pa je iz podatkov tabele I. povsem očitno, 
da je porast izvršilnih zadev mnogo večji od porasta pravdnih in mandatnih 
zadev (115 °/o v izvršilnih zadevah : 83 % v mandatnih : 52 °/o v pravdnih za- 
devah). Ta izredni porast izvršilnih zadev pomeni, da so upniki začeli prisilno 
izterjevati tudi starejše pravnomočno jim prisojene terjatve, za kar do tedaj 
niso bih zainteresirani. 

Blokirani bančni računi so v letu 1965 postali dokaj pogost pojav. Prilive 
na tekočih računih odvaja banka sproti po zakonitem vrstnem redu, pri čemer 
imajo prednost družbene obveznosti, nato se odvajajo obvezna sredstva v re- 
zervne sklade gospodarske organizacije. Tako morajo upniki pogosto dolgo 
čakati, da pridejo na vrsto. Zato upniki ne vlagajo samo predlogov za izvršbo na 
tekoče račune svojih dolžnikov, temveč vedno bolj pogosto tudi izvršbe na 
terjatve svojih dolžnikov nasproti tretjim osebam ali pa celo na premičnine 
svojih dolžnikov. K temu so upniki upravičeni, saj gospodarske organizacije 
odgovarjajo za svoje obveznosti načeloma z vsemi svojimi sredstvi. 

Blokiranje žiro računov pri večjih podjetjih ima verižno posledico za nji- 
hove poslovne partnerje in kooperante. Neplačevitost glavnega dobavitelja fi- 
nančno ovira številne kooperante, ki so vezali svojo proizvodnjo na takšno 
večje proizvodno podjetje. — Okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani obrav- 
nava večje število izvršb na premičnine nekaterih večjih podjetij (Iskra Kranj, 
Tops Ljubljana, Elra Skofja Loka, Litostoj Ljubljana, Učila Ljubljana, Planica- 
šport Ljubljana, Elit Trbovlje, Grosupeljska livarna). 

Nestrpnost upnikov, da bi prišli čimprej do plačila, se kaže tudi v tem, da 
ne čakajo vedno, da postane sodna odločba pravnomočna, temveč vložijo izvr- 
šilni predlog že pred tem, da ne bi izgubili vrstnega reda pri banki. Seveda 
pa s tako naglico riskirajo, da se v nekaj dneh po vložitvi izvršilnega predloga 
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pokaže, da zadeva ni pravnomočna, ker je tožena stranka vložila ugovor ali 
pritožbo. 

Spričo opisanega poslovanja upnikov so vedno bolj pogosti tudi primeri, 
ko dolžniki ugovarjajo v izvršilnem postopku, da so terjatve že plačali in da sta 
se plačilo in izvršilno dovolilo križala. 

Ce primerjamo sedaj še gibanje teh treh vrst zadev v prvih kvartalih zadnjih 
treh let kot to kaže tabela III., vidimo rahel padec pri mandatnih in pravdnih 
zadevah, in sicer tako na splošno kot pri posameznih sodiščih, medtem ko se je 
število izvršb v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta še dvignilo pri vseh 
sodiščih brez izjeme. 

• Vzporedno s porastom v mandatnih, pravdnih in izvršilnih zadevah je rasla 
tudi vrednost zahtevkov, ki so jih uveljavljale stranke pred gospodarskimi so- 
dišči v teh postopkih. Po uradnih podatkih Statističnega zavoda SRS so porastle 
skupne vrednosti zahtevkov v rešenih mandatnih in. pravdnih zadevah pred 
vsemi gospodarskimi sodišči SRS v letu 1965 za 185 % proti letu 1964. Skupna 
vrednost zahtevkov po pripadu v mandatnih in pravdnih zadevah znaša po 
podatkih gospodarskih sodišč v letu 1965 — 445 253 milijonov S din. 

Iz tabele VI., ki ima podatke o vrednosti zahtevkov pri Višjem gospodarskem 
sodišču v prvih kvartalih zadnjih treh let, lahko zaključimo, da se vrednost 
zahtevkov spreminja vzporedno s spremembami v pripadih ustreznih zadev. Ista 
tendenca v gospodarstvu, ki vpliva na gibanje pripada, se ustrezno odraža v gi- 
banju oziroma spremembah vrednosti zahtevkov. 

Na splošno lahko iz gornjega zaključimo, da se stanje glede teh vrst sodnih 
zadev v letu 1966 kljub rahli tendenci upadanja verjetno ne bo bistveno spre- 
menilo, če seveda ne posežejo vmes nadaljnji ukrepi ali druge okoliščine, ki bi 
utegnile vplivati na plačevitost gospodarskih organizacij. 

Naj še omenimo, da se je v zadnjih dveh letih nekoliko spremenila tudi 
vsebinska struktura sporov pri Višjem gospodarskem sodišču: vedno bolj po- 
gosto se pojavljajo spori s področja blagovnega prometa (uzančni spori) in spori 
iz poslovnih odnosov z banko in tudi gradbeništva, ki so po svoji družbeno- 
gospodarski in pravni problematiki dokaj pomembni; pogosto povzroči sodba, 
izdana v prvem sporu s takšno perečo problematiko, da odpade cela vrsta po- 
dobnih sporov, s katerimi so gospodarske organizacije čakale, dokler niso iz 
prvega primera izvedele, kakšno je stališče sodne prakse. Vedno manj pa je 
pri Višjem gospodarskem sodišču sporov, v katerih bi bilo treba obravnavati 
le računovodstvo ah knjigovodsko stran zadeve. 

V zadnjih štirih letih v gibanju pripada gospodarsko-kazenskih zadev na 
prvi stopnji ni zaslediti bistvenih sprememb. Število teh zadev še giblje od 
najmanj 758 v letu 1964 do največ 811 v letu 1962. V letu 1965 se je pripad v 
primerjavi z letom 1964 dvignil za 4 °/o. Pač pa je opaziti spremembo v pripadu 
teh zadev pri Višjem gospodarskem sodišču (od 7 v letu 1964 na 22 v letu 1965). 
Porast za 15 zadev sam ne sebi ne pomeni veliko, pač pa je omembe vredno, 
da je to točno toliko, kolikor je Višje gospodarsko sodišče obravnavalo zadev 
neposredno po uveljavitvi julijskih reformnih ukrepov. Izredno nizko število 
gospodarsko-kazenskih zadev prve stopnje pri Višjem gospodarskem sodišču je 
pripisati dejstvu, da je Višje gospodarsko sodišče pristojno le za nekatere vrste 
gospodarskih prestopkov, v glavnem le po zakonu o ureditvi poslovnih razmerij 
na trgu. Razen tega gre pri tem za take prestopke, ki jih je težko odkriti in 
dokazati (to velja predvsem za špekulacijo). Tako je torej v letu 1965 prišlo do 
večjega pripada teh zadev zaradi akcije organov pregona po uvedbi reforme. 
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Pri tem je šlo predvsem za primere špekulacije. Primeri verižne oziroma vezane 
trgovine so bili v dveh letih samo trije, čeprav taki primeri sicer v našem gospo- 
darstvu niso redki. Poleg že omenjenih razlogov za maloštevilnost obravnavanih 
primerov je omeniti še stanje v naših inšpekcijskih službah, predvsem v pre- 
majhnem številu inšpektorjev. 

Medtem ko se je pripad gospodarsko-kazenskih zadev na prvi stopnji po- 
večal v letu 1964 le za 4%», se je pripad teh zadev na pritožbeni stopnji povečal 
za 45 %>. Razmerje med pritožbami odgovornih oseb in gospodarskih organizacij 
nasproti številu pritožb javnega tožilca je bilo v letu 1964 83,3 : 16,7 (184 : 73), 
medtem ko se je to razmerje v letu 1965 spremenilo tako, da se je število pritožb 
odgovornih oseb in gospodarskih organizacij povečalo tudi relativno, in ne samo 
absolutno: 86,8 : 13,2 (282 :43). Tudi tu se kaže večja prizadevnost obtoženih 
gospodarskih organizacij in odgovornih oseb, predvsem zaradi poostrene kazno- 
valne politike, pa tudi zato, ker je z nekaterimi predpisi predpisana minimalna 
kazen 1 000 000 S din razmeroma visoka. 

Na področju prisilnih likvidacij oziroma stečaja ni prav nobeiiih številčnih 
sprememb v pripadu. Kot nov problem se na tem področju pojavlja vprašanje 
vnovčevanja osnovnih sredstev na javni dražbi. Tudi tu se čuti splošno pomanj- 
kanje finančnih sredstev. Se prav posebno je vprašljivo vnovčevanje osnovnih 
sredstev pri gradbenih podjetjih v stečaju (Novogradnje Tržič, Gradbeno pod- 
jetje Gornja Radgona), ker ovira prodajo razen omenjenega še dejstvo, da gre 
deloma za zastarelo mehanizacijo', in pa sedanja stagnacija v gradbeništvu. 

Pri R (razno) zadevah gre povečanje pripada za 29*/» predvsem na račun 
tega, da so okrožna gospodarska sodišča lani prevzela od občin registre samo- 
stojnih zavodov. Zato je bilo treba opraviti izredno veliko novih vpisov pa 
tudi sprememb zaradi usklajevanja registrskega stanja z dejanskim stanjem. 
Vsebinskih sprememb v registru gospodarskih organizacij v tem smislu, da bi se 
povečalo število predlogov za vpise integracij v gospodarstvu (pripojitve, zdru- 
žitve podjetij) v letu 1966 ni bilo opaziti. Za enkrat na tem področju sodnega 
poslovanja še ni mogoče zaslediti, da bi se v našem gospodarstvu kaj okrepila 
tendenca za integracije. 

Takse, denarne kazni in protipravna premoženjska korist 

Tabela VI. vsebuje podatke o plačanih taksah, denarnih kaznih, povpreč- 
ninah in stroških kazenskega postopka ter o odvzeti protipravno pridobljeni pre- 
moženjski koristi pred gospodarskimi sodišči v SR Sloveniji v zadnjih dveh 
letih. 

Pri taksah ugotavljamo, da so se zvišale v letu 1965 za več kot za 2 milijardi 
S din (od 1288 milijonov S din v letu 1964 na 3285 milijonov S din v letu 1965), 
kar predstavlja procentualen porast za okoli 150 °/o. Ta porast je razumljiv glede 
na že ugotovljeni porast pri mandatnih, pravdnih in izvršilnih zadevah. Pripo- 
minjamo', da so to republiške takse in da torej predstavljajo dohodek republi- 
škega proračuna. 

Pri denarnih kaznih, vplačanih v gospodarsko-kazenskih postopkih, je zani- 
miva ugotovitev, da je tudi zabeležen porast za 135 %», čeprav se je število 
gospodarsko-kazenskih zadev v republiškem merilu dvignilo le za 4 %. To 
zvišanje pri denarnih kaznih je odraz deloma poostrene kaznovalne politike, 
deloma pa prilagojevanja oziroma usklajevanja višine denarne kazni ob izre- 
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kanju sodb spremenjenim razmeram v zadnjih letih glede dohodkov gospo- 
darskih organizacij in osebnih dohodkov odgovornih oseb. 

Odvzeta neupravičeno pridobljena premoženjska korist se je sicer tudi 
zvišala (od 21 290 700 S din na 95 511 700 S din, torej za 350 %), vendar pripo- 
minjamo, da odpade od tega kar 76 271 000 S din na protipravno premoženjsko 
korist, odvzeto v postopkih pred Višjim gospodarskim sodiščem, pred katerim 
se je v letu 1965 obravnavalo nekoliko večje število zadev kot prejšnja leta 
zaradi prestopkov v zvezi z reformo. 

Sicer pa ti podatki ne predstavljajo dejansko celotne protipravne premo- 
ženjske koristi, ki je bila odvzeta gospodarskim organizacijam v zvezi z gospo- 
darskimi prestopki, ker večj del te koristi odvzamejo že inšpekcije v poprejšnjem 
upravnem postopku. 

III. Investicijske zadeve 

Politika omejevanja investicijskih naložb v realne okvire je dobila svoj 
odraz pri delu sodišč v gospodarsko-kazenskih in civilnih zadevah. 

Čeprav je uredba o zavarovanjih za plačilo pogodbenih obveznosti med 
uporabniki družbenega premoženja (Ur. 1. FLRJ, št. 53/61) stopila v veljavo že 
januarja 1962, vse do srede leta 1964, torej ceh 2 leti in pol, ni prišlo do prak- 
tične uporabe tistih njenih predpisov, ki določajo, da morajo uporabniki druž- 
benega premoženja kot investitorji zagotoviti plačilo investicijske opreme in 
investicijskih del z akreditivi ah z garancijo banke kot plačnika ter da po drugi 
strani dobavitelji opreme in izvajalci investicijskih del ne smejo začeti z deli 
oziroma z izdelavo opreme, če jim investitor ni zagotovil akreditiva oziroma 
garancije banke. 

V drugi polovici leta 1964 so gradbene inšpekcije začele prijavljati gospo- 
darske organizacije, ki so začele graditi investicijske objekte, ne da bi jim bil 
investitor zagotovil potrebna finančna sredstva na predpisan način. Tako je 
bilo v zadnjih 3 mesecih v letu 1964 pri okrožnih gospodarskih sodiščih v SR 
Sloveniji vloženih skupno 29 obtožnih predlogov, večinoma proti izvajalcem 
del, v manjši meri proti investitorjem. Pogodbena vrednost vseh, z obtožnimi 
predlogi zajetih investicijskih del je znašala prekot 6,5 milijarde S din, vrednost 
izvršenih del brez kritja oziroma višina nezagotovljenih finančnih sredstev pa 
je znašala sknpnoi preko 2,8 milijarde S din. V večini primerov (17) so bile obto- 
žene gospodarske organizacije obsojene na plačilo denarne kazni od najmanj 
250 tisoč S din do največ 5 milijonov S din, medtem ko so bili štirje obtožni 
predlogi umaknjeni, osem organizacij pa je bilo oproščenih. Pri tem je sodišče 
upoštevalo predvsem ali je bila investicija ob začetku gradnje dejansko mate- 
rialno fundirana, to je, ah so- bila sredstva takrat dejansko na razpolago, čeprav 
niso bila tudi formalno zagotovljena z akreditivi oziroma bančnimi garancijami, 
kot to predpisuje uredba. Rezultate sodnih postopkov je od primera do primera 
spremljal in objavljal tudi dnevni tisk. 

Ko so bile vse te kazenske zadeve spomladi leta 1965 končane, ni bilo več 
prijav, ki bi se nanašale na take prestopke, čeprav so se take gradnje ponekod 
še nadaljevale. V zadnjem času smo registrirah le še en sam tak gospodarsko- 
kazenski primer, ki ga obravnava Okrožno gospodarsko sodišče v Mariboru in 
ki se nanaša na obrtno podjetje Klepovod, Maribor, ki se je lotevalo gradenj brez 
zagotovljenih finančnih sredstev tudi v letu 1965. 
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Čeprav ni dvoma, da je politika omejevanja investicij, ki se je kazala tudi 
v teh gospodarsko-kazenskih postopkih in v akciji Službe družbenega knjigo- 
vodstva, imela dokajšen uspeh, pa vendar ne moremo trditi, da je investiranje 
z nenamenskimi ali z nezagotovljenimi sredstvi povsem prenehalo. Iz primera 
rudnika Velenje, ki je še jeseni leta 1964 in v letu 1965 namensko trosil sredstva 
v investicije v skupni vsoti 423 milijonov S din, in iz cele vrste gospodarskih 
sporov je razvidno, da so nekatere organizacije še vnaprej nezakonito vlagale 
v investicije. Ti gospodarski spori so bili po večini med naročniki in izvajalci 
oziroma dobavitelji investicijske opreme, ki so sklepali pogodbe brez zagotov- 
ljenih sredstev tudi v letu 1964 in 1965; vendar teh sporov ni bilo toliko, kot bi 
to ustrezalo dejanskemu obsegu takega poslovanja. Dobavitelji strojne in druge 
investicijske opreme so tožili svoje naročnike zaradi plačila dobavljene opreme 
ali izvajalci del investitorje — naročnike na plačila opravljenih investicijskih 
del. V primeru, da je stranka začela izpolnjevati pogodbo brez zagotovljenih 
finančnih sredstev, je sodišče štelo, da je tožba na plačilo preuranjena, dokler 
ni odprt akreditiv oziroma dana bančna garancija, ter da je izvajalec del 
oziroma dobavitelj na svojo nevarnost začel izpolnjevati pogodbo, če je ravnal 
izrecno proti omenjenim predpisom. 

Med temi spori naj omenimo spor Metalne iz Maribora proti Energoke- 
mičnemu kombinatu v Velenju za 13 645 000 S din, ki še ni pravnomočno končan. 
V tem primeru se je še posebno pokazalo, kakoi nevarno je takšno poslovanje, 
saj je Metalna začela nabavljati material za izdelovanje investicijske opreme po 
pogodbi z omenjenim kombinatom, ne da bi bil kombinat oskrbel potrebno 
bančno garancijo-, V naslednjih nekaj mesecih pa je postalo očitno, da takšne 
garancije sploh ne bo, ker je bila opuščena celotna investicija za ta objekt. 
Tako se škodljive posledice nepremišljenega investiranja prenašajo od kombi- 
nata na njegove poslovne partnerje. — Metalna ni edino podjetje, ki bi se lahko 
izognilo tem težavam, če bi se ravnalo po omenjeni uredbi. 

Postopno omejevanje investicij in poostrena kreditna politika zadnjih let so 
naletele na tih odpor ne samo pri nekaterih investitorjih, družbeno-političnih 
skupnostih, temveč tudi pri nekaterih organizacijah v gospodarstvu. Predpise, 
ki so' urejali investiranje in razpolaganje z osnovnimi sredstvi, so obhajale in 
izigravale, dokler ni postalo očitno, da je treba z energičnim posegom — re- 
formo — v osnovi spremeniti temeljna razmerja med investiranjem, proizvodnjo 
in potrošnjo. Pri izigravanju predpisov so nekatere gospodarske organizacije 
pokazale precejšnjo domiselnost. Najbolj splošna oblika tega početja je namen- 
ska uporaba sredstev (npr. uporaba sredstev sklada skupne porabe za investi- 
cije). Posebna oblika takega izigravanja predpisov je sklepanje fingiranih po- 
godb, ki je bilo sicer dokaj pogosto, a so te posle odkrili v večjem obsegu šele 
v zadnjem času. V zadnjih dveh letih so gospodarska sodišča v SRS obravnavala 
več takih značilnih primerov, pri tem pa se je pokazalo, da so pri takih poslih 
večkrat botrovali — če niso bili prav neposredno udeleženi — tudi odgovorni 
predstavniki družbeno-političnih skupnosti. 

Trgovsko podjetje Slovenija-avto, Ljubljana, je želelo graditi servis v Kr- 
škem, pa ni imelo potrebnih investicijskih sredstev. Zato je sklenilo decembra 
1962 z občino Videm-Krško najemno pogodbo za poslovne prostore v Krškem 
proti mesečni najemnini 835 000 S din, čeprav je realna vrednost najemnine za 
te prostore bila desetkrat manjša. Na podlagi te pogodbe je podjetje obremenje- 
valo v letu 1963 in 1964 svoje materialne stroške. V 21 msecih je najemnina 
dosegla 17 535 000 S din in s tem znatno presegla vrednost objektov, za katere 
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je bila sklenjena najemna pogodba. Dogovor z občino je bil tak, da bo občina 
zbirala sredstva za gradnjo avtomobilskega servisa iz plačanih najemnin. Tako 
sta se podjetje in občina, poslužila te najemne pogodbe, da bi s pretiranim 
obremenjevanjem materialnih stroškov podjetja omogočila občini, da bi zgradila 
serviis;, ki bi ga pozneje izkoriščalo podjetje samo. 

Podobnega načina se je poslužilo podjetje Slovenija-šport iz Ljubljane, ki 
je hotelo ustanoviti in opremiti nekaj poslovalnic, ne da bi imelo ustrezna 
investicijska sredstva. Pomagalo si je tako, da je uporabilo obratna sredstva: 
v letu 1964 je sklenilo okvirno pogodbo z Zavodom za poslovne objekte v Ljub- 
ljani in mu prodalo svojo pravico upravljanja s prostori v Kopru in Novem 
Sadu, nato pa je s posebnima pogodbama zopet vzelo iiste prostore v najem. 
Najemnina je bila določena tako visoko, da bi plačalo podjetje v slabih dveh letih 
tolikšno najemnino, kolikor je znašala višina kupnine. — Organi delavskega 
samoupravljanja niso vedeli za pomen teh mahinacij. Ko so delavci začu tih, da 
so prikrajšani na osebnih dohodkih, so sami poklicali Službo družbenega knjigo- 
vodstva zaradi kontrole. 

O podobnem sklepanju najemnih pogodb v breme materialnih stroškov, 
s katerimi pa, so se v resnici krile investicijske naložbe, je poročalo tudi Okrožno 
gospodarsko sodišče v Mariboru, pred katerim tečejo gospodarsko-kazenski po- 
stopki proti devetim gospodarskim organizacijam. Obtožene so, da so sklepale 
najemne pogodbe, s katerimi so obšle predpise, z bivšo Upravo nepremičnin 
v Mariboru, ki je prav tako pod obtožbo. Uprava nepremičnin je s pobrano 
»najemnino« rekonstruirala stare objekte in gradila nove ter kupovala stavbe 
in zemljišča tudi od privatnikov, nato pa dajala te objekte v najem zopet raznim 
gospodarskim organizacijam. 

Kmetijski kombinat in Vinogradniško^živinorejski kombinat iz Gornje Rad- 
gone sta na podlagi lažnih računov izposlovala pri banki izplačilo^ v breme 
investicijskih kreditov za fingirano prodajo plemenskih svinj. Oba kombinata 
sta drug drugemu izdala lažne račune o dobavi plemenskih svinj in lažno potr- 
jevala prejem te živine. V resnici kombinata nista imela namena zamenjati ple- 
mensko živino, ker je vsak od njiju bil prepričan, da je njegova živina boljša. 
Ker so vodilni uslužbenci obeh kombinatov menili, da banka v breme odobrenih 
investicijskih sredstev ne bi hotela vnovčiti njihovih faktur za lastno domačo 
plemensko živino>, ki bi jo prevedli v osnovno čredo oziroma osnovna sredstva, 
so se domislili opisanega načina izdajanja lažnih faktur, ki so jih vpisali tudi 
v poslovne knjige, čeprav med kombinatoma v resnici ni bilo nobenega prometa 
z živino. 

Kričeč je tudi primer Prevozništva in Kovinotehne iz Celja. Z uveljavitvijo 
zakona o organizaciji cestnega prevoza v letu 1963 bi morala Kovinotehna usta- 
noviti posebno ekonomsko enoto za opravljanje prevozov. To pa bi po njenem 
mnenju bila nerentabilna investicija. Zato se je odločila za drugačno ureditev 
s pomočjo podjetja, ki je lahko opravljalo prevozne storitve vseh vrst. Zato je 
sklenila dve pogodbi s Prevozništvom iz Celja: z najemno pogodbo je dala v 
najem temu podjetju svoje tovornjake. Prevozništvo pa se je zavezalo, da bo 
za najeta prevozna sredstva plačevalo Kovinotehni mesečno najemnino'. Z drugo, 
prevozniško pogodbo se je Prevozništvo zavezalo, da bo za Kovinotehno oprav- 
ljalo z lastnimi in z najetimi vozili vse notranje in zunanje prevoze proti 
plačilu. Vendar Kovinotehna dejansko ni izročila Prevozništvu tistih prevoznih 
sredstev, ki so bila predmet najemne pogodbe. Pač pa sta obe podjetji izkazali 
realizacijo po teh pogodbah v svojih knjigovodstvih. Kovinotehna je knjižila 
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v breme svojih poslovnih stroškov 9-mesečni pavšal za prevozne storitve Pre- 
vozništva, knjižila pa je tudi najemnino, ki jo je prejemala mesečno od Pre- 
vozništva, in sicer 39 milijonov S din, v korist svojega amortizacijskega sklada, 
ostanek 4 700 000 S din pa v korist povečanega dohodka podjetja. Prevozništvo 
je za svoje prevozne usluge prejelo od Kovin ote hn g 08 oOO 000 S din, ki jih je 
knjižilo kot svojo realizacijo v letu 1964. Hkrati je plačalo kot prevoznino za 
prevozna sredstva (ki jih v resnici ni prevzelo) 43 940 000 S din, in jih knjižilo 
v breme ustreznega konta za najemnine. Razlika med zneskom za prevoze in 
zneskom za najemnine je znašala 14 560 000 S din, za kateri znesek je Prevoz- 
ništvo v letu 1964 povečalo svoj celotni dohodek. 

Služba družbenega knjigovodstva je pri zaključnih računih obeh podjetij 
v letu 1964 odredila preknjižbe zaradi vzpostavitve takega finančnega stanja, 
kakor bi bilo podano, če podjetji ne bi sklenili omenjenih pogodb in če na podlagi 
teh pogodb ne bi opravili finančnih prenosov sredstev. Višje gospodarsko sodišče 
je na prvi stopnji v upravno-računskem sporu zavrnilo tožbi obeh podjetij in 
potrdilo upravno odločbo Službe družbenega knjigovodstva. Sodba še ni prav- 
nomočna. 

Zaradi vsega tega smatramo, da je treba dosledno spoštovati zakonite pred- 
pise glede investicijskih naložb, ker bomo le tako lahko dosegli, da bo inve- 
sticijska dejavnost omejena v realne okvire zagotovljenih sredstev. 

IV. Spori v zvezi s krediti in garancijami 

Ukrepi, ki so spreminjali pogoje pri podeljevanju investicijskih, obratnih, 
potrošniških in drugih kreditov, so imeli očitno antiinflacijski namen, da bi se 
zmanjšalo oziroma ustavilo kreditiranje iz bančne emisije. Po našem mnenju je 
ravno restriktivna kreditna politika, posebno* še glede obratnih sredstev, ki so 
jo začele izvajati banke ob koncu leta 1964, glavni vzrok za izredno povečanje 
pripada zadev pri gospodarskih sodiščih, in sicer tako plačilnih nalogov in 
pravdnih zadev kot tudi izvršilnih predmetov. To povečanje zadev samo potr- 
juje, da so1 do tedaj podjetja zelo lahko prišla do bančnih kreditov za obratna 
sredstva in da so bila usmerjena pravzaprav na uporabo teh kreditov tudi zaradi 
tedanjega režima vlaganja v obratna sredstva. Obresti in obremenitve oziroma 
dajatve pri vlaganju v obratna sredstva iz čistega dohodka so bile za gospodar- 
ske organizacije destimulativne in so le-te zato raje vlagale sredstva v investicije, 
kot v povečanje lastnih obratnih sredstev. Iz številnih primerov je tudi razvidno, 
da so podjetja pogosto uporabljala tuja sredstva s tem, da niso plačala svojih 
dolgov, kar je bilo še vedno bolj ugodno, kot pa angažirati lastna obratna 
sredstva, pa čeprav so plačevale zamudne obresti in sodne stroške. Prav tako so 
podjetja, ki so prodajala blago, velikokrat kreditirala kupce in se niso posluže- 
vala pogodbenih sankcij oziroma sodne izterjatve. Vse to je privedlo do velikega 
porasta terjatev in dolgov med gospodarskimi organizacijami, medtem ko je 
v letu 1963 pa do jeseni 1964 število tožb in izvršb stagniralo oziroma celo 
upadlo. 

Restriktivni ukrepi glede investicijske potrošnje, posebno pa še restrikcije 
glede kreditov za obratna sredstva ob sočasni spremembi režima za vlaganje v 
obratna sredstva, so se odrazili neposredno v število plačilnih nalogov in v vrsti 
tožb. 



Priloge 419 

Iz obravnavanih sporov je mogoče zaključiti, da so banke dajale več inve- 
sticijskih kreditov, kot so imele na razpolago sredstev, da so za povečanje svoje 
kreditne sposobnosti ustvarjale investicijska sredstva s formalnim oročevanjem, 
da niso dovolj stvarno ocenjevale ekonomskih analiz o rentabilnosti posameznih 
investicijskih projektov ter da so žeto lahko dajale garancijske izjave. To naše 
mnenje nam potrjujejo naslednji primeri: 

Odlok o spremembi ukrepov splošne kreditne politike za leto 1964 (Ur. 1. 
SFRJ, št. 24/64) je odredil, da morajo vse poslovne banke za 20 %> reducirati 
vsa tista sredstva, ki so namenjena za investicije, in jih odvesti Narodni banki 
kot sredstva, ki so se smela uporabljati le za kreditiranje tekočih obratnih 
sredstev. 

Na ta predpis se je sklicevala Komunalna banka v Ljubljani kot na višjo 
sito, zaradi katere je odpovedala celo vrsto pogodb za investicijske kredite. 
Prišlo je do sporov, v katerih so gospodarske organizacije zahtevale, naj banka 
izpolni te kreditne pogodbe, ker tega odloka niso štele za višjo silo. Največ teh 
sporov je bito med Gradisom in Komunalno banko v zvezi s kreditno pogodbo, 
sklenjeno v začetku leta 1964 za 1 036 000 000 S din. Banka je v sporu trdila, 
da jo je omenjeni upravni ukrep zadel popolnoma nepričakovano in da ji je 
zaradi tega junija 1964 ob uveljavitvi tega odtoka primanjkovalo 655 000 000 
S din, da bi lahko odvedla Narodni banki 20 "/o za obratna sredstva. Sodišče 
je naročilo Službi družbenega knjigovodstva, da naj pregleda poslovanje ome- 
njene banke. Služba družbenega knjigovodstva je ugotovila, da navedbe banke 
niso resnične, da je bila banka junija 1964 prizadeta z omenjenim odtokom za 
3 726 000 000 S din, pri tem pa je bila aktivna za 50 000 000 S din. Nadalje se je 
pokazalo, da je Komunalna banka prišla ob izdaji gornjega odtoka v težave, ker 
se je pogodbeno vezala za mnogo višje zneske, kot je z njimi dejansko razpo- 
lagala. Ta primanjkljaj je znašal 8,7 milijarde S din. 

Stranki sta zadevo uredili s poravnavo. Kako, sodišču ni znano, razen tega, 
da se je banka zavezala povrniti Gradisu vse stroške v zvezi s spori, ki so 
tekli tako med njima kot med Gradisovimi dobavitelji investicijske opreme 
in Gradisom, ki ni mogel poravnati kupnine za dobavljeno opremo zato, ker je 
banka odpovedala kredit. Takih sporov je bito v letu 1964 in 1965 proti Gradisu 
pri Višjem gospodarskem sodišču devet s skupno vrednostjo tožbenih zahtevkov 
preko 220 000 000 S din. Gradiš se je v teh sporih skliceval na to, da kupnine ne 
more plačati, ker ne more črpati že odobrenega in nato preklicanega kredita 
pri banki. Sodišče tega ugovora ni upoštevalo' in je v večini teh primerov izreklo, 
da je Gradiš dolžan plačati kupnino svojim dobaviteljem ne glede na pogodbo 
z banko oziroma ne glede na izid spora z banko. 

Poleg teh sporov, v katerih je šlo za izpolnitev pogodb, sklenjenih nepo- 
sredno med gospodarskimi organizacijami in banko za investicijske kredite, je 
prišlo v istem času do vrste drugih sporov, v katerih so gospodarske orga- 
nizacije tožile banke kot garante za investicijska posojila. Vrednost vseh teh 
sporov je znašala do srede leta 1965 preko 18 milijard S din. V sporih, v katerih 
je bila banka tožena na izpolnitev kreditne pogodbe, ni prišlo do sojenja, ker 
se je banka s tožečo gospodarsko organizacijo izvensodno poravnala, tako da 
so te gospodarske organizacije tožbo umaknile. V vseh primerih pa, kjer je 
bila banka tožena solidarno z investitorjem kot garant, je bila obsojena na 
plačilo. 

Med takimi spori z daljnosežnimi posledicami naj omenimo spor med Po- 
slovnim združenjem za izgradnjo energokemičnega kombinata Velenje in Splošno 
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gospodarsko banko SRS, ker je banka odpovedala pogodbo iz julija 1964 za preko 
15,8 milijarde. Se preden je sodišče začelo razpravljati, je kombinat sporočil, da 
je banka zapadlo tranšo v znesku 283 milijonov že plačala in da je z banko 
sklenil novoi kreditno pogodbo. 

V posredni zvezi z odpovedjo že izdane bančne garancije je še tekoči spor 
med gradbenim podjetjem Konstruktor z Reke in Skupnostjo železniških pod- 
jetij iz Ljubljane. Omenjeno gradbeno podjetje je na podlagi pogodbe iz avgusta 
1964 in hkrati dane garancije Splošne gospodarske banke prevzelo in začelo 
izvajati gradbena oziroma zemeljska dela za novo železnico Koper—Prešnica 
v predračunskem znesku 833 milijonov S din. Po navedbah tožbe je banka 
oktobra 1964 enostransko preklicala dano garancijo brez podrobnejše obrazlo- 
žitve, nato pa je Skupnost železniških podjetij naročila Konstruktorju, naj ustavi 
vsa dela. Sedaj toži Konstruktor omenjeno skupnost za preko 230 milijonov S din 
odškodnine. Spor še teče. 

V zvezi z odobrenimi krediti in garancijami nastopajo v zadnjih dveh letih 
banke pred gospodarskimi sodišči vedno bolj pogosto v vlogi poslovnih part- 
nerjev. Naslednja razpredelnica kaže, kako v zadnjem času ti spori naraščajo 
pri Višjem gospodarskem sodišču tako po številu kot po vrednosti zahtevkov. 
Vrednost zahtevkov je izražena v milijonih starih din. 

t n+n Banka toži vrpdnnst Bsnks tožena vrprinnst Leto kolikokrat Vrednost koilkokrat vrednost 

1963 — — 1 36 
1964 6 3752 8 17 653 
1965 19 4572 7 1 101 
1966 
(I—IV m) 7 265 1 15 741 

V gornjih podatkih niso zajeti le zahtevki za izpolnitev ah odpoved kreditnih 
in garancijskih pogodb, temveč tudi zahtevki bank za plačilo pogodbene kazni 
zaradi neizpolnitve pogodbene obveznosti. 

Iz vrste teh sporov je razvidno ne samo, da so banke zelo lahko odobravale 
kratkoročne kredite v glavnem za obratna sredstva, temveč tudi, da sklenjenih 
pogodb niso dovolj upoštevali niti banke niti podjetja. 

Tako je Jugoslovanska investicijska banka v času od srede avgusta 1965 
do začetka aprila 1966 vložila pri Višjem gospodarskem sodišču 9 tožb proti 
proizvajalnim gospodarskim organizacijam, s katerimi je sklenila v letih 1959 
in 1960 pogodbe o investicijskem kreditu in delni porabi tega kredita za uvoz 
investicijske opreme. S temi pogodbami so se gospodarske organizacije zavezale, 
da bodo na podlagi rekonstrukcije tovarniških obratov in uvoza strojne opreme 
iz teh kreditov v nadaljnjih dveh do treh letih dosegle proizvodnjo določenega 
obsega, prav tako pa tudi izvozile svoje proizvode v določeni vrednosti. S pogod- 
bami je bilo nadalje dogovorjeno, da bodo gospodarske organizacije, če ne bodo 
izpolnile teh obveznosti, plačale banki 30 %> pogodbeno kazen, ki se računa od 
višine oziroma vrednosti neizpolnjene obveznosti. Vrednost vseh danih investi- 
cijskih posojil iz pogodb s temi devetimi podjetji znaša skupno 981 milijonov 
S din, vrednost prevzetih obveznosti glede proizvodnje 18 639 milijonov S din, 
vrednost izvoza, ki naj bi ga podjetja dosegla, pa 2250 milijonov S din. Med tože- 
nimi podjetji je 5 tekstilnih tovarn (Tovarna pletenin Angora, Ljubljana, To- 
varna nogavic Tonosa, Savije, Tovarna pletenin, Sežana, Tovarna nogavic, 
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Polzela, Motvoz in platno, Grosuplje), razen tega pa še Mehanotehnika iz Izole, 
Zlatorog, Maribor, INLES, Ribnica na Dolenjskem, in Tovarna usnja v Šoštanju. 

Banka je s tožbami zahtevala, naj ji omenjene gospodarske organizacije pla- 
čajo pogodbeno kazen, ker niso izpolnile bodisi svojih obveznosti glede dosežene 
proizvodnje bodisi glede izvoza ah pa obojega. Pri tem banka ni zahtevala 
pogodbene kazni v višini 30 %, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo, temveč v 
višini 3—15 % neizpolnjenih obveznosti. Vrednost vseh teh tožbenih zahtevkov 
znaša preko 164 milijonov S din. 

Do 30. 5. 1966 je bilo rešenih 6 sporov, 3 pa še tečejo. Sodišče je načeloma 
priznalo banki pravico do pogodbene kazni, vendar jo je v posameznih primerih 
še znižalo, če se je pokazalo, da tovarne kljub svojemu prizadevanju niso mogle 
izpolniti prevzetih obveznosti zaradi objektivnih ovir; sodišče je zahtevek banke 
zavrnilo, če je ugotovilo, da je podjetje v resnici izpolnilo svojo obveznost, ali 
pa da je banka sama odgovorna, da podjetje ni pravočasno ali v celoti izpolnilo 
pogodbe. Nekatere gospodarske organizacije so namreč med drugim ugovarjale 
tudi, da niso mogle doseči predvidene proizvodnje in izvoza prav zato, ker je 
banka s svojim dolgotrajnim poslovanjem ah pa zaradi pomanjkanja deviz 
povzročila, da je bila strojna oprema, ki naj bi omogočila povečano proizvodnjo 
in izvoz, uvožena z večmesečno zamudo. 

Tako je Tovarna pletenin Angora iz Ljubljane uspela z ugovorom, da je 
19-mesečno zamudo pri uvozu strojev povzročila banka sama. Ce se rok za 
izpolnitev obveznosti podaljša za ta čas zamude, se pokaže, da je tovarna te svoje 
obveznosti celo presegla. Zato je sodišče zahtevek banke zavrnilo. 

Tudi podjetje Motvoz in platno, Grosupje, je v sporu, ki še ni rešen na prvi 
stopnji, ugovarjalo, da je banka zakrivila, da so stroji iz investicijskega kredita 
bih uvoženi tako pozno, da pa je tovarna v nadaljnjem, za to zamudo podalj- 
šanem roku svoje obveznosti izpolnila. 

Mehanotehnika iz Izole je celo navajala, da je svoje obveznosti presegla, 
tako da je od banke za to prejela laskavo pohvalo in čestitke k prekoračitvi 
obveznosti. K samemu poročilu, ki ga je tovarna podala že pred dvema letoma 
o izpolnitvi teh obveznosti, banka takrat ni imela nobenih pripomb. Spor še 
teče. 

V dveh drugih primerih je sodišče ugotovilo, da je gospodarska organizacija 
dokaj lahkomiselno prevzela obveznosti glede predvidenega obsega proizvodnje 
oziroma izvoza: 

Tovarna nogavic Tonosa je proizvodno obveznost v višini 1068 milijonov 
S din sicer presegla, ni pa izpolnila izvozne obveznosti, saj je od predvidenih 
227 milijonov S din dosegla le 4 milijone S din. Zunanji trg je v času, ko je 
Tonosa sklenila pogodbo z banko, zahteval nogavice brez šiva. Tonosa pa je 
takrat šele preusmerjala svojo proizvodnjo od nogavic s šivom k proizvodnji 
nogavic brez šiva in trikotažnih izdelkov iz sintetičnih vlaken. Za nogavice s 
šivom na zunanjem trgu ni bilo mogoče doseči niti lastne cene. Ker je prišlo 
na domači trg tudi mnogo nogavic brez šiva iz uvoza, je morala Tonosa razpro- 
dati zaloge nogavic s šivom s 40 % do 50 % popustom. 

Sodišče je bilo mnenja, da izpada izvoza ni mogoče opravičiti samo z ne- 
uspelo oziroma nepravočasno preusmeritvijo investicijskega programa zaradi 
spremembe v modi nogavic. Pri prevzemu obveznosti v zvezi z rekonstrukcijo 
strojnega parka bi bila morala Tonosa bolj stvarno oceniti svoje proizvodne 
zmogljivosti in izvozne možnosti za tak modni artikel, kot so- nogavice. Upo- 
števaje vse okoliščine, je sodišče priznalo banki namesto vtoževanih 33 milijonov 
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S din pogodbeno kazen v višini 11 milijonov S din, kar predstavlja 5 %> vrednost 
realiziranega izvoza. 

Podoben je primer Tovarne mila Zlatorog iz Maribora, od katere zahteva 
banka pogodbeno kazen 35 milijonov S din. Sodišče je ugotovilo, da je tovarna 
presegla obveznosti glede proizvodnje, kar za 2465 milijonov S din, da pa svojih 
proizvodov sploh ni izvozila, čeprav je prevzela glede tega obveznost za 209 mi- 
lijonov S din. To obveznost je tovarna prevzela, čeprav njenih artiklov praktično 
sploh ni mogoče izvoziti in čeprav po njenih lastnih navedbah prav zaradi 
posebnih pogojev pri prodaji mila in pralnih praškov na zunanjem trgu n,aš 
7-letni plan razvoja sploh ne predvideva izvoza teh artiklov. Sodišče je obsodilo 
"tovarno, da mora plačati 6 milijonov S din pogodbene kazni (3 °/o nerealiziranega 
izvoza). 

V teku je še gospodarski spor proti INLES iz Ribnice zaradi pogodbene 
'"kazni preko 103 milijone S din. Tovarna zatrjuje, da je izpolnila svoje obveznosti 
in da je to že lani ugotovila Splošna gospodarska banka, ki je pregledala njeno 
poslovanje prav po nalogu Jugoslovanske investicijske banke, ki sedaj nastopa 
kot tožeča stranka. 

Klavzula o plačilu pogodbene kazni za primer neizpolnitve ali nepravilne 
izpolnitve je v naših gospodarskih poslih dokaj pogosta in pomeni načeloma 
sredstvo, s katerim naj se stranke disciplinirajo k izpolnitvi pogodbe. Vendar 
je pogodbena kazen v višini kar 30 °/o nerealizirane vrednosti posla, kot je 
bila postavljena v pogodbah omenjene banke in gospodarskih organizacij, iz- 
redno pretirana in zdaleč presega meje običajne višine teh kazni. Sicer pa se 
je banka, tega gotovo sama zavedala, saj je že v tožbah sama zahtevala nižjo 
pogodbeno kazen od one, predvidene s pogodbo. Pri opisanem poslovanju Ju- 
goslovanske investicijske banke ni pomislekov proti temu, da je banka vložila 
tožbe zaradi plačila pogodbene kazni, do katere je načeloma upravičena, pač 
pa daje misliti to, da je v vseh teh primerih toliko časa čakala z vložitvijo 
tožbe, saj jih je podala tik pred potekom 3-letnega zastaralnega roka in več 
Jtot 2 leti po poteku roka za izpolnitev; v nekaterih primerih je vtoževala 
pogodbeno kazen, čeprav je sama povzročila zamudo, ali celo, čeprav je že pred 
letom ali dvema sama ugotovila, da je gospodarska organizacija v redu izpolnila 
svoje obveznosti. Ozadje ravnanja omenjene banke, zakaj je šele sedaj sprožila 
to serijo tožb, v omenjenih sporih doslej ni bilo pojasnjeno. 

Komunalna banka Ljubljana je v zadnjih mesecih vložila pri Višjem gospo- 
darskem sodišču proti Filmservisu iz Ljubljane 3 tožbe v zvezi z 20 kreditnimi 
pogodbami, sklenjenimi v letih 1961 do 1965. Slo je za sanacijske kredite, za 
,kredite za kritje izgube pri posameznih koprodukcijskih filmih. Filmservis je 
ugovarjal, da nekatere kreditne obveznosti še niso zapadle, da krediti niso bili 
.pravilno odpovedani, da tudi obračun ni pravilen in da zajema obresti kar 
Ttrikrat (prvič v anuitetah, drugič v posebej zaračunanih zamudnih obrestih po 
zapadlosti anuitet in še kazenske obresti). Bančni obračun zajema dejansko 
kapitalizirane obresti od obresti in nato od tega zneska spet obresti. Vrednost 
vseh. teh tožbenih zahtevkov je 1093 milijonov S din. Spori še niso končani, tako 
da o rezultatu sodnih postopkov še ni mogoče poročati. 
c Glede kratkoročnega kreditiranja in neupoštevanja pogodb s strani podjetja 
•je1 značilen, primer spora med Komunalno banko Maribor in Metalno: 

Komunalna banka v Mariboru je dala Metalni 5 strogo namenskih kratko- 
ročnih kreditov. 
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Ostanek nevrnjenih kreditov je. znašal 1. 3. 1965 še 637 milijonov S din. 
Banka je odpovedala kreditne pogodbe iz dveh odpovednih razlogov, predvi- 
denih v pogodbah. Prvi razlog je bil, da je Metalna kljub pogodbeni prepovedi 
kreditirala svoje kupce z daljšim rokom od 20 dni. Drugi razlog je bil, da je 
Metalna kršila pogodbeno določbo o prepovedi uporabe minimalnega dela obrat- 
nih sredstev svojega poslovnega sklada. Sodišče je ugotovilo, da je po stanju 
dne 15. 2. 1965 Metalna kreditirala svoje kupce z roki od 30 do 90 dni v znesku 
744 milijonov S din. Prav tako je bil podan tudi drugi odpovedni razlog, saj je 
ob koncu februarja 1965 imela Metalna v svojem skladu na teh sredstvih pri- 
manjkljaj v znesku preko 293 milijonov S din. Zato je sodišče ugodilo zahtevku 
banke, da mora Metalna vrniti vso vtoževano vsoto 637 milijonov S din v 15 dneh, 
ne pa šele ob pogodbeni zapadlosti. 

V tej zadevi se je pokazalo, da je Metalna že ob sklepanju pogodb za krat- 
koročne kredite vedela, da pri svojih kupcih ne bo uspela s kratkimi plačilnimi 
rpki, drugo pa je vprašanje, ali so tako kratki roki, kot jih postavlja banka 
podjetjem, ki delajo za investitorje, vzdržni in realni. 

Razen gornjega spora pred Višjim gospodarskim sodiščem je v istem času 
(v začetku leta 1965) teklo pred Okrožnim gospodarskim sodiščem v Mariboru 
med Komunalno banko in Metalno kar 5 mandatnih zadev, v katerih je banka 
vtoževala skupno 838 milijonov S din. Upoštevajoč še gornjo pravdo pred Višjim 
gospodarskim sodiščem, je znašal kreditni dolg Metalne pri Komunalni banki 
v začetku leta 1965 nekaj manj kot milijardo in. pol S din. 

Restriktivna kreditna politika je'privedla marsikje podjetja do nelikvidnosti 
in s tem do blokiranja računov. Zaradi tega prihaja do porasta tožb proti 
družbeno-pohtičnim skupnostim iz poroštvenih pogodb, ker so v prejšnjih letih 
razmeroma na lahko dajale garancijske izjave. Poleg tega pa je politika zmanj- 
šanja proračunske potrošnje, spremembe v delitvi dohodka, marsikje spravila 
družbeno-politične skupnosti v položaj, da ne morejo izpolnjevati svojih pogod- 
benih obveznosti. 

Tako družbeno-politične skupnosti nastopajo vedno bolj pogosto pred Višjim 
gospodarskim sodiščem kot stranke v gospodarskih sporih, in sicer večinoma 
v vlogi toženih strank. Občine v SRS so bile tožene leta 1963 štirikrat, leta 
-1964 šestnajstkrat, leta 1965 enajstkrat in v prvih štirih mesecih letošnjega leta 
kar desetkrat. (Podatki se nanašajo le na občine kot neposredno tožene stranke, 
ne pa tudi na razne občinske sklade, ki so samostojno pravne osebe). Ti spori 
se tičejo družbeno-političnih skupnosti kot neposrednih investitorjev ali kot 
porokov za inveticijske kredite v gospodarstvu. 

Vrednost tožbenih zahtevkov, uveljavljenih pred Višjim gospodarskim so- 
diščem neposredno proti družbeno-političnim skupnostim, se je v zadnjih letih 
gibala takole (izraženo v tisočih S din): 

v letu Občine Okraji SR Slovenija 

1963 35 113 (4) 24 290 (4) — 
1964 426 920 (16) 19 601 (1) — 
1965 312 425 (11) 395 110 (3) 1 264 000 (2) 
1966 

(od I—IV m) 231 070 (10) — 2 124 503 (2) 

Pripomba : Številke v oklepajih pomenijo število sporov. 
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« Naj med pomembnejšimi spori iz zadnjega časa, ki se nanašajo na jamče- 
vanja politično-teritorialnih skupnosti, omenimo spor, ki ga je lani sprožila 
Splošna gospodarska banka SRS proti cestnemu skladu SRS in proti SR Slo- 
veniji kot poroku za premostitveni kredit v znesku 1026 milijonov S din za 
kritje podražitve pri gradnji avtoceste Nakk>—Ljubljana. Do sodbe ni prišlo, 
ker sta stranki sklenili poravnavo, da se obveznosti, ki obremenjujejo republiko, 
poravnajo iz proračunskih sredstev za leto 1966. 

Republika je bila tožena kot drugi porok tudi za kredit v znesku 1173 mili- 
jonov S din, ki ga je še v letu 1960 prevzela za Tekstilno tovarno Ajdovščino. 
Kredit je zapadel leta 1965 proti glavnemu dolžniku in proti prvemu poroku, 
bivšemu okraju Koper. Obveznosti so prešle v celoti na SR Slovenijo kot na- 
slednjega poroka, in sicer v preostalem znesku kredita 228 milijonov S din. Ta 
obveznost obstoji, vendar sodišče ni izreklo, da mora republika kot porok izpol- 
niti to obveznost, ker se je v poroštveni pogodbi nahajala določba, da plača 
republika kot porok obveznost za omenjeno tovarno šele v naslednjem prora- 
čunskem letu potem, ko bi bilo ugotovljeno, da niti glavni dolžnik niti bivši 
porok nista plačala. Zato je bil zahtevek proti republiki zavrnjen kot pre- 
uranjen, pač pa bo morala republika to obveznost poravnati v letu 1966. 

V. Financiranje negospodarskih dejavnosti 

Neurejenost pri financiranju strokovnega šolstva je prišla do izraza v zad- 
njih dveh letih tudi v sporih, ki so nastali zato, ker so se nekatere gospodarske 
organizacije neupravičeno branile prispevati za strokovno šolstvo kljub nedvo- 
umno prevzetim pogodbenim obveznostim nasproti nekaterim skladom. Razen 
takih sporov pa so tekli pri gospodarskih sodiščih tudi spori, ki kažejo na objek- 
tivne težave pri financiranju strokovnega šolstva. 

Tako je še Gospodarska zbornica okraja Koper v letu 1964 vložila tožbe 
proti SGP Kraški zidar, Sežana, proti Lesni industriji »22. julij«, Idrija, in proti 
Kombinatu konservne industrije Delamaris, Izola, zaradi plačila članarine. Pod- 
jetja so ugovarjala, da ne gre za članarino, ki jo dolgujejo zbornici kot njeni 
člani, temveč da gre za stroške vzdrževanja strokovnega šolstva, ki jih je zbor- 
nica brez njihovega pristanka vključila v samo članarino. Okrožno gospodarsko 
sodišče Koper je zavzelo stališče, da veljavni predpisi zbornicam ne dajejo pra- 
vice, da bi vključevale te stroške v članarino. Olanarina je namenjena za kritje 
rednih izdatkov zbornice, med te pa gotovo- ne štejejo stroški za vzdrževanja 
strokovnega šolstva. Sodišče smatra, da zbornica ne more predpisati svojim 
članom prispevka za vzdrževanje strokovnega šolstva brez njihovega izrecnega 
pristanka. Zato je sodišče zavrnilo zahtevek proti dvema podjetjema, proti 
tretjemu podjetju pa je gospodarska zbornica nato umaknila tožbo. 

Z ukinitvijo okrajnih gospodarskih zbornic v začetku leta 1965 to vprašanje 
ni bilo rešeno. Obveznosti okrajnih gospodarskih zbornic je sicer prevzela repu- 
bliška gospodarska zbornica, vendar so se še v letu 1965 pred Višjim gospo- 
darskim sodiščem še razčiščevale in se še sedaj razčiščujejo nepokrite obveznosti 
do strokovnih šolskih centrov še za leto 1964. 

Tako so pred kratkim rešeni na prvi stopnji trije spori proti Gospodarski 
zbornici SRS: 

Zahtevku Gostinskega šolskega centra Izola je Gospodarska zbornica SRS 
neutemljeno ugovarjala, da za te obveznosti ne odgovarja ona kot pravna na- 
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slednica ustanovitelja centra bivše okrajne gospodarske zbornice, temveč da je 
to dolžnost posebnega sklada za financiranje strokovnega šolstva, ki samostojno 
odgovarja za te obveznoti. V postopku na prvi stopnji se je pokazalo, da je ta 
sklad dejansko le organ zbornice, in je sodišče zato zahtevku šolskega centra 
ugodilo. 

Drugi spor sta vodila Šolski center za blagovni promet in Gostinski šolski 
center iz Ljubljane proti Okrajni gospodarski zbornici Ljubljana in Gospo- 
darski zbornici SRS zaradi plačila 12 253 000 S din. Obe zbornici sta se branili 
plačati prispevek za. leto 1964, češ da se je sredi leta 1964 financiranje strokov- 
nega šolstva preneslo na medobčinski sklad za financiranje strokovnega šolstva 
pri takratnem okraju Ljubljana. Postopek pred sodiščem je pokazal, da je ta 
sklad zavrnil prevzem teh obveznosti za leto 1964, čeprav je financiranje teh- 
nično že potekalo preko njegovega računa. Financiranje v drugi polovici 1964 
je bilo zmedeno in neurejeno v škodo obeh omenjenih šolskih centrov. Na 
podlagi gornjih ugotovitev je sodišče obsodilo obe zbornici na plačilo vtoževanih 
zneskov. 

V tretjem sporu pa je bil zahtevek proti zbornici zavrnjen. Šolski center 
za blagovni promet iz Nove Gorice je vtoževal 17 869 000 S din, za kolikor je 
zaradi podražitev in nepredvidenih gradbenih del bila prekoračena predračun- 
ska vsota za adaptacijska dela na šolskem poslopju. Sodišče je ugotovilo, da 
v tem primeru ne gre za prispevek za redno izvrševanje osnovne dejavnosti, 
temveč za prekoračitev cene za investicijska dela, za katera je zbornica prevzela 
obveznosti dotiran j a, vendar le do določenega zneska, ne pa tudi preko njega. 

Višja tehniška šola Maribor je tožila Okraj Maribor za 310 000 000 S din iz 
obveznosti, ki jih je okraj oziroma njegov sklad za financiranje strokovnega 
šolstva prevzel po posebni pogodbi julija 1964 za gradnjo šolskih objektov. 
Najprej je bil ukinjen sklad, nato pa še okraj. Sodišče je moralo postopek zato 
prekiniti, vendar omenjena šola vse doslej ni predlagala, naj se postopek nada- 
ljuje proti pravnemu nasledniku okraja. 

Omenjeni spori kažejo, da so jih povzročili neurejeno financiranje in ne- 
jasnosti pri reorganizaciji gospodarskih zbornic in okrajev. Notorno je, da se 
je vprašanje financiranja šolstva nasploh z reformo še zaostrilo v zvezi s 
splošnimi omejitvami proračunskih sredstev. Vprašanje je pereče in je prišlo 
do izraza tudi v sporu, ki ga je sprožila Filozofska fakulteta Univerze v Ljub- 
ljani proti Skladu za šolstvo SRS zaradi plačila 51 483 000 S din, kolikor je 
sklad dolžan fakulteti po pogodbi o povračilu za opravljanje njene osnovne 
dejavnosti v letu 1965. Kljub temu, da sta sklad in fakulteta v letu 1965 dvakrat 
sporazumno znižala pogodbeno vsoto zaradi znižanja proračunskih sredstev 
sklada, najprej junija 1965 za 5 % in nato avgusta 1965 za nadaljnjih 3,35 %>, 
sklad ni nakazal v celoti niti tako znižanega zneska. Fakulteta je navajala v 
pravdi med drugim, da zaradi tako skrčenih oziroma izostalih sredstev svojim 
pedagoškim delavcem sploh ni mogla izplačati gibljivega dela plač za leto 1965, 
čeprav so opravili programirano delo. Od vtoževanega zneska je odpadlo 
7 330 000 S din na znanstveno raziskovalno delo, ki ga pa fakulteta prav zaradi 
pomanjkanja sredstev ni opravila. Sklad je bil mnenja, da ni dolžan izpolniti 
svojih pogodbenih obveznosti nasproti fakulteti, ker tudi sam ni prejel iz repu- 
bliškega proračuna vseh predvidenih in prej odobrenih sredstev, sicer pa je 
menil, da fakulteti ne gre povračilo za znanstveno raziskovalno delo, ki ni bilo 
opravljeno. 
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Stranki sta sedaj v pregovorih zaradi izvensodne poravnave. Po zatrjevanju 
sklada je namreč Izvršni svet sprejel sklep, da bo razbremenil sklad za obvez- 
nosti iz odobrenih investicij, tako da bo sklad lahko ta sproščena sredstva upo- 
rabil za 100 % kritje svojih pogodbenih obveznosti. 

Vsi gornji primeri so posledica omejevanja proračunskih sredstev pred 
reformo in po njej. Seveda ni šolstvo edino- negospodarsko področje, ki je 
vezano na financianje iz proračunov, in tako je zaškripalo tudi drugje. V zvezi 
s financiranjem socialnega zavarovanja tečeta pred Višjim gospodarskim so- 
diščem dva spora večjega pomena. 

Republiška skupnost socialnega zavarovanja delavcev SRS vtožuje od repu- 
blike Slovenije 2072 milijonov S din, ki bi ji ga republika morala refundirati, 
ker je skupnost socialnega zavarovanja v letu 1965 izplačala namesto nje ome- 
njeni znesek kot pokojnine1, ki jih določi Izvršni svet SRS kot priznanje za 
posebne zasluge, oziroma za del teh pokojnin, ki presega zakonito obveznost 
skladov socialnega zavarovanja, kakor tudi za obveznosti v zvezi s priznanjem 
in izplačevanjem razlik k pokojnini na podlagi predpisov o republiškem do- 
datku za udeležence NOV in španskih borcev. Od celotne obveznosti za leto 
1965 v višini 2375 milijonov S din je republika plačala doslej 300 milijonov. 
Sedaj pa Republiška skupnost socialnega zavarovanja nima po lastnem zatrje- 
vanju sredstev, da bi izpolnila svoje lastne redne zakonite obveznosti do 150 000 
upravičencev socialnega zavarovanja do starostnih, družinskih in invalidskih 
pokojnin ter do otroškega dodatka. Republika je v odgovoru na tožbo zatrje- 
vala, da glede teh razlik na pokojninah ni sklenila s skupnostjo socialnega zava- 
rovanja nobenega sporazuma in da vtoževanega zneska ne more izplačati, ne 
da bi prišlo do resnih posledic pri financiranju šolstva in drugih družbenih 
služb ter uprave. V letu 1966 bi lahko krila le 1300 milijonov din, razliko 1072 
milijonov pa bi izplačala šele v letu 1967. — Postopek še ni končan. 

V kakšne težave je zašla Republiška skupnost socialnega zavarovanja pri 
financiranju svoje dejavnosti, dokaj zgovorno kaže tudi drugi spor te skup- 
nosti, in sicer proti Splošni gospodarski banki SRS zaradi razveljavitve pogodb 
o vezanih depozitih in plačila 15 742 milijonov S din: 

Iz navedb tožbe izhaja, da je Republiški zavod za socialno zavarovanje po 
določbah zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja bil dol- 
žan naložiti rezerve skladov in druga razpoložljiva sredstva pri banki na 
obresti. Tako je v času od aprila 1963 do junija 1965 sklenil z omenjeno banko 
12 pogodb o vezanih depozitih v skupnem znesku 15 742 milijonov S din. z 
rokom vračila 5 let. Ce bi zavod potreboval sredstva depozitov pred tem rokom, 
se je banka zavezala, da mu bo odobrila premostitveni kredit. 

Ko se je z zakonom o najvišji meri, do katere se smejo določiti stopnje pri- 
spevkov, in o uporabi sredstev skladov socialnega zavarovanja v letu 1965, stop- 
nja prispevkov znižala s 1. 7. 1965 za 2 °/o, so se dohodki zavoda oziroma skup- 
nosti socialnega zavarovanja občutno znižali, istočasno pa so se izredno dvignile 
njegove obveznosti zaradi valorizacije pokojnin in otroških dodatkov. Stanje se 
je še poslabšalo, ker zveza in republika še nista izpolnili svojih obveznosti glede 
prispevanja sredstev za del pokojnin, ki jih prejemajo udeleženci NOV po 
ugodnejših pogojih. Obveznosti zveze za leto 1965 znašajo 5353 milijonov S din, 
obveznosti republike pa, kot smo omenili zgoraj, 2072 milijonov S din. V letu 
1966 pa bi se položaj še poslabšal, ker je izpolnitev obveznosti zveze odložena 
do januarja 1967. Na prošnjo republiške skupnosti socialnega zavarovanja, naj 
ji odobri premostitveni kredit, je banka odgovorila, da ima vsa sredstva nalo- 
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žena v investicijske kredite, ki jih ne more odpovedati, in da ne razpolaga z 
drugimi sredstvi, ki bi nadomestila depozite Republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja. Razen tega pa po določbah zakona o ukrepih kreditne politike 
v letu 1966, ki prepoveduje podeljevanje kreditov prosilcem, ki imajo svoja 
sredstva naložena pri banki kot vezane depozite, takega kredita niti ne sme 
odobriti. 

Zavod stoji na stališču, da predstavljajo vsi omenjeni predpisi višjo silo, 
s katero ob sklepanju pogodb z banko> ni mogel računati. Zato zahteva, naj se 
vse te pogodbe razveljavijo in naj mu banka vrne sredstva takoj, in ne šele 
s potekom predvidenega petletnega pogodebnega roka. 

Spor še teče. V teku so pogajanja za izvensodno rešitev zadeve. 

VI. Novi spori v zvezi z uveljavljanjem reformnih ukrepov 
i M 

O gibanju mandatnih, pravdnih in izvršilnih zadev pred reformo in po njej 
srno govorili posebej v drugem poglavju z naslovom »Porast števila zadev pri 
gospodarskih sodiščih«. Tu se bomo omejili le na tiste gospodarske spore, ki 
niso zajeti v dosedanjih poglavjih, ki pa po svoji vsebini kažejo, da so v nepo- 
sredni zvezi tudi z gospodarsko reformo v ožjem pomenu besede, tj. z gospo- 
darskimi ukrepi v drugi polovici leta 1965. Pri tem pa ne bo mogoče vedno 
dosledno ostro postaviti časovne meje, kajti nekateri spori, ki jih gospodarska 
sodišča rešujejo šele po reformi julija 1965, so posledica ne samo neposrednih 
reformnih ukrepov, temveč tudi tistih, ki so pripravljali reformo. 

1. Naj v prvi vrsti omenimo tiste spore, ki so se pojavili kaj kmalu po ju- 
lijskih ukrepih in v katerih se ena ali druga pogodbena stranka sklicuje na 
gospodarsko reformo kot na tak nenavaden dogodek, ki v smislu 55. in 56. 
splošne uzance za blag6vni promet upravičuje stranko, da odstopi od pogodbe 
ali zahteva njeno* spremembo v skladu z novimi spremenjenimi razmerami. 

Po splošnih uzancah za blagovni promet sme namreč stranka, za katero je 
zaradi nenavadnih in ob času sklepanja pogodbe nepredvidljivih dogodkov izpol- 
nitev obveznosti postala očitno pretežka ah bi ji povzročila preveliko izgubo, 
zahtevati, da se pogodba spremeni ali celo razveljavi. Pri tem mora sodišče 
upoštevati namen pogodbe, običajni riziko pri pogodbah take vrste, trajanje in 
učinek nenavadnih dogodkov kakor tudi korist obeh pogodbenih strank. Poleg 
naravnih, elementarnih dogodkov naštevajo uzance med takimi nenavadnimi 
dogodki primeroma tudi upravne ukrepe (prepoved ali omejitev uvoza ah izvoza, 
druge omejitve v blagovnem prometu, sprememba sistema prostih in predpi- 
sanih cen). 

Glede na to, da znaša vrednost sporov, ki jih obravnavajo okrožna gospo- 
darska sodišča, največ 3 000 000 S din, je razumljivo, da se spori v zvezi s takimi 
odpovedmi pogodb niso obravnavali toliko pri okrožnih gospodarskih sodiščih, 
temveč pri Višjem gospodarskem sodišču. Takoj pa moramo ugotoviti, da so 
spori te Vrste tudi pri Višjem gspodarskem sodišču bili doslej razmeroma redki, 
so pa nekateri med njimi dvignili zato toliko več prahu. 

Prvi pomembnejši spor te vrste je bil med Jugotehniko iz Ljubljane in 
Elektronsko industrijo' iz Niša v zvezi z izpolnitvijo pogodbe iz februarja 1965 
za dobavo 20 000 televizorjev v času od 1. aprila 1965 do 31. 3. 1966. Celotna 
vrednost blaga po pogodbi znaša okoli 4 milijarde S din, nedobavljeni del po- 
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godbenih količin pa nad 2,2 milijarde S din. — Jugotehnika je avgusta 1965 
vložila tožbo proti dobavitelju in zahtevala, naj se pogodba razveljavi, ker so 
po njenem zatrjevanju nastopile take okoliščine, da je prevzem televizorjev zanjo 
postal očitno pretežka obveznost in bi ji onemogočil nadaljnje poslovanje. V 
marcu 1965 je namreč nastopila bistvena sprememba v sistemu kreditiranja 
trgovine zaradi novega režima kratkoročnih kreditov za nakupe blaga, tako da 
je Jugotehnika lahko dobila kredit le še v višini 50 %> fakturnih zneskov. Tudi 
maloprodajna podjetja niiso bila več sposobna nabavljati večjih količin blaga 
na zalogo. Spričo strožjih predpisov o najemanju potrošnih kreditov je usihala 
tudi prodaja televizorjev na drobno. Razen tega je bil proizvajalec oproščen pla- 
čila prometnega davka, kljub temu pa ni ustrezno znižal cene televizorjev. 
Prevalitev prometnega davka na trgovino je povzročila, da so se televizorji 
podražili za 20 %. Tako so novi gospodarski ukrepi, je zatrjevala Jugotehnika, 
ustvarili povsem drugačno in novoi gospodarsko situacijo, zaradi katere ne 
more več izpolniti pogodbe. — Elektronska industrija se je temu zahtevku uprla, 
češ da vse te okoliščine niso nič novega, da niso nastale šele po sklenitvi pogodbe 
in da niso take narave, da bi bilo mogoče na podlagi njih zahtevati razveljavitev 
pogodbe. — Sodišče se je postavilo na stališče, da niti enega od ukrepov, ki so 
pripravljali reformo, in tudi tistih, izdanih ob uvedbi reforme, ni mogoče šteti 
za tak nenavaden dogodek, ki bi upravičeval stranko, da zahteva spremembo 
ali razveljavitev pogodbe. Preden sta sklenili Jugotehnika in Elektronska indu- 
strija pogodbo, je bil objavljen družbeni plan Jugoslavije za leto 1965, prav tako 
tudi zakon o gospodarskih ukrepih v letu 1965, na podlagi katerih se je vsa 
javnost mogla seznaniti z osnovnimi cilji in nalogami gospodarske politike v letu 
1965. Med drugim je izrecno bila predvidena ukinitev splošnega prometnega 
davka za področje proizvodnje kot tudi sprememba funkcije prometnega davka 
z njegovim prenosom na področje potrošnje. Tudi omejitev potrošniških in 
drugih kreditov je že bila predvidena. Nobeden od teh ukrepov ni bil nepred- 
viden in tudi ne neprevidljiv. Razen tega pa ti ukrepi niso naložili Jugotehniki 
nobene nove obveznosti. Končno tudi trenutni zastoj v prodaji televizorjev na 
drobno in sprememba v strukturi potrošnje nista taka posebna dogodka, s kate- 
rima ne bi morala računati vsaka trgovska organizacija, če bi skrbno proučevala 
tržne pogoje, posebno če gre za sklenitev pogodbe za večjo količino blaga in za 
celo leto vnaprej. 

Končni rezultat tega spora je prav gotovo vplival na to, da se je zavrla 
pričakovana serija sporov z enako problematiko, oziroma da so stranke same 
brez intervencije sodišča ob vzajemnem popuščanju spremenile pogodbe in jih 
prilagodile novim tržnim pogojem. Sicer pa velja to ne samo za pogodbe, ki 
se tičejo neposredno blagovnega prometa, temveč tudi za kreditne pogodbe z 
bankami, ki smo jih že omenili. Prav tako spadajo sem tudi spori, v katerih 
so se stranke sklicevale na predreformne in reformne ukrepe, pri tem pa se je 
pokazalo, da vseh teh težav ne bi bilo, če bi se bile držale ob sklepanju oziroma 
izpolnjevanju pogodb določb uredbe o zavarovanju pogodbenih obveznosti med 
uporabniki družbenega premoženja iz leta 1961. V nekaterih sporih je prišlo do 
izraza, da se pogodbi nezvesta stranka sklicuje na reformo samo zaradi izgovora 
v želji, da bi pod geslom o spremenjenih razmerah zaradi reforme celo špeku- 
lirala in ovirala poslovnega partnerja, izsiljujoč ugodnejše pogoje od prvotno 
dogovorjenih. 

Radio-elektro-center, Zagreb, je s tožbo zahtevali od Tehnomercatorja iz 
Celja, naj plača kupnino za 50 TV-aparatov v znesku 8 176 000 S din. Tehno- 
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mercator se je skliceval na reformo. Trdil je, da so cene teh aparatov padle 
v Celju za 3010/o>, da kljub temu zanje ni kupcev, in je zato zahteval od doba- 
vitelja, naj zniža cene za prodane aparate za ca. 15—27 %. Sodišče je ugotovilo, 
da je Tehnomercator neupravičeno ugovarjal. Že potem, ko je tekel spor med 
njim in dobaviteljem, od katerega je zahteval znižanje cen- in spremembo po- 
godbe, je kupoval nadaljnje TV-aparate od drugih dobaviteljev, in sicer prav 
po istih cenah, kakor jih je imel dogovorjene z dobaviteljem iz Zagreba. Zato 
je bil Tehnomercator obsojen na plačilo kupnine, kot se je glasila pogodba. 

2. Zakon o zveznem prometnem davku (Ur. 1. SFRJ, št. 33/65) določa, da se 
zvezni prometni davek ne plačuje za material, nabavljen za reprodukcijo. Isto 
velja za embalažo. Nekatere gospodarske organizacije teh določb niso upošte- 
vale, bodisi zaradi nepoznavanja predpisov bodisi zaradi malomarnosti pri se- 
stavljanju računov, in so kljub ugovoru kupcev zaračunavale penale za repro- 
dukcijski material in nato vtoževale te fakture v polnem znesku.. Večina teh 
sporov se je končala doslej s tem, da je prodajalec na kupčev ugovor umaknil 
tožbo-. 

3. Nekatere gospodarske organizacije poskušajo izigrati kupce svojih iz- 
delkov oziroma koristnike svojih storitev, tako da samovoljno in v nasprotju 
si sklenjenimi pogodbami ah predpisi zvišujejo cene. S takimi neupravičenimi 
zahtevki te organizacije seveda ne morejo uspeti. 

Predpisi odloka, o zamrznjen ju cen iz marca 1965 so različno obravnavah 
proizvajalne in trgovske gospodarske organizacije, tako da predvsem slednje 
niso smele zviševati cen srvojim proizvodom. Okrožno gospodarsko sodišče v 
Ljubljani je obravnavalo primer, ki kaže, kako sta proizvajalec in trgovec po- 
skušala obiti ta predpis na škodo končnega kupca: 

Gradbeno podjetje Tehnika je sklenilo januarja 1965 kupno pogodbo z 
Metalko iz Ljubljane, ki se je zavezala, da bo v I. četrtletju 1965 dobavila 
Tehniki hidravlične škarje, izdelek tovarne Jelšingrad, Banja Luka, za ceno 
4 500 000 S din. Dne 6. 4. 1965 je tovarna Jelšingrad odpremila škarje Tehniki, 
z dopisom z dne 26. 4. 1965 pa je Metalka obvestila Tehniko, da ji bo fakturo 
poslal neposredno dobavitelj, in sicer za zvišano ceno 5 000 000 S din, ker so se 
proizvodni stroški zvišali in ker po odloku o zamrznjenih cenah Metalka ne 
sme prodajati blaga po višjih cenah, kot pa jih je imela pred 22. 3. 1965. Tehnika 
je res prejela od Jelšingrada račun, glaseč se na, 5 000 000 S din, vendar ga je 
zavrnila, Metalki pa poravnala kupnino v dogovorjeni višini 4 500 000 S din. Za 
razliko 500 000 S din je Jelšingrad vložil tožbo proti Tehniki; ko je le^ta v ugo- 
voru opisala potek dogodkov, je Jelšingrad brez pojasnila umaknil tožbo. 

Tu naj omenimo še primer Cinkarne Celje, ki je marca 1964 sklenila s 
Kovinotehno v Celju navidezno najemno pogodbo, s katero ji je dala v najem 
3 specialne rezervoarje za, skladiščenje žveplene kisline, nato pa je v obhki 
najemnine povečala ceno, žvepleni kislini in pri skupni prodaji 7 197 000 kg 
v času od aprila 1964 do 23. 7. 1965 dosegla 26 356 000 S din neupravičene premo- 
ženjske koristi. V gospodarsko-kazenskem postopku proti Cinkarni je bilo ugo- 
tovljeno, da se ob tej najemni pogodbi, s katero se je Kovinotehna Celje zave- 
zala plačati Cinkarni 4 S din najemnine za vsak uskladiščeni kilogram žveplene 
kisline, režim prodaje žveplene kisline niti v tehničnem niti v knjižnem oziru 
ni prav nič spremenil. Naročilnice za to žvepleno kislino so prihajale neposredno 
v Cinkarno, Le-ta je opravila za končne kupce vse prodajne in odpremne mani- 
pulacije, Kovinotehna pa je po Cinkarni izdane fakture samo prefakturirala. 
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(Z novimi gospodarskimi ukrepi v mesecu juliju 1965 je bita cena te kisline 
urejena tako, da je sedaj na ravni svetovnih cen in da za Cinkarno to ni več 
deficitaren artikel.) 

V zvezi z novimi omejitvami v predpisih o cenah se je pri reševanju neka- 
terih zadev pokazalo, da so včasih predpisi tako nejasni, da dopuščajo več 
razlag in da stranke ne vedo, pri čem so, čeprav bi se rade ravnale po zakonu. 

V zadnjem času so tekli pred našimi gospodarskimi sodišči 4 spori med 
železarnami kot dobavitelji in njihovimi kupci za odkovke zaradi povišanih 
cen. Železarne so se sklicevale na uredbo o oblikovanju cen, po kateri smejo 
proizvajalne gospodarske organizacije zvišati prodajno ceno valjanim in vle- 
čenim izdelkom črne metalurgije za 36 %>, kupci pa so se temu upirali, sklicujoč 
se na isto uredbo in na določbo, da se odkovkom in odpreskom prodajne cene 
lahko zvišajo' samo za 5 fl/o. Dejansko niti ta uredba niti odredba, ki jo je na 
podlagi posebnega pooblastila izdal Zavod za cene, ne določata podrobno, kateri 
izdelki črne metalurgije spadajo v eno ah drugo skupino. — Sodišče se je 
postavilo na stališče, da uredba ureja le vprašanje cen za odkovke iz navad- 
nega, ne pa tudi iz plemenitega jekla. Torej je zvišanje cen za odkovke iz 
navadnega jekla dopustno do 5 %>, za odkovke iz plemenitega jekla pa do 36 %>. 

4. Povečalo1 se je tudi število sporov, ko' zahteva pogodbi zvesta stranka, 
da mora nasprotna stranka plačati pogodbeno kazen sili odškodnino zaradi ne- 
izpolnitve ali nepravilne izpolnitve pogodbe. Nadvse značilno je, da so na 
splošno pogodbe v pretežni večini že doslej vsebovale ustrezne določbe o pravici 
do pogodbene, kazni, vendar so se stranke teh pogodbenih določb doslej bolj 
redko posluževale. V prvi vrsti zaradi obzirnosti do poslovnega partnerja, ker 
niso imele interesa, da bi stvari zaostrile in se partnerju zamerile. Razen tega 
pa je lahko ugotavljanje odgovornosti na škodo in višino odškodnine zelo 
zamudno in težavno-, tako da se ji je enostavneje izogniti, tudi če si prepričan, 
da imaš prav. Glede na povečano število tožb na odškodnino in pogodbeno 
kazen v zadnjem času lahko sklepamo, da gospodarske organizacije na, ta način 
skušajo priti do sredstev, ki jim po pravici gredo. Naj navedemo dva pomemb- 
nejša primera iz zadnjega časa: 

Hidroelektrarna Gornja Zeta iz Nikšiča zahteva od Litostroja odškodnino 
v znesku 1 330 000 000 S din zaradi napak na turbinskih napravah, ki so bile 
dobavljene in montirane v letu 1960 in 1961. Vtoževana odškodnina predstavlja 
stroške za nabavo in montažo novih turbinskih koles, za razna popravila in za 
vrednost izgubljene električne energije 66 000 000 kWh. Spor še teče. 

Drugi spor vodi Rudnik i željezara Vareš proti Metalni za 114 milijonov 
S din v zvezi z zamudo, s katero je Metalna po zatrjevanju rudnika dobavila 
visoke peči. Vtoževani znesek predstavlja deloma odškodnino deloma pogod- 
beno kazen. Vrednost objekta je znašala 850 milijonov S din. Metalna se brani, 
da je to prvo visoko peč v naši državi dobavila pravočasno. Vse od montaže 
peč neprestano obratuje. Sicer pa si rudnik tudi ni pravočasno pridržal pravice 
do pogodbene kazni. Tudi ta spor še ni končan. 

VII. Gospodarski prestopki ob uvajanju gospodarske reforme 

V tem poglavju bomo obravnavah gospodarsko-kazenske zadeve, ki so jih 
reševala gospodarska sodišča v SR Sloveniji ob uvedbi reforme; ustrezne sta- 
tistične podatke bomo podah le v osnovnih obrisih. 
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Kot eden izmed pripravljalnih ukrepov za gospodarsko reformo je bil marca 
1965 izdan odlok o zamrznjenju cen (odlok o ukrepih in pogojih za oblikovanje 
ravni cen določenih proizvodov in storitev — Ur. 1. SFRJ, št. 12/65). Interven- 
cija tržnih inšpekcij je bila ob uveljavitvi tega odloka razmeroma nagla in 
učinkovita. O zavestnih kršitvah tega predpisa na splošno ni mogoče govoriti, 
kršitve je bilo pripisati predvsem malomarnosti ah nepoučenosti. Sicer pa je 
tudi nezadostna preciznost in jasnost določil tega odloka doprinesla k tem 
prestopkom, predvsem pri proizvajalnih podjetjih. Nekatera podjetja so namreč 
nekaj dni pred uveljavitvijo odloka z internimi sklepi zvišala cene nekaterim 
svojim proizvodom, toda plasirati so jih mogla šele po 22. 3. 1965, ni jim pa 
bilo jasno, da se odlok nanaša na dejansko realizirane cene na tržišču in da je 
samo po teh cenah dovoljeno prodajati nekatere proizvode. 

Večina prestopkov v zvezi z odlokom o zamrznjenju cen je bila manjšega 
pomena in obsega. Posamezne gospodarske organizacije si z nedovoljenim pre^- 
koračenjem cen po 22. 3. 1965 niso pridobile velike protipravne premoženjske 
koristi, predvsem zaradi hitre intervencije inšpekcijskih organov in ustreznih 
objav v tisku. 

Prvi predpis, s katerim je bila uvedena gospodarska reforma, je uredba 
o oblikovanju cen in obračunavanju razlik-v cenah (Ur. 1. SFRJ, št. 53/65) z dne 
26. 7. 1965. Gospodarska sodišča v SR Sloveniji so od avgusta 1965 pa doslej 
obravnavala skupno 65 gospodarsko-kazenskih zadev, ki so se nanašale na 
kršitve predpisov do uvajanja gospodarske reforme in v zvezi z njo. Od teh 
65 primerov se jih je 11 končalo z oprostilno sodbo, 9 z zavrnilno (obtoženi 
predlog je bil umaknjen) in 45 z obsodilno. 

V omenjenih primerih je bilo obtoženih 23 trgovskih gospodarskih orga- 
nizacij, 14 obrtnih in komunalnih, 2 gostinski, 13 proizvajalnih podjetij in 13 
kmetijskih zadrug. 

V 50 primerih, ki so jih obravnavala okrožna gospodarska sodišča, je 
šlo za neupravičeno' zviševanje cen v zvezi z uredbo o oblikovanju cen in obra- 
čunavanju razlik v cenah in za prestopke po uredbi o trgovanju in zakonu o 
družbeni kontroli cen. V 15 primerih, ki jih je obravnavalo Višje gospodarsko 
sodišče, je šlo predvsem za gospodarske prestopke špekulacije v blagovnem 
prometu po čl. 21 zakona o ureditvi poslovnih razmerij na trgu. 

Ti gospodarski prestopki so bih skoraj brez izjeme storjeni v času od konca 
julija do konca avgusta 1965. Pretežna večina se nanaša na neupravičeno zvi- 
ševanje cen osnovnim živilom (kruh, mleko, olje, moka, sladkor, meso). Obso- 
jena obrtna podjetja so v tem času v 11 primerih neupravičeno zvišala cene 
svojim storitvam. 

Pri proizvajalnih organizacijah je šlo v 3 primerih za velike živilske kom- 
binate, v 1 primeru je bila obsojena tovarna šivalnih strojev, v 1 pa tekstilna 
tovarna. 

Zaradi neupravičenega zviševanja marže pri prodaji živine je bilo v po- 
stopku pred Višjim gospodarskim sodiščem 6 kmetijskih zadrug: 4 so bile obso.- 
jene, 1 je bila oproščena, proti 1 je bil obtožni predlog umaknjen. 

Med primeri, ki jih je obravnavalo Višje gospodarsko sodišče, je bil samo 
eden tak, da je šlo za monopolistično sporazumevanje o ceni blaga (žemelj), 
kar je imelo za posledico neupravičeno zvišanje cene, v enem primeru pa je 
šlo za Spekulativno zadrževanje blaga (tekstilna tovarna). Vsi drugi gospodarski 
prestopki so se nanašali na neupravičeno zviševanje cen v zvezi z izkoriščanjem 
trenutnega položaja na trgu. 
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Poleg opisanih »značilnih« primerov izkoriščanja trenutnega položaja na 
tržišču in poskusov obiti predpise in kršiti načela reforme, so sodišča obrav- 
navala tudi zadeve, ki same po sebi niso tipične le za omenjeni prehodni čas 
uvajanja gospodarske reforme, kažejo pa vseeno na to, da so nekatere gospo- 
darske organizacije tudi na druge načine poskušale izkoristiti takratno stanje 
in potrošniško mrzlico: dajale so npr. v promet živila, ki so bila pokvarjena ali 
pa jim je že potekel rok trajanja, v postopku pred sodiščem pa so se izgovarjale, 
da »zaradi priprav na reformo in izredno velikega prometa« v tistem času 
odgovorne osebe niso utegnile paziti na takšne »podrobnosti«. 

Novih obtožnih predlogov za prestopke v zvezi z uvajanjem gospodarske 
reforme ni več. 

Iz poročila okrožnih gospodarskih sodišč pa tudi iz lastnih gospodarsko- 
kazenskih zadev, ki jih je obravnavalo naše sodišče v pritožbenem postopku, 
povzemamo nekaj ugotovitev o okoliščinah, ki so spremljale gornje kršitve: 

Predvsem moramo ugotoviti, da je bilo teh kršitev sorazmerno mak*: tako 
je na področju Okrožnega, gospodarskega sodišča Ljubljana več tisoč gospo- 
darskih organizacij, obtožnih predlogov za take postopke pa je bilo v 9 mesecih 
po uvedbi reforme samo 19. Okrožno gospodarsko sodišče Maribor poroča, da je 
v tem času prejelo le 13 obtožnih predlogov. Seveda so nekatere od obtoženih 
gospodarskih organizacij bile v postopku pred sodiščem oproščene od obtožbe. 

Zapletenost in razdrobljenost predpisov je včasih povzročila, da se niso 
znašli niti izkušeni komercialisti. Tako so nekateri predpisi ostali še v veljavi 
(za žagan les, odpadne kovine), drugi pa so nehali veljati. Različno je bila 
zadeva urejena za proizvajalce, drugače za trgovska podjetja, in tudi pri 
slednjih ne enako za prodajo na drobno in na debelo. Tudi ni bilo jasno, ali 
veljajo nekatere marže za celotno blago v okviru neke skupine, ah pa za vsako 
posamezno vrsto artikla v tej skupini. 

V vseh primerih, ki so jih obravnavala okrožna gospodarska sodišča, je 
šlo za kršitve manjšega obsega, storjene v kratkem časovnem razdobju nepo- 
sredno po uveljavitvi navedene uredbe, dokler ni bil razčiščen tudi položaj glede 
občinskih odlokov, ki so dokončno določili ravni maloprodajnih cen za pre- 
hrambeno blago. 

Pri obravnavanju gornjih prestopkov se je ugotovilo, da marsikje ni bilo 
potrebne koordinacije med posameznimi organi iste občine, kakor tudi med 
občinami samimi; različni organi so dajali gospodarskim organizacijam različne, 
dostikrat tudi napačne nasvete in navodila. Predvsem pa je oteževalo delo gospo- 
darskih organizacij dejstvo, da nobena občinska skupščina ni pravočasno spre- 
jela odloka o določitvi cen in marž najvažnejšim živilom. Tudi so ponekod že 
sprejeti odlok spremenili, o čemer vse prizadete gospodarske organizacije niso 
bile vedno pravočasno obveščene. 

VIII. Izpolnjevanje novih ustavnih nalog 
(Pregled poslovanja od 1. 4. 1964 do 31. 3. 1966) 

Sodišča ne rešujejo samo konkretnih sodnih zadev, kar je sicer njihova 
osnovna funkcija, temveč glede na določila ustave pri svojem delu spremljajo 
in proučujejo družbene odnose in pojave in dajejo predloge za preprečevanje 
družbeno škodljivih pojavov in za utrjevanje zakonitosti. To svojo nalogo izpol- 
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n ju jejo sodišča sedaj že 3 leta, vse od uveljavitve nove ustave. V tem kratkem 
pregledu pa bomo zajeli le čas, ko je Višje gospodarsko sodišče podalo svoie 
zadnje poročilo Skupščini SRS pa doslej. 

Pri vseh gospodarskih sodiščih v SRS je zaradi izpolnjevanja omenjenih 
nalog organizirana posebna evidenčna služba, ki ima nalogo, da evidentira vso 
pravno in družbeno pomembno problematiko in tako zbira gradivo, ki ga nato 
sodišče obravnava na sejah sodniškega kolegija. Na podlagi tega sklepa sodišče 
o potrebnih ukrepih. 

Tako sodišča na podlagi obravnavanega gradiva neposredno obveščajo samo- 
upravne organe prizadetih gospodarskih ah drugih delovnih organizacij o hujših 
nepravilnostih v njihovem poslovanju, ki so prišle do izraza v sodnem postopku 
ln kLbl bil° fcreba nujno odpraviti. V omenjenem času je Višje gospodarsko 
sodišče v tem smislu poslalo 11 opozoril bodisi neposredno samoupravnim orga- 
nom organizacij bodisi zainteresiranim upravnim organom. 

Višje gospodarsko sodišče sproti obvešča pristojne organe o aktualni pro- 
blematiki širšega pomena. V omenjenem času je podalo več informacij, ki se 
tičejo aktualne problematike, tesno povezane z gospodarskimi ukrepi in njihovim 
izvajanjem, bodisi predsedstvu Skupščine SRS bodisi Izvršnemu svetu ah dru- 
gim pristojnim organom: 

— poročilo o tekočih gospodarsko-kazenskih zadevah v zvezi z gradnjami 
brez zagotovljenih investicijskih sredstev, 

— informacija o sporih z banko zaradi omejevanja investicijskih kreditov, 
— informacija o porastu pripada pravdnih in izvršilnih zadev pri gospo- 

darskih sodiščih v SR Sloveniji, 
— informacija o gospodarjenju z vodami s posebnim ozirom na onesna- 

ženje voda z industrijskimi in komunalnimi vodami, 
— informacija o problematiki inšpekcijskih služb, 
— informacija o nekaterih značilnostih pregona gospodarskih prestopkov, 

informacija o izvajanju ukrepov za stabilizacijo gospodarstva, z vidika 
sodne prakse. 

Poleg tega sprotnega obveščanja o pomembnejši splošni problematiki je 
Višje gospodarsko sodišče v navedenem času izdalo 6 številk biltena družbeno- 
gospodarske evidence, v katerih je poročalo o konkretnih primerih z najrazlič- 
nejših področij gospodarstva in z vseh področij sodnega poslovanja, v katerih 
so se pokazale hujše slabosti in pomanjkljivosti v poslovanju strank, ki so 
nastopale pred sodiščem, pa tudi tistih, s katerimi so stranke stopale v poslovne 
ali druge odnose (npr. z upravnimi organi). To so bili primeri s področja gospo- 
darskih sporov, gospodarskih prestopkov, registra gospodarskih organizacij in 
stečaja. V omenjenih biltenih so bih zajeti primeri, ki so jih obravnavala vsa 
gospodarska sodišča v SR Sloveniji. 

Višje gospodarsko sodišče je zaradi enotnega nastopanja med seboj pove- 
zanih služb od časa do časa organiziralo tudi posvete in konference z drugimi 
organizacijami in ustanovami. Med temi naj omenimo posebno konferenco, 
ki jo je Višje gospodarsko sodišče organiziralo v zvezi z izvajanjem odloka o 
zamrznjenju oen s predstavniki javnega tožilstva, inšpekcijskih služb in Gospo- 
darske zbornice SRS, zaradi enotnih kriterijev pri pregonu in zaradi čimbolj 
učinkovitega poslovanja. Podobne posvete so imela tudi okrožna gospodarska 
sodišča. 

V zvezi z utrjevanjem zakonitosti se je povečal obseg dela Višjega gospo- 
darskega sodišča pri usklajevanju sodne prakse v SR Sloveniji. V ta namen 
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posluje pri sodišča poseben evidenčni oddelek, ki vodi pregled (kartoteko) o 
odločbah s pomembnejšimi pravnimi stališči, ki so jih zavzela ne samo gospo- 
darska sodišča v SRS, temveč tudi Vrhovno gospodarsko sodišče, Vrhovno 
sodišče Jugoslavije in višja gospodarska sodišča drugih republik. 

Pri usklajevanju sodne prakse opravlja posebno funkcijo tudi bilten pravne 
evidence, ki ga izdaja Višje gospodarsko sodišče občasno, običajno trikrat letno. 
V omenjenem razdobju je Višje gospodarsko sodišče izdalo 6 številk pravnega 
biltena s 193 pravnimi stavki iz lastne prakse in iz prakse okrožnih gospodarskih 
sodišč v SR Sloveniji. 

Po zakonu o gospodarskih sodiščih so gospodarska sodišča dolžna predlagati 
Ustavnemu sodišču Jugoslavije uvedbo postopka za presojo ustavnosti in zako- 
nitosti, če izdajo- dokončno odločbo pri reševanju posamezne zadeve in pri tem 
zavzamejo stališče, da predpis ali splošni akt, ki bi ga bilo treba uporabiti, ni 
v skladu z ustavo, z zveznim zakonom ali predpisi. 

V skladu s tem je Okrožno gospodarsko sodišče Koper predlagalo uvedbo 
takega postopka Ustavnemu sodišču Jugoslavije, ko je v gospodarsko-kazenski 
zadevi proti Obrtnemu podjetju Sok iz Pirana zavzelo stališče, da odlok Občinske 
skupščine Piran o družbeni kontroli cen obrtnih storitev in izdelkov, objavljen 
v Uradnem glasniku št. 4/65 z dne 4. 6. 1965, ni zakonit. Po mnenju sodišča ta 
odlok ni v skladu z zakonom o družbeni kontroli cen, ki pridržuje kontrolo cen 
proizvodov pristojnim zveznim in republiškim organom, medtem ko so občin- 
ske skupščine pooblaščene le, da ob določenih pogojih (če je zadeva pomembna 
za življenjski standard občanov) kontrolirajo cene za posamezne storitve. Citi- 
rani občinski odlok zato ne bi smel uvajati kontrole cen za proizvode. Odločba 
v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti še ni izdana. 

K delu sodišča spada tudi dajanje pripomb in predlogov k osnutkom novih 
predpisov. V zadnjim dveh letih je Višje gospodarsko sodišče podalo pripombe 
in predloge k 32 osnutkom novih predpisov. 

Kadar pa je sodišče ob reševanju konkretne zadeve ugotovilo, da je kak 
predpis premalo jasen ali da je potreben spremembe, je v zvezi s tem podalo 
ustrezen predlog pristojnim organom. Ti predlogi so se nanašali na razmejitev 
stvarne pristojnosti med rednim in gospodarskim sodiščem kot tudi med samimi 
gospodarskimi sodišči, na temeljni zakon o ureditvi poslovnih razmerij na trgu, 
na zakon o družbeni kontroli cen, na razmejitev med prestopki in prekrški. 
Višje gospodarsko sodišče je v dveh primerih opozorilo na potrebo, da se izdajo 
predpisi na področju, kjer teh predpisov ni, oziroma ki neko materijo urejajo 
pomanjkljivo (plačevanje oskrbnih stroškov pri socialnih zavodih, stroški ob- 
dukcij umrlih socialnih zavarovancev). 

INFORMACIJA 

o problematiki neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v gospodarstvu 
(Pripravila komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije) 

Z namenom, da se proučijo vzroki in posledice neizpolnjevanja pogodbenih 
obveznosti v gospodarstvu, je komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine SR 
Slovenije sklenila anketirati posamezne gospodarske organizacije in ugotoviti 
probleme, ki nastopajo v poslovnih odnosih: 
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— pri izpolnjevanju obligacijskih pogodb nasploh, kot osnovne pravne 
institucije v blagovnem prometu; 

— v odnosu med gospodarskimi organizacijami kot kooperanti v poslovnem 
in tehničnem sodelovanju; 

— v poslovnih odnosih na področju zunanjetrgovinskega poslovanja in 
— s področja finančnih pogodb med bankami. 
Skupina poslancev, v kateri so delovali v posameznih podskupinah: Jože 

Tramšek, Miran Cvenk, Andrej Lah, Boris Butina, Milan Kristan, Franc Lubej 
in inž. Veljko Križnik je v času od 11. do 26. januarja 1966 obiskala 24 gospo- 
darskih organizacij in vodila razgovore v zvezi z zadevno problematiko, s pred- 
stavniki naslednjih podjetij: Tovarna avtomobilov Maribor, Elektromontaža Ma- 
ribor, PZ »Maris« Maribor, Tovarna železniških vagonov »Boris Kidrič« Maribor, 
»Belt« Črnomelj, Tomos Koper, Volan Ljubljana, Elektrotehna Ljubljana, Iskra 
Kranj, Astra Ljubljana, Tekstil Ljubljana, Prehrana Ljubljana, Sadje-Zelenjava- 
Trgohlad Ljubljana, Toper Celje, Tekstilna tovarna Prebold, Tovarna čevljev 
»Peko« Tržič, Tovarna usnja »Standard« Kranj, Kmetijska zadruga Koper, Dela- 
maris Izola, PZ »Smelt« Ljubljana, Metalka Ljubljana, Litostroj Ljubljana, Žele- 
zarna Jesenice in Strojna tovarna Trbovlje. 

Posebna skupina pa je vodila razgovore s predstavniki vseh komunalnih 
bank in Splošno gospodarsko banko SR Slovenije. Ob zaključku ankete so neka- 
teri člani komisije razgovarjali v tej zvezi tudi s sodniki Višjega gospodarskega 
sodišča za SR Slovenijo in se pri sestavi poročila poslužili podatkov, gradiva in 
nekaterih materialov, ki se nanašajo na obravnavano problematiko. 

Na osnovi razgovorov pri navedenih organizacijah in institucijah je bilo 
ugotovljeno naslednje: 

I. Uvod 

1. Splošno o pogodbah v gospodarstvu 

Pogodbe v gospodarstvu so pravno sredstvo za uresničevanje nalog posa- 
meznih gospodarskih organizacij, s katerimi se obenem uresničujejo splošni 
družbeni interesi. Po našem družbenem in pravnem redu se ob tem, da gospo- 
darske organizacije po višji iniciativi in oceni prostovoljno sklepajo pogodbe, 
ne more gledati na izpolnjevanje ali neizpolnjevanje oziroma na poslovne spotre 
kot na stvar, ki se tiče samo prizadetih gospodarskih organizacij, temveč tudi 
z vidika interesov celotnega gospodarstva in družbe. 

V našem gospodarskem sistemu delujejo subjekti po ekonomskih zakonih, 
v medsebojnih odnosih pa se poslužujejo pogodb, ki so važen instrument po- 
slovnega dogajanja, katerega urejajo pogodbene stranke po svoji svobodni volji, 
ki ustreza konkretnim potrebam in razmeram. 

Poštenje in vestnost so osnovna načela našega obligacijskega prava, ki se ga 
morajo držati stranke v blagovnem prometu. Ta načela so izrecno poudarjena 
v predpisih, ki urejajo blagovni promet. 

2. Problemi in mnenja s področja predpisov 

Splošne uzance za blagovni promet so glavni vir za pravno ureditev bla- 
govnega prometa in podrobno urejajo poslovna razmerja na trgu. 

28* 
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Poleg uzane za blagovni promet pa obstojajo še drugi številni predpisi in 
določbe (s področja blagovnega prometa, kreditiranja, carin, standardov, tarif 
itd.), ki posegajo na področje poslovnih in s tem v pogodbene odnose. 

Prav tako so pogodbe zasnovane na mednarodnih uzancah, ki jih je sprejela 
organizacij OEC, ter navodila te organizacije, ki upoštevajo tudi specifičnosti 
nacionalnih gospodarstev. 

V razgovorih so bila izražena zlasti naslednja mnenja: 
— Uzance za blagovni promet in drugi predpisi so v glavnem zadostna 

pravna podlaga za urejeno poslovanje oziroma za učinkovitost pogodbenih ob- 
veznosti. 

— Pogosto1 spreminjanje predpisov posameznih pravnih norm in instru- 
mentov v našem gospodarstvu pa negativno vpliva na institucijo pogodbe, zlasti 
na pogodbeno disciplino. 

— Pravosodni delavci so opozorili tudi na nekatere pravne praznine v 
naših predpisih, ki bi jih bilo treba dopolniti z novimi določili, kot na primer: 
uzance za gradbeništvo, transport. Odpraviti bi bilo treba nekatera protislovja 
v zakonu o podjetjih in zakonu o sredstvih gospodarskih organizacij, ki se 
nanašajo na razpolaganje s sredstvi v primeru izvršbe. 

V zakonu o sredstvih gospodarskih organizacij bi bilo treba spremeniti tiste 
določbe, ki danes omejujejo možnosti gospodarskih organizacij glede razpola- 
ganja oziroma združevanja sredstev — tako, da bi se lahko na te] osnovi jasneje 
in bolj konkretno opredelile pravice in medsebojni materialni interesi samo- 
upravnih organov na področju pošlo vno-tehmčnega združevanja. 

— Za zasebni sektor gospodarstva (obrtnike, gostilničarje in kmete-koope- 
rante), s katerim se družbeni sektor vse bolj gospodarsko povezuje, bi morali 
nekateri splošni predpisi veljati enako za oba sektorja. 

— V pristojnosti gospodarkega sredstva bi se morah obravnavati vsi gospo- 
darski spori in zadeve, ki so važne za gospodarstvo ne glede na subjekte. Tako 
bi naj spadah v pristojnost gospodarskega sodišča spori (iz čl. 455 in 466 ZPP), 
ki nastajajo v okviru gospodarske dejavnosti ne glede ali so nastali v okviru 
gospodarskih organizacij družbenega sektorja ali med podjetji zasebnega sek- 
torja, ali pa med podjetji obeh sektorjev lastništva. 
 Prav tako bi morale veljati v gospodarskih odnosih tudi za zasebni 

sektor gospodarstva splošne uzance za blagovni promet. 
  Toda odprava navedenih pomanjkljivosti v pravni ureditvi je po mnenju 

anketiranih podjetij postranskega pomena in ne bi v sedanji situaciji bistveno 
prispevala h krepitvi pogodbene discipline. 

II. Splošna problematika neizpolnjevanja pogodbenih 
obveznosti v gospodarstvu 

Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti zavzema v našem gospodarstvu 
vse večji obseg, ne da bi se pri tem podvzemala običajna gospodarska in pravna 
sredstva, s katerimi bi se zagotovilo spoštovanje pogodbe. Zato je pogodba pre- 
pogosto degradirana na navaden poslovni zaznamek, ki ima čisto formalen 
pomen, velikokrat pa predstavlja brezvreden kos papirja. 

Osnovne vzroke za nespoštovanje pogodbe je predvsem iskati v težavah, 
ki so značilne za polpreteklo obdobje v našem gospodarstvu. 
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Ta pojav je zlasti povezan z nestabilnostjo in z oscilacijami, z visoko kon- 
junkturo in z inflacijskimi gibanji v našem gospodarstvu, ki so porazno delovali 
na institucijo pogodbe. 

Poleg omenjenih pojavov pa je še vrsta drugih objektivnih in subjektivnih 
slabosti, ki so škodljivo vplivale na pogodbene odnose in slabile pogodbeno 
disciplino. 

Preplet omenjenih pojavov v gospodarstvu z neučinkovitostjo pogodb pa je 
še bolj povečalo težave v gospodarstvu in prispevalo k še večji nestabilnosti 
našega gospodarstva. Zato je za uspešno sanacijo institucije pogodbe predpogoj 
ureditev ključnih vprašanj v celotni gospodarski problematiki v državi. Po- 
stopna stabilizacija našega gospodarstva tudi že ustvarja pogoje za izboljšanje 
pogodbenih odnosov. Za tako imenovanimi objektivnimi slabostmi, na katere se 
gospodarstvo pogostokrat sklicuje, pa se skrivajo tudi subjektivne slabosti in 
se na ta način izkoriščajo trenutne težave in razmere v našem gospodarstvu. 

a) Pojavi neizpolnjevanja pogodb kot posledica splošnih razmer na trgu 

1. Nekatera podjetja izkoriščajo svoj monopolni položaj pri sklepanju in pri 
izpolnjevanju pogodb v odnosu do svojih pogodbenih partnerjev. V pogodbi, če 
jo sploh hočejo skleniti, diktirajo svojim partnerjem takšne pogodbene pogoje, 
s katerimi prevalijo na njih ves poslovni rizik, za primer, če nastopijo težave 
v izpolnjevanju pogodbene obveznosti. Na ta način že v naprej onemogočijo! so- 
pogodbenika, da bi si pravnimi sredstvi zahteval izpolnitev pogodbe. 

2. Tudi v primerih, kadar je bila s podjetjem, ki ima monopolen položaj 
solidno sklenjena pogodba, kupci oziroma upniki ne tvegajo tožbenega postopka 
zaradi neizpolnitve pogodbe iz bojazni, da bi si s tem onemogočili nadaljnje 
nabave blaga, katerega drugje ni mogoče dobiti. Zato so bile tudi takšne tožbe 
v letu 1964 in 1965 prava redkost. 

3. Neposreden povod za odstopanje in neizvrševanje pogodb je tudi v tem, 
da se kupec ali prodajalec ne strinja s ceno, ki je bila za blago, ki je predmet 
pogodbe, naknadno določena od urada za cene. Kontrola oen še vedno zajema 
okoli 70®/« vseh proizvodov in storitev, zato prav pogosto prihaja do opustitve 
proizvodnje takšnih artiklov, ne glede na sprejete pogodbene obveznosti. Pro- 
dajalec se potem navadno sklicuje na pomanjkanje materiala in podobno. Za- 
ostritev kreditnih pogojev je privedla v težaven položaj podjetja, ki so nera- 
cionalno koristila sredstva. Prehodna nelikvidnost, v kateri se takšna podjetja 
nujno znajdejo', je prav tako pogost razlog za rušenje pogodbene discipline. 
Dobavitelji enostavno prenehajo z nadaljnjimi dobavami, če prejšnje dobave 
oziroma fakture niso plačane. Pogosto gre med partnerji za kompenzacijo kršitve 
pogodb. Zato je tudi tožbenih zahtevkov zaradi neizdobave blaga oziroma od- 
škodninskih zahtevkov izredno malo«, medtem ko je število in vrednost man- 
datnih tožb zaradi neplačila močno naraslo. 

4. Gospodarska sodišča so v letu 1964 in 1965 registrirala naslednje število 
vseh vloženih tožb na območju SR Slovenije: 

Gospodarski 
spori 

število 

Mandatne 
tožbe Sodne takse 

(plač. n.) v S din 
število 

Pri pad v letu 1964 . . 
Pripad v letu 1965 . . 

4609 
1010 

42 936 
78 612 

1288 mio 
3228 mio 
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Podatki kažejo, da je število mandatnih tožb in drugih gospodarskih sporov 
10-krat večje. Stroški tovrstnih tožb in izvršb so bremenili gospodarske orga- 
nizacije v 1965. letu nad 3 milijarde starih din, oziroma za 2 milijardi več kot 
v prejšnjem letu. 

5. Iz podobnih razlogov kot zgoraj se pogodbe ne izpolnjujejo tudi pri 
dobavah opreme. Investitorji sklepajo pogodbe brez zagotovljenih sredstev in 
so tako pogodbe nezakonite, zaradi tega pa tudi ne upajo vtožiti svojih zahtev- 
kov. Bolj pogosti so spori, ki jih sprožijo dobavitelji nasproti investitorjem, ki 
so v času izpolnitve pogodbe ostali plačilno nesposobni. Med te spadajo tudi 
posamezne družbeno-politične skupnosti in nekatere od njih odvisne institucije, 
ki so pred reformo računale na večja sredstva kot so jih pa pozneje imela. 

6. Dobavitelji so cesto v zamudi glede izdobave opreme, oziroma zamujajo 
roke pri raznih storitvah. Tako na primer domači dobavitelji kasnijo z dobavo 
opreme od enega do dveh let. Kljub temu pa so zelo redki spori pred sodišči, 
v katerih bi upniki terjali promtnejše dobave oziroma zahtevali plačilo penalov 
zaradi zamujenih dobavnih rokov. Pogost razlog za to so neprecizne pogodbe. 
Večkrat pa se investitorji ne upajo zameriti dobavitelju, ki ga še potrebujejo, 
ker se bojijo, da se ne narušijo »dobri« poslovni odnosi. 

7. Pogosto odstopajo od pogodb trgovci, naročniki takšnega blaga, po ka- 
terem je po sklenitvi pogodbe padlo povpraševanje. Taki primeri so se pojav- 
ljali v večjem številu ob restrikciji potrošniških kreditov. Na ta način so zlasti 
večji trgovci prevalili na proizvajalce riziko zalog. Dogaja se tudi, da trgovska 
podjetja naročajo znatno večje količine določenega blaga, kot pa ga more naše 
tržišče absorbirati. Tak primer je bil zabeležen s števci za tokovino proizvod 
»Iskre« Kranj, katere zaloge so potem zadoščale za več kot dve leti. Tudi v tem 
primeru so trgovci hoteli odstopiti od pogodbe, »Iskra« pa je vztrajala na 
prevzemu. 

b) Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti kot posledica slabosti v poslovanju 
podjetij in nespoštovanja dobrih poslovnih običajev 

Poleg že omenjenih slabosti, ki spremljajo pogodbo v našem gospodarskem 
življenju, pa je komisija ugotovila tudi vrsto drugih slabosti, ki jih povzročajo 
komercialne službe v gospodarskih organizacijah s svojim delovanjem neod- 
visno do splošnih gospodarskih razmer na tržišču in situacije v posameznem 
podjetju. 

1. Dobavne pogodbe, ki so temelj blagovnega prometa, so čestokrat zelo 
pomanjkljivo in površno sestavljene. Nepopolne in nejasne ponudbe oziroma 
sprejemi ponudb se vključujejo v pogodbe, ne da bi se elementi pogodbe poprej 
jasno in nedvoumno konkretiziran. Vsak nesporazum v vsebini sklenjene po- 
godbe ima navadno težje posledice za izvajanje pogodbenih obveznosti. Iz tega 
izvirajbčih sporov, bi ne bilo toliko, če bi gospodarske organizacije bolj pazile 
na strokovnost dela svojih komercialnih služb. Skratka ugotavljamo, da prihaja 
do površno in strokovno nesolidno sklenjenih pogodb zato, ker mnoga podjetja 
ne jemljejo dovolj resno niti samega sklepanja pogodb niti njihovih realizacij. 

2. Pogodbe so nepravilno sklenjene tudi zaradi precenjevanja lastnih proiz- 
vodnih zmogljivosti. Zato prihaja do izmikanja pri izpolnjevanju, zlasti še, če 
zavezana stranka pristopa k realizaciji pogodbe malomarno, nesistematično in 
brez zadostne zavzetosti in vztrajnosti, da bi se odpravile ovire za pripravo 
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in dobavo blaga. Posledice takega odnosa so samovoljno odstopanje ali le delne 
izpolnitve pogodb, prekoračitve dobavnih rokov ali pa neustrezna in nedogovor- 
jena kakovost blaga, ki se dobavi. 

3. Zelo razširjen pojav, ki je značilen za degradiranje in razvrednotenje 
pogodbe pri nas, je način, kako se uporablja klavzula »višja sila-«. 

Namesto, da bi sopogodbeniki težili, da zavarujejo izvršitev pogodbe s sank- 
cijami, ki bi dale pogodbi čim ostrejšo izvršilno moč, pa se naravnost iščejo 
problemi, ki naj bi opravičevali enostranski odstop od pogodbe. Tako se taki 
problemi vnašajo v pogodbo pod klavzulo »višja sila«, kot na primer: pomanj- 
kanje surovin, električne energije, deviznih sredstev za uvoz reprodukcijskega 
materiala ah delov za kompletiranje, izvozne obveznosti, slaba letina in podobno. 
Ob takšnih poslovnih in proizvodnih problemih, ki se v pogodbi navajajo kot 
višja sila, ostane potem zelo malo prostora za presojo krivde in odgovornosti za 
neizpolnitev pogodbe, tako da omenjena klavzula širokega vključevanja pri- 
merov v višjo silo pravzaprav vsako pogodbo vnaprej zreducira na kos papirja, 
ki ga pogodbene stranke spoštujejo le, če jim le-ta ob danih razmerah ustreza. 

Ostrejši kriteriji glede višje sile, oziroma presoja o tem, katere dogodke 
je še smatrati kot višjo silo, bi pomenilo močan prispevek h konsolidaciji našega 
gospodarstva. Pogodbene stranke bi tako morale napeti vse sile, da prebrodijo 
težave, ki bi jih eventualno lahko ovirale pri izvajanju pogodbe. 

Zato imamo sedaj v podjetjih kaj čuden pojav, da komercialni kadri sploh 
niso odgovorni za to, če ni potrebnih materialov, ah česa drugega. Uprave pod- 
jetij in samoupravni organi so pod pravo presijo, lahko bi se reklo1 »ceha nabav- 
ljačev«, ki s številnimi, včasih z nemogočimi argumenti obdolžujejo vse in vsa- 
kogar in sploh ne dopuščajo razprave oziroma kritike o eventualnih slabostih 
njihovega dela. 

Takšno nekritično in samovoljno delovanje kadrov v teh službah, ki imajo 
zelo pomemben vpliv na komercialno politiko v podjetjih, ustvarja ugodna tla 
za kršenje pogodbenih obveznosti z vsemi škodljivimi posledicami. Bolj solidna 
je računovodstva služba v podjetjih, ki v večini primerov dosledno uveljavlja 
in vtožuje zapadle obveznosti po pogodbah, kar kaže na to, da je osebna inicia- 
tiva zelo pomemben faktor pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. 

Praksa poslovanja JNA, ki dosledno in disciplinirano izpolnjuje pogodbe, 
tako glede prevzema blaga kakor tudi glede plačila pogodbenih obvez, dokazuje, 
da se da pogodba spoštovati ne glede na težave in številne izgovore. 

4. Po uvedbi reforme se ponekod že javljajo bolj spodbudni primeri, ki 
bodo gotovo- dah svoj prispevek h krepitvi pogodbene discipline. Nekateri organi 
upravljanja se namreč ne dajo več odpraviti z nedokazanimi trditvami in z za- 
straševanjem samovoljnih in vase zaverovanih komercialnih služb v podjetjih 
in nerednih dobaviteljev, od katerih že zahtevajo, da se izpolnjevanje pogodb 
doseže in zaščiti tudi sodnim potom. 

Se bolj spodbudni so napori organov upravljanja nekaterih podjetij, ki 
skušajo zagotoviti rednejši dotok materiala s popolnejšim sistemom delitve 
dohodka in osebnih dohodkov v podjetju. Uspehe in neuspehe komercialne službe 
vežejo prav tako- na delitev osebnih dohodkov po delu. Penalizacija na osebne 
dohodke se izvršuje tudi v primeru, če so vzroki glede nepravočasnih nabav v 
objektivnih okoliščinah, čeprav na njih nabavni referent ne more vplivati. 
Takšna rigorozna stališča kažejo ponekod že pozitivne rezultate. Nedvomno pa 
močno prispevajo k večji veljavi pogodbe v našem gospodarstvu. 
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III. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, ki so značilne predvsem za 
kooperacijske poslovne odnose 

Glede na stalne pritožbe finalistov v proizvodnji, da svojih obvez kot izvoz- 
niki pa tudi kot preskrbovalci domačega trga ne morejo izpolnjevati, ker koope- 
ranti pogosto ne izpolnjujejo svojih pogodbenih obvez, je komisija še posebej 
proučila neizpolnjevanje pogodb v kooperacijskih poslovnih odnosih. 

Pravno ureditev pogodb v poslovno tehničnem sodelovanju najdemo v za- 
konu o združevanju in poslovnem sodelovanju (Ur. 1. FLRJ, št. 23/60), Pogodba 
o poslovno tehničnem sodelovanju je obligacijske narave, ki se kot specialni 
inštitut našega prava razlikuje po nekaterih elementih od običajnih pogodb v 
komercialnem, kupoprodajnem poslovanju. 

Komisija je v razgovorih s predstavniki podjetij ugotovila nekatere nega- 
tivne pojave in vzroke teh pojavov, ki so pri nas najbolj pogosti in vplivajo na 
pogodbeno nedisciplino v kooperacijskih odnosih: 

1. Osnovne slabosti kooperacijskih odnosov so1 zlasti naslednje: 
— Večletne kooperantske pogodbe so zelo okvirne, s katerimi pa se nobena 

stranka trdno- ne veže, niti vsebinsko ne določa kooperantskih odnosov glede 
polne in skupne ekonomske zainteresiranosti, ter udeležbe na posledicah skup- 
nega dela. 

—• Razmerja med finalistom in kooperanti temelje v glavnem na kratko- 
ročnih komercialnih pogodbah, ki ne dajejo dovolj sigurnosti niti finalistom, 
niti kooperantom pri izpolnjevanju medsebojnih dogovorjenih obveznosti. 

— Med nekaterimi kooperanti sploh ni nobenih pismenih pogodb, pač pa 
njihovo sodelovanje temelji le na ustnih dogovorih, ki jih v slučaju spora ni 
mogoče verodostojno dognati. 

— Za večino kooperantov predstavlja naročilo posameznega finalista le 
manjši često nepomemben del proizvodnje, ki jo v slučaju izpada brez večjih 
pretresov in težav nadomesti z drugo proizvodnjo. Ker torej na posamezni ko- 
operaciji niso preveč zainteresirani, prihaja do pogostega neizpolnjevanja pogod- 
benih obveznosti. 

— Kooperanti zaostajajo v tehničnem in ekonomskem pogledu za fina- 
listom, njihove proizvodne kapacitete pa so neusklajene. 

2. Pogodbena disciplina med kooperanti in finalisti je že iz navedenih 
vzrokov zelo slaba. Zaradi zamujenih dobav kooperantov je najbolj prizadet 
finalist, ker je materialno odgovoren, pri tem pa trpi tudi njegov renome. Posle- 
dice kasnitve dobav vežejo na daljšo dobo obratna sredstva, v proizvodnji pa se 
javlja sunkovitost. 

Za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti kooperantov pa je v nekaterih 
primerov siokriv tudi finalist. Finalisti zamujajo s planiranjem svojih potreb, 
zaradi česar se zelo pozno sklepajo dobavne pogodbe s kooperanti, ki potem ne 
morejo pravočasno uskladiti svoje potrebe po surovinah in repromaterialu in 
sklenitvi kupne pogodbe s svojimi dobavitelji. 

Finalisti tudi premalo pomagajo svojim kooperantom v pogledu tehnične 
opremljenosti, izpopolnjevanja tehnoloških postopkov in jim tudi ne nudijo 
dovolj pomoči pri nabavi deficitarnega reprodukcijskega materiala, deviz in 
drugo. Zlasti kadar gre za manjša slabše organizirana in v komplicirani proiz- 
vodnji neizkušena podjetja. 

Iz teh ugotovitev tedaj sledi, da ni vselej utemeljena kritika zgolj na račun 
kooperantov. 
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3. Komisija je obiskala dve poslovni združenji »Maris«, Maribor in »Smelt« 
Ljubljana. 

Problematika pogodbenih obveznosti pri poslovnih združenjih se kaže v 
neizpolnj evan ju 

— temeljne pogodbe, ki veže člane združenja v cilju skupnega poslovnega 
sodelovanja in 

— posebnih pogodb, s katerimi se izvajajo konkretni posli, ki jih zdru- 
ženje opravlja za svoje člane. 

Temeljna pogodba, ki so jo sklenili člani združenja, ureja mnoga konkretna 
vprašanja proizvodnje in prometa (specializacijo-, kooperacijo, zunanjo in no- 
tranjo trgovino z reprometarialom in izdelki, razvojno delo itd.) med pogodbe- 
nimi partnerji. V razpravi pri nekaterih članih združenja in s predstavniki 
združenja pa je bilo ugotovljeno1, da so ostale dogovorjene obveznosti v glavnem 
na papirju in da jih člani združenja niso spoštovali. 

4. Specifično področje je kooperacija z zasebnimi kmeti, ki tudi temelji na 
pogodbah. Te pogodbe so pretežno kratkoročne le za čas trajanja proizvodnega 
ciklusa. V živinorejski proizvodnji pa se sklepajo pogodbe pretežno' zaradi uve- 
ljavljanja premij in kreditiranja proizvodnje. 

Za izpolnjevanje kooperacijskih pogodb v kmetijstvu veljajo podobne 
splošne ugotovitvte, da se pogodbe izpolnjujejo le takrat, kadar to po splošnih 
tržnih pogojih ustreza obema partnerjema. Čim pa se od časa sklenitve pogodbe 
tržne razmere spremenijo, potem prikrajšana stranka pogodbe ne izvaja, ko- 
likor sporazumno ne spremenita pogodbenih določil. 

V dosedanji praksi se niti gospodarske organizacije, niti kmetje niso poslu- 
ževali sodne intervencije zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti. 

IV. Posebne značilnosti neizpolnjevanja pogodb na področju 
zunanjetrgovinskega poslovanja 

1. V zunanjetrgovinskem poslovanju se sklenjene pogodbe nekoliko bolje 
izpolnjujejo. V glavnem so te pogodbe formulirane in sklenjene tako, da je že 
s formalne plati zagotovljeno doslednejše izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. 
Razen tega pa ima neizpolnjevanje zunanjetrgovinskih pogodb navadno za 
posledico prekinitev nadaljnjega poslovnega sodelovanja, na drugi strani pa je 
od izvoza odvisna dodelitev deviz za prepotreben reprometarial. 

2. Težave v izpolnjevanju zunanjetrgovinskih pogodb nastajajo zlasti zaradi: 
— stalnega spreminjanja predpisov in izvoznih instrumentov; 
— še vedno dokajšnjih odvisnosti in mnogih omejitev izvozno-uvoznih 

poslov s strani državnih organov; 
— nestabilnosti cen na domačem trgu; 
— spreminjanja kreditnih pogojev; 
— neprimerne uvozne centralizacije nekaterih repromaterialov in podobno. 
3. Obnašanje inozemskega kupca je ob neizpolnitvi pogodbe odvisno od 

njegove večje in manjše zainteresiranosti — če blago nujno rabi, presoja mileje, 
sicer pa zaostri sivoje zahteve na najrazličnejše načine. Pogosto pa naša podjetja 
ne poznajo predpisov in običajev na tujem trgu. 

4. Po podatkih banke in devizne inšpekcije je možno ugotoviti, da so boni- 
fikacije, ki jih naša podjetja priznavajo kupcem v tujini, večje od tistih, ki 
nam jih priznajo tudi dobavitelji, kadar smo mi kupci njihovega blaga. 
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Iz tega sledi, da so inozemski kupci bolj dosledni in zahtevnejši glede izpol- 
nitve pogodbenih določil. 

5. Pogosto' pa nastopajo težave in spori pri izvozu blaga, katerega posredu- 
jejo naša izvozna trgovska podjetja in nastopajo nasproti tujemu kupcu za svoj 
račun ali za račun proizvajalca, domači proizvajalci pa ne izpolnijo svojih pogod- 
benih obveznosti. 

V teh primerih podjetja čestokrat zanemarijo potrebno skrbnost in vest- 
nost, da bi bila v dogovorjenih rokih dobava blaga količinsko in kvalitetno zago- 
tovljena. 

Pri reševanju sporov zaradi delne ali neustrezne izpolnitve zunanjetrgo- 
vinskih poslov, pri katerih sodelujeta proizvajalec blaga in trgovsko podjetje 
kot komisionar, so se postavila gospodarska sodišča na stališče, da je za izpol- 
nitev pogodbe odgovoren tudi izvoznik komisionar, ki je zanemaril kontrolo 
kvalitete ob odpremi blaga. 

Taka zaostrena odgovornost bo brez dvoma silila izvozna trgovska podjetja 
k povečani vestnosti in pazljivosti pri komisijskem izvozu blaga. 

6. Uvoz nekaterih surovin, ki jih za potrebe naše industrije opravlja 
MATREZ-direkcija za surovine, pogosto ni v skladu s potrebami in željami 
gospodarskih organizacij. To ima za posledico, da se pogodbe med proizvajalci 
in MATREZ ne izpolnjujejo v dogovorjenih terminih niti po kvantiteti niti 
po kvaliteti, in da se dinamika neizpolnjevanja pogodb verižno nadaljuje od 
proizvajalca polizdelkov do finalista. 

Neustrezna kvaliteta, surovin, ki jih dobavlja MATREZ, vpliva na produk- 
cijo cele vrste proizvajalcev. Na primer: zaradi slabega bombaža se proizvaja 
neustrezna preja, slabše vrste tkanina itd.; 

— ali v nasprotnem primeru: posreduje se predraga (seveda boljša) suro- 
vina, namesto' cenene potrebne surovine, ki so jo podjetja zaključila s po- 
godbami. 

Tako prisiljevanje podjetij, ki ga mimo vseh pogodb uveljavlja MATREZ 
kot monopolist, ima za posledico: povečanje proizvodne cene končnega proiz- 
voda, slabo založenost tržišča, vezavo velikih obratnih sredstev in končno se 
zaradi naštetih problemov ustvarjajo' pogoji, na katere se potem sklicujejo pro- 
izvajalci pri nadaljnjem sklepanju pogodb in se zaradi takih problemov zavaru- 
jejo nasproti svojim kupcem s klavzulo o »višji sili«. 

7. V neenakopraven položaj pridejo podjetja tudi po pogodbah, ki jih skle-- 
pajo z Jugobanko in drugimi bankami, ki zaradi privilegiranega položaja bank 
zavezujejo samo le podjetja. Čeprav podjetja izpolnijo ah celo presežejo svoje 
pogodbene obveznosti, banka mimo obveznosti po svoje razpolaga z devizami. 
Svoje ravnanje opravičujejo z »višjo silo« glede državnih obveznosti po zunanje- 
trgovinski plačilni bilanci. 

Ker banka z zamudo odpira akreditive, ostanejo podjetja brez surovin, 
rezervnih delov, manjših izboljšav za odpravo »ozkih grl« v proizvodnji, kar 
vse povzroča, bodisi izpad proizvodnje, zakasnitev dobav in neizpolnitev svojih 
pogodbenih obveznosti. 

Iz tega sledi: 
— da banke še nimajo značaja poslovne organizacije; 
:— da imajo tako naša podjetja nasproti inozemskim partnerjem težko sta- 

lišče, kar velikokrat povzroči odstopanje oziroma spreminjanje pogodbenih ob- 
veznosti v škodo naših podjetij. Jugobanka vsiljuje svojim komitentom takšne 
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pogodbe, na katerih ni niti enega določila, ki bi varoval pogodbene pravice 
podjetja. 

Republiška filiala Jugobanke sklepa nove pogodbe s podjetji zelo pozno, 
običajno šele po preteku prvega trimesečja. Zaradi tega se pretrga rok plačil 
od meseca decembra preteklega leta pa do maja meseca tekočega leta. 

Podjetja v obrambo svojih pravic ne upajo nastopiti s tožbo nasproti Jugo- 
banki zaradi njenega monopolnega položaja, ali pa so pogodbe takšne, da banko 
varujejo od odškodninskih odgovornosti. 

V zadnjem času je tožila Jugobanka nekatera podjetja zaradi neizpolnitve 
izvoznih obveznosti, ki izhajajo iz kreditnih pogodb Jugobanke. Gospodarsko 
sodišče je pri tem ugotovilo tudi krivdo banke. 

8. Težave glede izpolnjevanja pogodb pri izvozu nastopijo tudi zaradi neka- 
terih upravnih ukrepov državnih in drugih organov. Tako na primer Zvezna 
gospodarska zbornica daje soglasje za izvoz blaga, pri čemer podjetja pogosto 
nimajo možnosti sodelovanja in se tudi podjetje ne more pritožiti zoper zavrnitev 
soglasja. Podjetja menijo, da izdajanje soglasja za izvoz ni potrebno, ker ome- 
juje svobodno trgovanje in doprinaša, da morajo podjetja odstopiti od že skle- 
njenih trgovinskih dogovorov. 

V. Nekateri primeri sporov, ki so jih obravnavala gospodarska sodišča 

V ilustracijo spredaj navedene problematike navajamo nekaj važnejših 
sporov v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, ki so jih obravnavala 
gospodarska sodišča. 

1. Zaradi ukrepov omejevanja investicijske potrošnje so banke odpovedale 
nekaterim gospodarskim organizacijam investicijske kredite in odstopile od skle- 
njene pogodbe. 

Tak spor je nastal med KB Ljubljana in nekaterimi gospodarskimi organi- 
zacijami v zvezi z odpovedjo investicijskih kreditov. Podjetje »Gradiš« je tožilo 
banko, da mora priznati veljavnost celotne kreditne pogodbe. Banka je ugo- 
varjala, da pomenijo za banko omejitveni ukrepi višjo silo in da zato pogodbe 
ne morejo izpolniti. V zvezi s to pravdo je prišlo do cele vrste drugih sporov, v 
katerih je bilo podjetje »Gradiš« toženo od svojih dobaviteljev, ali pa je tožilo 
investitorje, garante in druge izvajalce investicijskih del. 

Odpoved kreditne pogodbe je povzročila verižno reakcijo številnih sporov 
na izpolnitev pogodbe. 

2. Podjetja dobavljajo opremo z velikimi rokovnimi zamudami. Te zamude 
nastajajo že zaradi nedoslednosti in napak pri sklepanju pogodb. Tako> je na 
primer: podjetje Metalna, Maribor dobavila podjetju »3. maj« — Reka žerjave 
z veliko zamudo. Podjetje je bilo v zamudi zaradi: spremembe načrtov, prila- 
gojevanja dobavljenih delov, zaradi napak v izdelavnem materialu, redukcije 
električnega toka itd. Kupec je zavaroval dobavni rok s penalizacijo. Po skle- 
njeni poravnavi je Metalna plačalu kupcu za vse zamude iz pogodbe penale 
v višini 5 mio din. 

Podjetja so večkrat zelo malomarna pri izpolnjevanju svojih pogodbenih 
obveznosti pa tudi pri uveljavljanju zahtevkov za plačilo dogovorjenih penal, 
čeprav so- njihove zahteve sicer upravičene. Zaradi izpolnitve gradbenih del 
sta bila v sporu investitor (Elektroprenos) in izvajalec (Tegrad), ki bi lahko 
zahtevala penale, pa tega nista uveljavila. 
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3. Zaradi pomanjkanja obratnih sredstev so vložene številne mandatne 
tožbe zoper neredne plačnike. Proti Mladinski knjigi je bilo v času od aprila 
do julija 1965. leta vloženih 20 tožb za preko 877 mio din. Toženo podjetje je 
podalo namerno neutemeljene ugovore, da bi tako pridobili na času in zavleklo 
postopek. Potem je sklenilo poravnavo ali pa umaknilo ugovore, pri tem pa. 
so se večinoma podaljševali plačilni roki. V vseh teh primerih pa so narastli 
poravnalni stroški na več kot 15 mio din. 

4. V zvezi z nastalo situacijo po uvedbi reforme so se obravnavali pred 
Višjim gospodarskim sodiščem gospodarski spori, ki so značilni za nespoštovanje 
pogodbenih obveznosti: 

— Jugotehnika Ljubljana je v avgustu 1965. leta, tožila Elektronsko indu- 
strijo EI Niš na razveljavitev sklenjene pogodbe, s katero se je EI Niš zavezal 
dobaviti Jugotehniki 20 000 televizorjev do 31. 3. 1966. Tožnik je navajal v 
tožbi restrikcijo obratnih sredstev in se skliceval na višjo silo. Sodišče je tožbo 
zavrnilo'. 

Konec leta 1965 pa so nastale takšne okoliščine, da EI Niš zaradi pomanj- 
kanje repromateriala ni bil v stanju dobaviti televizorjev, Jugotehnika Ljub- 
ljana pa ni vložila zahtevka, ker se je bala stroškov, ki so v prvi tožbi zoper 
EI Niš znašali okoli 15 mio din. Strah Jugotehnike je deloma razumljiv glede 
na dosedanjo sodno prakso, ko so sodišča popuščala podjetjem, ki ne izpolnju- 
jejo pogodbenih obveznosti. 

Podoben spor je imelo podjetje Jugotehnika s podjetjem »ELKA« Škofja 
Loka na razveljavitev delovne pogodbe zaradi spremenjenih razmer po reformi. 
Spor pa se je končal z izvensodno poravnavo. Stranki sta odstopih od prvotne 
pogodbe in sklenili novo pogodbo. 

Tehnogradnja Maribor je nabavila od »Bosna-auto«, Sarajevo dve dvigali. 
Tehnogradnja je odstopila od pogodbe zaradi pomanjkanja plačilnih sredstev, 
kar je utemeljevala z nastankom višje sile. Bosna-avto je rešilo ta spor s 
tožbo v svojo korist. 

5. Garancijske pogodbe, s katerimi so dale svoje jamstvo za investicijske 
kredite družbeno-politične skupnosti gospodarskim organizacijam, se tudi ne 
izpolnjujejo. Zaradi podražitve gradnje avtoceste Naklo-Ljubljana, ki se finan- 
cira iz zveznih sredstev, je Cestni sklad SR Slovenije najel pri Splošni gospo- 
darski banki SR Slovenije premostitveni kredit v znesku 1026 mio din. Poroštvo 
za te kredite je prevzela, SR Slovenija. Cestni sklad je prišel v težave, ker ni 
dobil sredstev za izpolnitev rednega programa dela. Posojilo ni bilo vrnjeno v 
roku. Zato je banka vložila tožbo proti cestnemu skladu in proti SR Sloveniji 
kot poroku. 

Do sodbe ni prišlo, ker sta stranki sklenili poravnavo s tem, da se obvez- 
nosti, ki obremenjujejo repubhko, poravnajo iz proračunskih sredstev za 1. 1966. 

Naslednji primer kršitve garancijske pogodbe se nanaša na poroštvo za 
kredit, ki ga, je prevzela, republika za, tekstilno tovarno Ajdovščina v znesku 
1173 mio din. Kredit je zapadel v plačilo v letu 1965 nasproti glavnemu dolžniku 
in prvemu poroku, okraju Koper. Po ukinitvi okrajev je prišla ta obveznost v 
znesku 238 mio din na SR Slovenijo, kot naslednega poroka. Ta obveznost 
obstoji, vendar sodišče ni izreklo, da mora republika kot porok izpolniti to 
obveznost, ker se v poroštveni pogodbi nahaja določba, da plača republika svojo 
obveznost šele v naslednjem proračunskem letu, ko bi bilo ugotovljeno, da niti 
glavni dolžnik niti bivši porok nista plačala dolžnega zneska. Zahtevek banke 
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nasproti republiki je sicer bil zavrnjen kot preuranjen, pač pa bo morala 
republika to obveznost poravnati v letu 1966. 

6. Podjetje »Sadje-zelenjava-trgohlad« je v letu 1965 zaključilo' s pogod- 
bami V4 svojih potreb. Od tega so dobavitelji izpolnili le eno desetino vseh 
zaključenih količin. Glavni vzrok za neizpolnitev teh pogodb je bila slaba letina, 
ki se v sedanji praksi šteje za višjo silo, v resnici pa so proizvajalci prodah 
blago drugemu kupcu, ki je ponudil višjo ceno. Podjetje »Sadje-zelenjava-trgo- 
hlad« je imelo zoper take nesolidne dobavitelje vse argumente za tožbo, vendar 
ni ukrenil ničesar že iz bojazni, ker bi sicer drugič od toženih dobaviteljev 
ne dobil niti teh količin. 

V primeru dobre letine pa tečejo neizpolnitve pogodbenih obveznosti v 
obratni smeri, tako da kupci odstopajo od pogodbe in se izmikajo prevzeti 
zaključene količine blaga. 

7. Metalna Maribor je v oktobru 1963 sklenila, pogodbo s Skupnostjo cestnih 
podjetij, Ljubljana, da bo zgradila tri kompletne mostove na gorenjski avto- 
cesti v skupni vrednosti 798 mio S din. Določena gradbena dela pa je pri tem 
prevzel »Gradiš« Ljubljana. 

Cestni sklad SR Slovenije pa je na račun podražitev odobril dodatnih 
132,7 mio din. Od celotne pogodbene vrednosti 930,7 mio je bilo v letu 1964 
izpolnjeno le 455 mio din. V februarju 1965 je bila za ostanek del v vrednosti 
476 mio din sklenjena nova pogodba z rokom dokončanja del v septembru 1965. 
V februarju 1966 je Metalna predložila investitorju dodatek za nedokončana 
dela, ki jih bo izvršila, v 1966 v vrednosti 280 mio din. Končni stroški o izgradnji 
objektov še niso znani, računa pa se, da bodo dosegli dvojno pogodbeno vsoto, 
prekoračitev pogodbenega roka pa je 21 mesecev. 

Pogodba o izgradnji mostov je bila sklenjena z Metalno Maribor, čeprav 
ni izpolnila pogojev licitacije in čeprav se je že vnaprej vedelo, da niti po- 
godbenega roka niti cene Metalna ne bo po pogodbi mogla izpolniti. 

VI. Pogodbene obveznosti komunalnih bank do splošne gospodarske banke 
SR Slovenije v letu 1965 in 1966 

1. Skupne pogodbene obveznosti komunalnih bank do Splošne gospodarske 
banke v letu 1965 (vključno z zaostankom plačil iz leta 1965), kot tudi njihova 
izpolnitev do konca leta 1965 je bila izpolnjena takole: 

v mio (stari) din 

Finančne pogodbe 
Obveznosti 

v letu 1965 znesek 
Neizpolnjene 

Plačilo % obveznosti 
31. 12. 1965 

za energetiko  11 681 10 098 87 1583 
za INIS Novo mesto  418 418 100 — 
za progo Koper—Prešnica . . . 854 477 50 377 
za Iskro Kranj  4 660 1 212 26 3448 
za druge objekte    2 088 1 103 53 985 

Skupaj ... 19 701 13 308 67 6393 

Posamezne komunalne banke pa so izpolnile svoje pogodbene obveznosti 
do Splošne gospodarske banke v letu 1965 kakor sledi: 



446 Priloge 

Komunalna banka 
Za energetiko Za progo 

Koper-Prešnica Za INIS 

obveznost plačilo obveznost plačilo obveznost plačilo 

Celje . . 
Gorica . 
Koper . 
Kranj 
Ljubljana 
Maribor 
M. Sobota 
Novo mesto 
Ptuj . . . 

1 870 
500 
770 

1 012 
5 275 
1 452 

292 
253 
258 

1 690 
283 
642 
769 

4 708 
1 452 

191 
253 
110 

20 
45 

400 

368 

21 

11 
45 

400 

21 

39 
25 
28 
40 

286 

39 
25 
28 
40 

286 

Skupaj 11 681 10 098 854 477 418 418 

»Iskra« 
Komunalna banka 

Ostale ind. 
obveznosti 

Pogodb, obv. 
skupaj 

Izpol- 
nitev 

obveznost plačilo obveznost plačilo obveznost plačilo »/o 

Celje . . 
Gorica . 
Koper 
Kranj 
Ljubljana 
Maribor 
M. Sobota 
Novo mesto 
Ptuj . . . 

230 
20 

150 
4260 

87 
20 
90 

1015 

200 

1384 
485 

19 

126 

958 

19 

2 169 
800 

1 218 
2 586 

10 674 
1 452 

292 
293 
258 

1 866 
440 

1 090 
1 857 
6 009 
1 452 

191 
293 
110 

90 
55 
89,6 
71,8 
56.3 

100,0 
65.4 

100,0 
42,6 

Skupaj 4660 1212 2088 1103 19 701 13 308 67 

2. Iz navedenih podatkov je vidno, da so bile obveznosti komunalnih bank, 
ki izhajajo iz navedenih finančnih pogodb, izpolnjene le 67 %>. Banke navajajo, 
da so bili osnovni vzroki za neizpolnitev sprejetih obveznosti težave zaradi 
omejevanja sredstev za investicije, ki so nastale po uvedbi restrikcijskih ukrepov 
na področju bančnih sredstev v letu 1964/65. 

Banke so zavestno sklenile finančne pogodbe zlasti za kreditiranje ener- 
getskih objektov, seveda ob pogojih zelo širokih in liberalnih možnosti za kre- ' 
ditiranje gospodarstva in bi, kolikor ne bi nastopile omenjene omejitve, spre- 
jete obveznosti za leto 1964/65 v celoti izpolnile. 

3. Ob pomanjkanju sredstev za investicije pa so banke nastale težave po- 
vezovale z naslednjimi vprašanji: 

a) da bi se morale ob uvedbi nekaterih ukrepov, s katerimi se spreminja 
oziroma zmanjšuje finančni potencial banke kot so: teritorialne spremembe 
oziroma spremembe področja, kjer so delovale banke, prenos sredstev DIS — 
OLO itd. revidirati tudi individualne obveznosti iz navedenih pogodb (KB Ma- 
ribor, KB Celje); 

b) da so bile nekatere banke ne glede na obseg in moč njihovega kreditnega 
potenciala iz medsebojne solidarnosti obvezne sprejeti nesorazmerno visoke ob- 
veznosti, zato so se organi banke protivili podpisu predloženih pogodb. 

Bankam tudi niso bili znani kriteriji in osnove glede razdelitve obveznosti 
do energetike (KB M. Sobota), zaradi česar so nekatere banke sprejele te ob- 
veznosti šele po intervenciji republiških organaov KB M. Sobota in Gorica). 

c) Vse banke so imele v letu 1965 deficit v podbilanci II — sredstva za 
investicije —. Kljub primanjkljaju investicijskih sredstev pa so dale banke 
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prioriteto pogodbenim obveznostim za kreditiranje energetike (87 % izpolnitev) 
in za INIS N. mesto (100 °/o izpolnitev). Banke smatrajo restrikcijske ukrepe za 
»višjo silo« in se pri tem sklicujejo na tolmačenje republiškega sekretariata 
za zakonodajo in organizacijo. Tako so banke, da bi v letu 1965 ohranile svojo 
likvidnost in obenem v čim večji meri izpolnile obveznosti predvsem za finan- 
ciranje elektroenergetskih objektov, sporazumno s svojimi komitenti spremi- 
njale kreditne pogodbe in odložile nekatere svoje obveznosti s področja kredi- 
tiranja investicij za kasnejše obdobje. 

Pogodbo za financiranje »Iskre« Kranj je sprejelo 5 komunalnih bank, 
vedoč, da obveznosti ne bodo mogle v celoti izpolniti. 

č) Splošna gospodarska banka ni izpolnjevala dogovorjenih obveznosti v 
odnosu do komunalnih bank in financiranju objektov »Iskra«. Zaradi nedokon- 
čanih objektov je izpadel predvideni dohodek »Iskre« in s tem tudi plačilo 
anuitet za naložbe, ki jih je s svojimi sredstvi kreditirala komunalna banka 
Kranj. 

Na podoben problem je opozorila komunalna banka Gorica in smatra, da 
ni dolžna izpolniti obveznosti do »Iskre« vse dotlej, dokler ji tudi »Iskra« ne 
bo izpolnila svojih zapadlih obveznosti do banke. 

d) Splošna gospodarska banka je pretila s tožbo, ker nekatere banke med 
letom niso vplačevale dogovorjenih tranš po zadevnih pogodbah. Do konca leta 
1965 pa zaradi neplačila ni bila tožena nobena komunalna banka. 

e) Komunalna banka Ljubljana je podpisala finančno pogodbo za finan- 
ciranje »Iskre« Kranj v višini 3844 mio din. S to pogodbo pa se je zavezala 
le pogojno, če bo imela na razpolago sredstva. Kljub temu, da je imela ta banka 
skozi vse leto 1965 preangažirana investicijska sredstva, je plačala na račun 
pogodbenega zneska 1015 mio din. Predstavniki banke menijo, da izpolnjujejo 
to pogodbo predvsem prostovoljno in da učinki restrikcijskih ukrepov kot višja 
sila banko razvezujejo obveznosti iz pogodbe. 

Ostanek obveznosti za financiranje energetike je na račun tranš za leto 1965 
banka v celoti plačala v mesecu januarju 1966. 

4. Obstoječe obveznosti in bodoči predvideni priliv sredstev za investicije 
v letu 1966 prikazujejo) naslednji tabeli (po podatkih komunalnih bank in Zdru- 
ženja komunalnih bank SR Slovenije). 

a) Pregled finančnih kreditov po komunalnih bankah za leto 1966 

Komunalna 
banka 

Za energetiko Za »Iskro« Kranj Za progo 
Koper—Prešnica 

ostanek za leto 
1965 1966 skupaj ostanek za leto skupaj ostanek za leto 

1965 1966 1965 1966 skupaj 

Celje . . 
Gorica . 
Koper 
Kranj 
Ljubljana 
Maribor . 
M. Sobota 
N. mesto 
Ptuj . . 

180 
217 
128 
243 
567 

101 

148 

1 570 
500 
700 
920 

4 415 
1 320 

220 
230 
180 

1 753 
717 
828 

1 163 
4 982 
1 320 

321 
230 
328 

143 

60 
3245 

210 

1501 
1972 

353 

1561 
5217 

29 

368 

20 
45 

750 

368 

— 21 

29 
45 

750 

736 

21 

Skupaj 1587 10 055 11 642 3448 3683 7131 377 1204 1581 
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Za druge objekte Skupaj 
Komunalna banka ostanek za leto .lnai ostanek za leto „t„n • 

1965 1966 SKupaj 1965 1966 SKupaj 

Celje  74 725 799 266 2 315 2 581 
Gorica  — — — 360 755 1 115 
Koper  — — — 128 1 450 1 578 
Kranj ...... 426 52 478 729 2473 3 202 
Ljubljana  485 — 485 4665 6 755 11 420 
Maribor  — — — — 1 320 1 320 
M. Sobota  — — — 101 220 321 
Novo mesto .... — — — — 251 251 
Ptuj  — — — 148 180 328 

Skupaj ... 985 777 1726 6306 15 719 22 116 

b) Pregled obveznosti iz sredstev za leto 1966 po komunalnih bankah 

Komunalna banka 

Pogod. obv. 
Obveznosti do last. 

do SGB invest. iz 
po fin. banč. sr. in 
pogodb. ukinjeni 

DIS 

Odplač. 
depoz. Skupne 
in 20 % obvez- 

dela hran. nosti 
vlog 

Predv. Razlika 
priliv med ob- 

sredstev veznostjo 

Celje . . 
Gorica . 
Koper . 
Kranj 
Ljubljana 
Maribor 
M. Sobota 
Novo mesto 
Ptuj . . . 

2 581 
1 115 
1 578 
3 202 

11 420 
1 320 

321 
251 
328 

1 893 
640 
970 

3 350 
4 798 
3 252 

345 
589 
182 

744 
1 144 

892 
488 

7 683 
1 509 

260 
565 
165 

5 218 
2 899 
3 440 
7 040 

23 901 
6 081 

926 
1 405 

675 

5 356 
2 565 
2 719 
4 113 

18 066 
3 745 

829 
1 050 

623 

138 
334 
721 

2 927 
5 835 
2 336 

97 
355 

52 

Skupaj 22 116 16 019 13 450 51 585 39 066 -12 519 

5. Iz podatkov, zbranih po komunalnih bankah in iz razgovorov s pred- 
stavniki bank je mogoče povzeti naslednje ugotovitve: 

a) Skupne obveznosti bank po že sklenjenih pogodbah s Splošno gospo- 
darsko banko SR Slovenije in kreditnih pogodbah g komitenti (z gospodarskimi 
in drugimi organizacijami) so večje od sredstev, s katerimi bodo banke razpo- 
lagale v letu 1966 za okoli 12,5 milijarde dinarjev. 

Obstoječe obveznosti, ki so jih komunalne banke že sprejele do svojih 
komitentov znašajo skupaj 7,821 mio din in so približno trikrat manjše od 
obveznosti komercialnih bank do Splošne gospodarske banke. 

Iz navedenega izhaja, da bodo banke zaradi primanjkljaja investicijskih 
sredstev v letu 1966 zelo težko izpolnile svoje obveznosti, zlasti še, ker ostaja 
odprto vprašanje: 

— koliko novih investicijskih sredstev bodo komercialne banke med letom 
uporabile za kritje kratkoročnih kreditnih plasmajev za kritje minimalnega 
poslovnega sklada oziroma za kreditno nesposobne gospodarske organizacije; 

in 
— struktura investicijskih plasmajev zaradi obveznih naložb investicijskih 

kreditov za trajna obratna sredstva. 
b) Obveznostim za kreditiranje energetskih objektov bodo banke zagotovile 

prioriteto pri izpolnjevanju finančnih pogodb. Predstavniki vseh bank (razen 
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Gorice, M. Sobote in Ptuja) menijo, da bodo te pogodbe, čeprav s težavami 
100% izpolnile. 

c) Mnogo manj pripravljenosti za izpolnitev obveznosti kažejo banke glede 
finančnih pogodb za kreditiranje »Iskre« Kranj. 

— komercialna banka Nova Gorica meni, da zaradi pomanjkanja sredstev, 
kakor tudi zaradi neplačanih anuitet, ki jih dolguje »Iskra« tej banki, ne bo 
mogla izpolniti pogodbene obveznosti v celoti; 

— komercialna banka Kranj meni, da je dolžna prvenstveno Splošna go- 
spodarska banka izpolniti svoje obveznosti do »Iskre« Kranj in da bo KB Kranj 
izpolnjevala pogodbo v okviru medsebojnih dogovorov in obveznosti, ki jih je 
sprejela tudi Splošna gospodarska banka; 

— KB Ljubljana se glede financiranja »Iskre« ni vezala s čvrsto pogodbo, 
in se je vezala le s pogojem, če bo banka imela na razpolago investicijska 
sredstva. Banka pa ne zanika izpolnitve pogodbe, vendar poudarja, da bo iz- 
polnjevala samo tiste obveznosti, ki so upoštevane v sanacijskem načrtu »Iskre«. 

č) Pogodbi glede financiranja proge Koper—Prešnica bodo komercialne 
banke, ki so do sedaj sprejele obveznosti financiranja (Celje, Gorica, Koper, 
Ljubljana, Novo mesto) dajale prednost tej investiciji in bodo pogodbe v letu 
1966 v celoti izpolnile. 

d) Komunalne banke opozarjajo zlasti na posledice preangažiranosti sred- 
stev za investicije in na nekatere splošne pogoje na področju kreditiranja 
investicij. 

— V letu 1966 ne bo mogoče odobriti nobenih novih kreditov za naložbe 
v osnovna sredstva, čeprav se kažejo povsod take potrebe, razen v primerih, 
ko bodo morale zagotoviti določena sredstva kot udeležbo h kreditom speci- 
aliziranih bank in Splošne gospodarske banke SR Slovenije. 

— Občinske skupščine bodo lahko po novih predpisih izločile sredstva biv- 
ših občinskih družbenih investicijskih skladov iz obsega bančnih sredstev, kar 
bo vplivalo na politiko bank glede usmeritve sredstev in se bo s tem pri- 
manjkljaj sredstev za investicije še povečal. 

— Nadaljnje združevanje sredstev pri delovnih organizacijah postaja vse 
težavnejše, zaradi pomanjkanja obratnih sredstev, kar sili gospodarske orga- 
nizacije, da svoja razpoložljiva sredstva uporabljajo predvsem za potrebe 
obratnih sredstev. 

VII. Zaključek 

Gornje ugotovitve je mogoče strniti v naslednje: 

a) pogodbeni odnosi med podjetji: 

1. Pogodba v našem gospodarstvu nima tiste veljave, ki bi jo po svoji vse- 
bini morala imeti. Nespoštovanje pogodb je v našem gospodarstvu zelo razširjen 
pojav. Le v primerih, ko je ponudba večja od povpraševanja, so podjetja v večji 
meri prisiljena spoštovati pogodbene obveznosti. 

Podjetja sklepajo med seboj v glavnem kratkoročnejše pogodbe največ za 
dobo enega leta, medtem ko so dolgoročne pogodbe zelo redke. 

2. Podatki o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti kažejo, da se letne po- 
godbe globalno sicer v pretežni meri izpolnjujejo, kar pa hi dovolj, ker se ne 
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izpolnjujejo po nekaterih bistvenih elementih, kot so na primer: časovna dina- 
mika, asortiment in kakovost. 

Poglavitne oblike neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti so zato razen za- 
mud v plačilih (pomanjkanje obratnih sredstev) predvsem v: 

— terminskem neizpolnjevanju pogodbene dinamike; 
— kakovostno ustreznih dobavah blaga, in 
— desortiranost dobav (prekomerne dobave enih in nezadostne dobave dru- 

gih artiklov). 
3. Vzroki za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, so po mnenju večine 

v gospodarskih pogojih, za katere je predvsem značilna visoka konjunktura 
in močna inflacijska gibanja. Ta pojav pa je povezan še z velikim številom 
drugih faktorjev, kot na primer: 

— pomanjkljiva surovinska osnova za predelovalno industrijo; 
— monopolni položaj nekaterih proizvajalcev; 
— premajhna specializacija podjetij, ki zaradi širokega asortimenta niso 

življenjsko vezana na večje odjemalce; 
— pomanjkljiva organizacija dela v podjetjih, zlasti še v komercialnih 

službah; 
— nepravilno ocenjevanje proizvodne zmogljivosti dobavitelja v času skle- 

panja pogodb itd. 
4. Kooperanti neredno izpolnjujejo svoje pogodbene obveznosti, zato se 

tudi finalisti ne morejo držati svojih pogodbenih določil v odnosu do odje- 
malcev. 

5. Pogodbe med poslovnimi partnerji so v našem gospodarstvu velikokrat 
slabše sestavljene, kot v razvitih deželah. Podjetja se tega sicer zavedajo, ven- 
dar menijo, da. v obstoječih pogojih dobavitelji niso pripravljeni sklepati bist- 
veno drugačnih pogodb (npr. pogodbe na odpoklic, preciznejša določila o kako- 
vosti blaga itd.). Pogodbe so tudi sicer pomanjkljivo sestavljene (nezadostno 
definiran predmet pogodbe, neprecizirana določila o kakovosti itd.). 

6. Predstavniki obiskanih podjetij menijo, da s predpisi ni mogoče bistveno 
izboljšati pogodbenega sodelovanja. Vprašanje izpolnjevanja pogodbenih obvez- 
nosti mora rešiti gospodarstvo samo, ter tako poleg drugih reformnih ukrepov 
prispevati k stabilizaciji gospodarstva in narobe: stabilizirano gospodarstvo pa 
bo tudi samo po sebi ustvarilo boljše pogoje za izpolnjevanje pogodb. 

7. Pogosto spreminjanje predpisov in številni gospodarski ukrepi državnih 
organov vplivajo tudi na to, da se morajo s tem v zvezi spremeniti tudi vse 
tangirane pogodbe. Zato bi se morali vsi organi družbeno-političnih skupnosti 
od federacije do občine zavzemati za stabilnejši kurz ob sprejemanju novih 
predpisov in gospodarskih ukrepov. 

8. Organi upravljanja so v večini podjetij seznanjeni s problematiko neiz- 
polnjevanja pogodbenih obveznosti in o njej, sodeč po> izjavah predstavnikov 
podjetij tudi razpravljajo — njihovi ukrepi pa doslej večinoma niso bili 
učinkoviti. 

Sistem delitve osebnih dohodkov večinoma ne vsebuje elementov, ki bi 
višino osebnih dohodkov odgovornih oseb vezali na izpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti. 

9. V zunanjetrgovinskem poslovanju podjetja bolje izpolnjujejo pogodbene 
obveznosti (zlasti z zapadnimi deželami). Pogodbe so preciznejše formulirane, 

■ osnovni razlog za striktnejše izpolnjevanje pogodbenih obveznosti je predvsem 
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bojazen, da se izgubijo nadaljnja, naročila, poleg tega pa je v sedanjem deviznem 
sistemu to pogoj za pridobitev potrebnih deviznih sredstev. 

10. Težave v zunanjetrgovinskem poslovanju povzroča tudi togo in počasne? 
poslovanje bank, predvsem pa tudi neenakopraven položaj gospodarskih orga-:. 
nizacij v odnosu do banke.. Pogodbe podjetja z banko so namreč take, da 
gospodarski organizaciji ne jamčijo povsem zanesljivo, da bo banka izpolnila 
to, kar podjetje glasom pogodbe od nje pričakuje. 

b) pogodbeni odnosi med bankami 

1. V pogojih ekstenzivnega gospodarjenja tudi na področju razširjene repro- 
dukcije, ob nesmotrni, preveč liberalni kreditni politiki, so vsie naše banke 
prevzele mnogo širše medsebojne finančne obveznosti (prav tako tudi do komi- 
tentov) kot pa so jih sedaj, v zaostrenih pogojih v stanju izpolniti. 

To je tudi osnovni razlog za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti med 
bankami, za katere je zlasti značilno: 

— da se obe pogodbeni stranki ne držita sklenjenih pogodb in ne izpol- 
njujeta obveznosti; 

— da so te pogodbe stalno na pretresu in se sporazumno spreminjajo, iri 
— da se nobena banka ne drži rokov pri vplačevanju zapadlih pogodbenih 

zneskov. 
2. Komunalne banke so zato svoje obveznosti do Splošne gospodarske banke 

tudi pri izpolnjevanju obveznosti za energetske objekte izpolnile le 80 %. Zago7 

tavljajo pa, da bodo ostanek krile skupno- z obveznostmi za leto 1966. 
3. V letu 1966 bo večina ba'nk še vedno zelo težko izpolnila svoje obveznosti 

tako Splošna gospodarska banka, kakor tudi druge banke, zato bodo morale; 
—• pristopiti k organiziranemu zbiranju sredstev za investicije in vsa raz- 

položljiva sredstva nameniti za kritje že sprejetih obveznosti, in 
— izvršiti ponovno revizijo programov bančnega kreditiranja, pri tem,, pa 

odložiti vse nove naložbe za bodoče leto. 
Široka fronta investicij, ki so jo omogočile v sedanji situaciji neizpolnjive 

kreditne pogodbe, so povzročile v gospodarstvu velike težave in, škodo*. 
Številne začete investicije so se ustavile ali pa se dovršitev zavlačuje, vlo^- 

žena sredstva pa se ne aktivirajo. Zato SO' osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi 
narastla. do konec leta 1965 v primerjavi z letom 1964 od 140 milijard na 152 
milijard S din. 

r 

POROČILO 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
je obravnaval na seji dne 16. 6. 1966 poročilo Višjega gospodarskega sodišča 
v Ljubljani za čas od aprila 1964 do marca 1966. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da je poročilo Višjega gospodarskega sodišča, 
ki je dopolnjeno tudi s podatki okrožnih gospodarskih sodišč, skrbno pri- 
pravljeno in da daje temeljit prikaz problematike, ki se je pojavila pri uve- 
ljavljanju ukrepov za stabilizacijo gospodarstva. Sodišča čedalje uspešneje 
izpolnjujejo tudi novo pomembno nalogo, to je analiziranje družbenoekonom- 
skih gibanj in tako posredujejo najbolj perečo problematiko, ki nastaja zlasti 
z uveljavljanjem reformnih ukrepov. 

29» 
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Splošna ugotovitev odbora je, da se vsi reformni ukrepi močno odražajo 
tudi v delu gospodarskih sodišč, ki se pri tem srečujejo s posledicami prejšnjega 
ekstenzivnega gospodarjenja. Izreden porast nelikvidnosti v gospodarstvu v 
obravnavanem obdobju je logična posledica ukrepov pri omejevanju kredi- 
tiranja, tako dolgoročnega kot kratkoročnega. To je povzročilo močan porast 
pravdnih zadev in s tem v zvezi prisilen plačilni promet, ki stalno narašča. 
Člani odbora so menih, da ta pojav ne bo kratkotrajen, ker v kratkem roku ni 
mogoče brez drastičnih posledic spremeniti prejšnjo skrajno liberalno politiko 
kreditiranja obratnih sredstev, kar je bil nedvomno določen defekt prejšnjega 
gospodarskega sistema. 

Z reformo napovedana selekcija gospodarskih organizacij še ni prišla do 
izraza. Se vedno so družbeno-politične skupnosti, ki iščejo način, da podaljšajo 
obstoj ekonomsko šibkih in za življenje nesposobnih gospodarskih organizacij, 
s čimer se škoda samo povečuje. Najbolj pogost način sanacije so razni načini 
integracije, ki ne temeljijo na ekonomskih principih skupnega poslovanja. 
Takšni subjektivni vplivi za združevanje posameznih gospodarskih organizacij 
privedejo kaj kmalu do dezintegracije in škodujejo tako ekonomsko močnejši 
gospodarski organizaciji kot širši družbeni skupnosti. 

Posebno negativen pojav so tudi lokalni interesi pri natečajih npr. v grad- 
beništvu. Občinske skupščine često oddajajo dela domačim izvajalcem kljub 
ugodnejšim ponudbam tehnično bolj opremljenih podjetij. 

Določeni problemi so nastali tudi zaradi restrikcij proračunske potrošnje in 
sprememb v sistemu družbeno-političnih skupnosti. Z njihovo reorganizacijo so 
ostala še vedno odprta vprašanja likvidacije obveznosti npr. bivših okrajev. Ta 
vprašanja bo potrebno nemudoma rešiti. Podoben primer z daljnosežnimi po- 
sledicami se pojavlja tudi v republiki glede nekaterih njenih obveznosti, ki 
izvirajo1 iz; pretekle proračunske potrošnje. 

Člani odbora so nadalje posvetih posebno pozornost problematiki neizpol- 
njevanja pogodb. Odbor je že v mesecu maju obravnaval navedeno proble- 
matiko skupaj s komisijo za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije in 
ponovno soglaša v celoti z zaključki, podanimi v informaciji komisije za druž- 
beno nadzorstvo. Mnenja pa je, da se v zadnjem času že kažejo določene ten- 
dence, da se k sklepanju pogodb, njihovemu izvajanju in uveljavljanju pogod- 
benih sankcij pristopa z večjo resnostjo in odgovornostjo. 

Odbor ponovno poudarja, da je problematika, ki jo obravnavajo gospo- 
darska sodišča, zelo aktualna, zato naj bi Višje gospodarsko sodišče še nadalje 
redno obveščalo Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije o pojavih negativnih 
teženj v gospodarstvu, obenem pa opozarjalo skupščinske organe na nekatera 
nerešena aH neustrezno rešena vprašanja gospodarskega sistema. 

St.: 021-41/66 
Ljubljana, 16. 6. 1966 



Priloge 453 

PREDLOG ZAKONA 
o vodah 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Za rabo, izkoriščanje in varstvo voda in za obrambo pred vodami se upo- 
rabljajo na območju SR Slovenije določbe temeljnega zakona o vodah (Uradni 
list SFRJ, št. 13-262/65), določbe tega zakona in predpisi, izdani na niuni 
podlagi. 

Za graditev in rekonstrukcijo vodnogospodarskih objektov in naprav ter 
drugih objektov in naprav, ki lahko povzročijo spremembo v vodnem režimu, 
je treba upoštevati poleg splošnih predpisov o graditvi investicijskih objektov 
tudi predpise iz prejšnjega odstavka. 

II. Vodna območja 

2. člen 

Da se zagotovi enoten režim voda, se na območju SR Slovenije določajo 
tale vodna območja: 

— vodno območje reke Save; 
— vodno območje reke Drave; 
— vodno območje reke Soče in obalnega morja s pritoki. 
Meje vodnih območij določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

III. Vodnogospodarska osnova 

3. člen 

Republiški upravni organ za vodno gospodarstvo organizira skupaj z občin- 
skimi skupščinami izdelavo vodnogospodarske osnove za vodno območje ali za 
del vodnega območja. 

Vodnogospodarsko osnovo sprejme Skupščina SR Slovenije. 

4. člen 

Preden predloži republiški upravni organ za vodno gospodarstvo vodno- 
gospodarsko osnovo v obravnavo Skupščini SR Slovenije, je dolžan osnutek 
vodnogospodarske osnove javno razgrniti za tri mesece. Razgrnitev mora biti 
objavljena v »Uradnem listu SRS«. V tem roku ima pravico vložiti pripombe 
vsaka prizadeta občinska skupščina, organ, organizacija ah občan z območja,, 
za katero je izdelana vodnogospodarska osnova. 

Vodnogospodarski organ je dolžan obravnavati pripombe iz prejšnjega od- 
stavka; če vodnogospodarski organ pripomb ne sprejme, mora ob predložitvi 
vodnogospodarske osnove obrazložiti svoje stališče. 



454 Priloge 

IV. Vodnogospodarsko soglasje 

5. člen 

Republiški upravni organ za vodno gospodarstvo je pristojen za izdajo 
vodnogospodarskega soglasja za zgraditev tehle vodnogospodarskih objektov 
oziroma naprav ter drugih objektov in naprav, ki lahko povzročijo spremembo 

■vodnega režima: 
i 1. za gradnjo akumulacije vode nad 50 000 m3 vsebine; 

2. za ureditev hudournikov in za regulacije na vodotokih: Mura, Drava, 
Sava, Savinja, Krka, Soča, Sotla, Ljubljanica s kraškimi pritoki Planinskega in 
-Cerkniškega polja ter Pivške kotline, Kolpa, Reka, Rižana, Dragonja in Kam- 
niška Bistrica; za vodnogospodarske posege v Blejsko in Bohinjsko jezero ter 

obalno morje z depresijami; 
3. za melioracije na površinah, večjih od 500 ha; 
4. za odvzem talne ali izvirne vode nad 10 1/sek. ter za odvzem vode iz 

vodotokov v količini nad 50 1/sek.; 
5. za kanalizacijo naselij z več kot 5000 prebivalci in za vse čistilne na- 

prave odpadnih vod ; 
6. za vodosilne naprave z jakoistjo 1000 kW ali več; 
7. za odvzem in rabo mineralnih, termalnih in zdravilnih vrelcev, 

p 8. za graditev objektov, ki utegnejo škodljivo vplivati na kakovost in koli- 
čino mineralnih, termalnih in zdravilnih vrelcev ter na zalogo podtalne vode 
na območjih, ki so določena za preskrbo z vodo; 

9. za premostitev vodotokov, katerih stoletna voda znaša 300 m? na sekundo 
ali več; 

10. za, graditev in rekonstrukcijo železniških prog in cest I., II. m III. reda; 
11. za objekte in naprave na zemljiščih, ki so izpostavljena poplavam ozi- 

roma eroziji; 
12. za objekte in naprave, ki lahko vplivajo na režim in kakovost voda 

druge republike (tretji odstavek 37. člena temeljnega zakona o vodah) in za 
objekte in naprave na porečju, čez katero teče državna meja (četrti odstavek 
37. člena temeljnega zakona o vodah). 

Za- objekte in naprave iz 5., 7., in 8. točke prejšnjega odstavka se izda 
vodnogospodarsko soglasje v sodelovanju z organom sanitarne inšpekcije. 

6. člen 

Vodnogospodarsko soglasje ni potrebno za tale manjša dela, če se z njimi 
ne povzroča škoda drugim: 

1. za enostavna, zavarovanja pred rušenjem brega in obale; 
2. za spremembo odtoka vode in za ureditev odtekanja vod z drenažo, da 

se Zavaruje obstoječe zemljišče, stavba ah naprava; 
3. za zajetje vodnega vira za zgraditev vodnjaka in kapnic za potrebe za- 

sebnega gospodinjstva ah gospodarstva; 
4. za zgraditev brvi in mostičev čez jarke in manjše potoke; 
5. za vzdrževanje in obnavljanje objektov in naprav, če se s tem ne spre- 

rhenijd pogoji, določeni v že izdanem vodnogospodarskem soglasju oziroma 
dovoljenju. 
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7. člen 

Vodnogospodarsko soglasje neha veljati, če se v dveh letih od dneva, ko 
je postalo pravnomočno, ne prične graditi objekt ali naprava, za katero je bilo 
izdano. V vodnogospodarskem soglasju se lahko določi daljši rok za začetek 
graditve. 

V. Vodnogospodarsko' dovoljenje 

8. člen 

Vodnogospodarsko! dovoljenje za rabo in izkoriščanje vode izda organ, ki 
je izdal vodnogospodarsko soglasje. Če vodnogospodarsko soglasje ni obvezno, 
izda vodnogospodarsko dovoljenje občinski upravni organ za vodnoi gospor- 
darstvo. 

9. člen 

V vodnogospodarskem dovoljenju se določijo pravice in dolžnosti upra- 
vičenca glede rabe in izkoriščanja vode ter čas, za katerega se izda vodno- 
gospodarsko! dovoljenje. 

Preden izda vodnogospodarsko dovoljenje, mora pristojni vodnogospo- 
darski organ ugotoviti, ali je gradbeni objekt oziroma naprava za uporabo ali 
izkoriščanje vode v skladu z vodnogospodarskim soglasjem. 

iSe pristojni organ ugotovi, da zgrajeni objekt ali naprava ni v skladu z 
aktom iz prejšnjega odstavka, ne izda. vodnogospodarskega dovoljenja. Le izje- 
moma lahko izda vodnogospodarsko dovoljenje s pogojem, da se v določenem 
roku odpravijo ugotovljene manjše pomanjkljivosti. 

10. člen 

Vodnogospodarsko dovoljenje preneha veljati iz razlogov, določenih v 
prvem odstavku 48. člena temeljnega zakona o vodah. Vodnogospodarsko dovo- 
ljenje preneha veljati v primeru iz 3. točke prvega odstavka 48. člena temelj- 
nega zakona o vodah, če se pravice, pridobljene z vodnogospodarskim dovo- , 
ljenjem brez upravičenega razloga ne izvršujejo več kot eno leto'. 

Z odločbo o prenehanju vodnogospodarskega dovoljenja se lahko pred- 
pišejo ukrepi, ki so potrebni za zavarovanje vodnega režima v zvezi z opu- 
stitvi jo objekta ali naprave za uporaba ali izkoriščanje vode. 

11. člen 

Vodnogospodarsko dovoljenje ni potrebno: 
1. za rabo in izkoriščanje vode v namene iz prvega odstavka 41. člena te- 

meljnega zakona o vodah, če se voda rabi in izkorišča brez posebnih objektov 
ali naprav za zasebno gospodinjstvo ali gospodarstvo; 

2. za zajemanje atmosferskih voda, ki se stekajo na zemljišču uporabnika 
vode; 

3. za rabo in izkoriščanje vode z enostavnimi objekti, za katere ni potrebno 
Vodnogospodarsko soglasje (3. točka 6. člena tega zakona). 
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VI. Varstvo pred poplavami, hudourniki in plazovi 

12. člen 

Vodne tokove, varstvene objekte, mostove, jezove, nasipe in podobne 
objekte morajo lastniki oziroma upravljala vzdrževati v takem stanju, da se 
omogoči čimboljši odtok visokih voda, preprečujejo škodljivi vplivi vode in 
varujejo zemljišča pred erozijo. 

13. člen 

Lastniki oziroma uporabniki obrežnih zemljišč ob manjših potokih in jarkih 
so dolžni redno čistiti struge, odstranjevati neprimerno zarast in naplavljene 
predmete, ki zapirajo pretočni profil, ter gojiti na bregovih za varstvo bregov 
primerno zarast. 

Občinska skupščina določi, kaj se šteje za manjši potok in jarek po prejš- 
njem odstavku. 

14. člen 

Občinska skupščina lahko prepove oziroma omeji izkoriščanje ali določi 
način izkoriščanja zemljišč, ki so izpostavljena preplavljanju, eroziji ali pla- 
zovom, da se omeji njihovo škodljivo delovanje. 

Občinska skupščina lahko v skladu z določbami zakona o razlastitvi da v 
upravljanje vodnogospodarski organizaciji tudi obrežna zemljišča v družbeni 
lastnini, ki so izpostavljena visokim vodam in erozijskemu delovanju, ter je 
zato potrebno na njih posebno gospodarjenje in gojenje varovalne zarasti. 

15. člen 

Na nasipih za obrambo pred poplavami in na bregovih vodnih tokov je 
prepovedana paša. 

Na nasipih in ob bregovih je prepovedan promet z vprežnimi ali motornimi 
vozili, če na njih ni urejeno ustrezno utrjeno cestišče. 

16. člen 

V strugah, na bregovih in obalah površinskih voda (vodni tokovi, jezera 
in obalno morje) je prepovedano: 

1. zasajati drevje, postavljati ograje, plotove ah druge objekte in zabijati 
kole, če ovirajo odtok vode ah prost prehod ob vodi; 

2. odlagati ali zlagati material, ki bi ga voda lahko odplavila, če ni pri- 
merno zavarovan; 

3. kopati jame za pridobivanje proda, peska, mivke ah zemlje ter odstra- 
njevati rušo; 

4. opravljati druga dela, ki bi lahko ovirala odtok vode, poškodovala strugo, 
povečala erozijo ah pospeševala plazove ter rušila breg in morsko obalo. 

17. člen 

Prod, pesek, mivka, zemlja, led in vodne rastline se smejo jemati ah pri- 
dobivati iz naravnih vodnih tokov, jezer, izvirov in iz obalnega morja, ki niso 
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osnovna sredstva vodnogospodarske organizacije, le na mestih in pod pogoji, 
ki jih na predlog vodnogospodarske organizacije določi občinska skupščina 
z odlokom. 

18. člen 

Na površinah, ki jih ogrožajo erozija, hudourniki in zemeljski ali snežni 
plazovi, je za spremembo kulture, za graditev objektov in za druge posege 
potrebno vodnogospodarsko soglasje. 

Površine, ki se štejejo po prejšnjem odstavku za ogrožene, določi občinska 
skupščina. 

Pristojni organ lahko z odločbo odredi lastniku oziroma uporabniku površin 
iz prvega odstavka tega člena način gospodarjenja ter izvedbo določenih teh- 
ničnih varstvenih ukrepov. 

Lastniki oziroma uporabniki zemljišča so dolžni čez ogrožene površine od- 
vajati površinsko vodo na urejen način. 

19. člen 

Na površinah iz prvega odstavka prejšnjega člena je treba vse površine, 
ki so bile odkrite ob graditvi novih objektov, čimprej, najpozneje pa v šestih 
mesecih po končanih gradbenih delih, zavarovati s primemo vegetacijo ali na 
drug primeren način. 

20. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izda natančnejše predpise za varstvo 
površin in objektov pred erozijo, hudourniki in plazovi. 

VII. Varstvo voda 

21. člen 

Pri kakršnemkoli posegu v vodni režim je treba zagotoviti biološki mini- 
mum vode v vodnem toku. , 

Z vodnogospodarskimi posegi se ne sme spremeniti režim talne vode tako, 
da bi bili ogroženi preskrba s pitno vodo, po količini in kakovosti, mineralni, 
termalni in zdravilni vrelci, stabilnost zgradb ali rodnost kmetijskih in gozd- 
nih tal. 

Izjemoma lahko dovoli pristojni upravni organ za vodno gospodarstvo tudi 
posege iz prejšnjega odstavka, če to terjajo pomembne družbene koristi; v 
takem primeru mora pristojni upravni organ za vodno gospodarstvo predpisati 
ustrezne ukrepe, da je škoda čimmanjša. 

22. člen 

Delovne organizacije, ki imajo čistilne naprave, morajo za obratovanje s 
čistilnimi napravami in za njihovo vzdrževanje imeti poslovnik, ki ga predpiše 
delavski svet, ter morajo voditi obratni dnevnik. 

Republiški upravni organ za vodno gospodarstvo lahko zahteva spremembe 
ah dopolnitve obratnega poslovnika, če obratni poslovnik ne zagotavlja pra- 
vilnega obratovanja čistilne naprave. 
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23. člen 

V površinske vode in na njihovih bregovih ter v okolici vodnega izvira in 
podtalnice se ne smejo odlagati, metati ali spuščati zemlja, ogorki, žagovina, 
smeti, mrhovina, industrijski odpadki in druge podobne snovi ter odpadne vode. 
Izjemoma sme v upravičenih primerih pristojni vodnogospodarski organ v spo- 
razumu z organom sanitarne inšpekcije za določen čas to dovoliti, če s tem niso 
bistveno ogrožene kakovost vode ter raba in izkoriščanje vode. 

Na zavarovanih območjih izvirov in talne vode se ne smejo odvajati 
odpadne vode v talno vodo. 

V površinske vode se ne smejo odvajati čiste industrijske vode s tako 
visoko temperaturo, da bi lahko škodile vodnemu rastlinstvu in živalstvu. 

V javno kanalizacijo se ne smejo odvajati snovi, ki ovirajo pretok in redno 
čiščenje kanalskih odpadnih vod ali razjedajo kanalske cevi. 

24. člen 

Skladišča in cevovodi za nafto in njene derivate, za fenole in podobno 
morajo biti zgrajeni tako, da je onemogočeno odtekanje v talno ali v povr- 
šinsko vodo. 

Natančnejše tehnične predpise za uskladiščenje in transport snovi v zvezi 
z varstvom kakovosti vode iz prejšnjega odstavka izda republiški sekretar za 
urbanizem sporazumno z republiškim sekretarjem za notranje zadeve in z 
republiškim, sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo. 

25. člen 

Da se zavarujejo javne naprave, ki se uporabljajo za zajemanje pitne vode 
in za preskrbo z njo, določi občinska skupščina z odlokom varstveno območje 
ter predpiše potrebne ukrepe za varstvo teh naprav ter prepovedi in omejitve 
glede opravljanja določenih del ali dejavnosti v varstvenem območju (rudar- 
jenje, prekopavanje, odkopavanje, vrtanje, gnojenje, graditev in podobno). 

VIII. Vodni prispevek 

26. člen 

Višino vodnega prispevka določa Skupščina SR Slovenije. 
Višina vodnega prispevka se določi od merske enote v skladu z določbami 

drugega in tretjega odstavka 74. člena temeljnega zakona o vodah. 
Osnova za obračunavanje in plačevanje vodnega prispevka je: 
1. za vodo, izkoriščeno ali uporabljeno v elektrogospodarski dejavnosti — 

količina kWh pridobljene električne energije, merjene na pragu elektrarne; 
2. za vodo, izkoriščeno ali uporabljeno v drugih dejavnostih (71. člen te- 

meljnega zakona, o vodah) — količina m3 izkoriščene ah uporabljene vode; 
3. za onesnaženo vodo, izpuščeno v naravne ali umetne vodne tokove, v 

talno vodo ali v druge zbiralnike — količina m3 izpuščene onesnažene vode in 
stopnja njene onesnaženosti. 

Če organizacija iz 2. točke prejšnjega odstavka pridobiva tudi električno 
energijo, se prispevek za vodo, uporabljeno za pridobivanje električne energije, 
obračunava po 1. točki prejšnjega odstavka. 
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IX. Vodnogospodarske organizacije 

27. člen 

Vodnogospodarske objekte in naprave vzdržujejo, rekonstruirajo in gradijo 
splošne in posebne vodne skupnosti ter vodnogospodarska podjetja. 

28. člen 

Splošne vodne skupnosti vzdržujejo, rekonstruirajo in gradijo vodnogospo- 
darske varstvene objekte (11. člen temeljnega zakona o vodah), lahko pa oprav- 
ljajo tudi druge vodnogospodarske naloge iz 79. člena temeljnega zakona o 
vodah. 

29. člen 

Splošno vodno skupnost ustanovi Skupščina SR Slovenije. 
Organi splošne vodne skupnosti so skupščina, delavski svet, upravni odbor 

in direktor skupnosti. 
30. člen 

Skupščino splošne vodne skupnosti sestavljajo predstavniki organizacij in 
občanov, ki plačujejo vodni prispevek oziroma odškodnino iz 87. člena temelj- 
nega zakona o vodah. 

31. člen 

Skupščina splošne vodne skupnosti soodloča enakopravno z delavskim sve- 
tom pri: 

— sprejemanju statuta skupnosti, razen glede tistih določb, ki se nanašajo 
na organizacijo dela in na delitev osebnega dohodka; 

— sprejemanju programa del in določanju splošnih pogojev za izkoriščanje 
melioracijskih in posebnih vodnogospodarskih objektov in naprav, če jih vzdr- 
žuje splošna vodna skupnost, ter o načinu in pogojih izkoriščanja vode iz umet- 
nih vodnih tokov oziroma umetnih objektov za zbiranje voda, ki so osnovna 
sredstva splošne vodne skupnosti; 

— izdajanju splošnih aktov o višini in načinu obračunavanja in plačevanja 
odškodnin za izkoriščanje melioracijskih in posebnih vodnogospodarskih ob- 
jektov in naprav; 

— odločanju o investicijskih vlaganjih za graditev vodnogospodarskih ob- 
jektov, in naprav; 

— odločanju o drugih zadevah, za katere je tako določeno v statutu splošne 
vodne skupnosti. 

32. člen 

Če se pri sprejemanju odločitev iz prejšnjega člena ne doseže soglasje med 
sklepom skupščine in sklepom delavskega sveta' splošne vodne skupnosti, odloči 
arbitražna komisija, v katero imenujeta skupščina in delavski svet vsak po dva 
člana. Predsednika arbitražne komisije imenuje republiški sekretar za urba- 
nizem. Odločitev arbitražne komisije je dokončna. 

33. člen 

Posebna vodna skupnost se lahko ustanovi za vzdrževanje, izkoriščanje in 
graditev določenih vodnogospodarskih objektov, kot so melioracijski objekti ah 
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sistemi, protierozijski objekti, ter objekti za preskrbo z vodo, za odvajanje 
odplak ali za prečiščevanje onesnaženih voda. 

Posebno vodno skupnost lahko ustanovi občinska skupščina, delovna orga- 
nizacija, ali skupina najmanj desetih občanov. 

Za ustanovitev posebne vodne skupnosti, ki jo ustanovijo občani, je potrebno 
poprejšnje soglasje občinske skupščine. 

Organi posebne vodne skupnosti so skupščina, delavski svet, upravni odbor 
in direktor. Glede njihove sestave in odločanja se primerno uporabljajo določbe 
31. in 32. člena tega zakona. Predsednika arbitražne komisije imenuje občinska 
skupščina ali organ, ki ga le-ta določi. 

34. člen 

S statutom in z drugimi splošnimi akti vodne skupnosti se urejajo načm in 
določajo pogoji, pod katerimi vodna skupnost opravlja vodnogospodarske sto- 
ritve, ter pogoji, pod katerimi se dovoljuje delovnim in drugim organizacijam, 
civilnim pravnim osebam in občanom izkoriščanje vodnih tokov in vodnogospo- 
darskih objektov, ki so osnovna sredstva vodne skupnosti. 

Vodna skupnost ne more prepovedati izkoriščanja vode za namene iz 41. 
člena temeljnega zakona o vodah, če takšno izkoriščanje ne ovira normalne 
uporabe voidnega objekta oziroma naprave, razen če bi bilo izkoriščanje vode 
nevarno za tistega, ki jo izkorišča. 

Vodna skupnost je dolžna omogočiti zainteresiranim organizacijam in ob- 
čanom vpogled v splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja iz prvega odstavka 
tega člena, preden jih sprejme, obravnavati njihove pripombe in o njih zavzeti 
svoja stališča. Sprejeti splošni akti morajo biti objavljeni tako>, kakor določa 
statut vodne skupnosti. 

35. člen 

Ce ni s pogodbo drugače določeno, lahko vodnogospodarska organizacija 
posameznim uporabnikom vode začasno omeji ah odreče uporabo vode iz njenih 
umetnih vodnih tokov oziroma umetnih zbiralnikov: 

1. če v njih ni dovolj vode za zadovoljevanje vseh potreb; 
2. če nastane večja okvara na posameznih objektih in napravah; 
3. če jih je treba obnoviti; 
4. oe uporabnik več kot šest mesecev ne izpolnjuje svojih obveznosti. 
Vodnogospodarska organizacija je dolžna opozoriti uporabnike, brž ko opazi, 

da bo potrebna omejitev in ustavitev uporabe vode. 

36. člen 

Za osnovna sredstva vodnogospodarske organizacije se štejejo' tudi posa- 
mezni deli naravnih vodnih tokov, ki so funkcionalno vključeni v hidromelio- 
racijski sistem ali so z regulacijo in z drugimi posegi izgubili značaj naravnega 
vodnega toka, ali če se je s temi deli znižala talna voda oziroma omogočilo 
odvajanje odvečne vode z določenega zemljiškega kompleksa. 

Republiški upravni organ za vodno gospodarstvo ugotovi na predlog vodno- 
gospodarske organizacije za vsak primer posebej, ali so izpolnjeni pogoji, da se 
posamezni deli vodnega toka štejejo za osnovna sredstva vodne skupnosti. 
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X. Odškodnina za uporabo melioracijskih in posebnih vodnogospodarskih 
objektov in naprav 

37. člen 

Odškodnina za uporabo melioracijskih in posebnih vodnogospodarskih ob- 
jektov in naprav, ki so osnovna sredstva vodnogospodarske organizacije, je 
dohodek vodnogospodarske organizacije. 

38. člen 

Za melioracijsko območje, kjer je osuševanje uporabnikom in lastnikom 
zemljišč v neposredno ali posredno korist po prvem odstavku 88. člena temelj- 
nega zakona o vodah, se štejejo zemljišča, ki jih objekti in naprave za osuše^ 
vanje neposredno varujejo pred odvečno vodo, ter zemljišča, katera ti objekti 
sicer neposredno ne varujejo, pač pa omogočajo s teh zemljišč hitrejši in ustrez- 
nejši odtok površinskih in podzemskih voda ali znižanje talne vode. 

Meje melioracijskega območja iz prejšnjega odstavka določi na predlog 
vodnogospodarske organizacije občinska skupščina oziroma jih sporazumno do- 
ločijo občinske skupščine občin, čez katere se razteza melioracijsko območje. 

39. člen 

Odškodnina, ki se določi uporabniku melioracijskih objektov in naprav, 
mona biti sorazmerna s stroški, ki jih ima vodnogospodarska organizacija 
z objekti oziroma napravami, oziroma sorazmerna s koristjo, ki jo imajo od 
njih uporabniki. 

Odškodnino^ plačujejo uporabniki objektov in lastniki zemljišč v sorazmerju 
s površino kmetijskega zemljišča, ki ga obdelujejo, in glede na katastrsko klasi- 
fikacijo zemljišč na melioracijskem območju, ki se na novo opravi, ko se melio- 
racijski obj'ekti začnejo uporabljati. 

XI. Vodni sklad 

40. člen 

Vodni sklad SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad), ki je bil ustanov- 
ljen z zakonom o vodnem skladu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39-311/63 
in št. 8-63/65), nadaljuje delo po določbah tega zakona. 

41. čle n 
Sklad je pravna oseba. 
Naloga sklada je financiranje vzdrževanja, rekonstrukcij in graditev var- 

stvenih objektov in naprav. 
Sklad lahko financira tudi graditev in rekonstrukcijo melioracijskih in po- 

sebnih vodnogospodarskih objektov in naprav. 

42. člen 

Sklad ima. statut. Organizacija in način upravljanja sklada se določita s sta- 
tutom sklada. Statut sklada potrdi Skupščina SR Slovenije. 
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43. člen 
Sredstva sklada so: 
1. vodni prispevek; 
2. sredstva iz republiškega proračuna; 
3. obresti in anuitete od danih kreditov; 
4. krediti, ki jih najame sklad, in. drugi dohodki. 

44. člen 

Sredstva sklada se uporabljajo v skladu s srednjeročnim programom in let- 
nim finančnim načrtom, in sicer: 

1. za redno in investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcijo' in graditev objek- 
tov in naprav za varstvo^ pred, poplavami, za regulacije rek s pritoki, za graditev 
akumulacij za izboljšanje režima voda, za urejanje hudournikov in za varstvi 
zemljišč pred erozijo; 

2. za izdelavo vodnogospodarskih osnov; 
3. za rekonstrukcijo in graditev melioracijskih in posebnih vodnogospo- 

darskih objektov in naprav, za katere se to določi s posebnim republiškim 
zakotnom; 

4. za študijska in raziskovalna dela s področja vodnega gospodarstva ter za 
izdelavo investicijskih programov in investicijske tehnične dokumentacije za 
objekte in naprave, ki se financirajo adi sofinancirajo' iz sredstev sklada; 

5. za upravne stroške sklada., za vodenje katastra voda, vodnogospodarskih 
objektov in naprav ter za vodenje vodne knjige. 

45. člen 

Za smotrno razporeditev del in sredstev ima sklad srednjeročni program in 
letni finančni načrt. 

Srednjeročni program in letni finančni načrt sprejme upravni odbor sklada, 
potrdi pa ju Skupščina SR Slovenije. 

46. člen 

Sklad ima rezervo, ki znaša najmanj 5 % od sredstev sklada, oblikovanih v 
poprečju zadnjih treh let. 

V rezervo sklada se razporeja vsako leto najmanj 1 °/o od skupnega do- 
hodka sklada. 

Obveznost vlaganja v rezervo sklada preneha, ko sredstva rezerve dosežejo 
višino, določeno v prvem odstavku tega člena. Če se rezerva med letom zniža 
pod to višino, jo je treba v prihodnjem, obdobju dopolniti. 

Sredstva rezerve se lahko uporabljajo samo v primeru, če druga sredstva 
sklada ne zadostujejo' za pokritje obveznosti sklada. 

47. člen 

Sredstva sklada se dajejo organizacijam, ki opravljajo naloge po 44. členu 
tega zakona, brez povračila ah kot kredit. Sredstva se lahko dajejo* tudi s po- 
gojem, da občine ah delovne organizacije sodelujejo pri financiranju. 
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•48. člen 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ga imenuje Skupščina SR Slovenije. 
Upravni odbor sestavljajo predsednik in deset članov. Mandat članov upravnega 
odbora traja štiri leta. Vsaki dve leti se menja polovica članov upravnega 
odbora. 

Upravni odbor sklada opravlja zlasti tele zadeve: 
1. sprejema statut sklada; 
2. sprejema srednjeročni program in letni finančni načrt sklada; 
3. odloča o dajanju sredstev iz sklada v okviru finančnega načrta; 
4. odloča o uporabi sredstev obvezne rezerve sklada; 
5. najema kredite; 
6. sprejema zaključni račun sklada in ga predloži Skupščini SR Slovenije v 

soglasje; 
7. spremlja opravljanje del, za katera so dana sredstva sklada, in nadzoruje 

uporabo sredstev; 
8. opravlja druge zadeve v zvezi z upravljanjem sklada. 

XII. Vodna knjiga ter kataster voda in vodnogospodarskih 
objektov in naprav 

49. člen 

Vodno knjigo ter kataster voda in vodnogospodarskih objektov in naprav 
vodi republiški upravni organ za vodno gospodarstvo. 

XIII. Vodnogospodarska inšpekcija 

50. člen 

Vodnogospodarsko' inšpekcijo opravljajo organi občinske vodnogospodarske 
inšpekcije ter Republiški vodnogospodarski inšpektorat. 

Za dve ali več občin, ki imajo podobne naravne in hidrografske razmere, se 
lahko po sporazumu med prizadetimi občinskimi skupščinami ustanovi skupna 
vodnogospodarska inšpekcija. 

51. člen 

Občinska vodnogospodarska inšpekcija opravlja samostojno in brez poseb- 
nega pooblastila neposredno nadzorstvo nad tem, ali se delovne in druge orga- 
nizacije ter občani ravnajo po določbah temeljnega zakona o vodah, po določ- 
bah tega zakona in po predpisih, izdanih na njuni podlagi, ter izdaja odločbe 
in odreja druge ukrepe, ki jih določajo ti predpisi. 

52. člen 

Občinsko vodnogospodarsko inšpekcijo vodi občinski vodnogospodarski 
inšpektor. 

Občinskega vodnogospodarskega inšpektorja imenuje in razrešuje občinska 
skupščina. 
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53. člen 

Republiški vodnogospodarski inšpektorat: 
1. daje občinskim vodnogospodarskim inšpekcijam obvezna navodila in nad- 

zoruje njihovo delo; 
2. lahko naroči organu občinske vodnogospodarske inšpekcije, da opravi 

določeno dejanje, ki spada v pristojnost občinske vodnogospodarske inšpekcije; 
3. opravlja posamezna dejanja iz pristojnosti občinske vodnogospodarske 

inšpekcije v tehle primerih: 
— če je treba zaradi neposredne nevarnosti za življenje, zdravje in varnost 

ljudi in premoženja izdati takojšnji inšpekcijski ukrep; 
— če občinski vodnogospodarski inšpektor na njegovo zahtevo ne opravi 

inšpekcijskega dejanja ah ga ne opravi v določenem roku; 
— če občinska skupščina ni ustanovila, občinske vodnogospodarske in- 

špekcije; 
4. odloča o pritožbah zoper odločbe občinske vodnogospodarske inšpekcije, 

razen v primerih iz prejšnje točke. 

54. člen 

Republiški vodnogospodarski inšpektorat je v sestavi Republiškega sekre- 
tariata za urbanizem. 

Republiški vodnogospodarski inšpektorat vodi glavni vodnogospodarski in- 
špektor; imenuje in razrešuje ga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na predlog 
republiškega sekretarja za urbanizem. 

XIV. Kazenske določbe 

55. člen 

Z denarno kaznijo do 10 000 novih dinarjev se kaznuje za prekršek delovna 
ah druga organizacija ah druga pravna oseba: 

1. če redno ne čisti struge, ne odstranjuje neprimerne zarasti in naplav- 
ljenih predmetov ter ne goji na bregovih manjših potokov in jarkov primerne 
zarasti (13. člen tega zakona); 

2. če v nasprotju s prepovedjo, omejitvijo ah načinom, ki ga določi občinska 
skupščina, izkorišča zemljišče, ki je izpostavljeno preplavljanju (14. člen tega 
zakona); 

3. če pase živino na nasipih za obrambo pred poplavami ah na bregovih 
vodnih tokov ah če po njih vozi z vprežnim ah motornim vozilom v nasprotju 
z določbami 15. člena tega zakona; 

4. če v strugah ter na bregovih in obalah površinskih voda opravlja dela 
iz 16. člena tega zakona; 

5. če odvzema ah pridobiva prod ah drug material iz površinskih voda 
v nasprotju s, 17. členom tega zakona; 

6. če ravna v nasprotju z določbami 23. člena tega zakona; 
7. če pri gradnji skladišč in cevovodov za nafto in njene derivate in podobno 

ne ukrene potrebno, da se onemogoči odtok v talno vodo (24. člen tega zakona); 
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8. če v varstvenem območju javnih naprav za zajemanje pitne vode in za 
preskrbo z njo ravna v nasprotju z odlokom občinske skupščine iz 25. člena 
tega zakona. 

Z denarno kaznijo do 500 novih dinarjev se kaznuje za prekršek iz prejš- 
njega odstavka tudi odgovorna oseba delovne ali druge organizacije ali druge 
pravne osebe. 

56. člen 

Z denarno kaznijo do 500 novih dinarjev se kaznuje za prekršek občan, 
ki stori kakšno dejanje iz prvega odstavka prejšnjega člena. 

XV. Prehodne in končne določbe 

57. člen 

Vodne skupnosti in druge vodnogospodarske organizacije morajo' svojo or- 
ganizacijo in poslovanje prilagoditi določbam tega zakona v šestih mesecih po 
uveljavitvi zakona. 

Prilagoditev organizacije in poslovanja podjetja za urejanje hudournikov 
se opravi po predpisih, ki jih izda Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

58. člen 

V splošne vodne skupnosti po- 28. členu tega zakona se presnujejo tele ob- 
stoječe vodne skupnosti: 

— vodna skupnost Drava-Mura v Mariboru — za vodnoi območje reke 
Drave; 

— vodna skupnost Gorenjske v Kranju — za del vodnega območja reke 
Save od izvira do smledniškega mostu v Medvodah; 

— vodna skupnost Ljubljanica-Sava v Ljubljani — za del vodnega območja 
reke Save od smledniškega mostu do izliva Sopote v Radečah; 

— vodna skupnost Dolenjske v Novem mestu — za del vodnega območja 
reke Save od izliva Sopote do republiške meje; 

—• vodna skupnost Savinja v Celju — za del vodnega območja reke Save 
od izvira Savinje do njenega izliva; 

— vodna skupnost Soča v Novi Gorici — za del vodnega območja reke 
Soče in obalnega morja s pritoki od izvira Soče do državne meje; 

— vodna,skupnost Primorske v Kopru — za preostali del vodnega območja 
reke Soče in obalnega morja s pritoki. 

Direktorja splošne vodne skupnosti imenuje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije na predlog vodne skupnosti. 

59. člen 

Izvršni sivet Skupščine SR Slovenije določi s svojim predpisom, na katerih 
sedanjih industrijskih in rudarskih objektih, ki so bili zgrajeni do 8. aprila 
1965, je treba zgraditi naprave za prečiščevanje onesnaženih voda. 
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60. člen 

Delovne in druge organizacije, družbene pravne osebe, civilne pravne osebe 
in občani, ki so zgradili vodnogospodarski objekt ali napravo pred uveljavitvijo 
tega zakona, so dolžni v šestih mesecih priglasiti vodnogospodarski objekt ali 
napravo vodnogospodarskemu organu, pristojnemu za izdajo vodnogospodar- 
skega dovoljenja. 

61. člen 

Republiški sekretar za urbanizem izda: 
— navodilo za izdelavo vodnogospodarskih osnov; 
— odredbo o investicijski tehnični dokumentaciji, ki jo mora investitor 

predložiti z zahtevo za vodnogospodarsko soglasje in vodnogospodarsko' dovo- 
ljenje, ter o tem, kaj mora vsebovati odločba o vodnogospodarskem soglasju 
oziroma vodnogospodarskem dovoljenju; 

—• pravilnik, za sestavo obratnih poslovnikov in obratnih dnevnikov čistilnih 
naprav; 

— odredbo o tem, katere podatke mora vsebovati priglasitev zgrajenih 
vodnogospodarskih objektov in naprav. 

62. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
1. zakon o varstvu voda (Uradni list LRS, št. 39-230/60); 
2. uredba o ukrepih za varstvo kakovosti dela (Uradni list LRS, št. 5-14/59); 
3. pravilnik o obliki in vsebini katastra kakovosti voda (Uradni list LRS, 

št. 33-176/59); 
4. pravilnik o obliki in vsebini obratnih poslovnikov in o vodstvu obratnih 

dnevnikov za čistilne naprave za. čiščenje odplak (Uradni list LRS, št. 33-177/59); 
5. zakon o vodnem skladu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39-311/63 in 

št. 8-63/65). 
63. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRŠ«. 
Določbe tega zakona o odškodnini vodnogospodarskim organizacijam se upo- 

rabljajo od 1. januarja 1966. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Splošno 

S temeljnim zakonom O' vodah (Uradni list SFRJ, št. 13/65) se načelno enotno 
pravno ureja, režim voda v Jugoslaviji. Pred sprejetjem zveznega zakona so 
imele vse republike sivoje zakone o vodah, ki so se opirali na prejšnjo predvojno 
zakonodaj o. Predlog republiškega zakona o vodah nadrobneje ureja načela iz 
temeljnega zakona o vodah, upoštevajoč naravne hidrografske, konfigurativne, 
urbanistične, gospodarske in druge posebnosti SR Slovenije. 

V naslednjem so navedeni nekateri podatki o vodah in o vodnogospodarskih 
organizacijah za teritorij SR Slovenije, iz katerih izhaja pomen predlagane 
pravne ureditve: 
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Vodotokov dolžine nad 10 km je skupno 1427 km. Površine, izpostavljene 
vodnim poplavam, obsegajo 63 000 ha. Povprečna škoda, ki jo našemu gospo- 
darstvu povzročajo poplave, znaša letm> okrog 35 000 000 N din. 

Od Slovenije, ki meri 2 025 000 ha, pride na širša hudourniška območja 
237 000 ha, na ožja hudourniška območja s pospešeno dolinsko erozijo pa 
20 400 ha. Registriranih je 366 aktivnih hudournikov. 

Vrednost vseh obstoječih hudourniških in regulacijskih objektov znaša 
720 000 000 N din. 

Melioracijskih površin je v Sloveniji 188 000 ha. Osuševanje je potrebno na 
110 000 ha, namakanje pa na 86 000 ha. Delno melioriranih površin je v Sloveniji 
okrog 40 000 ha. 

Komunalnih vodovodov je okoli 1500 s skupno kapaciteto 8,2 m3/sek. Tako 
je oskrbljenih z vodo iz vodovodov 750 000 oseb. Vodnjake uporablja 500 000 
oseb, deževnico nabira v kapnicah 200 000 oseb, izvire, potoke in reke pa upo- 
rablja preostalih 200 000 oseb. 

Slovenija ima okoli 1 600 000 prebivalcev. Onesnaženje vodotokov v Slo- 
veniji pa je tolikšno, kakor da bi bilo v Sloveniji 7 300 000 prebivalcev. 

2. Osnovna določila temeljnega zakona 

Dopolnilni pomen republiškega zakona ima za nasledek, da sam zase ni 
celota, temveč sestavlja celoto skupaj s temeljnim zakonom o vodah, ki ima tele 
temeljne določbe (v zgoščenem prikazu): 

Vode so družbena lastnina in dobrina splošnega pomena ter se rabijo za 
zadovoljevanje splošnih in posamičnih potreb. Za rabo, izkoriščanje in varstvo 
voda ter za obrambo pred vodami veljajo določbe temeljnega zakona. 

Dovoljenje za zgraditev vodnogospodarskih objektov in naprav ter za zgra- 
ditev objektov in naprav, ki lahko povzročijo začasno, občasno ali trajno spre- 
membo v naravnem ali umetno vzpostavljenem vodnem režimu, se sme dati 
samo, če je zanjo naprej dano vodnogospodarsko soglasje. 

Za rabo in izkoriščanje vode v gospodarske, komunalne in druge posebne 
namene je potrebno vodnogospodarsko dovoljenje, ki se izdaja v skladu z vodno- 
gospodarsko osnovo. 

Za varstvo pred škodljivim delovanjem vode, za rabo in izkoriščanje vode 
ter za varstvo vode se gradijo vodnogospodarski objekti in naprave: varstveni 
objekti, melioracijski objekti in posebni vodnogospodarski objekti (za uporabo 
vode, za čiščenje vode in podobno). 

Družbeno-politične skupnosti skrbijo za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gra- 
ditev varstvenih objektov in naprav, za melioracijske in posebne vodnogospo- 
darske objekte pa samo tedaj, če je z zakonom oziroma z odlokom tako pred- 
pisano. Neposredno vzdrževanje takih objektov sodi v dejavnost vodnogospo- 
darskih in drugih organizacij in samih občanov. 

Vodnogospodarske organizacije se lahko ustanavljajo kot vodnogospodarska 
podjetja, vodne skupnosti, vodne zadruge in druge podobne delovne organizacije. 

Dejavnost, ki jo opravljajo vodnogospodarske organizacije, se šteje za dejav- 
nost posebnega družbenega pomena. Zato sodelujejo pri upravljanju v dolo- 
čenih zadevah predstavniki družbene skupnosti. 

Finančna sredstva za graditev, vzdrževanje in rekonstrukcijo vodnogospo- 
darskih objektov in naprav S2 zagotavljajo iz več virov glede na namen oziroma. 

30» 
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vrsto objekta. Viri sredstev so: dohodki družbenopolitičnih skupnosti, sredstva 
ki jih zainteresirane organizacije izločajo iz svojih sredstev, s katerimi prosto ' 
razpolagajo', vodni prispevek kot dohodek republiškega vodnega sklada, odškod- 
nine vodnim skupnostim, krediti, dotacije in drugo. 

Vodni prispevek se plačuje za uporabo in izkoriščanje vode ter za izpuščanje 
onesnažene vode. Višino vodnega prispevka predpiše republika pred začetkom 
leta in je dohodek republiškega vodnega sklada. 

Vodnogospodarsko' inšpekcijo opravljajo republiški organi vo'dnogospodarske 
inšpekcije, če z zakonom republike ni predpisano drugače. Pooblastila vodno- 
gospodarskega inšpektorja so določena z zveznim zakonom. 

Končno določa temeljni zakon kazenske sankcije za gospodarske prestopke 
in prekrške, ki jih storijo' delovne in druge organizacije, in sicer denarne kazni 
do 10 000 000 S din oziroma do 200 000 S din, če jih napravijo posamezniki. 

Da bi bila predstava o- razmerju med temeljnim zakonom in predlogom 
republiškega zakona o vodah bolj jasna, so v naslednjem navedene tiste določbe 
temeljnega zakona, ki usmerjajo oziroma pooblaščajo republiko, da s svojim 
zakonom uredi določena vprašanja (v oklepajih je najprej naveden ustrezni člen 
temeljnega zakona, nato pa ustrezni člen predloga republiškega zakona): 

— določitev vodnih območij (29. člen — 2. člen); 
— določitev postopka za sprejemanje vodnogospodarske osnove (32. člen — 

. 3. in 4. člen); 
— razmejitev pristojnosti med republiko in občino za izdajo vodnogospo- 

darskega soglasja (37. člen — 5. člen); 
— določitev roka, ko preneha veljati vodnogospodarsko soglasje (38. člen — 

7. člen); 
— pooblastilo občini, v katerih primerih izdaja vodnogospodarska dovo- 

ljenja (45. člen — 8. člen); 
— rok, ko preneha pridobljena pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja, 

če se ne izvršuje brez upravičenega razloga (48. člen — 10. člen); 
— določitev pogojev za rabo in izkoriščanje voda brez vodnogospodarskega 

dovoljenja (41. člen — 11. člen); 
— predpisovanje posebnih pogojev za določanje območij, za katera se lahko 

ustanovi vodnogospodarska organizacija, in določitev, kdo jo lahko ustanovi za 
posamezno območje (19. člen — 29., 57. in 58. člen); 

— zunanje sodelovanje pri upravljanju v določenih zadevah posebnega 
družbenega pomena v vodnogospodarski organizaciji (18. člen — 30. do 32. člen); 

— določitev primerov, v katerih sme vodnogospodarska organizacija omejiti 
ali odreči uporabo vode iz svojih vodnih tokov ah iz objektov za zbiranje vode 
{83. člen — 35. člen); 

— določitev, da se za osnovna sredstva vodnogospodarske organizacije lahko 
štejejo tudi posamezni deli naravnih vodnih tokov (80. člen — 36. člen); 

določanje območja, ki se šteje za melioracijsko (88. člen — 38. člen); 
— organizacija in upravljanje republiškega vodnega sklada (77. člen — 40. 

do 42. člen in 45, do 48. člen); 
— pravice in obveznosti republike glede financiranja vzdrževanja, rekon- 

strukcije in graditve vodnogospodarskih objektov in naprav, ki se prenašajo na 
vodni sklad (77. člen — 43. in 44. člen); 
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— organizacija vodnogospodarske inšpekcije (103. člen — 50. do 54. člen); 
— predpisovanje odškodnin in pogojev za ugotavljanje odškodnin za upo- 

rabnike melioracijskih in posebnih vodnogospodarskih objektov in naprav (95. 
člen — 31. in 39. člen). 

) 
3. Določila predloga republiškega zakona 

a) Splošno 

Ker ima republiški zakon samo dopolnilni pomen, ureja predvsem: 
— tisto, kar naj se po temeljnem zakonu uredi z republiškim zakonom 

(glej pregled ustreznih določb v 2. razdelku te obrazložitve); 
— tisto, česar temeljni zakon ne ureja, problematika dejanskega stanja pa, 

je tako pereča, da nujno terja rešitev tudi v pravnem smislu. Pri tem je pred- 
vsem mišljeno varstvo pred poplavami, erozijo in hudourniki ter varstvo voda 
(varstvo kvalitete voda) in kar je zvezano tudi z materialno odgovornostjo 
(posebne kazenske določbe). 

Izvajanje regulacij, urejanje hudournikov in graditev objektov in naprav 
za varstvoi pred erozijo in plazovi je samo del preventivnega varstva (dražji, 
del). Toda tudi široko preventivno varstvo (vzdrževanje objektov, čiščenje strug, 
gospodarjenje z obrežnimi zemljišči, zavarovanje varstvenih nasipov, bregov 
in strug, dalje, osnovno zavarovanje površin, ki jih ogrožajo erozija, hudourniki 
in plazovi, tetr druga dela), ki je mnogo cenejše, je treba bolj dosledno izvajati 
kot do sedaj. Da se to zagotovi, je treba predpisati tudi ustrezne sankcije. Isto 
velja tudi za varstvo vode (varstvo kvalitete1 površinske in talne vode). 

b) Vodna območja in vodnogospodarska osnova 

Da se zagotovi enoten režim voda, je temeljni zakon o vodah predpisal, naj 
republike določijo vodna območja. 

Vodno območje obsega eno ah več porečij ali le del porečja, tako da tvori 
naravno in hidrografsko celoto. Izvajanje finančne politike (sredstva za vzdr- 
ževanje, investicije itd.) je popolnoma neodvisno od določitve vodnih območij. 

Predlog zakona določa vodna območja, ki ustrezajo naravnim hidrografskim 
razmeram ne glede na teritorij občim. Vodna območja so v določeni zvezi z usta- 
novitvijo in z dejavnostjo1 vodnogospodarskih organizacij, vendar so po predlogu 
zakona glede na hidrografske razmere bolj zaokrožena. Meje vodnih območij naj 
bi določil Izvršni svet s posebnim predpisom. 

Vodnogospodarska osnova je dolgoročen načrt za vzdrževanje in razvoj vod- 
nega režima na enem ali več vodnih območij ah na delu vodnega območja. 
Vodnogospodarska osnova prikazuje zlasti obstoječe stanje vodnega režima in 
vodnogospodarskih objektov in naprav ter določa glavne elemente in pogoje 
vodnega režima, s katerim se za določen čas zagotavljajo najugodnejše in najbolj 
smotrne tehnične in ekonomske rešitve za zavarovanje pred škodljivim delo- 
vanjem voda, za varstvo voda ter za izkoriščanje in rabo voda. 

Predlog zakona nadrobneje ureja sprejemanje vodnogospodarske osnove v 
prvi vrsti z vidika, da zagotovi kar najširše sodelovanje javnosti in možnost 
vpliva vseh zainteresiranih na izdelavo vodnogospodarske osnove in na rešitev, 
ki jih ta predvideva. 
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c) Vodnogospodarsko soglasje in vodnogospodarsko dovoljenje 

Dovoljenje za zgraditev vodnogospodarskih objektov in naprav ter za zgra- 
ditev objektov in naprav, ki lahko povzročijo začasno, občasno ali trajno spre- 
membo v naravnem ali umetno vzpostavljenem vodnem režimu, se sme dati 
samo, če je za graditev poprej dano vodnogospodarsko soglasje. V vodnogospo- 
darskem soglasju, ki mora biti v skladu z vodnogospodarsko osnovo (če ta še ni 
izdelana, pa z obstoječo dokumentacijo), se določijo pogoji, pod katerimi se dovo- 
ljuje graditev objekta oziroma naprave. 

Da bi bil zavarovan vodni režim in zadovoljene splošne potrebe, ki jih 
določa vodnogospodarska osnova, je potrebno za rabo in izkoriščanje vode v 
naravnih vodnih tokovih in v naravnih zbiralnikih vodnogospodarsko dovo- 
ljenje. V vodnogospodarskem dovoljenju se določijo namen, način in pogoji za 
rabo oziroma za izkoriščanje vode. 

Predlog zakona razmejuje pristojnost za izdanje teh dveh upavnih aktov 
med republiškim in občinskim vodnogospodarskim organom. Občinski organi so 
pristojni za izdajanje vodnogospodarskih soglasij in vodnogospodarskih dovoljenj 
predvsem za graditev takih objektov in naprav, ki ne morejo povzročiti znat- 
nejših sprememb v režimu vode. V vseh drugih primerih je za izdajo teh aktov 
pristojen republiški vodnogospodarski organ. To je v skladu s temeljnim za- 
konom o vodah in z načeli enotnosti režima vode, je pa tudi v skladu s kadrov- 
skimi možnostmi glede na veliko pomanjkanje hidrotehničnih kadrov. Za repu- 
bliški organ bo opravil vse poprejšnje strokovne priprave za izdajo soglasja 
oziroma dovoljenja Zavod za vodno gospodarstvo SR Slovenije, za občine pa 
.splošne vodne skupnosti. 

č) Preventivno varstvo pred poplavami, hudourniki in plazovi 

Spričo pomembnosti preventivnih ukrepov za varstvo pred poplavami določa 
predlog zakona omejitve ali prepovedi v zvezi z uporabo in izkoriščanjem voda 
ter nalaga lastnikom, uporabnikom in drugim določene obveznosti predvsem 
glede rednega vzdrževanja vodotokov in vodnogospodarskih objektov. 

Določbe temeljnega zakona o varstvu pred erozijo, hudourniki in plazovi 
so v predlogu zakona razširjene in prilagojene hidrografskim, konfigurativnim 
in drugim razmeram v Sloveniji. Omenjeno varstvo povezuje tudi potrebne 
biološke in tehnične varstvene ukrepe, zato se po predlogu zakona pooblašča 
Izvršni svet, da izda ustrezne predpise za varstvo površin in objektov pred ero- 
zijo, hudourniki in plazovi. Pri tem je treba upoštevati tudi okoliščino, da še 
nimamo dovolj izkušenj za učinkovito varstvo na tem področju in da bo treba 
sedanje pomanjkljive določbe z uredbo Izvršnega sveta prilagoditi stvarnim 
potrebam. To bo vsekakor lažje, kakor spreminjati republiški zakon. 

Predlog zakona upošteva določene specifičnosti, ki nastopajo na posameznih 
delih vodnih območij pri reševanju te problematike, zato daje določena poobla- 
stila občinskim skupščinam. 

d) Obramba pred poplavami 

Čeprav gre pri tem za izredno pomembno vprašanje zaradi škode, ki jo 
poplave vsako leto povzročajo naši republiki, predlog zakona tega vprašanja ne 
rešuje, ker bo predložen Skupščini SR Slovenije poseben zakon o varstvu pred 
elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami, ki bo v celoti uredil to področje. 
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e) Varstvo voda 

Glede na daljnasežiioisit ukrepov v zvezi z varstvom voda in glede na vpliv 
onesnaženja voda, ki zajema vedno širše območje in, dosega čedalje višjo stopnjo-, 
so za ukrepe v zvezi z varstvom voda pristojni predvsem republiški upravni 
organi, ki imajo možnosti, da prepovedo izpuščanje onesnaženih voda oziroma 
izdajo ustrezne ukrepe za varstvo talne vode. 

Predlog zakona nadrobneje ureja varstvo kvalitete površinske in talne 
vode, varstvo izvirov pitne vode in način poslovanja s čistilnimi napravami. 

f) Vodni prispevek 

Do sedaj :so bile zavezanci vodnega prispevka le rudarske in industrijske 
delovne organizacije. Druge organizacije so kot člani vodne skupnosti plačevale 
odškodnino za, uporabljeno vodo vodni skupnosti. S temeljnim zakonom se krog 
zavezancev vodnega prispevka razširi na vse organizacije, ki izkoriščajo ali 
uporabljajo oziroma onesnažujejo vodo. Sredstva, ki se zberejo iz vodnega pri- 
spevka, so dohodek republiškega vodnega sklada. 

Predlog zakona daje le okvire za določanje vodnega prispevka, višino vod- 
nega prispevka pa določi Skupščina SR Slovenije s posebnim zakonom. 

g) Vodnogospodarske organizacije 

Po predlogu zakona naj bi sestavljale organizacijsko jedro vodnega gospo- 
darstva obstoječe vodne skupnosti glede na to, da so zlasti v zadnjih letih 
potrdile, da, so sposobne za naloge, ki jih določa temeljni zakon, o vodah. Predlog 
zakona upošteva teritorialno zaokroženost splošnih vodnih skupnosti, izkušenost 
kadrov glede na, specifičnost posameznih vodnih območij oziroma delov območij, 
stanje tehnične opreme in drugih osnovnih sredstev, pa tudi želje občinskih 
skupščin ter stalne konference vodnih skupnosti. Nadalje se upošteva to, da je 
mogoče pri sedanji osnovni organizacijski mreži zadovoljivo aktivirati lokalna 
sredstva bodisi za soudeležbo pri sredstvih vodnega sklada ali za graditev po- 
sebnih vodnogospodarskih objektov in naprav. 

Po predlogu zakona vodnogospodarske objekte in naprave vzdržujejo, re- 
konstruirajo' in gradijo splošne in posebne vodne skupnosti ter vodnogospodarska 
podjetja. 

Splošne vodne skupnosti se ustanovijo za določeno območje z osnovno na- 
logo1, da vzdržujejo, rekonstruirajo in, gradijo varstvene objekte in naprave. 
Njihova dejavnost je posebnega družbenega pomena. Poleg omenjene osnovne 
naloge pa lahko* opravljajo' tudi druge vodnogospodarske naloge, ki jih določa 
temeljni zakon. 

Posebne vodne skupnosti se lahko ustanovijo za realizacijo določene naloge, 
to je, za zgraditev določenega vodnogospodarskega objekta, ali naprave (od 
zbiranja sredstev do graditve oziroma oddaje del in do vzdrževanja). 

Splošno vodno skupnost ustanovi Skupščina SR Slovenije. Glede na to, da 
republika razporeja sredstva, za varstvene objekte in naprave in da vodi dolo- 
čeno politiko vodnega gospodarstva, je nujno, da osnovno mrežo vodnogospo- 
darskih organizacij poslavlja republika. 

Urejanje hudournikov kot dejavnost posebnega družbenega pomena v orga- 
nizacijskem smislu doslej zakonsko ni bila urejena. Specifičnosti v naši republiki 
pa nujno terjajo, da se tudi to področje varstva začenja sistematične je urejevati, 
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predvsem pa naj dobi značaj javne službe. Dosedanje delo podjetja za urejanje 
hudournikov temelji izrazito na podjetniški bazi: naročilo — pogodba. Tega 
problema ni mogoče le delno reševati pri posameznih vodnih skupnostih, temveč 
ga je treba organizacijsko enotno urediti za celo republiko. To je želja tudi 
tistega gospodarstva, ki je neposredno povezano s to problematiko, predvsem 
pa gozdarstva. 

S posebnim predpisom naj bi Izvršni svet določil organizacijo in dejavnost 
sedanjega podjetja za urejanje hudournikov, da bo tudi to področje dobilo zna- 
čaj dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

Čeprav predvideva predlog zakona več organizacijskih oblik vodnogospo- 
darskih organizacij, v praksi ne bodo potrebni večji reorganizacijski posegi, 
ki bi ogrožali normalno poslovanje v vodnem gospodarstvu. To je tudi ena 
izmed prednosti predlagane organizacije. 

Predlog zakona podrobneje navaja, katere zadeve so posebnega družbenega 
pomena, kjer je pri upravljanju potrebno sodelovanje predstavnikov zainteresi- 
ranih organizacij in občanov. Pri upravljanju v teh zadevah je predlagan dvo- 
domni sistem: skupščina (predstavniki organizacij in občanov) in delavski svet 
(člani delovne skupnosti). 

h) Odškodnine 

V skladu s temeljnim zakonom se dopolnjujejo določbe o odškodnini za 
uporabo melioracijskih in posebnih vodnogospodarskih objektov in naprav, ki 
so osnovna sredstva vodnogospodarskih organizacij. Odškodnine bodo odslej 
redni dohodki vodnogospodarskih organizacij za storitve, ki jih opravijo upo- 
rabnikom melioracijskih oziroma posebnih vodnogospodarskih objektov in 
naprav. 

i) Vodni sklad 

Določbe o organizaciji vodnega sklada v glavnem povzemajo dosedanjo za- 
konsko ureditev, ker je bil republiški zakon o vodnem skladu SR Slovenije že 
usklajen z ustavo. Nove so določbe o obvezni rezervi sklada ter o oblikovanju 
in uporabi te rezerve. 

Po predlogu zakona so sredstva sklada v prvi vrsti namenjena za redno in 
investicijsko vzdrževanje in za graditev varstvenih objektov in naprav (regu- 
lacije z akumulacijami — zadrževalniki, urejanje hudournikov in varstvo zem- 
ljišč pred erozijo); nadalje, za izdelavo vodnogospodarskih osnov in za drugo 
širše študijsko in raziskovalno delo s področja vodnega gospodarstva. Sklad 
lahko tudi financira oziroma sofinancira graditev melioracijskih in posebnih 
vodnogospodarskih objektov in naprav, če je sprejet poseben zakon o graditvi 
takega objekta. 

Sredstva sklada se dajejo brez povračila ali kot kredit. Najdrobnejša dolo- 
čila o načinu financiranja oziroma sofinanciranja določi sklad v statutu in v 
srednjeročnem programu. 

j) Vodnogospodarska inšpekcija 

Predlog zakona predvideva, da se ustanovi občinska vodnogospodarska in- 
špekcija (prvostopna) in republiška vodnogospodarska inšpekcija (drugostopna). 
Glede na materialne možnosti in spričo kadrovskih problemov pa bo verjetno 
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za določeno obdobje delovala samo republiška inšpekcija. Zato so le-tej dana 
pooblastila, da opravlja naloge občinske inšpekcije. 

k) Kazenske, prehodne in končne določbe 

Predvidene so dopolnilne kazenske določbe v skladu s prepovedmi, ki jih 
predpisuje predlog zakona. 

Pomembna je določba 58. člena predloga zakona, s katero se konkretizirajo 
načela o organizaciji vodnogospodarskih organizacij ter se razglaša SR Slove- 
nija za ustanovitelja sedmih splošnih vodnih skupnosti, ker so te organizacije 
glede na teritorialno zaokroženost širšega regionalnega pomena. 

V posebnem členu (61.) so združena vsa pooblastila, dana republiškemu 
sekretarju za urbanizem za izdajo potrebnih izvršilnih predpisov. 

4. Dosedanje obravnave 

Osnutek zakona je izdelala posebna komisija, sestavljena iz predstavnikov 
vodnih skupnosti, Zavoda za vodno gospodarstvo SRS in pristojnega republi- 
škega upravnega organa. Osnutek zakona je bil na široko obravnavan in so dah 
k njemu svoje pripombe in predloge republiški upravni organi, občinske skup- 
ščine, razna gospodarska združenja in vodne skupnosti. Pri izdelavi končnega 
predloga so bile upoštevane številne pripombe, ki so jih sporočile zainteresirane 
organizacije in organi. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
8. junija 1966 obravnavala predlog zakona o vodah, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da se s predlaganim zakonom 
urejajo posamezna vprašanja rabe, izkoriščanja in varstva vode ter obrambe 
pred vodami, katerih ureditev je temeljni zakon o vodah (Ur. 1. SFRJ, št. 13/65) 
izrecno prepustil republikam; poleg teh zakonski predlog regulira še nekatera 
druga vprašanja, ki jih zvezni zakon ni rešil, so pa za SR Slovenijo specifična 
(varstvo pred hudourniki in plazovi). V tej zvezi je bila komisija mnenja, da 
temeljni zakon o vodah po svojem konceptu ne ustreza funkciji temeljnega za- 
kona po novi ustavni ureditvi, marveč ima prej značaj popolnega zveznega za- 
kona. Ne omejuje se namreč na določitev sistema vodnega gospodarstva oziroma 
temeljnih odnosov na tem področju, temveč neposredno ureja njegovo vsebino, 
pri čemer republike posebej taksativno pooblašča za reguliranje posameznih 
vprašanj, kar je značilnost popolnega zveznega zakona. Posledica tega je, da 
ima republiški zakon v tem primeru lahko relativno ozko dopolnilno vlogo v 
razmerju do zveznega zakona in ne more v celoti izraziti potrebne samostojne 
in originarne zakonodajne funkcije republike na področju vodnega gospodarstva. 

Komisija je nadalje ugotovila, da predlagani zakon ne rešuje vprašanj 
v zvezi z obrambo pred poplavami, ki so za našo republiko zelo pomembna in 
po svojem značaju pravzaprav predstavljajo sestavni del zakona o vodah. Pred- 
stavnik Izvršnega sveta je v tej zvezi pojasnil, da bo konkretna in izčrpna ure- 
ditev te problematike vključena v poseben republiški zakon o varstvu pred 
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elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami, ki se že pripravlja. Po navedenem 
pojasnilu komisija k taki rešitvi navedenih vprašanj ni imela načelnih pripomb. 

V podrobni obravnavi zakonskega predloga so bile dane naslednje pripombe 
oziroma predlogi za spremembe in dopolnitve: 

K 1. členu: V drugem odstavku se v tretji vrsti besede »je treba upoštevati« 
nadomestijo z besedama »se uporabljajo«; s tem v zvezi se v četrti vrsti istega 
odstavka beseda »predpise« spremeni tako, da se glasi: »predpisi«. 

Sprememba je predvsem terminološkega značaja. Določba v tej obliki, da 
je posamezne predpise treba upoštevati, ne ustreza utrjeni zakonski termino- 
logiji. Sicer pa se je po izjavi predlagatelja zakona želeloi reči, da se za graditev 
in rekonstrukcijo vodnogospodarskih objektov in naprav ter drugih objektov in 
naprav, ki lahko povzročijo spremembe v vodnem režimu, neposredno' upo- 
rabljajo' poleg splošnih predpisov o graditvi investicijskih objektov tudi predpisi, 
ki veljajo za rabo, izkoriščanje in varstvo voda ter z obrambo pred vodami. 

K 5. členu: Besedilo drugega odstavka se črta. 
Dodasta pa se nov drugi in tretji odstavek z naslednjim besedilom: 
»V drugih primerih je za izdajo vodnogospodarskega soglasja pristojen 

občinski upravni organ za vodno gospodarstvo. 
Zahtevi za izdajo vodnogospodarskega soglasja za gradbeni objekt ali na- 

pravo mora investitor priložiti investicijsko tehnično dokumentacijo.« 
V zvezi z besedilom prvotnega drugega odstavka 5. člena je bila komisija 

mnenja., da so objekti in naprave iz 5., 7. in 8. točke prvega odstavka takega 
značaja, da zanje v celoti velja režim, ki ga ureja določba 36. člena temeljnega 
zakona o vodah, po kateri je za zgraditev takih objektov in naprav potrebno 
poleg vodnogospodarskega soglasja tudi soglasje upravnega organa za sanitarno 
inšpekcijo, ne pa, samo njegovo »sodelovanje« v posameznih primerih. Zato je 
komisija predlagala, da se drugi odstavek črta. 

Po določbi drugega odstavka 37. člena, temeljnega zakona o vodah republika 
lahko določi z zakonom, da daje za posamezne objekte in naprave ali za posa- 
mezne vrste objektov in naprav vodnogospodarsko soglasje občinski upravni 
organ, ki je pristojen za vodno gospodarstvo. Ugotovilo se je, da zakonski predlog 
te možnosti ni realiziral, pri tem pa tudi ni določil, kdo- daje vodnogospodarsko 
soglasje v primerih, ki niso izrecno navedeni v 5. členu, niti izvzeti po> določbi 
6. člena predlaganega zakona. Predstavnik predlagatelja zakona je izjavil, da je 
ustrezna določba iz predloga pomotoma izpadla. 

Nadalje je komisija ugotovila, da je to poglavje zakonskega predloga po- 
manjkljivo, ker ne vsebuje določbe o tem, da se mora zahtevi za izdajo vodno- 
gospodarskega soglasja priložiti potrebna dokumentacija, na podlagi katere naj 
bi se .sklepalo o soglasju. V zvezi s tem sicer ne bi imela ustrezne osnove v 
zakonu končna določba 61. člena zakonskega predloga, v kateri se republiški 
sekretar- za urbanizem pooblašča za izdajo predpisa o investicijski tehnični 
dokumentaciji, ki jo< mora investitor predložiti z zahtevo za vodnogospodarsko 
soglasje. 

Na podlagi teh ugotovitev in pripomb komisije je predstavnik Izvršnega 
sveta predlagal dopolnitev 5. člena z novim drugim in tretjim odstavkom. Komi- 
sija se je s predlagano dopolnitvijo strinjala. 

K 11. členu: V besedilu 1. točke se črtajo besede: »za zasebno gospodinjstvo 
ali gospodarstvo«. 

Prvotno določbo je razumeti tako, da se dovoljuje uporaba vode brez 
vodnogospodarskega dovoljenja le za potrebe zasebnega gospodinjstva in gospo- 
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darstva, kar pa ne bi bilo v skladu z določbo 41. člena temeljnega zakona 
o vodah. 

Po določbi 41. člena temeljnega zakona o vodah ni potrebno vodnogospo- 
darsko dovoljenje, kadar se vode iz naravnih vodnih tokov in naravnih zbiral- 
nikov rabijo oziroma izkoriščajo za pitje, kopanje, pranje ali napajanje živine, 
za zalivanje vrtov, šport, rekreacijo in druge osebne potrebe — če s tem ni 
ogrožen vodni režim ali ni omejena oziroma onemogočena raba ali izkoriščanje 
vode dragim, ki so dobili vodnogospodarsko dovoljenje. Republika v tej zvezi 
lahko določi z zakonom pogoje za rabo in izkoriščanje voda brez vodnogospo- 
darskega dovoljenja v navedenih primerih. V 1. točki 11. člena zakonskega pred- 
loga pa ni določen le pogoj, temveč se hkrati zražujejo pravice iz 41. člena te- 
meljnega zakona. 

Ob črtanju dela besedila, ki omejuje določbo 1. točke 11. člena zakonskega 
predloga le na zasebno' gospodinjstvo ali gospodarstvo, se njena vsebina usklaja 
z določbo prvega odstavka 41. člena temeljnega zakona. 

K 12. členu: V drugi vrsti se v besedilu »lastniki oziroma upravljalci« 
zamenja vrstni red besed tako, da se glasi: »upravljalci oziroma lastniki«. 

Ker je večina v tej določbi naštetih objektov in naprav v upravljanju de- 
lovnih organizacij, je prav, da se upravljalci navedejo na prvem mestu. 

K 13. členu: Na začetku besedila v prvi vrsti se pred besedo »lastniki« 
postavi beseda »Upravljalci«. 

Določba 13. člena bi bila pomanjkljiva., če bi nalagala obveznosti le last- 
nikom (se pravi zasebnim lastnikom) oziroma uporabnikom, izpustila pa uprav- 
ljalce kot kategorijo zavezancev za redno čiščenje struge in varstvo bregov ob 
manjših potokih in jarkih. 

K 18. členu: Na začetku besedila tretjega odstavka se besedilo »Pristojni 
organ« dopolni tako, da se glasi: »Za vodno gospodarstvo pristojni organ«. 

Dopolnitev besedila je potrebna zaradi tega, ker prihaja v poštev le organ, 
ki je pristojen za vodno gospodarstvo. 

K 22. členu: |Cr,ta se besedilo drugega odstavka. 
Po določbi 61. člena, zakonskega predloga se pooblašča republiški sekretar 

za urbanizem, da izda pravilnik za sestavo obratnih poslovnikov. Ce obratni 
poslovnik ne bi bil sestavljen v skladu z navedenim pravilnikom, velja po 
mnenju komisije splošni režim za usklajevanje splošnih aktov delovnih orga- 
nizacij z zakonom oziroma s podzakonskimi predpisi. 

Po teh pripombah komisije je predstavnik Izvršnega sveta spremenil določbo 
22. člena zakonskega predloga tako, da se črta besedilo drugega odstavka. 
Komisija se je s to spremembo strinjala. 

K 23. členu: V peti vrsti prvega odstavka se beseda »sporazum« nadomesti 
z besedo »soglasju«. 

Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. 1. SFRJ, št. 18/65) ne pozna 
odločanja pristojnega upravnega organa »v sporazumu« z nekim drugim uprav- 
nim organom, temveč le samostojno odločanje vsakega upravnega organa, kadar 
na podlagi predpisa odloča dvoje ah več organov (203. člen) oziroma odločanje 
s soglasjem, s potrditvijo, z dovoljenjem ali po predhodnem mnenju drugega 
organa (204. člen). Glede na misel določbe prvega odstavka 23. člena zakonskega 
predloga ustreza v tem primera le odločanje pristojnega vodnogospodarskega 
organa v soglasju z organom sanitarne inšpekcije. 

K 27. členu: Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»Vodne skupnosti ter vodnogospodarska podjetja vzdržujejo, rekonstruirajo 
in gradijo vodnogospodarske objekte in naprave. 

Vodne skupnosti so splošne in posebne.« 
Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi ustreznejše siste- 

matike zakona. S predlagamo spremembo se najprej na splošno določijo naloge 
vodnogospodarskih organizacij, šele zatem pa sledijo podrobnejše določbe o posa- 
meznih organizacijskih oblikah vodnogospodarskih organizacij. 

K 32. členu: Začetek besedila se dopolni tako, da se glasi: 
»Ce se pri sprejemanju odločitev iz prejšnjega člena, razen v primeru 

iz 1. alinee, ne doseže' soglasije...« 
Po mnenju komisije ne bi moglo biti arbitražnega odločanja v sporu glede 

sprejemanja statuta vodne skupnosti; arbitražna komisija naj bi odločala le 
v sporih, ki se nanašajo na posamezne odločitve v ostalih zadevah, navedenih 
v 31. členu zakonskega predloga. 

K. 33. členu: V drugem odstavku se besedi »občinska skupščina« nadome- 
stita z besedo »občina«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zato, ker vodnogospo- 
darsko. organizacijo v tem primeru ne ustanavlja občinska skupščina kot organ, 
temveč občina kot družbeno-politična skupnost. 

K 34. členu: Na koncu drugega odstavka se besedilo: »razen če bi bilo izko- 
riščanje vode nevarno za tistega, ki jo izkorišča«, spremeni tako, da se glasi: 
»in če izkoriščanje vode ni nevarno za tistega, ki jo izkorišča.« 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi jasnosti določbe. 
K 35. členu: Komisija je bila mnenja, da določba prvega odstavka 35. člena 

ni dovolj precizna in jo je razumeti tako, da se posameznim uporabnikom vode 
lahko začasno omeji ali odreče uporaba vode ne le v primerih, ki so določeni 
v 1. do 4. točke prvega odstavka, temveč tudi v primerih, ki bi bili posebej 
določeni v pogodbi, oziroma da se s pogodbo lahko tudi določi, da primeri iz 
1. do 4. točke ne pridejo v poštev. Po mnenju komisije bi bilo treba v zakonu 
določiti primere, v katerih se uporaba vode lahko začasno omeji ali odreče, 
medtem ko bi se s pogodbo med vodnogospodarsko organizacijo in uporabnikom 
vode lahko določili načini oziroma stopnje omejitve ali ustavitve uporabe vode 
v primerih, ki so določeni z zakonom. 

Predstavnik Izvršnega sveta je pripombo komisije vzel na znanje in bo 
predlagatelj zakona to vprašanje ponovno proučil. 

K 36. členu: Po mnenju komisije določba 36. člena zakonskega predloga ni 
v skladu z določbo drugega odstavka 80. člena temeljnega zakona o vodah, po 
kateri lahko republika določi z zakonom, da se smejo šteti za osnovna sredstva 
vodnogospodarske organizacije tudi posamezni deli naravnih vodnih tokov, ki 
so z regulacijskimi in drugimi deli izgubili ta značaj. Določba 36. člena zakon- 
skega predloga namreč razglaša za osnovna sredstva vodnogospodarske organi- 
zacije — poleg posameznih delov vodnih tokov, ki so z regulacijo in z drugimi 
posegi izgubili značaj naravnega vodnega toka — tudi tiste posamezne dele 
naravnih vodnih tokov, ki so funkcionalno vključeni v hidromelioracijski sistem 
oziroma pri katerih se je z vodnogospodarskimi deli znižala talna voda, ali se 
je omogočilo odvajanje odvečne vode z določenega zemljiškega kompleksa. Ker 
iz besedila 36. člena izhaja, da v navedenih primerih ne gre za take naravne 
tokove, ki bi z vključitvijo v hidromelioracijski sistem oziroma z izvedbo vodno- 
gospodarskih del izgubili značaj naravnega vodnega toka, je s tem prekoračeno 
pooblastilo republike iz drugega odstavka 80. člena temeljnega zakona o vodah, 
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s katerim je trebil določbo zakonskega predloga uskladiti. V tem primeru gro 
po mnenju komisije za materijo, ki se ureja z zveznim zakonom pa le v okviru 
pooblastila zveznega zakona; republiški zakon bi ne mogel dopolnjevati določb 
zveznega zakona oziroma širiti okvir njegovega pooblastila. 

Predstavnik Izvršnega sveta je pripombo komisije vzel na znanje in bo 
predlagatelj zakona to vprašanje ponovno proučil. 

K 38. členu: V peti vrsti prvega odstavka se beseda »katera« nadomesti z 
besedama »ki jih«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 39. členu: Besedilo člena se črta. 
Temeljni zakon o vodah v določbah 87. do 99. člena izčrpno ureja vprašanja 

odškodnine za uporabo melioracijskih in posebnih vodnogospodarskih objektov 
in naprav v X. poglavju zakonskega predloga zadostuje splošna določba 37. člena 
in določba 38. člena, s katero se realizira določba drugega odstavka' 88. člena 
temeljnega zakona o vodah, po kateri republika določi z zakonom, katero ob- 
močje velja za tako melioracijsko območje, kjer je osuševanje v neposredno 
ali posredno korist uporabnikom in lastnikom zemljišč, ki morajo zato plačevati 
ustrezno odškodnino. 

Določba 39. člena zakonskega predloga po mnenju komisije ni potrebna, 
ker so vprašanja, ki jih ureja, v celoti in tudi bolj podrobno urejena v zveznem 
temeljnem zakonu, poleg tega pa določba 39. člena v podrobnostih tudi ni 
povsem v skladu z zveznim zakonom ter bi ustvarjala nejasnost. 

Glede na te pripombe komisije je predstavnik Izvršnega sveta spremenil 
zakonski predlog tako, da se določba 39. člena črta, s čimer se je komisija 
strinjala. 

K 43. členu: Doda se nova 5. točka z besedilom: 
»5. drugi dohodki.« 
Besedilo »drugi dohodki« na koncu besedila 4. točke se črta. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 50. členu: "V drugem odstavku se črta besedilo: »ki imajo podobne naravne 

in hidrografske razmere«. 
Občine imajo pravico ustanavljanja skupnih organov in organizacij že po 

določbah 89. člena ustave SR Slovenije in bi določanje posebnih pogojev za 
ustanavljanje skupnih organov zoževalo to ustavno pravico. 

K 53. členu: — k 1. točki: V drugi vrsti se med besedi »navodila« ter »in« 
vstavi besedilo »v zadevah, ki so splošnega pomena, za republiko«; 

— k 3. točki: 
a) na koncu besedila prve alinee se podpičje nadomesti z vejico- ter doda 

besedilo: »pa takega ukrepa organ občinske vodnogospodarske inšpekcije ni 
izdal;« 

b) besedilo tretje alinee se črta; 
— v 4. točki se črta besedilo: »razen v primerih iz prejšnje točke«. 
Omejitev pri dajanju obveznih navodil je potrebna glede na določbe prvega 

odstavka 131. člena ustave SR Slovenije in 58. člena zakona o republiški upravi 
SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 14/65), po katerih republiški upravni organ ne more 
dajati občinskim upravnim organom obvezne instrukcije v kakršnih koli za- 
devah, marveč 'le v zadevah, ki so splošnega pomena za republiko. 

Pristojnosti republiškega vodnogospodarskega inšpektorja v primerih iz 
3. točke so subsidiarnega značaja in je v skladu s tem načelom potrebna ustrezna 
omejitev v prvi alinei. 
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Opravljanje nalog občinske vodnogospodarske inšpekcije po republiškem, 
vodnogospodarskem inšpektoratu v primeru, ko občinska skupščina ni ustanovila 
občinske vodnogospodarske inšpekcije, ne spada med primere, navedene v 
3. točki 53. člena. Pri tem namreč ne gre le za opravljanje posameznih dejanj 
iz občinske pristojnosti, temveč za izvrševanje vseh nalog občinske vodnogospo- 
darske inšpekcije, kar pa po izvaji predstavnika predlagatelja zakona predstavlja 
le režim prehodnega značaja. Glede na to je treba besedilo 3. alinee 3. točke 
na tem mestu črtati ter ga v ustrezni formulaciji uvrstiti med prehodne določbe 
(kot novi 60. a člen). V 4. točki je določitev kakršnihkoli izjem odveč. V pri- 
merih, ko odloča Republiški vodnogospodarski inšpektorat namesto občinske 
vodnogospodarske inšpekcije, ne more ođločati tudi o pritožbi zaper lastno 
odločbo. 

K 57. členu: Po mnenju komisije določba drugega odstavka ni v skladu 
s pravnim sistemom. 

Po določbi 18. člena temeljnega zakona o vodah je dejavnost vodnogospo- 
darskih organizacij posebnega družbenega pomena ter pri njihovem upravljanju 
v določenih zadevah posebnega družbenega pomena skladno z zakonom sode- 
lujejo predstavniki družbene skupnosti. Po določbi 62. člena temeljnega zakona 
o podjetjih (Ur. 1. SFRJ, št. 17/65) se zadeve posebnega družbenega pomena 
določijo z zakonom, prav tako se z zakonom in statutom določi tudi način 
soodločanja predstavnikov družbene skupnosti v takih zadevah. 

Predloženi zakon ureja to vprašanje le za del vodnogospodarskih organi- 
zacij, in sicer za splošne vodne skupnosti ter posebne vodne skupnosti, ne pa 
za podjetja. Vprašanja, katerih ureditev je izrecno prepuščena zakonu, ne more 
urejati pohtično>-izvršilni organ s svojimi predpisi. Zaradi tega je bila komisija 
mnenja, da določba drugega odstavka 57. člena v predloženem besedilu ni spre- 
jemljiva. Ker pa je treba v tej zvezi z zakonom na novo določiti ustrezni režim 
upravljanja v podjetju za urejanje hudournikov, komisija sama ni predlagala 
sprememb, ker je to stvar predlagatelja, ki je vzel opozorilo komisije na znanje 
in bo to vprašanje še proučil. 

Za 60. členom se doda nov 60. a člen z besedilom: 
»Dokler ne bodo ustanovljene občinske vodnogospodarske inšpekcije, 

opravlja inšpekcijske naloge iz 51. člena tega zakona na območju posamezne 
občine Republiški vodnogospodarski inšpektorat.« 

Dopolnitev je potrebna v zvezi z amandmajem k 53. členu zakonskega pred- 
loga, kjer so navedeni tudi ustrezni razlogi. 

K 61. členu: Besedilo v prvi vrsti se dopolni tako, da se glasi: 
»Republiški sekretar za urbanizem izda podrobnejše predpise:«. 
Besede »navodilo«, »odredba« in »pravilnik« na začetku vseh štirih alinej 

se črtajo. 
Na koncu besedila zadnje alinee se doda besedilo: »(60. člen)«. 
Sprememba je redakcijskega značaja in poenostavlja določbo, hkrati pa 

odpravlja neskladnost nekaterih nazivov oziroma vrste predpisov z njihovo 
predvideno vsebino. Tako po mnenju komisije predpis, predviden v drugi alinei, 
lahko bil pravilnik, ne pa odredba; materija, predvidena v zadnji alinei, bi se 
tudi ne urejala z odredbo, marveč z navodilom ali s pravilnikom. V vseh na- 
vedenih primerih naj upravni organ sam oceni, katero vrsto predpisa bo izdal. 
Dodatek zadnji alinei je potreben zaradi jasnosti določbe. 

V zvezi z določbo drugega odstavka 63. člena je komisija opozorila na 
določbo 217. člena ustave SR Slovenije glede učinkovanja predpisov za nazaj 
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ter ugotovila, da predlagatelj zakona ni navedel razlogov, zaradi katerih naj 
bi se določbe predlaganega zakona o- odškodnini vodnogospodarskim organiza- 
cijam uporabljale od 1. januarja 1966. 

Po pojasnilu predstavnika. Izvršnega sveta je bilo ugotovljeno, da je bilo 
vprašanje odškodnine regulirano še po prejšnjih predpisih do konca leta 1965 
in da so bile na podlagi teh predpisov odškodnine dotlej tudi določene. Določitev 
odškodnin po novih predpisih za leto 1966 pa doslej ni bilo mogoče izvesti zaradi 
tega, ker — v zvezi z določbo drugega odstavka 88. člena temeljnega zakona 
o vodah — še ni bil izdan, republiški zakon, ki naj bi določil, katera območja 
se štejejo za melioracijska območja, kjer je osuševanje neposredno ah posredno 
korist uporabnikom in lastnikom zemljišč, ki morajo za to plačevati ustrezno 
odškodnino. To vprašanje sedaj rešuje predlagani zakon v 39. členu. Če bi se 
glede na to določbo predlaganega zakona o odškodnini uporabljale šele od 
uveljavitve tega zakona, ne bi bilo pravne podlage za določitev odškodnin za 
razdobje od 1. januarja 1966 pa doslej. 

Po navedenih ugotovitvah komisija k določbi drugega odstavka 63. člena 
ni imela pripomb. 

Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal izjavo glede amadmaja komisije 
k 27. členu zakonskega predloga, ostale amandmaje pa je sprejel in so tako 
poštah sestavni del zakonskega predloga, medtem ko< bo pripombe komisije k 
določbam 35., 36. in 57. člena, kot že spredaj povedano, še proučil. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami, z izjemo določb 35., 36. 
in 57. člena,, v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

St.: 324-4/66 
Ljubljana, 8. 6. 1966 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republi- 
škega zbora Skupščine SR Slovenije je na. 23. seji, dne 13. 6. 1966 obravnaval 
predlog zakona o vodah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da zakonski predlog ureja v glavnerj 
le tista vprašanja, ki jih temeljni zakon o vodah izrecno prepušča republikam. 
Odbor je ugotovil, da ima temeljni zakon o vodah dejansko značaj popolnega 
zveznega zakona in da zaradi tega republiški predpis ni mogel konkretizirati 
posameznih določil tako, kot bi to narekovali specifični pogoji v Sloveniji. Taka 
vsebina temeljnega zakona pa ima tudi to- tehnično hibo, da je uporaba repu- 
bliškega zakona nemogoča brez uporabe zveznega temeljnega zakona. Odbor 
priporoča sekretariatu za. urbanizem, da čimprej poskrbi za izdajo priročnika, 
ki bo zajel vso zakonodajo s tega področja, ker bo brez takega pripomočka 
poslovanje in delo upravnih organov in vodnogospodarskih organizacij zelo 
otežkočeno. 

Predlagani zakon ne rešuje vprašanj v zvezi z obrambo pred poplavami, 
čeprav so za našo republiko te nesreče zelo pomembne in sodijo po svoji te- 
matiki v zakon o vodah. Predstavnik Izvršnega sveta je pojasnil, da bodo ta 
vprašanja vključena v poseben republiški zakon o varstvu pred elementarnimi 
in drugimi hudimi nesrečami, ki je že pripravljen in s katerim se vsi prizadeti 
strinjajo. 
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Da bi se na področju vodnega gospodarstva utrdila enotna politika, odbor 
podpira predlagate! jevo tezo o treh vodnih območjih, ki so pogojene tako z 
naravnimi pogoji in obstoječo organizacijo vodnih skupnosti, katerih delokrog 
je usklajen s predlaganimi območji. Vsaka nadaljnja razdrobljenost vodnih 
območij bi otežkočila izvajanje enotne vodnogospodarske politike v republiki. 

V obravnavi 9. poglavja zakonskega predloga »Vodnogospodarske organi- 
zacije« so člani odbora sprožili vprašanje monopolnega položaja teh organizacij, 
zlasti pri novih investicijskih odločitvah. Predstavnik Izvršnega sveta je pojasnil, 
da je glavna naloga vodnogospodarskih organizacij vzdrževanje in upravljanje 
vodnogospodarskih objektov, da pa ima vodni sklad, v katerega se steka večina 
sredstev za nove investicije, vse možnosti, da oddaja dela na licitacijah naj- 
ugodnejšemu ponudniku. Možnost konkurence in iskanja ugodnejših ponudnikov 
je v novem, sistemu mnogo večja kot doslej, ko so se sredstva zbirala pri 
vodnih skupnostih neposredno. 

Odbor je obravnaval tudi poročilo k predlogu zakona o vodah zakonodajno- 
pravne komisije in se v celoti strinjal z njenimi predlogi za spremembe in 
dopolnitve. 

Odbor je razpravljal o amandmajih Izvršnega sveta, ki jih je pripravil na 
podlagi pripomb zakonodajno-pravne komisije k 35., 36., 57, členu in novemu 
33. a členu. 

Amandmaji Izvršnega sveta so: 
K 33. a členu: Za 33. členom se doda nov 33. a člen, ki se glasi: 
»Organi vodnogospodarskega podjetja so delavski svet, upravni odbor in 

direktor podjetja, 
Delavski svet vodnogospodarskega podjetja sestavljajo poleg članov, ki jih 

volijo delavci podjetja, tudi predstavniki zainteresiranih občin ter delovnih in 
drugih organizacij (predstavniki družbene skupnosti). Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije določi občine in organizacije, ki delegirajo predstavnike v delavski 
svet podjetij. 

Predstavniki družbene skupnosti odločajo v zadevah iz 31. člena tega zakona 
skupno s člani, ki so jih izvolili v delavski svet delavci podjetja.« 

K 35. členu: 35. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Vodnogospodarska organizacija lahko posameznim uporabnikom vode za- 

časno omeji ali odreče uporabo vode iz svojih umetnih vodnih tokov oziroma 
umetnih zbiralnikov: 

1. če v njih ni dovolj vode za zadovoljevanje vseh potreb; 
2. če nastane večja okvara na posameznih objektih in napravah; 
3. če jih je treba obnoviti; 
4. če uporabnik več kot 6 mesecev ne izpolnjuje svojih obveznosti. 
Vodnogospodarska organizacija je dolžna opozoriti uporabnike, brž ko opazi, 

da bo potrebna omejitev in ustavitev porabe vode. 
S pogodbo med vodnogospodarsko organizacijo in uporabnikom vode se 

lahko določijo natančnejši pogoji in način omejitve ali ustavitve porabe vode 
v primerih iz prvega odstavka tega člena.« 

K 36. členu: Prvi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za osnovna sredstva vodnogospodarske organizacije se poleg stvari iz 

prvega odstavka 80. člena temeljnega zakona o vodah štejejo tudi posamezni 
deli naravnih vodnih tokov, ki so z regulacijskimi deli in drugimi deli (hidro- 
melioracijska dela, dela za znižanje talne vode ah odvajanje odvečne vode in 
podobna dela), izgubili značaj naravnega vodnega toka.« 
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K 57. členu: Drugi odstavek 57. člena se v celoti črta. 
Odbor se z amandmaji k navedenim členom strinja. 
V podrobni obravnavi je odbor predlagal naslednje spremembe in do- 

polnitve: 
K 4. členu: V predzadnji vrsti prvega odstavka se za besedo »občan« postavi 

pika in črta nadaljnje besedilo: »z območja, za katero je izdelana vodnogospo- 
darska osnova«. 

Pravico pripomb na razgrnjene vodnogospodarske osnove naj imajo vse 
prizadete občinske skupščine, organi, organizacije in občani, ne glede na ob- 
močje, za katero je izdelana vodnogospodarska osnova. 

K 16. členu: 1. točka 16. člena se spremeni tako, da se na koncu te točke 
črta beseda »vodi« in doda novo besedilo: »strugah, bregovih in obalah«. 

Prost prehod mora biti omogočen le ob strugah, bregovih in obalah, ni pa 
nujno-, da je prehod zagotovljen ob sami vodi. 

K 21. členu: Besedilo drugega odstavka »z vodnogospodarskimi posegi« se 
spremeni tako, da se glasi: »s kakršnimikoli posegi«. 

Ne samo z vodnogospodarskimi posegi, temveč s kakršnimikoli posegi se 
ne sme spremeniti režim talne vode, če je s tem ogrožena preskrba s pitno vodo. 

K 34. členu: Izraz »vodna skupnost« se na vseh mestih v tem členu nado- 
mesti z izrazom »vodnogospodarska organizacija« v ustreznem sklonu. 

Določila 34. člena ne veljajo samo za vodne skupnosti, temveč tudi za vodno- 
gospodarska podjetja. Zato je potrebno v tem primeru uporabiti pojem »vodno- 
gospodarska organizacija«, ki zajema vodnogospodarsko skupnost in vodnogo- 
spodarsko podjetje. 

K 44. členu: V 5. točki 44. člena se za besedama »stroške sklada« postavi 
pika in črta besedilo: »za vodenje katastra voda, vodnogospodarskih objektov 
in naprav ter za vodenje vodne knjige«. 

Iz določila 49. člena izhaja, da vodno knjigo in kataster voda in vodnogo- 
spodarskih objektov in naprav vodi republiški pravni organ za vodno gospo- 
darstvo'. Stroški za ta opravila so torej upravni stroški, ki se pokrivajo praviloma 
iz proračuna, ne pa iz sredstev vodnega sklada, ki imajo povsem druge naloge. 

Odbor je opozoril predstavnika Izvršnega sveta, da bo treba pri izdelavi 
natančnejših predpisov kot jih predvideva drugi odstavek 24. člena določiti 
tiste objekte, za katere se mora že pri izdaji gradbenega dovoljenja zahtevati 
čistilne naprave, da se prepreči okužba vode s fenolnimi derivati. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi dopolnitvami in spre- 
membami strinjal, prav tako tudi s pripombo k 24. členu zakona in izjavil, 
da sprejema tudi amandma zakonodajno-pravne komisije k 27. členu, za katerega 
si je pridržal izjavo na seji zakonodajno-pravne komisije. 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve predlaga 
Republiškemu zboru, da sprejme zakon o vodah skupno s predloženimi spre- 
membami in dopolnitvami. 

Odbor je za svojega poročevalca določil tovariša Milana Kristana. 

Št: 324-4/66 
Ljubljana, 15. 6. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 16. 6. 1966, št. 324-4/66. 

31 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
22. junija 1966 obravnavala amandmaje k 4., 16., 21., 34. in 44. členu predloga 
zakona o vodah, ki so bili sprejeti na seji odbora za urbanizem, stanovanjsko 
izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora dne 13. junija 1966 ter na 
seji odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
dne 16. junija 1966. Komisija k navedenim amandmajem odborov ni imela 
pripomb. 

Komisija je obravnavala tudi amandmaje k 33. a, 35., 36. in 57. členu, ki 
jih je na sejah navedenih odborov predlagal Izvršni svet, odbora pa sta se z 
njimi strinjala. V zvezi z amandmajem k 35. členu je komisija predlagala, da 
se v spremenjenem besedilu 35. člena zakonskega predloga v drugem odstavku 
beseda »in« med besedama »omejitev« in »ustavitev« nadomesti z besedo 
»oziroma«. 

Smislu določbe drugega odstavka 35. člena namreč beseda »in« na nave- 
denem mestu ne ustreza, ker se v posameznem primeru oba predvidena ukrepa 
ne moreta uporabljati kumulativno (omejitev in ustavitev porabe vode), temveč 
pride v poštev, glede na okoliščine, le ena ali druga možnost. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlagano spremembo v besedilu 
35. alena, strinjal. 

K ostalim amandmajem komisija ni imela pripomb. 

St.: 324-4/66 
Ljubljana, 22. 6. 1966 

PREDLOG ZAKONA 
o Zavodu za vodno gospodarstvo SR Slovenije 

1. člen 

Zavod za vodno gospodarstvo SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) 
je republiški upravni organ, ki opravlja na področju vodnega gospodarstva 
strokovne naloge ter s tem zakonom določene upravne naloge iz republiške 
pristojnosti. 

Zavod je pod nadzorstvom Republiškega sekretariata za urbanizem. 

2. člen 
Zavod opravlja tele naloge: 
— proučuje in spremlja razvoj vodnega gospodarstva; 
— pripravlja osnove za planiranje vodnega gospodarstva; 
— izdeluje vodnogospodarske osnove, vodnogospodarske ureditvene smer- 

nice ter študije in programe v zvezi z ureditvijo, izkoriščanjem in varstvom 
voda ter v zvezi z obrambo pred vodami; 

— pripravlja strokovno gradivo za izdajanje vodnogospodarskih soglasij 
in vodnogospodarskih dovoljenj ter za odrejanje ukrepov za varstvo voda; 

— skrbi za specialne raziskave kvalitete vode, ki so potrebne za ukrepe 
v zvezi z varstvom voda; 

— vodi osrednjo vodno knjigo, kataster voda in tehnični arhiv ureditev 
in uporabe; 
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— daje strokovno pomoč in mnenja za reševanje vodnogospodarskih 
vprašanj; 

— opravlja strokovne naloge in tehnično nadzorstveno službo za vodni sklad 
SR Slovenije. 

3. člen 

Zavod uporablja za. svojo redno dejavnost tudi dohodke, ki jih ustvarja sam. 

4. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati odločba o ustanovitvi Zavoda 
za vodno gospodarstvo LR Slovenije (Uradni list LRS, št. 6-55/61). 

Sredstva, terjatve in obveznosti dosedanjega zavoda prevzame novi zavod. 

5. člen 

Ta zakon, začme veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 
1. Splošno 
Odnos človeka do vode in življenjskega prostora je bolj neposreden kot do 

vseh drugih činiteljev, vprašanje vodnega gospodarstva pa je eno od osnovnih 
vprašanj vsakega naroda. 

Poznavanje posledic poplavnih, hudourniških, erozijskih in snežnih kata- 
strof pripelje do spoznanja, kako potrebni so na strokovnih ugotovitvah pro- 
gramirani preventivni ukrepi v interesu gospodarstva oziroma celotne družbe. 

Zahteve po vodi postajajo iz dneva v dan vedno večje, bolj raznolike in 
bolj nasprotujoče. Interesi glede uporabe in porabe vode se vedno močneje 
križajo in postavljajo vodno gospodarstvo pred nalogo, da uravnava to na videz 
nepremostljivo nasprotje. Zato je vsakemu narodu ob vsakem času postavljena 
pomembna naloga, da vodo, ki jo je dala narava, tako uporablja, da se dosežejo 
za skupnost kar največje koristi sedaj in v prihodnje. 

Trenutno stanje vodnega gospodarstva v Sloveniji ne daje poroštva za ohra- 
nitev doseženega življenjskega standarda. Vodno gospodarstvo je pri nas v 
takšnem stanju, da je ogrožen prihodnji razvoj družbe, posebno še, ker je v 
neposredni nevarnosti obstoj človeka. To stanje nujno terja vrsto stalnih ukre^ 
pov. Temeljitejše poznavanje problematike, ki jo je treba reševati dolgoročno, 
j? mogoče le s širšim strokovnim delom. Ukrepi, ki so lahko tudi zelo neuspešni, 
morajo izhajati iz temeljite poprejšnje strokovne priprave. Izvajanje celotne 
politike vodnega gospodarstva mora biti bolj kot do sedaj povezano s strokovnim 
delom. 

Voda je družbena lastnina in vodno' gospodarstvo je družbeno gospodarstvo. 
Ce naj se s tem družbenim bogastvom dobro gospodari, je treba tudi družbene 
naloge jasno in pravilno postaviti ter jih organizirano opravljati. Organizacija 
mora biti takšna, da v interesu skupnosti varuje splošne družbene koristi. Pri 
tem morajo biti zagotovljena osnovna izhodišča za uspešno akcijsko delo. Vse 
to terja, da se strokovno delo organizira in zastavi bolje kot do sedaj. To širše 
strokovno delo mora biti organsko povezano s postavljanjem temeljev za vodno- 
gospodarsko politiko in z dosledno realizacijo postavljenega programa. 

31* 
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Temeljni zakon o vodah pravno ureja nekatere od osnovnih problemov 
vodnega gospodarstva, ne rešuje pa vseh. Bistveno pa je, da nalaga vsem re- 
publikam odgovornost za pravilno izvajanje vodnogospodarske politike ter jim 
daje določene naloge glede številnih vprašanj. Neupoštevajoč veliko pomanjkanje 
kadrov — strokovnjakov hidrotehnikov (v Sloveniji dela le 67 inženirjev in 
tehnikov v vodnem gospodarstvu) je nujno, da se spričo vloge in pomena, ki 
ga ima vodno gospodarstvo, le-to v glavnem usmerja in rešuje v republiškem 
okviru. 

Za postavljanje temeljev politike vodnega gospodarstva, to je, za širše 
strokovno-raziskovalno delo, mora skrbeti družbena skupnost, zato se ta de- 
javnost ne sme v celoti komercializirati. Kakor se daje osnovnemu delu vodno- 
gospodarskih organizacij na terenu značaj dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, tako je treba tudi osnovno delo v študijsko-raziskovalni dejavnosti 
vodnega gospodarstva obravnavati kot dejavnost posebnega družbenega pomena. 

2. Dosedanje stanje 

Zavod za vodno gospodarstvo SR Slovenije je bil ustanovljen z odločbo 
Izvršnega sveta (Uradni list LRS, št. 6-55/61) kot samostojen zavod. Ta je v 
času ustanovitve pa do danes pri svojem delu neposredno pogodbeno sodeloval 
s pristojnim republiškim upravnim organom. Pri tem je opravljal različne na- 
loge, predvsem pa tiste, ki jih je terjala največja nujnost pri reševanju upravnih 
zadev. Za opravljanje nalog upravnega značaja je dobival Zavod za vodno 
gospodarstvo SRS iz republiškega proračuna od republiškega upravnega organa 
letno povprečno 13 milijonov S din. Po letih so bila sredstva, ki jih je zavod 
prejemal iz proračuna, tele: 

Poleg tega je zavod pri svojem delu sodeloval z republiškim vodnim skla- 
dom. Po posebnih naročilih in pogodbah je izdeloval razne študije, programe, 
načrte, analize in razne druge storitve. 

Nadalje je zavod izdeloval tehnično investicijsko dokumentacijo po naročilu 
vodnih skupnosti, občinskih skupščin in podjetja za urejanje hudournikov. So- 
deloval je tudi pri nalogah, ki jih je sofinanciral sklad Borisa Kidriča. 

Tako je bil zavod pri svojem delu popolnoma odvisen od različnih na- 
ročnikov in od. njihovih finančnih zmogljivosti. S tem je bilo tudi osnovno 
.študijsko-razaskovalno delo odvisno od različne finančne sposobnosti, ne pa od 
nujnih potreb. Različna naročila in s tem raznolikost dela, iskanje raznih 
delovnih področij, možnost večje akumulacije sredstev pri izdelavi investicijske 
tehnične dokumentacije, do sedaj minimalna sredstva vodnega sklada SRS iz 
republiškega proračuna za študijsko delo in nepravilen odnos do studijskega 
dela nasploh, so pripeljali do tega, da vodno gospodarstvo danes nima osnovnih 
študijskih programskih elaboratov, kot so: vodnogospodarske osnove, vodna 
bilanca, regionalni plan vodnega gospodarstva itd. 

leta 1961 
leta 1962 
leta 1963 
leta 1964 
leta 1965 

20 000 000 S din 
10 000 000 S din 
14 100 000 S din 
10 660 000 S din 
12 000 000 S din 
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3. Predlagane spremembe 

Predlog zakona teži za tem, da se strokovno delo za republiški upravni 
organ in za republiški vodni sklad (skratka strokovno delo za širše potrebe 
vodnega gospodarstva) poveri kot osnovna naloga Zavodu za vodno gospo- 
darstvo SRS kot republiškemu upravnemu organu. S tem bi se: 

— vodno gospodarstvo obravnavalo kot javna funkcija ne samo pravno, 
marveč tudi organizacijsko in materialno; 

— vsaj za prihodnje delo ustvarile boljše in trajnejše osnove za izvajanje 
vodnogospodarske politike; 

— dosegla boljša kvaliteta strokovnega dela, ker bi se le-to opravljalo 
na enem mestu; 

— onemogočilo večtirno delo; 
— dosegel letni materialni prihranek v višini okoli 500 000 N din. 
Potrebna letna sredstva zavoda za delo upravnega značaja so črtana in 

znašajo 328 000 N din, za strokovno upravno delo vodnega sklada SRS pa zna- 
šajo 72 000 N din. Skupaj 400 000 N din. 

Ce bi razmejili strokovno delo republiškega upravnega organa in strokovno 
delo vodnega sklada ter vsako posebej organizirali za naloge, ki so z novimi 
predpisi predvidene, bi taka organizacija povzročila tele stroške: 

a) republiški upravni organ bi za dodatna delovna mesta 
potreboval rednih sredstev  320 000 N din 
poleg tega bi moral imeti rep. upravni organ za nekatere 
občasne strokovne naloge, ki bi jih opravile zunanje 
organizacije, določena sredstva v višini  260 000 N din 

Skupaj . . . 580 000 N din 

b) republiški vodni sklad pa bi za stalne strokovnjake 
potreboval sredstev . . .   240 000 N din 
Skupaj bi znašali stroški del republiškega upravnega 
organa in vodnega sklada, upoštevajoč že sedanje na- 
mestitve, okoli    900 000 N din 

4. Financiranje 

Predlog letnega finančnega načrta zavoda upošteva financiranje določenih 
upravnih nalog iz republiške pristojnosti, določenih upravnih nalog za vodni 
sklad SRS in izdelavo študijsko-razisk ovalnih nalog. Za izvršitev teh nalog je 
predviden celotni dohodek zavoda v letu 1966 skupaj 1 600 000 N din. 

Od tega zneska pride na storitve drugih okoli 22'%, tj. 350 000 N din, 
tako da bi znašala realizacija zavoda 1 250 000 N din. 

Glede na različen značaj posameznih nalog je predviden tale način, finan- 
ciranja programa zavoda: 

— za upravne naloge iz republiške pristojnosti je pred- 
videno 16 400 ur. Te naloge bi moral financirati repu- 
bliški proračun. 
Njihova vrednost znaša .    328 000 N din 
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— za naloge, ki naj bi jih zavod opravil po naročilu 
vodnega sklada, je predvideno 3600 ur; zato je treba 
predvideti v republiškem vodnem skladu  72 000 N din 
— za študijsko-raziskovalne naloge je predvideno sku- 
paj 40 000 ur. Tudi te naloge bo financiral rep. vodni 
sklad; za to je potreben znesek  1 200 000 N din 

V letošnjem letu ni možnosti, da bi republiški proračun kril izdatke zavoda 
za dela upravnega značaja, in sioer v predlagani višini 328 000 N din, je pa nujno, 
da zavod že letos prične delo po določbah predlaganega zakona. Po sporazumu 
z vodnim skladom SRS naj bi financiranje upravnih nalog zavoda prevzela 
v letošnjem letu republiški sekretariat za urbanizem iz dodeljenih sredstev za 
posebne namene in vodni sklad, ki bo v glavnem financiral druge dejavnosti 
zavoda. 

V naslednjih letih pa bo treba zagotoviti zavodu za ta dela sredstva iz 
republiškega proračuna. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
8. junija 1966 obravnavala predlog zakona o Zavodu za vodno gospodarstvo 
SR Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da se s predlaganim zakonom 
ukinja dosedanji Zavod za vodno gospodarstvo LR Slovenije, ki ga je kot sa- 
mostojen zavod ustanovil Izvršni svet si svojo odločbo o ustanovitvi Zavoda za 
vodno gospodarstvo LR Slovenije (Ur. 1. LRS, št. 6/61), obenem pa se z za- 
konskim. predlogom ustanavlja Zavod za vodno gospodarstvo SR Slovenije kot 
republiški upravni organ. Likvidacija dosedanjega zavoda se ne opravi, temveč 
njegova sredstva, terjatve in obveznosti neposredno prevzame novi zavod. 

Komisija je bila v zvezi s pojasnili predstavnika predlagatelja zakona 
mnenja, da gre pri tem dejansko za preosnovanje prejšnjega samostojnega 
zavoda, ki je že opravljal tudi nekatere naloge upravnega značaja, v zavod 
kot republiški upravni organ. 

V komisiji je bilo postavljeno vprašanje, ali je bil v zvezi s predlaganim 
prenehanjem dosedanjega zavoda izveden postopek v smislu določbe 107. člena 
temeljnega zakona o zavodih (Ur. 1. SFRJ, št. 5/65), po kateri je treba pred 
izdajo akta o prenehanju zavoda slišati mnenje njegove delovne skupnosti ter 
organov in organizacij, ki so zainteresirane za delo zavoda ali za uresničevanje 
nalog družbene službe, zaradi katerih je bil zavod ustanovljen. Predstavnik 
Izvršnega sveta je v tej zvezi pojasnil, da se je delovna skupnost zavoda z 
nameravano spremembo statusa zavoda strinjala, prav tako pa tudi zaintere- 
sirani organi in organizacije. 

V podrobni obravnavi zakonskega predloga je komisija predlagala naslednje 
spremembe in dopolnitve: 

K 1. členu: Besedilo člena se spremeni, in dopolni tako, da se glasi: 
»Zavod za vodno gospodarstvo LR Slovenije, ki je bil ustanovljen z odločbo 

o ustanovitvi tega zavoda (Ur. 1. LRS, št. 6-55/61) kot samostojen zavod, se 
preosnuje v Zavod za vodno gospodarstvo SR Slovenije kot republiški upravni 
organ. 
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Zavod za vodno gospodarstvo SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) 
opravlja na področju vodnega gospodarstva strokovne naloge ter s tem zakonom 
določene upravne naloge iz republiške pristojnosti. 

Zavod je pod nadzorstvom republiškega sekretariata za urbanizem.« 
Sprememba je bila predlagana v zvezi z mnenjem komisije v načelni 

obravnavi, da gre v bistvu za preosnovanje prejšnjega samostojnega zavoda 
v zavod kot republiški upravni organ, poleg tega pa se s predlagano spremembo 
tudi redakcijsko izboljšuje prvotno besedilo. 

K 2. členu: V 6. alinei se besedilo: »arhiv ureditev in uporabe« izpolni tako, 
da se glasi: »arhiv vodnogospodarskih ureditev in uporabe voda«. 

S tem je dopolnjen del besedila, ki je pomotoma izpadel. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopol- 

nitvami strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 

zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejmeta. 

Št.: 022-142/66 
Ljubljana, 8. 6. 1966 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve RZ — 
poročilo z dne 14. 6. T966, št. 022-142/66. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov GZ — poročilo z dne 
16. 6. 1966, št. 022-142/66. 

PREDLOG ZAKONA 
o lovstvu 

I. Splošna določba 

1. člen 

Zadeve lovstva v SR Sloveniji se urejajo po določbah temeljnega zakona 
o lovstvu (Uradni list SFRJ, št. 16-340/65 — v nadaljnjem besedilu: temeljni 
zakon), tega zakona in predpisov, izdanih na njuni podlagi. 

II. Divjad in varstvo divjadi 

2. člen 

Za divjad se štejejo po tem zakonu tile sesalci in ptice, ki prosto živijo 
v naravi: 

od sesalcev: poljski zajec, planinski zajec, kunec, veverica, pižmovka, svizec, 
divja mačka, kuna zlatica, kuna belica, dihur, hermelin, podlasica, vidra, jazbec, 
medved, volk, šakal, lisica, divji prašič, kozorog, gams, muflon, jelen, damjak 
in srna; 
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od ptic: slapniki, ponirki, veslo-nožci (kormorani in pelikani), močvirniki 
(čaplje, štorklje, žličarka in plevica), plojkokljuni (labodi, divje gosi, divje race, 
žagarice), ujede, kure (divji petelin, ruševec, gozdni jereb, belka, jerebica, 
prepelica, fazani, kotorne), ■ pobrežniki (žerjavi, povodne putke, droplje), de- 
ževniki (priba, kljunači, prilivka), galebi (galebi, čigre), golobi (divji golobi, 
grlice), velika uharica in krokar. 

3. člen 

Vse leto so zaščiteni pelikan, žerjav, droplja, labod, štorklje, žličarka in 
plevica, čaplja (razen sive čaplje), ujede (razen kragulja, skobca, kanje, koco- 
noge kanje, planinskega orla, pepelastega splinca in škrjančarja), kokoši divjega 
petelina, ruševca in gozdnega jereba, prilivka, velika uharica in krokar. 

Naslednja zaščitena divjad se sme loviti samo v določeni dobi, in sicer: 

medved od 1. 
kozorog od 1. 
gams od 1. 
koza in mladiči od 1. 
muflon od 1. 
jelen od 16. 
košuta in mladiči od 1. 
damjak — jelen od 16. 
dam jak — košuta in mladiči od 1. 
srnjak od 16. 
srna in mladiči od 1. 
poljski zajec od 1. 
planinski zajec od 1. 
svizec od 1. 
veverica od 1. 
vidra od 1. 
planinski orel od 1. 
divji petelin od 1. 
ruševec — petelin od 16. 
belka od 1. 
gozdni jereb — petelin od 16. 
fazani in fazanke od 1. 
kotoma od 16. 
poljska jerebica od 1. 
prepelica od 16. 
divji golobi od 1. 
grlice od 1. 
potapljavci in povodne putke od 1. 
velika divja raca — mlakarica od 1. 
druge divje race, 
divje gosi in žagarice od 1. 
siva čaplja in galebi od 1. 
kormoran in priba od 1. 
kljunači od 1. 
mala droplja od 1. 

10. do 30. 4. 
8. do 31. 12. 
8. do 31. 12. 
9. do 31. 12. 

10. do 31. 12. 
8. do 15. 1. 

10. do 15. 1. 
9. do 31. 1. 

10. do 31. 12. 
5. do 30. 11. 
9. do 31. 12. 

10. do 15. 1. 
11. do 31. 12. 

9. do 31. 10. 
10. do 31. 1. 

9. do konca februarja 
9. do 31. 12. 
4. do 31. 5. 
4. do 15. 6. 

11. do 31. 12. 
8. do 30. 11. 
9. do 15. 1. 
9. do 31. 12. 
9. do 30. 11. 
8. do 30. 11. 
8. do 31. 12. 
8. do 31. 12. 
8. do 31. 12. 
8. do konca februarja 

8. do 31. 3. 
8. do konca februarja 
8. do 31. 3. 
8. do 15. 4. 
9. do 31. 12. 
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Divjad iz prvega in drugega odstavka tega člena se med lovopustom ne 
sme preganjati ali vznemirjati. 

4. čl en 

Prepovedano je uničevanje mladičev in razdiranje legel zaščitene divjadi, 
koristnih ptic in koristnih sesalcev ter uničevanje gnezd in pobiranje jajc ko- 
ristnih ptic. Koristne ptice in sesalce je tudi prepovedano loviti. 

Republiški sekretar za gospodarstvo določi, za katere ptice in sesalce velja 
prepoved iz prejšnjega odstavka. 

Ce je to potrebno za znanstvene namene, pouk, živalske vrtove in muzeje 
ali za zatiranje in preprečevanje kužnih bolezni ali če to terjajo druge splošne 
potrebe, lahko dovoli republiški sekretar za gospodarstvo izjeme od prepovedi 
iz prvega odstavka. 

5. člen 

Za visoko divjad se šteje medved, kozorog, gams, muflon, jelen, damjak, 
srna, svizec, planinski orel, divji petelin, ruševec in gozdni jereb. 

6. člen 

Občinska skupščina ali občinski organ, ki ga skupščina pooblasti, lahko za 
svoje območje, republiški sekretar za gospodarstvo pa za širše območje trajno 
ali začasno' prepove lov posameznih vrst divjadi, če je to potrebno zaradi red- 
kosti divjadi, koristi za gospodarstvo ali iz drugih utemeljenih razlogov. 

Organizacija, ki gospodari z loviščem, lahko sama podaljša lovopust. 
Organ iz prvega odstavka tega člena lahko dovoli lov vse leto zaščitene 

divjadi ali lov divjadi med lovopustom (prvi in drugi odstavek 3. člena tega 
zakona), če je to potrebno zaradi zatiranja nalezljivih bolezni, preprečitve dege- 
neracije divjadi, za raziskovalne namene ali zaradi drugih splošnih potreb. 

Ranjeno in bolno divjad je dovoljeno odstreliti tudi v času, ko traja pre- 
poved lova in med lovopustom. 

7. člen 

Organizacije, ki gospodarijo z lovišči oziroma s površinami, izvzetimi iz 
lovišča, organizirajo gojitveno čuvajsko službo. 

Republiški sekretar za gospodarstvo izda v sporazumu z republiškim sekre- 
tarjem za notranje zadeve podrobnejše predpise o organizaciji gojitvene čuvaj- 
ske službe. 

III. Lovišča 

8. člen 

Za lovišča se smejo izločiti tudi zazidana zemljišča v strnjenih naseljih, 
ograjena dvorišča, ograjeni vrtovi in ograjeni sadovnjaki neposredno okrog sta- 
novanjskih in gospodarskih zgradb strnjenega naselja in športna igrišča. 

9. člen 

Kadar je ustanovitelj lovišča občina, izda odločbo o ustanovitvi lovišča za 
lovstvo pristojni svet občinske skupščine v upravnem postopku. 
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Organ iz prejšnjega odstavka odloča v skladu z zakonom o splošnem uprav- 
nem postopku tudi o odvzemu lovišča. 

10. člen 

Organizacija, ki ji je bilo lovišče odvzeto, ima pravico do odškodnine za 
lovske objekte in naprave ter za druge investicije po tržni vrednosti. 

Odškodnino plača organizacija, ki je odvzeto lovišče prevzela v gospo- 
darjenje. 

IV. Gospodarjenje z lovišči 

11. člen 

Lovske organizacije po 2. členu temeljnega zakona so lovske družine (lovska 
društva), za katere veljajo predpisi o društvih. 

Lovske gospodarska organizacije so delovne organizacije, ki jim je lovstvo 
glavni predmet poslovanja. 

Z lovstvom kot postransko dejavnostjo se lahko ukvarjajo delovne organi- 
zacije, če imajo za lovstvo usposobljen strokovni kader in oe ustanovijo v ta 
namen posebno delovno enoto. 

12. člen 

Lovskogospodarski načrt je dolgoročen načrt gospodarskih in tehničnih re- 
šitev za najboljši način gospodarjenja z loviščem. Vsebovati mora med drugim 
podatke o naravnih in gospodarskih lastnostih lovišča in ukrepe za trajno ohra- 
nitev divjadi, pri tem pa upoštevati interese rekreacije in lovnega turizma. 

13. člen 

Ce je lovišče na območju dveh ali več občin,, potrjuje lovskogospodarski 
načrt skupščina tiste1 občine, na katere območju je pretežni del lovišča, v spo- 
razumu z drugimi občinskimi skupščinami. Ce ne pride do sporazuma med 
občinami, potrdi lovskogospodarski načrt Republiški sekretariat za gospo- 
darstvo. 

14. člen 

Lovskogospodarski načrt se izdela na podlagi lovskega katastra,, bonitete 
lovišča in vrst divjadi za dobo, ki ustreza gojitvi glavnih vrst divjadi lovišča. 

Spremembe ali dopolnitve načrta iz prejšnjega odstavka veljajo za raz- 
dobje, za katero načrt še velja. 

15. člen 

Kataster lovišč vodi za, lovstvo pristojni občinski upravni organ. 
Organ, iz prejšnjega, odstavka lahko pooblasti organizacijo iz 11. člena tega 

zakona za vodenje katastra. 

V. Izvrševanje lova 

16. člen 

Pravica lova obsega tudi pravico iskati divjad, jo zasledovati, pobirati pogi- 
nulo divjad, in njene dele (rogovje, kožo in drugo) in pobirati jajca lovne 
perjadi. 
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17. člen 

Zaščiteno divjad je dovoljeno loviti samo v loviščih. 
Lov na zemljiških in vodnih površinah, ki so izvzete iz lovišča, dovoli 

organ, ki je te površine izvzel iz lovišča po poprejšnjem soglasju z organizacijo, 
ki gospodari z loviščem, iz katerega so bile površine izvzete. 

18. člen 

Lastniki in posestniki smejo pokončati v svojih poslopjih in na svojem 
ograjenem zemljišču vsako divjad, ki se sme vse leto loviti. Tako uplenjena div- 
jad pripada organizaciji, ki gospodari z loviščem. 

19. člen 

Za pokončavanje volkov in za lov na divje prašiče lahko občina odreja 
pogone. 

20. člen 

Prepovedano je loviti divjad na tak način ali s takim sredstvom, s katerim 
se divjad množično' pokončuje. 

Zaščiteno divjad je dovoljeno loviti samo z lovsko puško in z lovskimi 
naboji. 

Medveda, parkljasto divjad in svizca je dovoljeno streljati samo z risanico 
ustreznega kalibra, ki ga določi organizacija, ki gospodari z loviščem. Divjega 
prašiča je dovoljeno streljati tudi s kroglo iz gladke cevi. 

Prepovedano je na brakadah streljati medveda in parkljasto divjad, razen 
divjega prašiča. 

S pastmi je dovoljeno loviti: volka, šakala, lisico, divjo mačko, vidro, piž- 
movko, jazbeca, kuno zlatico in belico, dihurja, hermelina, podlasico in ujede. 

Strup se sme z dovoljenjem pristojne občine nastavljati volkovom, šakalom, 
lisicam, kunam vseh vrst ter vranam in srakam. Strupišče mora biti oddaljeno 
najmanj 300 metrov od hiš in 200 metrov od javnih poti. Čas in okoliš strupitve 
je treba javno razglasiti na krajevno običajen način, zaznamovati z napisom in 
sporočiti najbližji postaji milice. Prepovedana je uporaba cianovodika. 

Loviti je dovoljeno samo s pasemskimi lovskimi psi. 

21. člen 
Prepovedano je: 
1. loviti divjad z zankami, pastmi, mrežami, omamnimi sredstvi in s strupi, 

razen v primerih iz prejšnjega člena; 
2. loviti divjad razen volka in divjega prašiča, s pomočjo žarometov; 
3. loviti divjad, razen volka, ob velikih poplavah in zametih. 

22. člen 

Odlov žive divjadi je dovoljen ne glede na lovopust (3. člen) samo za prezi- 
movanje in reševanje divjadi ob elementarnih nezgodah, za živalske vrtove in 
raziskovalne namene, če je to v skladu z lovskogospodarskim načrtom, pa tudi 
za razplod, nasaditev in za osvežitev krvi divjadi za potrebe doma in v ino- 
zemstvu. 
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23. člen 

Brez sporazuma z lastnikom oziroma posestnikom zemljišča se po njivah, v 
vinogradih in vrtovih ne sme loviti v skupinah od 1. marca dalje, dokler niso 
pospravljeni pridelki. 

24. člen 

Lovski čuvaj pa tudi član lovske družine in strokovna oseba druge orga- 
nizacije, ki gospodari z loviščem, sme pokončati psa ali mačko, ki se klatita po 
lovišču, če sta oddaljena več kakor 200 metrov od hiš ah več kakor 50 metrov 
od gospodarja. Če pa zasači psa ali mačko pri preganjanju ali uničevanju div- 
jadi ali jajc, ju sme pokončati v vsakem primeru. To ne velja za lovskega psa 
pri lovu ali šolanju. 

VI. Povračilo škode 

25. člen 

Organizacija, ki gospodari z loviščem, odgovarja po 37. členu temeljnega 
zakona tudi za škodo, ki jo napravijo divji prašiči. 

Organizacija iz prejšnjega odstavka odgovarja za škodo le, če je lastnik 
oziroma posestnik zemljišča poskrbel za zavarovanje pred škodo po divjadi na 
način, ki je splošno vpeljan oziroma krajevnim razmeram primeren. 

26. člen 
\ 

Odškodninski cenik za povračilo škode na divjadi po 3. členu temeljnega 
zakona predpiše republiški sekretar za gospodarstvo. 

VII. Lovska inšpekcija 

27. člen 

Zadeve lovske inšpekcije opravlja Republiški sekretariat za gospodarstvo. 

VIII. Kazenske določbe 

28. člen 

Z denarno kaznijo od 50 do 1000 dinarjev se kaznuje za prekršek posa- 
meznik : 

1. če uničuje mladiče ali razdira legla koristnih sesalcev (prvi odstavek 4. 
člena); 

2. če lovi ah uničuje divjad na način in s sredstvi, s katerimi je lov pre- 
povedan (20. in 21. člen); 

3. če lovi živo divjad v nasprotju z določbo 22. člena tega zakona. 
Poleg kazni iz prejšnjega odstavka se sme izreči tudi varstveni ukrep od- 

vzema predmetov, ki so bili uporabljeni za prekršek ali pridobljeni s pre- 
krškom. V vsakem primeru se izreče tudi varstveni ukrep odvzema pridobljene 
premoženjske koristi. 
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IX. Prehodne in končne določbe 

29. člen 

Z lovišči, ustanovljenimi po dosedanjih predpisih, gospodarijo organizacije, 
katerim so bila lovišča dana v gospodarjenje, če izpolnjujejo pogoje, ki jih 
določa temeljni zakon. 

30. člen 

Organizacije, ki gospodarijo z lovišči, morajo v dveh letih po uveljavitvi 
tega zakona sprejeti in predložiti v potrditev lovskogospodarske načrte. 

31. člen 

Z lovišči, ki so bila ustanovljena po dosedanjih predpisih kot gojitvena, 
vzorna ali druga posebna lovišča, gospodarijo še naprej delovne organizacije in 
državni organi, ki gospodarijo z njimi na dan, ko začne veljati ta zakon. 

Lovskogospodarske načrte za lovišča iz prejšnjega odstavka potrjuje Repu- 
bliški sekretariat za gospodarstvo. 

32. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
1. zakon o lovu (Uradni list LRS, št. 26-94/54, in Uradni list SRS, št. 

11-115/65); 
2. odredba o odrejanju pogonov na volkove in divje prašiče (Uradni list 

LRS, št. 20-94/55); 
3. pravilnik za opravljanje lovskega izpita (Uradni list LRS, št. 29-139/55); 
4. uredba o prepovedi uporabe cianovodika pri lovu (Uradni list LRS, št. 

32-217/62). 
Dokler ne bodo izdani predpisi iz drugega odstavka 7. člena in iz 26. člena 

tega zakona, ostaneta v veljavi pravilnik o lovskih čuvajih (Uradni list LRS, št. 
16-73/56) in odločba o odškodnini za škodo na divjadi (Uradni list LRS, št. 
20-208/61), kolikor nista v nasprotju s tem zakonom in z drugimi predpisi. 

33. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS<-. 

OBRAZLOŽITEV 

Temeljni zakon o lovstvu (Uradni list SFRJ, št. 16/65) je uskladil tudi lov- 
stvo s stopnjo doseženega družbenega in gospodarskega razvoja. S tem je pre- 
nehal veljati splošni zakon o lovu iz leta 1947. Novi temeljni zakon, upošteva 
glede na nove ustavne določbe načelo decentralizacije in daje občinam široka 
pooblastila. Zato je treha spremeniti in dopolniti tudi republiški zakon o lovu 
(Uradni list LRS, št. 26/54, in Uradni list SRS, št. 11/65). 



494 Priloge 

i. 

S temeljnim zakonom o lovstvu so okvirno urejena naslednja vprašanja: 
ustanavljanje lovišč, izročanje lovišč v gospodarjenje, načela gospodarjenja, po- 
goji, pod katerimi je možno odvzeti lovišče lovski organizaciji, značaj lovstva, 
ki je po svojem namenu lahko športno, gospodarsko in posebno, da je divjad 
družbena lastnina, da se mora za škodo, ki jo napravi zaščitena divjad, plačati 
odškodnina, da urejajo pravico do lova na zemljiščih v obmejni coni in v mej- 
nem pasu posebni zvezni predpisi, kakšna pooblastila imajo lovski inšpektorji 
pri opravljanju lovske inšpekcije in podobno. 

V skladu z okvirnimi določbami temeljnega zakona ureja predlog republi- 
škega zakona vprašanja, ki so le načelno urejena v temeljnem zakonu, in tista, 
ki jih zvezni zakon sploh ne ureja, so pa značilna za republiko. 

V poglavju »Divjad in varstvo divjadi« so določene živali, ki jih je treba 
šteti za divjad. Določen je režim zaščite divjadi. Zastopana je težnja, da naj bo 
lovopust čim krajši, organizacije, ki gospodarijo z lovišči, pa lahko s svojim 
splošnim aktom same podaljšajo lovopust. 

Organizacijam, ki gospodarijo z lovišči, je dana možnost do samostojnejšega 
gospodarjenja. Občine so pooblaščene le za to, da v primeru potrebe določajo 
poseben režim lova za posamezne vrste divjadi, za območje republike pa je 
danoi to pooblastilo republiškemu sekretarju za gospodarstvo. 

V predlogu zakona (5. člen) je določeno, kaj se šteje za visoko divjad. 11. 
člen temeljnega zakona namreč tega ne navaja, določitev pa je nujna tudi glede 
na določilo 247. člena kazenskega zakonika, v katerem je predpisana višja kazen 
za protizakonito' uplenjeno visoko divjad. 

Predlog zakona prepoveduje lov ah kakršnokoli uničevanje koristnih ptic 
in sesalcev, razdiranje njihovih legel, gnezd in pobiranje jajc. Vsekakor je treba 
urediti tudi to vprašanje, ker je zaščita koristnih ptic in sesalcev nujna. 

Zaščito divjadi oziroma njeno čuvanje pred protizakonitim lovom ureja 
predlog zakona (7. člen) tudi s tem, da obvezuje lovske organizacije, da orga- 
nizirajo gojitveno čuvajsko- službo. Sicer obstoji pravilnik o službi za zava- 
rovanje premoženja gospodarskih organizacij in zavodov (Uradni list FLRJ, št. 
5/63). Vendar pa morajo po določbah tega pravilnika organizirati čuvajsko 
službo in varstvo' družbenega premoženja le gospodarske organizacije in zavodi, 
ne pa tudi lovske družine, ker niso niti gospodarske organizacije niti zavodi. 

Določbe temeljnega zakona o izločitvi določenih površin iz lovišča so v 
predlogu obdelana konkretneje (8. člen), tako da je mogoče iz lovišča izločiti 
tudi zazidana zemljišča v strnjenih naseljih, ograjena dvorišča, ograjene vrtove 
in ograjene sadovnjake neposredno okrog stanovanjskih in gospodarskih zgradb 
strnjenega naselja in športna igrišča. |Ce je lovišče lovski organizaciji odvzeto, 
ima ta pravico do odškodnine za lovske objekte in naprave ter za druge inve- 
sticije do višine njihove tržne vrednosti. Odškodnino' je dolžna plačati orga- 
nizacija, ki prevzame odvzeto lovišče v gospodarjenje. 

V poglavju »Gospodarjenje z lovišči« je konkretneje določeno (2. člen te- 
meljnega zakona), da so lovske organizacije lovske družine (lovska društva). 
Nadalje je povedano, kaj so lovske gospodarske organizacije in katere delovne 
organizacije se lahko ukvarjajo z lovstvom kot s postransko dejavnostjo. 

Lovskogospodarski načrt, ki ga predpisuje temeljni zakon za vsako lovišče 
(25. člen), je definiran v predlogu zakona (12. člen) tako, da je to dolgoročen 
načrt gospodarskih in tehničnih rešitev za najboljši način gospodarjenja z 
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loviščem. Vsebuje naj podatke o naravnih in gospodarskih lastnostih lovišča in 
ukrepe za trajno ohranitev divjadi, obenem pa naj upošteva tudi interese 
rekreacije in lovnega turizma. Doba, ki je potrebna za gojitev posameznih vrst 
divjadi, je različna, zato določa predlog, da se izdela lovskogospodarski načrt 
za dobo, ki ustreza gojitvi glavnih vrst divjadi lovišča. 

Kataster lovišč, ki ga prav tako predpisuje temeljni zakon (8. člen), vodi 
občina, ta pa v ta namen lahko pooblasti lovsko organizacijo. 

V poglavju o izvrševanju lova je zaradi preganjanja krivolovstva določeno, 
kaj vsebuje pravica lova. 

V temeljnem zakonu (32. člen) je predvideno, kdo in pod kakšnimi pogoji 
sme loviti divjad. Ta določila zveznega zakona so dopolnjena v predlogu zakona 
tako, da je zaščiteno divjad dovoljeno loviti samo v loviščih, na površinah, ki 
so izvzete iz lovišča, pa dovoli lov organ, ki je te površine izvzel iz lovišča 
po poprejšnjem soglasju organizacije, ki gospodari z loviščem, iz katerega so 
bile površine izvzete. V temeljnem zakonu ni določen način lova. To vprašanje 
ureja predlog v korist varstva divjadi in s poudarjanjem lovske etike. Z zgra- 
ditvijo cest in poti, z močnejšo eksploatacijo gozdov, z večjo melioracijo kme- 
tijskih in gozdnih površin, ob večji uporabi kemičnih sredstev v kmetijstvu in 
gozdarstvu, z izpopolnjevanjem lovskega orožja in s povečanjem števila lovskih 
organizacij in števila lovcev so možnosti za obstoj in za razmnoževanje divjadi 
mnogo slabše. Zato naj bo prepovedano loviti divjad na način ah s sredstvi, 
s katerimi se divjad množično pokončuje. Zlasti naj bo prepovedano loviti div- 
jad z zankami, pastmi, mrežami, omamnimi sredstvi in s strupi, s pomočjo 
žarometov, razen za volka in divjega prašiča, ter loviti divjad ob velikih 
poplavah in zametih, razen volka. Dovoljeno je loviti le z lovsko puško in z 
lovskimi naboji. Uporaba strupa je dopustna le za volkove, šakale, lisice, kune, 
vrane in srake, sploh pa je prepovedana uporaba cianovodika. Zaradi uporabe 
tega strupa v prejšnjih letih je bilo že preveč človeških žrtev (12). Izjemoma je 
po predlogu zakona (22. člen) dovoljen odlov žive divjadi ne glede na lovopust, 
vendar le za prezimovanje in reševanje ob elementarnih nezgodah, za živalske 
vrtove in za raziskovalne namene, pa tudi za razplod, nasaditev in za osvežitev 
krvi. 

Skladno z določbo 34. člena temeljnega zakona je v predlogu določena pre- 
poved lova v skupinah po njivah in vinogradih od 1. marca dalje, dokler niso 
pospravljeni pridelki, če ni bil o tem dosežen poprejšen sporazum z lastniki 
oziroma posestniki zemljišč. 

Psi in mačke, ki se klatijo po lovišču, delajo veliko škodo na divjadi. Zato 
ja po predlogu dovoljeno>, da sme lovski čuvaj, član lovske družine ah sta>- 
kovna oseba druge lovske organizacije pokončati takega psa ah mačko, ki se 
klatita po lovišču, če sta oddaljena več kot 200 m od hiš ali več kot 50 m od 
gospodarja. 

V temeljnem zakonu (36. člen) je odrejeno, da morajo organizacije, ki go- 
spodarijo z lovišči, in uporabniki zemljišč, s predpisanimi ukrepi preprečevati 
škodo, ki jo lahko divjad napravi premoženju ah ljudem na zemljišču, na 
katerem je lovišče, in na okoliških zemljiščih. V predlogu zakona je predvideno, 
da odgovarja organizacija, ki gospodari z loviščem, po 37. členu temeljnega 
zakona tudi za škodo, ki jo napravijo divji prašiči, vendar le pod pogojem, če 
je lastnik oziroma posestnik zemljišča poskrbel za zavarovanje pred škodo po 
divjadi na način, ki je splošno vpeljan oziroma krajevnim razmeram primeren. 
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Po predlogu zakona (26. člen) je pooblaščen republiški sekretar za gospo- 
darstvo, da predpiše odškodninski oenik za povračilo škode na divjadi po 38. 
členu temeljnega zakona. Tak cenik je bil predpisan tudi na podlagi določila 
sedanjega republiškega zakona o lovu s posebno odločbo, katere za zdaj ne bi 
bilo treba spreminjati. 

Temeljni zakon ureja vprašanje lovske inšpekcije. Predlog zakona pred- 
videva, da opravlja lovsko inšpekcijo Republiški sekretariat za gospodarstvo. 
Organizacije, ki gospodarijo z lovišči, naj predvsem same skrbijo za pravilno 
opravljanje lova, zlasti s svojo gojitveno čuvajsko službo (7. člen zakonskega 
predloga). Zato ne bi kazalo obremenjevati občin in jim nalagati, da orga- 
nizirajo posebno' lovsko inšpekcijsko službo. 

S kazenskimi določbami so sankcionirani le tisti prekrški, ki niso' določeni 
v temeljnem zakonu. 

V prehodnih in končnih določbah predloga zakona je predvideno: 
— da z lovišči, ki so bila ustanovljena po dosedanjih predpisih, gospodarijo 

organizacije, katerim so bila lovišča dana v gospodarjenje, če izpolnjujejo po- 
goje, ki jih določa temeljni zakon; 

— da morajo organizacije, ki gospodarijo z lovišči, sprejeti in predložiti v 
potrditev lovskogospodarske načrte v dveh letih po uveljavitvi tega zakona; 

— da. gospodarijo z lovišči, ki so bila ustanovljena kot gojitvena, vzorna 
ali druga posebna lovišča, še naprej delovne organizacije in državni organi, ki 
gospodarijo z njimi na dan uveljavitve tega zakona. Lovskogospodarske načrte 
teh lovišč potrjuje republiški sekretariat za gospodarstvo. 

Obstaja sedem lovišč, ki jih je ustanovil Izvršni svet oziroma vlada LRS. 
Ta lovišča zajemajo 11 % lovne površine v Sloveniji. Štiri od teh lovišč so 
zavodi (»Triglav«, Bled, »Kozorog«, Kamnik, »Jelen«, Snežnik in »Fazan«, Bel- 
tinci), s tremi lovišči (»Rog«, Kočevje, »Pohorje«, Maribor in »Ljubljanski vrh«) 
pa gospodarijo gozdna gospodarstva in druge organizacije. Lovišča »Triglav«, 
»Kozorog« in »Jelen« niso lovišča v klasičnem pomenu, temveč so nacionalni 
parki z značilnimi vrstami divjadi (gams, jelen, kozorog, muflon, srnjad, svizec, 
divji petelin, ruševec in planinski orel) in pomenijo turistično in kulturno zna- 
menitost Slovenije. 

K določbi 31. člena predloga je treba pripomniti tole: 
1. Republika mora po drugem odstavku 56. člena temeljnega zakona z za- 

konom določiti organizacije, ki bodo gospodarile z navedenimi lovišči. 
2. Določba predloga ne onemogoča, da se ne bi mogel brez spremembe 

zakona o lovstvu posamezen zavod spremeniti v podjetje, se pripojiti ali spojiti 
z drugo delovno organizacijo ali pa prenehati delo. Tako bi se že sedaj lahko 
spremenil zavod v Beltincih v podjetje. Ta zavod je namreč že nekaj let aktiven. 

3. Po obstoječih predpisih o zavodih (temeljni zakon o zavodih — Uradni 
list SFRJ, št. 5/65) nima ustanovitelj na podlagi zakona nikakršnih obveznosti 
do zavoda, razen če ni s pogodbo takih obveznosti prevzel. Po pogodbi pa si 
seveda lahko izgovori pravico nadzora nad delom, ipd. 

4. Dosedanje odločbe Izvršnega sveta o ustanovitvi navedenih zavodov za 
gojitev divjadi so po novih predpisih dejansko spremenjene tako, da Izvršni 
svet ne imenuje več predstavnikov družbene skupnosti v organe upravljanja 
niti ne imenuje direktorjev, razen če se z zakonom o lovstvu izrecno določi, da 
opravljajo ti zavodi dejavnost posebnega družbenega pomena. 
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ii. 

Osnutek zakona je bil poslan v pripombe vsem občinskim skupščinam, Lov- 
ski zvezi Slovenije za vse lovske zveze in lovske družine, Sekretariatu za zako- 
nodajo, Republiškemu sekretariatu za pravosodje in občo upravo, Republiškemu 
sekretariatu za finance, Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve, Gospo- 
darski zbornici SRS, Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije — 
odseku za lovstvo, Biotehnični fakulteti v Ljubljani, zavodom za gojitev divjadi, 
KGP Kočevje, GG Maribor in KZ Petrovd. 

Pripombe je poslalo 22 občin, 101 lovska družina oziroma lovske zveze, Lov- 
ska zveza Slovenije (LZS), vsi omenjeni zavodi in inštituti, Prirodoslovni muzej 
Slovenije, Zveza društev za varstvo ptic, Društvo- za varstvo živali Slovenije, 
sekretariat za zakonodajo in nekateri občani. 

V predlogu zakona niso upoštevane naslednje važnejše pripombe vsebinske 
narave: 

Lovska zveza Slovenije je predlagala, naj bi se zaščitila tudi divja mačka 
in kuna. Predlog ni bil sprejet, ker obstoj te divjadi še ni ogrožen, je pa tudi 
po 6. členu predloga mogoče, da občina ali republiški sekretar za gospodarstvo 
zaščiti tudi to divjad. 

Posebno vprašanje pomeni zaščita medveda. 
Nekatere organizacije so predlagale, naj bi ostal dosedanji režim, urejen 

po republiškem zakonu o lovu. Medved naj bi bil zaščiten vse leto, republiški 
sekretar za gospodarstvo pa naj bi iz utemeljenih razlogov dovoljeval odstrel. 

Predlog ni bil sprejet, ker je število medvedov naraslo in tolikšna zaščita 
ni več potrebna. 

Po drugem predlogu naj bi zakon določal območje, na katerem bi bil med- 
ved zaščiten, zunaj tega območja pa medved sploh ne bi bil zaščiten. V zašči- 
tenem območju bi bilo dovoljeno loviti medveda od 1. oktobra do 30. aprila — 
Ta predlog ni bil sprejet, ker bi bila zaščita medveda prešibka. Medved se 
giblje namreč na velikem prostoru, prehajal bi iz zaščitenega na nezaščiteno 
območje in bi zaradi tega pretila nevarnost premočnega znižanja staleža. 

Zaščita medveda je po predlogu zakona zadostna, ker ga je dovoljeno loviti 
od 1. oktobra do 30. aprila ne glede na območje. Organizacija, ki gospodari z 
loviščem, ureja tudi odstrel medveda z lovsko-gospodarskim načrtom, ki ga po- 
trjuje občina. 

Nekatere lovske organizacije so mnenja, naj se v zakonu izpusti določba o 
visoki oziroma nizki divjadi. V I. razdelku te obrazložitve je pojasnjeno, da je 
spričo temeljnega zakona in kazenskega zakonika nujna opredelitev te divjadi, 
čeprav bi bilo zaradi enotnosti v kazenskem sodstvu pravilneje, če bi vseboval 
tako določbo že temeljni zakon. 

Predlagano- je bilo tudi, naj se z republiškim zakonom določi, da tujci, razen 
tistih, ki stalno bivajo v Jugoslaviji, ne morejo biti člani lovskih družin. Predlog 
ni bil sprejet, ker določa temeljni zakon o društvih (14. člen), da sme biti tujec 
član društva, če je tako določeno* v pravilih. Ker nima temeljni zakon o lovstvu 
o tem nikakršne določbe, ne more republika sama urejati tega vprašanja drugače, 
ker spada vprašanje tujcev v izključno pristojnost federacije po 160. členu 
zvezne ustave. 

Lovska zveza Slovenije je mnenja, naj bi zakon določal, da lovišče ne sme 
biti manjše kot 3000 ha. Predlog ni bil sprejet, ker določa že 15. člen temeljnega 

32 
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zakona, da mora pomeniti lovišče tudi naravno in zaokroženo lovskogospodarsko 
celoto, obstoječa lovišča pa obsegajo v posameznih primerih le 2000 ha površin. 

Nekatere lovske organizacije predlagajo, naj se z zakonom prepove in 
kazensko penalizira požiganje grmičevja in suhe trave v zgodnjem pomla- 
danskem času ter poškodovanje lovskih naprav, hkrati pa naj bi zakon predpisal 
tudi ustrezne kazni. Predlog ni prišel v poštev, ker je takšno požiganje v času, 
ko ptice še ne gnezdijo, poškodovanje naprav pa je tako prepovedano po 
splošnih pravilih državljanskega prava. 

Lovske organizacije so> nadalje mnenja, da je treba z zakonom predpisati 
lovski izpit. To pa bi bilo v nasprotju z 32. členom temeljnega zakona, po 
katerem določa pogoje lova organizacija sama s> svojim splošnim aktom. 

Štiri lovske organizacije so mnenja, da naj bi občine potrjevale lovsko- 
gospodarske načrte za lovišča, ki so bila po dosedanjih predpisih izločena kot 
posebna lovišča. Predlog ni bil sprejet, ker so navedena lovišča na območju 
več občin in bi bilo potrjevanje zelo zapleteno, poleg tega pa imajo ta lovišča 
zaradi prirodnih znamenitosti tudi širši pomen. 

Nekatere lovske organizacije zahtevajo, naj se izjemoma dovoli uporaba 
cianovodika. Predloga ni bilo mogoče sprejeti, ker je ta strup preveč nevaren 
človeku in je bila njegova uporaba že leta 1961 prepovedana. 

Predlagano je bilo tudi, naj bo ustanovitelj lovišča občinska skupščina in 
ne svet za lovstvo. Na pobudo LZS predlog ni bil upoštevan zato, ker po zakonu 
o splošnem upravnem postopku ne bi bila možna pritožba, če bi odločala skup- 
ščina občine. 

III 

Uveljavitev zakona za republiko ne pomeni povečanja delovnih mest ah 
sioer novih finančnih bremen. Inšpekcijsko službo' bo mogoče opravljati z do- 
sedanjimi delavci republiškega sekretariata za gospodarstvo. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Sil Slovenije je na svoji seji dne 
10. junija 1966 obravnavala predlog zakona o lovstvu, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da se predlaganim zakonom po- 
drobneje urejajo vprašanja, ki so v temeljnem zakonu o lovstvu (Ur. 1. SFRJ, 
št. 16/65) le načelno urejena in tista vprašanja, ki jih zvezni temeljni zakon ne 
ureja, so pa. pomembna za območje SR Slovenije. V tem smislu komisija k pred- 
logu zakona ni imela načelnih pripomb. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 1. členu: Začetno besedilo se spremeni tako, da se glasi: 
»Lovstvo v SR Sloveniji se ureja po določbah ...« 
Sprememba je potrebna zaradi jasnosti uvodne splošne določbe. S predla- 

ganim zakonom, kot tudi s temeljnim zakonom o lovstvu (Ur. 1. SFRJ, št. 16/65) 
in predpisi, izdanimi na njuni podlagi, se namreč pravno regulira celotno pod- 
ročje lovstva v SR Sloveniji, ne pa le zadeve oziroma posamezne zadeve lovstva. 
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Pojem »zadeve lovstva« zato ni dovolj jasen in ga je mogoče razumeti ožje 
kot lovstvo, kar pa smislu določbe 1. člena ne ustreza. 

K 7. členu: V drugi vrsti prvega odstavka se beseda »organizirajo« nado- 
mesti z besedama: »morajo organizirati«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
V komisiji je bil izražen pomislek glede primernosti določbe drugega od- 

stavka 7. člena zakonskega predloga. V režimu, ki ga vzpostavlja novi temeljni 
zakon o lovstvu in se odraža tudi v ostalih določbah predlaganega republiškega 
zakona, je uveljavljena načelo deetatizacije na področju lovstva. V skladu s 
tem načelom gospodarijo z lovišči lovske organizacije. Te so po določbi prvega 
odstavka 7. člena zakonskega predloga dolžne organizirati gojitveno čuvajsko 
službo. O vprašanju, kako< bo: ta služba najprimerneje organizirana, naj bi od- 
ločale predvsem lovske organizacije, ki so jim dana lovišča v gospodarjenje. 
Zakonsko pooblastilo republiškemu sekretarju za gospodarstvo, da v sporazumu 
z republiškim sekretarjem za notranje zadeve izda podrobnejše predpise O' orga- 
nizaciji gojitvene čuvajske službe, po mnenju komisije predstavlja močno inter- 
vencijo organa državne uprave, ki bi se morala omejiti le na varovanje splošnih 
družbenih interesov na tem področju. 

K 8. členu: Na začetku besedila se beseda »Za« nadomesti z besedo »Iz«, 
s čimer se popravlja očitna napaka v besedilu. 

K 9. členu: V drugi vrsti prvega odstavka se beseda »ustanovitvi« nadomesti 
z besedo »dodelitvi«. 

Občina ustanavlja lovišča ob pogojih iz 15. člena temeljnega zakona o 
lovstvu tako, da lovišče predstavlja zemljiško ali vodno površino, ki pomeni 
naravno in zaokroženo lovsko gospodarsko celoto, ne glede na to, čigava last 
je zemljišče. Ko je lovišče določeno, se z odločbo dodeli lovski organizaciji v 
gospodarjenje v smislu določb 18. in 19. čl. cit. temeljnega zakona. Na podlagi 
te odločitve se sklene z organizacijo-, ki dobi lovišče v gospodarjenje, pogodba, 
v kateri se določijo tudi pogoji, s katerimi se lovišče daje v gospodarjenje (20. čl. 
temeljnega zakona). Po mnenju komisije akt občine, s katerim se določi lovišče, 
ni povsem enakega značaja kot odločba, s katero se dodeli lovišče lovski organi- 
zaciji. Ni dvoma, da za slednjo v celoti velja režim odločb, izdanih v upravnem 
postopku vključno režim pravnih sredstev zoper takšne določbe. 

Po teh pripombah komisije je bilo pojasnjeno, da predlagatelj zakona v 
sporni določbi ni nameraval urejati vprašanja akta o ustanovitvi lovišča, čeprav 
je bila določba tako formulirana, temveč naj bi šlo za dodelitev lovišča. Ta 
namen predlagatelja posredno izhaja tudi iz vsebine drugega odstavka tega 
člena, ki se nanaša na odvzem lovišča. 

Glede na to je komisija predlagala ustrezno spremembo prvotnega besedila. 
K 12. členu: V tretji vrsti se besedi »med drugim« nadomestijo z besedo 

»zlasti«. 
Drugi stavek besedila, tega člena ima lahko svoj smisel le, 6e določi, katere 

najvažnejše podatke in ukrepe naj lovskogospodarski načrt predvsem vsebuje. 
K 15. členu: Besedilo drugega odstavka se črta. 
Iz določbe 8. člena temeljnega zakona o lovstvu izhaja, da ima kataster 

lovišč značaj javne evidence1 (javne knjige), saj obsega predvsem evidenco o 
loviščih, o divjadi ter o organizacijah, ki gospodarijo z lovišči. Te organizacije 
morajo tudi organu, ki vodi kataster lovišč, pošiljati vse potrebne podatke. 
Predlog zakona zato v I. odstavku 15. člena pravilno določa, da kataster lovišč 
vodi za lovstvo' pristojni občinski upravni organ. Glede na prej povedano pa 
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po mnenju komisije izhaja, da vodstvo katastra lovišč ne bi bilo mogoče poveriti 
sami lovski organizaciji, ki gospodari z loviščem. 

K 19. in 20. členu: 
a) Beseda: »občina« v drugi vrsti besedila 19. člena se nadomesti z be- 

sedami: »za lovstvo pristojni občinski upravni organ«; 
b) v prvi vrsti besedila šestega odstavka 20. člena se besedi: »pristojne 

občine« nadomestita z besedami: »za lovstvo pristojnega občinskega upravnega 
organa«. 

Ker gre v navedenih primerih za izrazito upravne akte, ki spadajo v pri- 
stojnost upravnega organa, naj se po mnenju komisije že v zakonu pove, da 
jih izdaja pristojni upravni organ. 

K 23. členu: Začetek besedila se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Brez sporazuma z upravi j alcem, lastnikom oziroma uporabnikom zem- 

ljišča ...« 
Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi enotne rabe 

splošne veljavne terminologije in popolnejše opredelitve organizacij oziroma 
oseb, na katere se določba nanaša. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejmeta. 

5t.: 323-2/66 
Ljubljana, 10. 6. 1966 

Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 
je na seji dne 17. junija 1966 obravnaval predlog zakona o lovstvu, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. 

Predlog republiškega zakona o lovstvu dopolnjuje in posebej ureja posa- 
mezna vprašanja s področja lovstva, ki so v temeljnem zakonu le načelno ure- 
jena, ter jih prilagaja specifičnim pogojem lovstva na področju republike. 

V načelni obravnavi odbor ni imel pripomb, v podrobni razpravi o predlogu 
zakona, dopolnjenega s spremembami in dopolnitvami zakonodajno-pravne ko- 
misije Skupščine SR Slovenije, pa je odbor sprejel naslednje spremembe in 
dopolnitve: 

K 3. členu: Lov jelena (2. odstavek) se namesto od 16. 8. do 15. 1. dovoljuje 
od 16. 8. do 31. 12.; 

— Lov srnjaka se namesto od 16. 5. do 30. 11. dovoljuje od 1. 6. do 30. 11. 
S skrajšano lovno dobo se daje divjadi večja zaščita. 
— V 2. odstavku se v celoti črta določilo o lovni dobi za medveda; 
— Za 3. členom se vstavi nov 3. a člen, ki se glasi: »Na območju, ki ga 

določi republiški sekretariat za gospodarstvo, je medveda dovoljeno loviti od 
1. 10. do 30. 4. 

Izven območja iz prejšnjega odstavka medved ni zaščiten. 
Za tisti del lovsko-gospodarskega načrta, ki ureja lov na medveda, daje 

soglasje republiški sekretariat za gospodarstvo.« 
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Poseben režim za lov medveda je potreben zaradi redkosti te divjadi in 
njegove pomembnosti v lovnem turizmu. Z uvedbo zaščitnega območja pa se 
zaščita omejuje na področje, kjer ima medved optimalne pogoje za svoj razvoj. 

K 6. členu: V 3. odstavku se v 4. vrsti za besedo »divjadi« vstavi določilo 
»za preprečitev škode v ustrezno ograjenih nasadih«. 

Dopolnitev se uvaja zaradi zaščite nasadov pred škodo, ki jo povzroča 
divjad. 

K 18. členu: V 1. vrsti se namesto besede »posestniki« vstavita besedi »upo- 
rabniki zemljišča«. 

Odbor je ustrezno uporabil terminološko spremembo, ki jo je predlagala 
zakonodaj no-pravna komisija k 23. členu. 

K 19. členu: Člen se v celoti črta. 
Določilo, da lahko za lovstvo pristojni občinski upravni organ odreja po- 

gone na volkove in divje prašiče, je po mnenju odbora nepotrebno, ker je 
pokončavanje omenjenih vrst divjadi v interesu vsake lovske organizacije in 
zato ni potrebno posebnih odredb upravnih organov. 

K 20. členu: V 4. odstavku se za besedo »medveda« doda dopolnilo »na 
določenem območju (3. a člen tega zakona)«. 

Dopolnitev je povezana z določili novega 3. a člena. 
K 21. členu: Dodata se novi 4. in 5. točka z naslednjim besedilom: »4. hoditi 

po tujem lovišču z nabito puško; 
»5. hoditi po tujem lovišču z drugimi lovnimi sredstvi, razen po javnih 

poteh ali stezah.« 
Dopolnitev ureja vprašanje gibanja oboroženih lovcev po tujih loviščih in 

omejuje možnosti prepovedanega lova. 
K 23. členu: Člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi: »Brez sporazuma 

z lastnikom oz. uporabnikom zemljišča se po njivah ne sme loviti v skupinah 
od 1. marca dalje, dokler ni pospravljeno žito, v vinogradih in vrtovih pa od 
1. marca dalje, dokler niso pospravljeni pridelki.« 

S spremembo se lov na njivah ne dovoljuje od 1. marca dalje samo za čas, 
dokler ni pospravljeno žito, ne pa tudi ostali pridelki. 

K 24. členu: Doda se nov 24. a člen, ki se glasi: »Osebe, ki lovijo, morajo 
imeti orožni list za nošenje orožja in praviloma lovski izpit. 

Osebe, ki nimajo lovskega izpita, smejo loviti samo v družbi z lovcem, ki 
ima lovski izpit. 

Lovski izpit se opravlja na strokovnih šolah ah pred izpitno komisijo, ki 
jo imenuje na predlog lovske organizacije pristojna občinska skupščina. Pro- 
gram za izpit pred izpitno komisijo določi republiški sekretariat za gospodarstvo. 

Odločbe o oprostitvi od lovskih izpitov, izdane po prejšnjih predpisih, osta- 
nejo v veljavi.« 

Uvedba lovskega izpita je po mnenju odbora potrebna, ker se s tem doseže 
večja strokovna izobrazba lovcev in zmanjšuje nevarnost nesreč. 

K 25. členu: Na koncu prvega odstavka se doda besedilo: »in medved izven 
zaščitenega območja (3. a člen tega zakona).« 

Odgovornost za škodo se s tem razširja tudi na škodo, ki jo povzroča med- 
ved izven zaščitenega območja. Dopolnitev je povezana z uvedbo novega 3. a 
člena. 

K 28. členu: Za 2. točko se dodata novi 3. in 4. točka, ki se glasita: 
»3. če hodi po tujem lovišču z nabito puško (12. člen); 
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4. će hodi po tujem lovišču z drugimi lovnimi sredstvi, razen po javnih 
poteh in stezah (21. člen);« 

— sedanja 3. točka postane 5. točka tega člena. 
Dopolnitev kazenskih določb je s tem usklajena z dopolnitvijo 21. člena. 

. K 29. členu: Doda se nov 2. odstavek, ki se glasi: 
»Pogodbe o gospodarjenju z lovišči (20. člen temeljnega zakona) morajo biti 

sklenjene najpozneje v 6 mesecih od dneva, ko začne veljati ta zakon.« 
Z dopolnitvijo, ki jo je predlagal predstavnik Izvršnega sveta, se določi tudi 

termin za sklepanje pogodb o gospodarjenju z lovišči. 
K 31. členu: V 3. vrsti 1. odstavka se črtajo besede »in državni organi« ter 

se za besedo »delovne« vstavita besedi »in druge«. 
Sprememba se uvaja zaradi tega, ker predlagana dikcija ni potrebna. 
K 32. členu: Sprejem 24. a člena zahteva tudi spremembo v 32. členu in 

sicer: 
—■ črta se 3. točka v 1. odstavku; 
— začetek 2. odstavka se pravilnoi glasi: 
»Dokler ne bodo izdani predpisi iz 2. odstavka 7. člena, iz 3. odstavka 24. a 

člena in iz 26. člena tega zakona, ostanejo v veljavi pravilnik o lovskih čuvajih 
(Ur. 1. LRS, št. 16-73/56), pravilnik za opravljanje lovskega izpita (Ur. 1. LRS, 
št. 29-139/55) in odločba . ..«. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami strinjal, razen z amandmaji k 19., 24. in 32. členu. Odbor za proizvodnjo 
in promet predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona o lovstvu 
z vsemi navedenimi spremembami in dopolnitvami. 

Odbor je obravnaval tudi amandma odbora za trgovino, gostinstvo in tu- 
rizem k 11. členu o tem, da se z zakonom določi, da so člani lovskih organizacij 
samo tisti tuji državljani, ki stalno prebivajo v Jugoslaviji. Odbor se z amand- 
majem ni strinjal, ker bi bila taka določba v nasprotju z zveznimi predpisi. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca Jožeta Tramška. 

Št.: 323-2/66 
Ljubljana, 17. 6. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 16. 6. 1966, št. 323-2/66. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
22. junija 1966 obravnavala amandmaje k 3., 6., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 25., 28., 
29., 31. in 32. členu predloga zakona o lovstvu, ki so bili sprejeti na seji odbora 
za proizvodnjo in promet Republiškega zbora dne 17. junija 1966. 

Komisija glede amandmajev k 19., 21., 23., 28., 29. in 31. členu ni imela pri- 
pomb'. K ostalim amandmajem in v zvezi z njimi pa je komisija predlagala 
naslednje spremembe: 

K 3. in 3. a členu: 
a) Besedilo prvega in drugega odstavka predlaganega 3. a člena se uvrsti v 

besedilo 3. člena zakonskega predloga kot njegov nov tretji odstavek, pri čemer 
pa se besedilo spremeni tako, da se nov tretji odstavek 3. člena glasi: 

»Medveda je dovoljeno loviti od 1. 10. do 30. 4. na območju, ki ga določi 
republiški sekretar za gospodarstvo. Izven tega območja medved ni zaščiten.« 



Priloge 503 

b) Tretji odstavek predlaganega 3. a člena se prenese v 13. člen zakonskega 
predloga kot njegov nov drugi odstavek. ( 

c) Tretji odstavek prvotnega 3. člena zakonskega predloga postane njegov 
četrti odstavek, pri čemer se začetek besedila odstavka spremeni tako, da se 
glasi: 

»•Divjad iz prejšnjih odstavkov tega člena ...« 
Navedene spremembe so pretežno redakcijskega značaja, deloma pa so po- 

trebne tudi zaradi ustreznejše sistematike zakonskih določb. Akt, s katerim se 
določi območje, na katerem je medved zaščiten, ima značaj predpisa, ki pa ga 
izda republiški sekretar, ne pa republiški sekretariat. 

K 6. členu: V tretjem odstavku se besedilo v oklepaju (-»prvi in drugi od- 
stavek 3. člena tega zakona«) spremeni tako, da se glasi: (»3. člen«). 

Sprememba neposredno ne zadeva sprejetega amandmaja k 6. členu, pač 
pa je potrebna zaradi sprememb v besedilu 3. člena. 

K 13. členu: Doda se nov drugi odstavek z besedilom: 
»Za tisti del lovsko-gospodarskega načrta, ki ureja lov na medveda, daje 

soglasje Republiški sekretariat za, gospodarstvo.« 
Sprememba je v zvezi s spremembami 3. člena zakonskega predloga. 
K 18. členu: V prvi vrsti besedila se beseda, »posestniki« nadomesti z besedo 

»uporabniki« ne pa z besedama »uporabniki zemljišča«, kot se predlaga v 
amandmaju. 

Iz besedila določbe 18. člena je namreč razvidno, da se beseda »posestniki« 
oziroma »uporabniki« ne nanaša le na uporabnike zemljišč, temveč tudi na 
uporabnike poslopij. 

K 20. členu: V četrtem odstavku se besedilo, dodano v oklepaju: 
»(3. a člen tega zakona)« spremeni tako, da se glasi: »(3. člen)«. 
Sprememba je potrebna zaradi sprememb besedila 3. člena. 
K 24. a členu: Besedilo predlaganega novega 24. a člena se spremeni tako, 

da se glasi: 
»Osebe, ki lovijo, morajo imeti lovski izpit. Oseba, ki nima lovskega izpita, 

sme loviti samo v družbi z lovcem, ki ima lovski izpit. 
Program in način opravljanja izpita uredi s splošnim aktom organizacija, 

ki gospodari z loviščem. 
S splošnim aktom iz prejšnjega odstavka se lahko določijo primeri, ko 

lovski izpit ni obvezen.« 
V zvezi s predlaganim besedilom novega 24. a člena je bila komisija mne- 

nja, da bi predpisovanje lovskega izpita kot javnega izpita pred komisijo, ki jo 
imenuje občinska skupščina ter se opravlja po1 programu, ki ga določi repu- 
bliški sekretariat za gospodarstvo, predstavljalo neustrezno državno intervencijo 
na področju lovstva, na katerem se hkrati, s temeljnim zakonom o lovstvu in 
predlaganim republiškim zakonom, sicer uveljavlja načelo deetatizacije. Taka 
rešitev tudi ne bi bila v skladu z vlogo organizacij, ki gospodarijo z lovišči; po 
32. členu temeljnega zakona o lovstvu namreč določa pogoje za lov organizacija, 
ki gospodari z loviščem, v sivojem splošnem aktu. 

Po predlogu komisije se funkcija zakona omejuje le na to, da neposredno 
določi lovski izpit kot splošni pogoj za izvrševanje lova, kar je v skladu z 
določbo 6. člena temeljnega zakona o lovstvu. V skladu s samoupravnimi pra- 
vicami lovskih organizacij in njihovo vlogo pa se tem organizacijam v celoti 
prepušča, da same določijo program in način opravljanja lovskega izpita, poleg 
tega pa lahko določijo tudi primere, ko lovski izpit ni obvezen. 
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Komisija je v svojem predlogu tudi črtala tisti del besedila amandmaja, ki 
navaja, da mora tisti, ki lovi, imeti orožni list za nošenje orožja. Po mnenju 
komisije taka določba ne sodi v predlagani zakon, temveč se to vprašanje ureja 
s predpisi, ki urejajo vprašanje nošenja orožja. 

K 25. členu: a) Besedilo, dodano na koncu prvega odstavka, se spremeni 
tako, da se glasi: »in medved izven določenega območja (3. člen).« 

b)' V drugi vrsti drugega odstavka se beseda »posestnik« nadomesti z be- 
sedo »uporabnik«. 

Sprememba pod a) je potrebna zaradi sprememb v besedilu 3. člena zakon- 
skega predloga, sprememba pod b) pa zaradi dosledne uporabe terminologije, 
ki se sicer predlaga v amandmajih k 18. in 23. členu. 

K 32. členu: Predlagane spremembe 3. točke v prvem odstavku in v začet- 
nem besedilu drugega odstavka se ne sprejmejo in se vzpostavi prvotno besedilo 
zakonskega predloga. 

S spremembami v besedilu novega 24. a člena namreč odpade potreba po 
spremembi prvotnega besedila 32. člena zakonskega predloga. 

Komisija je obravnavala tudi amandma, ki ga je k 11. členu zakonskega 
predloga predlagal odbor Republiškega zbora za trgovino, gostinstvo in turizem 
na seji dne 30. maja 1966, s katerim naj bi se besedilo 11. člena dopolnilo z 
določbo, da so lahko člani lovske organizacije le tisti tuji državljani, ki stalno 
prebivajo v Jugoslaviji. 

Po mnenju komisije navedeni amandma ni sprejemljiv. Urejanje pravnega 
položaja tujcev v Jugoslaviji je po izrecni določbi 4. točke 160. člena zvezne 
ustave v izključni pristojnosti federacije. Glede na to bi se vprašanje članstva 
tujcev v lovski organizaciji v smislu predlaganega amandmaja moglo reševati 
le z zveznim zakonom. Sicer pa je vprašanje članstva tujcev v društvih v načelu 
uredil že zvezni temeljni zakon o društvih v svojem 14. in 15. členu (Ur. 1. SFRJ, 
št. 16/65). Določbe navedenega temeljnega zakona pa veljajo tudi za lovske orga- 
nizacije, ki so v drugem odstavku 2. člena temeljnega zakona o- lovstvu izrecno 
označene kot lovska društva. Ker zvezni temeljni zakon o lovstvu vprašanja 
članstva tujcev v lovskih organizacijah deloma že sam ureja (32. člen), velja 
tudi za lovske organizacije splošni režim, ki ga v tem pogledu republiški zakon 
ne more spreminjati. 

Predstavnik odbora za proizvodnjo in promet Republiškega zbora se je s 
spremembami, ki jih je predlagala komisija, strinjal. Predstavnik Izvršnega 
sveta si je pridržal izjavo o predlaganih spremembah k 24. a členu, ostale pa je 
sprejel in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 

St.: 323-2/66 
Ljubljana, 22. 6. 1966 
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PREDLOG ZAKONA 
o varstvu pri delu 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Za varstvo ljudi pri delu (v nadaljnjem besedilu: delavci) se na območju 
SR Slovenije uporabljajo določbe temeljnega zakona o varstvu pri delu (Urad- 
ni list SFRJ, št. 15-314/65 — v nadaljnjem besedilu: temeljni zakon), določbe 
tega zakona in predpisov, izdanih na njuni podlagi, ter drugi predpisi, ki ure- 
jajo posamezna področja varstva pri delu. 

Če varstveni ukrepi in normativi niso predpisani, se uporabljajo splošno 
priznani ukrepi in normativi organizacijskega in tehničnega značaja ter iz- 
kušnje medicine in psihologije dela. 

2. člen 

Dolžnosti in pravice, ki jih za zagotovitev varstva pri delu določa ta zakon 
delavcem in organizacijam, se nanašajo na tiste, ki uživajo varstvo pri delu 
po 3. členu temeljnega zakona, in na organizacije iz prvega odstavka 4. člena 
temeljnega zakona. 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na organizacije in njihove organe, se 
primerno uporabljajo tudi za zasebne delodajalce iz drugega odstavka 4. člena 
temeljnega zakona. 

II. Obveznosti delavcev in organizacij 

3. člen 

Ce na delovišču opravljajo delo delavci iz raznih organizacij, mora vsaka 
od teh z ustreznimi varstvenimi ukrepi zagotoviti varnost svojih delavcev, 
poleg tega pa tudi, da njeni delavci one ogrožajo varnosti drugih. 

4. člen 

Če delavce kljub opozorilu tistega, ki vodi delo, ali druge pooblaščene 
osebe s svojim ravnanjem ogroža svojo varnost ali varnost drugih pri delu, mu 
mora odgovorna' oseba prepovedati nadaljnje delo na tistem delovnem mestu, 
dokler ogroža varnost pri delu, po potrebi pa tudi poskrbeti za njegovo odstra- 
nitev z delovnega mesta ali premestitev na drugo delovno mesto. 

Če delavec huje ogroža svojo varnost ali varnost drugih pri delu, je odgo- 
vorna oseba v organizaciji dolžna uvesti postopek za njegovo izključitev iz 
delovne skupnosti zaradi hujše kršitve delovne dolžnosti. 

5. člen 

Organizacija mora poslati na zdravniški pregled vsakogar, ki stopi na delo 
prvič ali po presledku, daljšem od; šestih mesecev, ali ki preboli hujšo bolezen 
ali preide na drugo delo. Pri pregledlu se ugotovi, ali oseba izpolnjuje potrebne 
zdravstvene pogoje za varno opravljanje določenega dela. 
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V primerih iz 69. člena "temeljnega zakona mora organizacija poslati de- 
lavca na specialni zdravniški pregled, pri katerem se ugotovi, ali delavec 
izpolnjuje tudi potrebne posebne psihofizične zdravstvene pogoje za določeno 
delo. 

Specialne zdravniške preglede po prejšnjem odstavku opravljajo zdrav- 
stveni zavodi, ki imajo strokovnjake za medicino dela in za psihologijo dela. 
Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo določi, kateri so ti zavodi. 

G. člen 

Organizacija mora delavce ob prvi in ob vsaki kasnejši razporeditvi na 
delovno mesto pa tudi med samim delom, če se spremene delovne razmere, 
poučiti: 

— o nevarnosti, ki pri delu preti delavčevemu zdravju oziroma življenju; 
—• o najprimernejšem načinu dela, ki delavcu zagotavlja varnost pri delu; 
— o varstvenih ukrepih, ki jih mora delavec upoštevati, in o okoliščinah, 

ki take ukrepe zahtevajo. 
Poučevanje delavcev mora biti teoretično in praktično. 

7. člen 

Organizacija mora opraviti občasne preizkušnje, ali so tisti, ki opravljajo, 
vodijo ali nadzorujejo dela, pri katerih je nevarnost za poškodbe in zdravstvene 
okvare večja, zadosti usposobljeni za varno opravljanje, vodenje1 in nadzoro- 
vanje takih del. 

Organizacija mora o usposobljenosti delavcev po prejšnjem odstavku voditi 
ustrezen razvid. 

8. člen 

Dokler delavec nima potrebnega znanja o varstvu pri delu, ne sme samo- 
stojno opravljati in ne voditi ali nadzorovati takih del. 

9. člen 

Ko organizacija po 4. točki 60. člena temeljnega zakona s statutom ali z 
drugim splošnim aktom (v nadaljnjem besedilu: splošni akt) določi način po- 
učevanja, izpopolnjevanja in preizkušanja znanja delavcev iz tvarine varstva 
pri delu, ne sme pri delih, pri katerih je nevarnost za poškodbe in zdravstvene 
okvare v zvezi z delom večja, določiti za preizkušanje daljšega roka od ena- 
kega leta. 

10. člen 

Službe za varstvo pri delu oziroma tisti, ki opravljajo naloge varstva pri 
delu, morajo zlasti: 

— ugotavljati, ali delavci in odgovorni organi v organizaciji zadosti po- 
znajo in upoštevajo predpise o varstvu pri delu in ali pravilno izvajajo ukrepe 
za varstvo pri delu; 

— preučiti vzroke poškodb in zdravstvenih okvar v zvezi z delom ter pred- 
lagati ukrepe za odpravo takih vzrokov; 
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— predlagati organizacijske in druge ukrepe, bi posegajo1 v področje var- 
stva pri delu; 

— sodelovati pri pripravi dela in pri izdelavi načrtov za ureditve in pre- 
ureditve delovnih prostorov, delovišč, delovnih priprav in naprav ter delovnih 
postopkov; 

— sodelovati pri izbiri delovnih priprav in naprav ter sredstev in opreme 
za osebno varnost; 

— oskrbeti za to, da se pravilno in pravočasno opravljajo periodični pre- 
gledi in preizkušnje po predpisih o varstvu pri delu. 

11. člen 

Organizacija uredi s splošnim aktom organizacijo in delo službe za varstvo 
pri delu oziroma tistih, ki opravljajo1 to službo. 

Delo službe za varstvo pri delu oziroma tistih, ka opravljajo to služibo, 
mora biti organizirano tako, da je mogoče urejati in izvajati varstvo pri delu 
z uporabo sodobnih tehničnih, zdravstvenih, socialnih in drugih ukrepov za 
preprečevanje in odvračanje vzrokov poškodb in zdravstvenih okvar v zvezi 
z delom. 

12. člen 

V splošnem aktu mora organizacija pri opisu delovnih mest oziroma del 
določiti naloge v zvezi z varstvom pri delu; pri opisu delovnih mest z odgo- 
vornostjo za varno delo drugih pa .mora določiti tudi vsebino te odgovornosti. 

13. člen 

Organizacije, v katerih so nevarnosti za poškodbe in obolenja v zvezi z 
delom večje, morajo po. drugem odstavku 64. člena temeljnega zakona v skladu 
s svojim splošnim aktom ustanoviti posebno službo za varstvo pri delu ali 
določiti osebe, ki bodo opravljale izključno le naloge v zvezi z varstvom 
pri delu. 

Če inšpektor dela ugotovi, da se organizacija ni ravnala po določbah 
prejšnjega odstavka, odredi izpolnitev obveznosti s posebno odločbo. 

14. člen 

Tisti, ki samostojno opravljajo naloge varstva pri delu, morajo imeti 
poseben strokovni izpit o varstvu pri delu. 

Tisti, ki vodijo službo za varstvo pri delu ali ki opravljajo izključno le 
naloge v zvezi z varstvom pri delu (13. člen), morajo imeti ustrezno višjo izo- 
brazbo in najmanj pet let prakse določene smeri ali ustrezno visoko izobrazbo 
in najmanj tri leta prakse določene smeri ter poseben strokovni izpit o varstvu 
pri dlelu. 

15. člen 

Program in (postopek za opravljanje posebnih strokovnih izpitov iz prejš- 
njega člena predpiše republiški sekretar za delo v soglasju z republiškim sekre- 
tarjem za zdravstvo in socialno varstvo. 
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III. Zavodi za varstvo pri delu 

16. člen 

Zavodi za varstvo pri delu so ali posebni zavodi za varstvo pri delu, ki 
opravljajo naloge v zvezi z izvajanjem in pospeševanjem varstva pri delu kot 
edino dejavnost, ali drugi znanstveni in strokovni zavodi (zdravstveni zavodi, 
zavadi za pospeševanje proizvodnje in produktivnost dela in podobno), ki 
opravljajo te naloge kot sestavni del svoje dejavnosti. 

Naloge v zvezi z izvajanjem in pospeševanjem varstva pri delu so dejav- 
nosti, ki so posebnega družbenega pomena. 

17. člen 

Poseben zavod za varstvo pri delu se lahko ustanovi, če so zagotovljena 
materialna sredstva in zadostno število strokovnjakov za delo zavoda. 

Pred ustanovitvijo posebnega zavoda je treba priskrbeti soglasje Repu- 
bliškega sekretariata za delo o tem, ali so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega 
odlsitavka. 

V primeru, ko gre za zavod, ki opravlja naloge varstva pri delu s področja 
medicine dela, odloča o soglasju Republiški sekretariat za delo na podlagi 
mnenja Republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo. 

18. člen 

Pri odločanju o zadevah posebnega družbenega pomena sodelujejo v svetu 
posebnega zavoda predstavniki družbene skupnosti. 

Predstavnike družbene skupnosti imenuje in razrešuje organ, ki je določen 
v aktu o- ustanovitvi zavoda. 

19. člen 

Strokovne ocene in potrdila iz tretjega odstavka 8. člena in iz 54. člena 
temeljnega zakona izdajajo zavodi na podlagi pooblastila, ki jim ga da repu- 
bliški sekretar za delo; na podlagi takega pooblastila opravljajo zavodi tudi 
periodične ^preiskave in preizkuse v zvezi s 70. členom temeljnega zakona. 

Pooblastila iz prejšnjega odstavka se lahko nanašajo na vse naloge ali samo 
na posamezno nalogo. 

20. člen 

Strokovne ocene in potrdila, ki jih daje pooblaščeni zavod, so javne listine. 

IV. Nadzorstvo 

21. člen 

Nadzor nad tem, kako se izpolnjujejo predpisi o varstvu pri delu, opravljajo 
v SR Sloveniji za zadeve inšpekcije dela pristojni občinski organi in Republiški 
inšpektorat dela (v nadaljnjem besedilu: organi inšpekcije dela). 

Nadzorstvo nad tem, kako se izpolnjujejo predpisi o varstvu pri rudarskih 
delih, opravljajo organi rudarske inšpekcije. 
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22. člen 

Pri pregledih celotnega stanja varstva pri delu sodelujejo tudi organi 
sanitarne inšpekcije in drugih tehničnih inšpekcij. 

V takih primerih odloča vsak inšpekcijski organ v mejah svoje pristojnosti, 
morajo pa se sporazumeti, kateri izmed njih bo izdal odločbo. 

V odločbi mora biti naveden akt drugega inšpekcijskega organa, ki je sode- 
loval pri pregledu iz prvega odstavka tega člena. 

23. člen 

Za inšpekcijo dela pristojni občinski organi opravljajo vse zadeve inšpekcije 
dela, razen zadev, ki so po zakonu v pristojnosti Republiškega inšpektorata dela. 

V nujnih primerih, ko preti neposredna nevarnost za življenje ali zdravje 
delavcev, sme republiški inšpektor dela odrediti varstveni ukrep tudi v zadevah 
iz občinske pristojnosti,. 

24. člen 

Republiški inšpektorat dela neposredno opravlja inšpekcijo na področju 
industrije, gradbeništva, prometa, gozdarstva in kmetijstva, razen zasebnega 
kmetijstva, ter v delavnicah in na deloviščih, kjer delajo osebe, ki prestajajo 
kazni, ali osebe, ki prestajajo vzgojni ukrep oddaje v vzgojni poboljševalni dom. 

25. člen 

Poleg nalog iz prejšnjega člena opravlja Republiški inšpektorat dtela še 
tele zadeve: 

— nadzoruje delo občinskih organov inšpekcije dela; 
— pripravlja načrte republiških predpisov o varstvu pri delu; 
— spremlja in proučuje stanje varstva pri delu ter organizira širše akcije 

za napredek tega varstva; 
— pripravlja poročila in informacije za Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

in za Skupščino SR Slovenije o stanju varstva pri delu in o dejavnosti inšpekcije 
dela v republiki; 

— sestavlja enotno letno poročilo o varstvu pri delu v republiki; 
— opravlja druge zadeve, ki so' mu dane s temeljnim zakonom in s tem 

zakonom ter s predpisi, izdanimi na njuni podlagi. 

26. člen 

Republiški inšpektorat dela odloča na drugi stopnji o pritožbah zoper od- 
ločbe za inšpekcijo dela pristojnih občinskih organov. 

27. člen 

Če ni za inšpektorje dela, ki opravljajo zadeve posebnega pomena za vso, 
državo, drugače dioločeno, je lahko za republiškega inšpektorja dela postavljen 
strokovnjak, ki ima najmanj ustrezno višjo izobrazbo in pet let prakse v stroki, 
v kateri bo opravljal nadzorstvo, ali ustrezno visoko izobrazbo in najmanj tri 
leta prakse v stroki, v kateri bo opravljal nadzorstvo, ter poseben strokovnih 
izpit. 
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Zadeve inšpekcije dela, ki so v pristojnosti občinskega organa, lahko oprav- 
lja tisti, ki ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo tehnične ali zdravstvene 
stroke ali izobrazbo socialnega delavca, tri leta strokovne prakse in poseben 
strokovni izpit, ali pa tisti, ki je do dneva, ko začne veljati ta zakon, opravljal 
naloge inšpektorja dela več kot deset let in je opravil strokovni izpit za inšpek- 
torja dela po dosedanjih predpisih. 

Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi za predstojnika organa inšpekcije 
dela. 

Program in postopek za opravljanje strokovnega izpita za inšpektorje dela 
predpiše republiški sekretar za delo. 

28. člen 

V organu inšpekcije dela mora biti zadosti inšpektorjev s kvalifikacijami 
iz prejšnjega člena, tako da se lahko redno opravlja nadzorstvo iz pristojnosti 
organa. 

29. člen 

Organ inšpekcije dela mora imeti minimalno tehnično opremo, ki jo pred- 
piše republiški sekretar za delo. 

30. člen 

Skupščine občin, v katerih ni možnosti za ustanovitev organa inšpekcije dela 
ob pogojih iz 27., 28. in 29. člena tega zakona, ustanovijo z drugimi občinskimi 
skupščinami skupen organ inšpekcije dela. 

31. člen 

O pritožbah zoper odločbe, ki jih na prvi stopnji izdai Republiški inšpektorat 
dela, odloča republiški sekretar za delo. 

32. člen 

Republiški inšpektorat dela ima v zadevah, ki so splošnega pomena za 
republiko, pravico dajati za inšpekcijo dela pristojnim občinskim organom 
inšpekcije dela obvezne instrukcije, ka!koi naj opravljajo inšpekcijske zaldleve. 

Republiški inšpektorat dela lahko zahteva, da za inšpekcijo dela pristojni 
občinski organ opravi posamezno inšpekcijsko zadevo iz pristojnosti Republi- 
škega inšpektorata dela na stroške tega inšpektorata, in mu določi rok za 
izvršitev. 

Republiški inšpektorat dela lahko zahteva, da za inšpekcijo dela pristojni 
občinski organ opravi posamezno inšpekcijsko zadevo iz občinske pristojnosti, 
in mu določi rok za izvršitev. 

V. Kazenske določbe 

3.3. člen 

Z denarno kaznijo od 300 do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek orga- 
nizacija: 
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1. če tistega, ki stopi na delo prvič ali po presledku, daljšem od šestih 
mesecev, ali ki preboli hujšo bolezen ali preide na drugo delo, razporedi na delo 
v nasprotju z ugotovitvijo zdravnika po prvem odstavku 5. člena tega zakona; 

2. če dopusti, da delavec, ki nima potrebnega znanja o varstvu pri delu, 
samostojno opravlja, vodi ali nadzoruje dela (8. člen); 

3. če dopusti, da vodi službo za varstvo pri delu ali da samostojno opravlja 
naloge te službe oseba, ki nima predpisane strokovne izobrazbe, prakse in stro- 
kovnega izpita (14. člen). 

Z denarno kaznijo od 30 do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi 
odgovorna oseba organizacije, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

34. člen 

Z denarno kaznijo od 100 do 3000 dinarjev se kaznuje zasebni delodajalec, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka prejšnjega člena. 

VI. Prehodne in končne določbe 

35. člen 

Predpise, s katerimi se določajo posebni ali dopolnilni ukrepi in normativi 
Za varstvo pri delu poleg splošnih ukrepov in normativov po 52. členu temeljnega 
zakona, razen glede rudarskih del, izda po potrebi republiški sekretar za delo. 

Predpise iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na gradbene objekte, delovne 
priprave in naprave in na električne naprave ter na dela na omenjenih objektih 
in napravah, izda republiški sekretar za delo v soglasju z republiškim sekre- 
tarjem za gospodarstvo. 

Predpise iz prvega odstavka tega člena, ki se nanašajo na sredstva in opremo 
za osebno varstvo, in predpise, s katerimi se zagotavljajo higienske in zdrav- 
stvene razmere za delo, izda republiški sekretar za delo v soglasju z republiškim 
sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo. 

Osnutke predpisov iz tega člena pošlje republiški sekretar za delo v mnenje 
republiškemu svetu za Slovenijo Zveze sindikatov Jugoslavije, Gospodarski zbor- 
nici SR Slovenije in republiškim upravnim organom. 

36. člen 

Republiški sekretar za delo predpiše postopek za dajanje strokovnih ooen 
in potrdil, ki jih dajejo zavodi po določbah 19. člena tega zakona. 

37. člen 

Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo predpiše v soglasju 
z republiškim sekretarjem za delo pravilnik o načinu in o postopku za oprav- 
ljanje zdravniških pregledov, na katerih se ugotavlja,-ali so glede zdravstvenega 
stanja delavcev izpolnjeni potrebni pogoji za opravljanje del, pri katerih so 
nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare v zvezi z delom večje. 
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38. člen 

Tisti, ki vodijo službo za varstvo pri delu ali ki opravljajo izključno le 
naloge v zvezi z varstvom pri delu v organizacijah, ter inšpektorji dela, ki ne 
izpolnjujejo pogojev iz 14. člena oziroma 27. člena tega zakona, lahko ostanejo 
na svojih delovnih mestih najdalj do konca leta 1970. 

39. člen 

Organizacijo in poslovanje organov inšpekcije dela je treba uskladiti z 
določbami tega zakona najkasneje do 31. decembra 1966. 

40. člen 

Ta zakoni začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem lisrtu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Temeljni zakon o varstvu pri delu (Uradni list SFRJ, št. 15-314/65 — v 
nadaljnjem besedilu: temeljni zakon), ki je pričel veljati dne 6. aprila 1965, je 
prepustil republikam, da s svojimi predpisi urede tele zadeve s področja var- 
stva pri delu: 

—■ način in postopek opravljanja, poprejšnih in periodičnih zdravniških in 
drugih pregledov, na katerih se ugotavlja, ali so izpolnjeni predpisani pogoji 
za opravljanje del, kjer preti povečana nevarnost za poškodbe in zdravstvene 
okvare; 

— postopek za dajanje strokovnih ocen ali atestov po 18. členu, po drugem 
odstavku 21. člena, po drugem odstavku 39. člena in po 40. členu temeljnega 
zakona; 

— dopolnilne ukrepe za varstvo pri delu ali popolne ukrepe za varstvo pri 
tistih delih, za katera ni zveznih predpisov o varstvu pri delu; 

— način in postopek za poučevanje delavcev ob nastopu dela in med delom 
ter naloge organizacij glede seznanjanja delavcev z delovnimi razmerami in 
z nevarnostmi dela ali z ukrepi in s sredstvi za varstvo pri delu; 

— pogoje za ustanovitev, organizacijo in delovno področje posebnih zavodov 
za varstvo pri delu; 

—• organizacijo in pristojnost organov inšpekcije dela v republiki. 
Poleg teh zadev je zaradi hitrejšega izboljšanja varstva pri delu v SR 

Sloveniji potrebno z republiškimi predpisi urediti še določena druga aktualna 
vprašanja. 

Analiza stanja in problematike varstva pri delu kaže, da varstvo pri delu 
ni napredovalo v skladu z razvojem gospodarstva in da v organizacijah in pri 
občinskih skupščinah ni našlo potrebnega vrednotenja in upoštevanja. 

Druga pomembna ugotovitev, ki izhaja iz omenjene analize je, da se je 
v letih 1962 do 1964 dogodilo kar 87 °/o poškodb pri delu zaradi subjektivnih 
činiteljev, konkretno zaradi nepoučenosti ah nezadostne poučenosti delavcev 
glede varstva pri delu, slabe organizacije dela, slabe discipline pri delu in kršitve 
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predpisov o varstvu pri delu, nesmotrnega in nezanesljivega načina dela itd., 
za kar leži dobršen del odgovornosti na organizacijah in odgovornih osebah 
v organizacijah. 

Da se izboljša tako stanje, je potrebno, da republika izda takšne predpise 
o varstvu pri delu, ki bodo v mejah objektivnih možnosti zagotavljali čim večjo 
izločitev subjektivnih činiteljev, ki škodljivo vplivajo na varnost pri delu. 

Nerešena vprašanja naj bi v celoti urejal republiški zakon o varstvu pri 
delu, ki bo pravna podlaga za potrebne izvršilne predpise. 

S tega vidika obravnava ta zakonski predlog glede na razmere in potrebe 
v republiki: 

— obveznosti organizacij, zasebnih delodajalcev in delavcev; 
— dejavnosti zavodov za varstvo pri delu glede izvajanja in izboljševanja 

varstva pri delu; 
— sistem nadzorstva nad izpolnjevanjem predpisov o varstvu pri delu v 

republiki; 
— ukrepe zoper tiste, ki bi kršili določbe republiškega zakona o varstvu pri 

delu; 
— pooblastila za izdajanje potrebnih izvršilnih predpisov k temu zakonu. 

II. 

V skladu z načelom, da zajema varstvo pri delu tehnične, zdravstvene, 
socialne in druge ukrepe za preprečevanje in odvračanje vzrokov poškodb in 
zdravstvenih okvar v zvezi z delom, vsebuje 1. člen zakonskega predloga od- 
ločbo, da se za, varstvo pri delu uporabljajo' poleg temeljnega zakona o varstvu 
pri delu tudi drugi predpisi, ki urejajo posamezna področja varstva pri delu 
(npr.: temeljni zakon o sanitarni inšpekciji, temeljni zakon o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji itd.). Poleg tega predlog zakona dopušča uporabo splošno 
priznanih ukrepov in normativov s področja varstva pri delu v primerih, ce 
ni ustreznih predpisov. S tako določbo se pristojnim organom daje pooblastilo, 
da pri urejanju varstva pri delu in pri opravljanju nadzorstva nad to uredit- 
vijo uporabljajo tudi splošna tehnična pravila o varstvu pri delu ter priznane 
izkušnje s področja medicine dela in psihologije dela. Tako bi bilo zagotovljeno 
izvajanje varstva pri delu z vseh njegovih vidikov. 

Temeljni zakon ni konkretiziral obveznosti organizacij na skupnih delo- 
viščih. Zaradi pomanjkljivih prejšnjih predpisov, ki o tem niso imel ustreznih 
določb, skupna delovišča tudi niso bila primerno zavarovana. Poleg tega je bilo 
v primeru poškodb pri delu na takšnih deloviščih praktično težko1 ugotavljati 
odgovornost organizacij in posameznikov za poškodbe pri delu, ki so se zgodile 
zaradi nepravilno urejenega delovišča. Iz teh razlogov predvideva predlog zakona 
obveznost vsake organizacije, katere delavci delajo na skupnem delovišču, da 
s potrebnimi ukrepi zagoto-vi ne samo varnost svojih delavcev, marveč tudi, da 
njeni delavci ne ogrožajo varnosti drugih. 

Glede na pogostokrat poudarjeno potrebo, da se z zakonom zaostri odgo- 
vornost za uporabo predpisov in ukrepov s področja varstva pri delu, vsebuje 
zakonski predlog v 4. členu določbo, po kateri mora odgovorna oseba delavcu, 
ki kljub opozorilu s svojim ravnanjem ogroža svojo varnost ali varnost drugih 
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pri delu, prepovedati nadaljnje delo na tistem delovnem mestu, dokler ogroža 
varnost pri delu, po potrebi pa tudi poskrbeti za odstranitev takega delavca 
z delovnega mesta ali za njegovo premestitev na drugo delovno mesto. 

V hujših primerih ogrožanja varnosti pri delu pa mora odgovorna oseba 
v organizaciji uvesti postopek za izključitev nediscipliniranega delavca iz delovne 
skupnosti zaradi hujše kršitve delovne dolžnosti. 

Po 69. členu temeljnega zakona mora organizacija delavca, preden začne 
opravljati dela, pri kaiterih preite povečane nevarnosti za poškodbe pri delu in 
zdravstvene okvare, poslati na specialni zdravniški pregled. Ta ukrep pa glede 
na znatno število poškodb pri delu in število zdravstvenih okvar v zvezi z delom 
v splošnem ne zadošča za učinkovito varstvo pri delu. Zato predvideva 5. člen 
zakonskega predloga v skladu z zahtevami zdravstvenih delavcev obveznost 
organizacije, da vsakogar, ki prvič stopa na delo ali ki stopa na delo po pre- 
sledku, daljšem od šest mesecev, ali ki preboli hujšo bolezen ali ki pride na 
drugo delo, pošlje na zdravniški pregled, na katerem se ugotavlja, ali oseba 
izpolnjuje ustrezne zdravstvene pogoje za varno opravljanje določenega dela. V 
skladu z istimi zahtevami vsebuje ta člen tudi določbo, ki opredeljuje funkcijo 
specialnih zdravniških pregledov s tem, ko zavezuje, da je treba pri teh pre- 
gledih ugotoviti, ali delavec izpolnjuje tudi potrebne posebne psihofizične zdrav- 
stvene pogoje za določeno delo. Te preglede pa lahko opravljajo samo zdrav- 
stveni zavodi, ki imajo strokovnjake za medicino dela in psihologijo dela. 

V primeri s temeljnim zakonom so določbe zakonskega predloga, ki se 
nanašajo na zdravstveno preventivo, strožje, so pa aktualne, ker jih strokovnjaki 
medicine dela štejejo za nujno potrebne varstvene ukrepe, nekatere organi- 
zacije pa so po lastni pobudi že uvedle zdravniške preglede v omenjenem 
smislu. 

Spričo velikega pomena, ki ga imata za učinkovito varstvo pri delu po- 
učevanje in vzgoja delavcev glede varstva pri delu, vsebuje 6. člen zakonskega 
predloga dolžnosti organizacije, da pouči delavce ne samo ob prvi, marveč tudi 
ob vsaki kasnejši razporeditvi na delo, pa tudi med samim delom, če se spremene 
delovne razmere. Zakonski predlog konkretizira vsebino in način poučevanja 
tako, da bi organizacije, ki morajo po določbah 59. in 60. člena temeljnega 
zakona zadeve varstva pri delu urediti s splošnim aktom, imele boljšo orienta- 
cijo pri normativnem urejanju teh vprašanj. 

Zakonski predlog predvideva obveznost organizacij, da z občasnimi pre- 
izkušnjami ugotavljajo, ali so osebe, ki opravljajo, vodijo ali nadzorujejo dela, 
pri. katerih je nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare večja, dovolj uspo- 
sobljene za varno izvrševanje takih opravil. Ugotovljeno je namreč, da so 
rudniki, železnica in še nekatere druge organizacije že uvedle take preizkušnje, 
čeprav niso bile predpisane, kr so te preizkušnje silile delavca k izpopolnjevanju 
znanja predpisov o varstvu pri delu in tako občutno vplivale na večjo varnost 
pri delu. Tak preventivni ukrep pa je potreben in koristen za vse organizacije. 

Po temeljnem zakonu morajo organizacije za opravljanje nalog varstva pri 
delu ustanoviti posebne strokovne službe ah pa te naloge zaupati določeni osebi. 
V določenih primerih organizacije morajo ustanoviti takšno službo ali določiti 
osebe, ki bodo opravljale izključno le naloge v zvezi z varstvom pri delu, več 
organizacij pa lahko sporazumno ustanovi skupno službo za varstvo pri delu. 
Organizacije lahko določene naloge varstva pri delu prepuste tudi zavodom za 
varstvo pri delu. 
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Da bi službe za varstvo pri delu ali osebe, ki opravljajo naloge teh služb, 
lahko učinkovito izpolnile vlogo preventivnega činitelja v sistemu varstva pri 
delu, določa zakonski predlog nekatere poglavitne naloge in strokovno izobrazbo 
omenjenih oseb, Vil. členu pa predvideva obveznost organizacij, da delo ome- 
njenih služb oziroma oseb uredijo tako, da je varstvo pri delu mogoče urejati 
in izvajati z uporabo sodobnih tehničnih, zdravstvenih, socialnih in drugih 
ukrepov za preprečevanje in odvračanje vzrokov poškodb in zdravstvenih okvar 
v zvezi z delom. 

Organizacije naj bi v splošnih aktih pri opisu delovnih mest oziroma del 
določile tudi naloge v zvezi z varstvom pri delu, pri opisu delovnih mest z 
odgovornostjo za varno delo drugih pa še vsebino te odgovornosti. Na ta način 
bo v organizacijah laže zagotoviti potrebno razmejitev odgovornosti posamez- 
nikov za izpolnjevanje predpisov o varstvu pri delu. Razmejitev bo poostrila 
čut dolžnosti za pravilno izpolnjevanje nalog varstva pri d'elu, olajšala pa bo 
tudi ugotavljanje osebne odgovornosti za opustitev varstvenih ukrepov v pred- 
pisanem postopku, saj so glede tega imeli zlasti organi pravosodja doslej pre- 
cejšnje težave. 

Ker izhaja zakonski predlog iz kompleksnega pojmovanja varstva pri delu, 
vsebuje 15. člen določbo, da program in postopek za opravljanje posebnih 
strokovnih izpitov s področja varstva pri delu predpiše republiški sekretar za 
delo v soglasju z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo. 

V skladu z določbami temeljnega zakona so v zakonskem predlogu predvi- 
deni pogoji za ustanovitev, organizacijo in delovno področje posebnih zavodov 
za varstvo pri delu, ki opravljajo naloge v zvezi z izvajanjem in pospeševanjem 
varstva pri delu kot edino dejavnost. Po 17. členu zakonskega predloga bi bilo 
mogoče tak zavod ustanoviti le pod pogojem, da so zagotovljena materialna 
sredstva in zadostno število strokovnjakov za delo zavoda in da Republiški 
sekretariat za delo da poprej svoje soglasje. Glede na izhodišče, omenjeno v 
prejšnjem odstavku, vsebuje ta člen tudi določbo, po kateri naj bi Republiški 
sekretariat za delo odločal o soglasju za ustanovitev posebnega zavoda, ki 
opravlja tudi naloge varstva pri delu s področja medicine dela, šele na podlagi 
mnenja Republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo. 

Določene naloge varstva pri delu pa bi ti in drugi zavodi smeli opravljati 
sploh samo na podlagi posebnega pooblastila republiškega sekretarja za delo. 

Organizacija nadzorstva nad izpolnjevanjem predpisov o varstvu pri delu 
v republiki je v zakonskem predlogu v načelu sicer postavljena tako, da vse 
naloge inšpekcije dela opravljajo občinski upravni organi, pristojni za inšpekcijo 
dela, razen zadev, ki so po zakonu v pristojnosti Republiškega inšpektorata 
dela. Glede na dosedanje izkušnje in soglasna stališča, sprejeta v skupščinskih 
organih, pa predvideva zakonski predlog pravilo, da Republiški inšpektorat dela 
neposredno opravlja inšpekcijo dela na področju industrije, gradbeništva, pro- 
meta, gozdarstva in kmetijstva (razen zasebnega kmetijstva) ter v delavnicah 
in na deloviščih, kjer delajo osebe, ki prestajajo kazni, ali osebe, ki prestajajo 
vzgojni ukrep oddaje v vzgojni poboljševalni dom. S predlagano ureditvijo bi 
bih torej občinski organi pristojni za nadizonstvo' v obrtništvu, trgovini, go- 
stinstvu in komunalni dejavnosti ter v delavnicah zavodov družbenih služb. 
Nadzorstvo na vseh drugih področjih, kjer so tehnološki procesi in delovne 
razmere zahtevnejši oziroma težji ter tudi glede nadzorstva zahtevajo znatno 
višjo strokovnost, temeljitejše poprejšnje priprave in večkrat komisijsko orga- 
nizirane preglede, pa bi bilo osredotočeno v Republiškem inšpektoratu dela. 

33* 
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Če upoštevamo, da bi en inšpektor dela lahko opravljal nadzorstvo na pod- 
ročju s približno 15 000 zaposlenimi, bi po predlagani razmejitvi pristojnosti 
potrebovali 23 republiških inšpektorjev dela in 13 občinskih inšpektorjev dela, 
skupaj torej 36 inšpektorjev dela. Ce pa upoštevamo, da je sedaj v Republiškem 
inšpektoratu dela 8 inšpektorjev dela, v občinskih organih inšpekcije dela pa 43 
inšpektorjev dela in da je v občinah še okoli 10 sistematiziranih delovnih mest 
inšpektorjev dela nezasedenih, bi se po predlagani ureditvi število vseh inšpek- 
torjev v republiki sicer zmanjšalo za okoli 24, hkrati pa bi se lahko občutno 
dvignila kvaliteta nadzorstva. 

Takšna ureditev bi zahtevala več sredstev iz republiškega proračuna, v 
celoti pa bi pomenila pocenitev in racionalizacijo, ki bi hkrati bistveno prispevala 
k večji učinkovitosti inšpekcije dela. Ker predlagana ureditev predvideva tudi 
drugače razporejena proračunska sredstva za inšpekcijo delo v republiki in v 
občinah, je v predlogu zakona predvideno, da bi bilo treba organizacijo in- 
špekcije dela uskladiti z določbami novega zakona do 31. decembra 1966. 

Glede na novo delitev področij predvideva zakonski predlog, da bi zadeve 
inšpekcije dela, za katere bi bili pristojni občinski upravni organi, lahko oprav- 
ljale osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo tehnične ali zdrav- 
stvene stroke ali izobrazbo socialnega delavca, tri leta strokovne prakse in 
poseben strokovni izpit, ali pa osebe, ki bodo do dneva, ko bo začel ta zakon 
veljati, opravljale naloge inšpektorja dela več kot 10 let in imajo strokovni 
izpit za inšpektorja dela po dosedanjih predpisih. Za republiškega inšpektorja 
bi bil lahko postavljen samo strokovnjak, ki ima najmanj ustrezno višjo iz- 
obrazbo in pet let prakse v stroki, v kateri bi opravljal nadzorstvo, ali ustrezno 
visoko izobrazbo in najmanj tri leta prakse v stroki, v kateri bi opravljal nad- 
zorstvo, ter poseben strokovni izpit. 

Ce občinske skupščine ne bi mogle ustanoviti organov inšpekcije dela v 
skladu z omenjenimi pogoji, bi organizirale skupen občinski organ inšpekcije 
dela. Tudi s tem bi bilo zagotovljeno racionalnejše izvajanje in učinkovito 
nadzorstvo. 

Pomembna novost v zakonskem predlogu je določba 22. člena, po kateri 
naj bi organi inšpekcije dela preglede celotnega stanja o varstvu pri delu 
opravljali v sodelovanju z organi sanitarne inšpekcije in drugih tehničnih in- 
špekcij. Tako bi vsi zainteresirani inšpekcijski organi dobili celoten vpogled 
v vsa vprašanja, ki jih morajo obravnavati v zvezi z izvrševanjem pooblastil, 
ki jih imajo po zakonu. Skladno s tem in s pravili upravnega postopka pa je 
v tem členu tudi urejen način odločanja v takih primerih. 

Temeljni zakon je sicer določil, da se z republiškimi predpisi urede odnosi 
med organi inšpekcije dela in organi rudarske inšpekcije. V zvezi z novelo 
temeljnega zakona o rudarstvu, po kateri je pristojnost za nadzorstvo nad izvr- 
ševanjem predpisov o varstvu pri rudarskih delih v celoti prešla na organe ru- 
darske inšpekcije, pa v republiškem zakonu o varstvu pri delu ni treba urejati 
teh odnosov. 

Določbe o prekrških imajo podlago v temeljnem zakonu o prekrških. 
Pooblastila za izdajo izvršilnih predpisov temeljijo na določbah 55. in 56. 

člena zakona o republiški upravi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 14-149/65). 
Med prehodnimi določbami je bilo treba predvideti tudi izjemo k določbam 

glede oseb, ki vodijo službe za varstvo pri delu ah ki opravljajo izključno le 
naloge v zvezi z varstvom pri delu v organizacijah, in glede inšpektorjev dela, 
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ki ob uveljavitvi tega zakona ne bi izpolnjevali predpisanih pogojev glede 
strokovne izobrazbe. Izjemo narekujejo objektivne okoliščine, uskladitveni rok 
pa je tem okoliščinam primeren. 

Določbe predlaganega zakona, ki se nanašajo na organizacije in njihove 
organe, bi se primerno uporabljale tudi za zasebne delodajalce (2. odstavek 
2. člena). 

III 

Z uveljavitvijo predlaganega zakona bi za organizacije in posameznike kot 
temeljne nosilce varstva pri delu nedvomno nastale določene nove obveznosti 
v zvezi z izvajanjem in izpopolnjevanjem varstva pri delu. Izpolnjevanje teh 
obveznosti bi seveda zahtevalo določene materialne izdatke, ki bi bili glede na 
današnje stanje varstva pri delu nujno večji od dosedanjih. Da bodo izdatki 
za varstvo pri delu večji, je utemeljeno pričakovati glede na širšo vsebino 
varstva pri delu, ki jo je začrtal že temeljni zakon, republiški zakon pa jo v 
določenih pogledih še dopolnjuje. 

Zaradi izpopolnjenih ukrepov za varstvo pri delu bodo izdatki delovnih 
organizacij kot temeljnih nosilcev varstva pri delu sicer večji, vendar pa je 
treba računati, da bodo porabljena sredstva zmanjševala nevarnosti za poškodbe 
pri delu in za zdravstvene okvare v zvezi z delom. Vzporedno z upadanjem 
te nevarnosti pa se bo zmanjševala tudi materialna škoda, ki jo danes povzroča 
neurejeno varstvo pri delu. Izdatki za izpopolnjevanje varstva pri delu bodo 
vsekakor manjši v primerjavi s škodami, ki družbeni skupnosti, organizacijam 
in posameznikom nastajajo zaradi pomanjkljivo urejenega varstva pri delu. 

Po predlogu republiškega zakona organizacije in posamezniki upravnim 
organom ne bi bili dolžni predlagati drugih potrdil, razen tistih, ki jih pred- 
pisuje že temeljni zakon. 

Ker bi bile z republiškim zakonom v določenih primerih glede na razmere 
in potrebe v republiki dopolnjene oziroma izpopolnjene določbe temeljnega 
zakona, bi tudi organi upravljanja v organizacijah dobili ustrezne nove naloge. 
Poskrbeti bi morah ne samo za to, da bi se vse novote upoštevale v splošnih 
aktih organizacij, marveč tudi, da bi operativni organi v organizacijah zago- 
tovili vestno izpolnjevanje določb zakona in na njegovi podlagi izdanih pred- 
pisov. 

IV 

Ureditev varstva pri delu, kakršno predvideva zakonski predlog, je rezultat 
obsežnih razprav v okviru Republiškega sekretariata za delo in pripomb, ki so 
jih h gradivu za ta predlog sporočile številne delovne organizacije, republiški 
svet za Slovenijo Zveze sindikatov Jugoslavije, republiška gospodarska zbornica, 
organi inšpekcije dela in strokovna združenja varnostnih inženirjev in tehnikov 
v republiki. Gradivo, na podlagi katerega je bil izdelan prvotni zakonski predlog, 
je obravnavalo' već kot 160 delovnih organizacij. 

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prvotnega zakonskega predloga pa so 
bili upoštevani že sprejeti amandmaji zakonodajno-pravne komisije Skupščine 
SR Slovenije. Upoštevana so tudi nekatera načelna stališča, sprejeta v razpravah 
v nekaterih občinskih odborih o tem, da naj republiški zakon v okviru republiške 
pristojnosti izhaja iz celovitega pojma varstva ipri delu in da naj to celovitost, 
upošteva, pri ureditvi posameznih vprašanj. Prav tako so bili upoštevani pred- 
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logi Republiškega sanitarnega inšpektorata, Zavoda SRS za zdravstveno1 var- 
stvo ter načelna stališča, ki jih je sporočil Republiški sekretariat za zdravstvo 
in socialno varstvo. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
10. junija 1966 obravnavala predlog zakona o varstvu pri delu, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. Hkrati je komisija obravnavala tudi 
amandmaja odbora za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora. 

V načelni obravnavi je komisija ugotovila., da se s predlaganim zakonom 
urejajo' posamezna vprašanja s področja varstva pri delu, katerih ureditev je 
temeljni zakon o varstvu pri delu (Ur. 1. SFRJ, št. 15/65) izrecno prepustil 
republikam, poleg teh pa zakonski predlog regulira še nekatera druga podrobna 
vprašanja, ki jih zvezni zakon ni rešil. V tej zvezi je bilo v komisiji izraženo 
mnenje, da temeljni zakon, o varstvu pri delu po svojem konceptu presega 
funkcijo temeljnega zakona po novi ustavni ureditvi; ima bolj značaj popolnega 
zveznega zakona. Ne omejuje se namreč na urejanje temeljnih odnosov na tem 
področju, temveč na splošno — bodisi neposredno bodisi posredno — obseže 
vso materijo, saj prepušča urejanje skoraj vseh konkretnejših vprašanj organom 
zvezne uprave, republike pa posebej taksativno pooblašča za posamezne 
zadeve, kar je značilnost popolnega zveznega zakona (tretji odstavek 119. člena 
ustave SFRJ). Glede na to je mogel predlog republiškega zakona le po dosedanji 
praksi »dopolniti« zvezni zakon, ki pa ni mogel sam urediti vseh odnosov, z 
izjemo temeljnih, na katere bi se moral zvezni zakon omejiti. 

Prvi predlog zakona je komisija obravnavala že na seji dne 18. marca 1966 
in pri obravnavi predlagala več amandmajev. Drugi predlog zakona z dne 
30. maja 1966 je upošteval dane amadmaje. K predlogu zakona z dne 30. 5. 1966 
je komisija predlagala v podrobni obravnavi še naslednje amadmaje: 

K 1. členu: Drugi odstavek se črta. 
Kolikor namerava določba drugega odstavka urediti prehodni režim do iz- 

daje zveznih in republiških predpisov o varstvenih ukrepih in normativih, ji ni 
mesta, ker je prehodni režim glede uporabe varstvenih ukrepov in normativov 
že neposredno' urejen v 124. členu temeljnega zakona o varstvu pri delu. Kolikor 
pa posamezni ukrepi, oziroma normativi ne bodo predpisani v zveznem ali repu- 
bliškem merilu, ima vsaka organizacija po določbi 56. člena temeljnega zakona 
o varstvu pri delu pravico, da pri zagotavljanju varstva pri delu izkoristi so- 
dobne znanstvene dosežke in uporablja tudi druge, popolnejše varstvene ukrepe 
po svoji lastni presoji. Z določbo drugega odstavka predloga zakona bi se ta 
pravica organizacije, ki ji pritiče pri zveznem zakonu, z republiškim zakonom 
po mnenju komisije spreminjala v dolžnost oziroma omejevala. Določba drugega 
odstavka bi tudi utegnila privesti v praksi do sporov glede ocene oziroma pri- 
znanja takih splošnih varstvenih uikrepov. 

K 4. členu: Na koncu prvega odstavka se besedilo: »z delovnega mesta« 
nadomesti z besedilom: »s tega delovnega mesta« nato pa se postavi pika in 
črta besedilo: »ah premestitev na drugo delovno mesto«. 

Predloženi zakon ureja varnost pri delu; ta je v primeru iz 4. člena zago- 
tovljena že z odstranitvijo delavca s tistega delovnega mesta, na katerem je 
varnost ogroža. Odločitev o premestitvi takega delavca na drugo delovno mesto 
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je treba prepustiti organizaciji sami; z varnostjo pri delu taka premestitev nima 
neposredne zveze. 

V drugi vrsti drugega odstavka se beseda »uvesti« nadomesti z besedo 
»predlagati«. 

Organ, ki je pooblaščen za uvedbo postopka, mora biti določen s samo- 
upravnim aktom organizacije (85. člen temeljnega zakona o delovnih razmerjih). 
Besedilo drugega odstavka predloga zakona omejuje to pravico delovne skup- 
nosti. Z amandmajem se ta neskladnost s temeljnim zakonom o delovnih raz- 
merjih odpravlja, ker se odgovorni osebi nalaga kot dolžnost, da postopek za 
izključitev iz delovne skupnosti sproči oziroma predlaga njegovo uvedbo. 

K 10. členu: V prvi vrsti zadnje alinee se beseda »oskrbeti« nadomesti 
z besedo »skrbeti«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 17. členu: V tretji vrsti tretjega odstavka se besede: »na podlagi mnenja« 

nadomestijo z besedami: »potem, ko dobi mnenje«. 
Z amandmajem se jasneje določi razmerje med obema sekretariatoma. 

Prvotno besedilo je omogočalo razlago, da je mnenje republiškega sekretariata 
za zdravstvo in socialno varstvo za republiški sekretariat za delo obvezno, česar 
pa predlagatelj zakona po svoji izjavi ni hotel. 

K 27. členu: Prvi odsitavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za republiškega inšpektorja dela je lahko postavljen strokovnjak, ki ima 

ustrezno visoko' izobrazbo in najmanj tri leta prakse v stroki, v kateri bo 
opravljal nadzorstvo', ali najmanj ustrezno višjo izobrazbo in pet let prakse v 
stroki, ter poseben strokovni izpit.« 

Za drugim odstavkom se vstavi nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Pogoji iz prejšnjih odstavkov veljajo, kolikor niso za inšpektorje dela, ki 

opravljajo' zadeve posebnega pomena za vso državo, določeni strožji pogoji.« 
Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. 
Strokovno izobrazbo in pogoje za inšpektorje dela, ki opravljajo zadeve, 

pomembne za vso državo, predpisuje po 95. členu temeljnega zakona o varstvu 
pri delu zvezni sekretar za delo. Ta predpis bo veljal tako za republiške kot za 
občinske inšpektorje dela, kar je treba v republiškem zakonu jasno izraziti. Po 
dosedanjem besedilu 27. člena bi predpis zveznega sekretarja za delo veljal le 
za republiške inšpektorje dela, ne pa tudi za občinske inšpektorje dela. Da se 
zagotovi kvaliteta inšpektorjev dela, je treba v republiškem zakonu zagotoviti, 
da bodo na območju SR Slovenije za inšpektorje dela (ki bodo opravljali tudi 
zadeve posebnega pomena za vso državo) veljali v 27. členu določeni pogoji in 
strokovna izobrazba, če bi bili z zveznim predpisom predpisani milejši pogoji. 

K 28. členu: Določba 28. člena se črta. 
Glede na koncentracijo zadev inšpekcije dela v republiki je ta določba nepo- 

trebna, kolikor pa se določba nanaša na občinske inšpektorje dela, pomeni takšna 
določba poseganje v samoupravne pravice občine. Z zakonom se lahko predpiše 
le, da so občine dolžne zagotoviti inšpekcijsko službo za opravljanje določenih 
zadev, ki so splošnega pomena, ter potrebno kvalifikacijo inšpektorjev, medtem 
ko o njeni notranji organizaciji odloča občina samostojno. 

K 30. členu: Določba 30. člena se črta. 
Občine imajo že po ustavi pravico, da med seboj sodelujejo in v ta namen 

ustanavljajo skupne organe, zato je določba 30. člena nepotrebna. Vrh tega ne 
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more takšne pravice občin omejevati samo na tiste občine,, v katerih ni mož- 
nosti za ustanovitev inšpekcijskega organa. 

K 37. členu: Predstavnik predlagatelja je predložil amandma, ki se glasi: 
Na koncu člena se črta pika in vstavi besedilo: »in o tem, katere bolezni se 

štejejo' za hujše bolezni po prvem, odstavku 5. člena tega zakona.« 
Komisija je amandma sprejela. 
V komisiji je bil izražen pomislek zoper določbo drugega odstavka 11. člena, 

ker je premalo določna, hkrati pa prezahtevna, saj bi njeno dosledno izvajanje 
zahtevalo od organizacij znatna materialna sredstva, ki bi utegnila presegati 
njene zmogljivosti. Vendar je komisija z večino glasov zavrnila predlog amand- 
maja, po katerem naj bi se drugi odstavek tega člena črtal. 

Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal izjavo k amandmaju k 1. členu 
in k amandmaju k prvemu odstavku 4. člena, medtem ko je druge amandmaje 
sprejel in so tako postali sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejmeta. 

St.: 180-3/66 
Ljubljana, 10. 6. 1966 

Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora je kot pristojni 
odbor na 36. seji dne 9. junija 1966 obravnaval predlog zakona o varstvu pri 
delu, ki ga je s spremembami in dopolnitvami poslal Skupščini SR Slovenije 
v obravnavo Izvršni svet. 

Odbor je v načelni razpravi ugotovil, da predloženi in s spremembami in 
dopolnitvami izpopolnjen predlog zakona upošteva pripombe in predloge, ki so 
bili dani k prvotnemu predlogu tega zakona z dne 11. 2. 1966 in o katerem so 
že razpravljali skupščinski odbori in dne 12. 4. 1966 tudi odbor za delo in soci-r 
alno zavarovanje. S spremembami in dopolnitvami so upoštevani tudi predlogi 
ostalih zainteresiranih organov in zavodov, ki so tudi težili za tem, da se z repu- 
bliškim zakonom v čim večji meri, kolikor to dopušča temeljni zakon o varstvu 
pri delu, zagotovi kompleksno urejanje varstva pri delu. Predlog zakona vse- 
buje pomembne dopolnitve s področja medicine in psihologije dela ter močneje 
poudarja tudi osebno odgovornost delavca za varnost pri delu. V zakonskem 
predlogu je tudi smotrneje organizirano nadzorstvo nad izpolnjevanjem pred- 
pisov o varstvu pri delu in to tako, da se inšpekcija na zahtevnejših področjih 
prepušča republiškim organom inšpekcije dela, medtem ko se občinski inšpekciji 
dela prepušča nadzor nad panogami z manj zahtevno tehnologijo, kot npr. v 
obrtništvu, trgovini, gostinstvu in komunalnih dejavnostih. Taka organizacija 
nadzorstva nad izvajanjem predpisov bo učinkovitejša in strokovnejša ter v me- 
rilu republike tudi racionalnejša. Z zakonom je zagotovljeno potrebno sodelo- 
vanje z vsemi zainteresiranimi inšpekcijskimi organi ostalih vsitrok, ki naj smo- 
trno sodelujejo pri kompleksnih pregledih delovnih organizacij. 

Odbor je predlog zakona v načelu sprejel, v podrobni obravnavi zakonskega 
predloga pa je sprejel naslednje amandmaje: 

K 9. členu: V zadnji vrsti tega člena se beseda »enakega« zamenja z besedo 
»enega«. 
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Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 27. členu: Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Če ni za inšpektorje dela, ki opravljajo zadeve posebnega pomena, za vso 

državo drugače določeno, je lahko za republiškega inšpektorja dela postavljen 
strokovnjak, ki ima ustrezno visoko- izobrazbo in najmanj tri leta prakse v 
stroki, v kateri bo opravljal nadzorstvo, ali najmanj ustrezno višjo izobrazbo 
in pet let prakse v stroki, ter poseben strokovni izpit.« 

S spremembo je dosežena pravilnejša razvrstitev stopenj zahtevane iz- 
obrazbe. 

V tretjem odstavku se besedi »prejšnjega odstavka« nadomeste z besedama 
»prejšnjih odstavkov«. 

Sprememba je potrebna zato, ker veljajo pogoji iz obeh prejšnjih odstavkov 
tega, člena tudi za predstojnike inšpekcijskih organov. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je z amandmaji strinjal. 
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da predlog zakona s temi spremem- 

bami sprejme. 
Za poročevalca na zboru je odbor določil poslanca Franca Lebna. 

Št.: 180-3/66 
Ljubljana, 13. 6. 1966 

Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora je na seji dne 
23. junija 1966 ponovno obravnaval predlog zakona o varstvu pri delu in pri 
tem upošteval ter proučil spremembe in dopolnitve, ki sta jih k predlogu zakona 
predlagala zakonodajno^pravna komisija Skupščine SR Slovenije in odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora,. 

Odbor se je strinjal z amandmaji zakonodaj no -p r avne komisije k 1., 4., 10., 
17., 27., 28., 30. in 37. členu zakonskega predloga. Prav tako se odbor strinja 
s sledečimi amandmaji, ki jih je k zakonskemu predlogu predlagal odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora: 

Naslov drugega poglavja se spremeni tako, da se glasi: 
»II. Obveznosti organizacij in delavcev.« 
Sprememba je bila potrebna zaradi tega, ker je težišče obveznosti tega po- 

glavja na organizacijah in je v tem smislu tudi poglavje vsebinsko sestavljeno. 
K 5. členu: Prvi stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»Delavec, ki stopi na delo prvič ali po presledku, daljšem od 6 mesecev, ali ki 
preboli hujšo bolezen, ali preide na drugo delo, mora biti zdravniško pregledan.« 

Ostalo besedilo ostane nespremenjeno. 
Sprememba je bila potrebna zaradi tega, ker bi izhajalo iz predlagane for- 

mulacije, da je delovna organizacija dolžna poravnati tudi stroške zdravniškega 
pregleda. Tega pa predlagani zakon izrecno ne določa, ker to urejajo drugi 
predpisi, oziroma bo to prepuščeno delovni organizaciji sami. 

K 6. členu: Na koncu prvega stavka prvega odstavka se za besedico »pro- 
učiti« in pred dvopičjem vsitavi beseda »zlasti«. 

Dopolnitev je bila potrebna zaradi tega, da se delovni organizaciji omtogoči, 
da pouči delavce še o drugih svoj sivih posameznega delovnega mesta, pri 
čemer pa ga mora posebej poučiti o spremenjenih delovnih razmerah, ki so 
navedene v alineah tega člena. 
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K 10. členu: Prva beseda druge alinee, ki glasa »preučiti«, se nadomesti 
z besedo »proučiti«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 27. členu: V drugi vrsti drugega odstavka se beseda »srednja« nadomesti 

z besedo »-višjo«. 
Sprememba je potrebna zaradi tega, ker bi moral imeti občinski inšpektor 

dela najmanj višjo strokovno izobrazbo poleg drugih pogojev, ki jih zakon pred- 
pisuje, da bi lahko uspešno opravljal svoje delo. Področje, ki ga nadzoruje 
inšpektor dela, je tako raznoliko in zato tudi strokovno zahtevno, da s srednjo 
strokovno izobrazbo svojega dela ne bi mogel uspešno opravljati. Posebno v obrti 
so se tehnološki postopki že tako modernizirali in izpopolnili, da je nadzor nad 
njimi glede varstva pri delu mgoč le strokovnjaku z najmanj višjo izobrazbo. 

Odbor ugotavlja, da je vse navedene amandmaje sprejel tudi predstavnik 
Izvršnega sveta in so tako postali sestavni del zakonskega predloga. 

Na seji odbora je predstavnik predlagatelja zakonskega predloga predložil 
še naslednja amandmaja: 

K 5. členu: V drugi vrsti tretjega odstavka tega člena se črta beseda »zdrav- 
stveni«. 

Spremembo je predstavnik predlagal zato, ker v tem členu navedene pre- 
glede lahko opravljajo tudi drugi zavodi in inštituti in ne samo zdravstveni 
zavodi. 

K 39. členu: Besedilo 39. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Organizacija in poslovanje organov inšpekcije dela po določbah tega-žakona 

se uveljavi 1. januarja 1967.« 
Predstavnik je spremembo predlagal zato, ker bi dosedanje določilo lahko 

povzročilo nesporazume glede organizacije in poslovanja organov inšpekcije dela 
v letu 1966. Nova organizacija nadzorstva in pristojnosti organov inšpekcije dela 
v skladu z določbami tega zakona se bodo namreč lahko uveljavile šele v 1. 1967. 

Odbor je oba amandmaja sprejel. 
Odbor za delo in socialno zavarovanje kot pristojni odbor Republiškega 

zbora predlaga zboru, da tako izpopolnjen predlog zakona o varstvu pri delu 
sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Franca Lebna. 

Št.: 180-3/66 
Ljubljana, 23. 6. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je o- predlogu zakona o varstvu pri delu razpravljal na dveh sejah 
in sicer dne 31. 3. 1966 in 14. 6. 1966. Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. 

Na seji dne 31. 3. 1966 je odbor v načelni obravnavi ugotovil, da je temeljni 
zakon o varstvu pri delu močno deklarativen in prepušča konkretno ureditev 
pravilnikom, ki jih bo po določbah temeljnega zakona izdal zvezni sekretar za 
delo. Spričo tega je tudi predlagani zakon po svoji vsebini nujno in v pretežni 
večini izvršilni predpis. Razprava je pokazala; tudi na nejasnosti med urejanjem 
pristojnosti v posameznih temeljnih zakonih. Tako niso jasne pristojnosti med 
inšpekcijami dela, sanitarnimi inšpekcijami in drugimi inšpekcijami iz temeljnih 
predpisov na tem področju. Obenem pa je odbor ugotovil tudi, da se ne da 
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razmejiti posameznih področij kot npr. zdravstveno in tehnično varstvo. Zaradi 
■tega bo za zagotovitev varstva pri delu nujno teamsko delo visoko kvalificiranih 
strokovnjakov. Tudi dosežki na področju znanosti v modernih tehnoloških po- 
stopkih so tolikšni, da je nujno treba organizirati službo, ki bo lahko vplivala 
že na samo proizvodnjo priprav za delo, ki morajo že v svoji funkcionalnosti 
zagotoviti, da bodo delovni ljudje pri delu zavarovani. 

Odbor je tudi razpravljal o stališčih odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora. Po mnenju tega odbora temeljni 
zakon ni odraz modernega koncepta o varstvu pri delu ter ne obravnava ena- 
kovredno vseh vidikov varstva pri delu, temveč daje poudarek predvsem tehnič- 
nemu varstvu. Te pomanjkljivosti naj bi odpravil republiški zakon, ki naj v 
zadostni meri upošteva tudi zdravstveno, psihološko, socialno in družbeno 
pravno varstvo delavcev. Odbor še opozarja na obstoječe stanje, saj v varstvu 
pri delu ne delujejo številne obratne ambulante, dispanzerji za medicino dela 
in Zavod SR Slovenije za zdravstveno in tehnično varstvo. 

Odbor je glede na ta stališča, ugotovil, da omenjene vidike upošteva temeljni 
zakon o varstvu pri delu sicer res v deklarativni obliki tako, kot je to z večino 
določb temeljnega zakona. Konkretizacija določb temeljnega zakona je prepu- 
ščena predpisom, ki jih bo izdal zvezni sekretar za delo. Drugi člen temeljnega 
zakona upošteva vse vidike varstva pri delu, 32. in 33. člen pa higiensko var- 
stvene vidike. Res pa je, da daje v 90. členu temeljni zakon nadzorstvo nad 
tem, kako se upoštevajo določbe zakona, upravnim organom, ki so pristojni za 
inšpekcijo dela. Ti upravni organi bodo zato nujno morali sodelovati s strokov- 
njaki z medicinskega področja, da bodo lahko svoje delo uspešno' opravljali. 
Poleg tega pa določa temeljni zakon o sanitarni inšpekciji, da obsega sanitarni 
nadzor med drugim tudi nadzor nad izvrševanjem splošnih in posebnih ukrepov 
za varstvo zdravja delavcev pri delu. Te njihove pravice in dolžnosti se s 
temeljnim zakonom o' varstvu pri delu niti s predlaganim zakonom ne ome^ 
j u j ej o. 

Glede na povedano je odbor predlog zakona v načelu sprejel. 
V podrobni obravnavi je imel odbor vrsto pripomb k posameznim določilom 

predlaganega zakona, ki jih je predstavnik predlagatelja vzel na znanje. Upo- 
števajoč takratne pripombe odbora kot tudi pripombe, ki so jih imeli pristojni 
odbori Republiškega zbora in odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Socialno-zdravtstvenega zbora, je predlagatelj pripravil popravljeni in do- 
polnjeni predlog zakona, katerega je odbsor obravnaval in o njem sklepal na 
seji dne 14. 6. 1966. 

Ker je odbor predlog zakona v načelu že sprejel, ga je obravnaval le v 
podrobnostih. Odbor je sprejel amandmaje zakonodajno-pravne komisije z dne 
10. 6. 1966 k 1., 4., 10., 17., 27., 28., 30. in 37. členu. Predstavnik predlagatelja, 
ki si je na seji zakonodajno-pravne komisije dne 10. 6. 1966 pridržal izjavo k 
amandmaju k 1. členu in k prvemu odstavku 4. člena, je na sieji odbora izjavil, 
da sprejema amandma k 4. členu prvi odstavek, med tem ko si še vedno pri- 
držuje izjavo glede amandmaja te komisije k 1. členu zakonskega predloga. 

Poleg tega pa je odbor sprejel še tele amandmaje: 
Naslov drugega poglavja se spremeni tako, da se glasi: 
»II. Obveznosti organizacij in delavcev« 
Sprememba je bila potrebna zaradi tega, ker je težišče obveznosti tega 

poglavja na organizacijah in je v tem smislu tudi poglavje vsebinsko sestavljeno. 



524 Priloge 

K 5. členu: Prvi stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavec, ki stopi na delo prvič ali po presledku, daljšem od 6 mesecev, ali ki 
preboli huj'šo bolezen, ali preide na drugo delo, mora biti zdravniško pre- 
gledan«. 

Ostalo besedilo ostane nespremenjeno. 
Sprememba je bila potrebna zaradi tega, ker bi izhajalo iz predlagane 

formulacije, da je delovna organizacija dolžna poravnati tudi stroške zdravni- 
škega pregleda. Tega pa predlagani zakon izrecno ne določa, ker to urejajo drugi 
predpisi, oziroma bo to prepuščeno delovni organizaciji sami. 

K 6. členu: Na koncu prvega stavka prvega odstavka se za besedico »pro- 
učiti« in pred dvopičjem vstavi beseda »zlasti«. 

Dopolnitev je bila potrebna zaradi tega, da se delovni organizaciji omogoči, 
da pouči delavca še o drugih svojstvih posameznega delovnega mesta, pri čemer 
pa ga mora posebej poučiti o spremenjenih delovnih razmerah, ki so navedene 
v alineah tega člena. 

K 9. členu: Predzadnja beseda tega člena, ki glasi »enakega« se nadomesti 
z besedo »enega«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 10. členu: Prva beseda druge alinee, ki glasi »preučiti« se nadomesti z 

besedo »proučiti«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 27. členu: V drugi vrsti drugega odstavka se beseda »srednjo« nadomesti 

z besedo »višjo«. 
Sprememba je bila potrebna zaradi tega, ker mora imeti po mnenju odbora 

občinski inšpektor dela najmanj višjo strokovno izobrazbo poleg drugih pogojev, 
ki jih zakon predpisuje, da bi lahko uspešno opravljal svoje delo. Področje, ki 
ga sedaj nadzoruje inšpektor dela, je tako raznoliko pa tudi strokovno zahtevno, 
da s srednjo strokovno izobrazbo svojega dela ne bi mogel uspešno opravljati. 
Posebno v obrti so se tehnološki postopki že tako modernizirali in izpopolnili, 
da je nadzor nad njimi glede varstva pri delu mogoč le strokovnjaku z najmanj 
višjo izobrazbo. 

Predstavnik predlagatelja je vse navedene amandmaje odbora sprejel in so 
tako poštah sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor predlaga Organizacijsko-političnemu zboru, da predloženi zakonski 
predlog z navedenimi amandmaji sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Cveta Prelovca. 

Št.: 180-3/66 
Ljubljana, 15. 6. 1966 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — dodatno poročilo 
z dne 22. 6. 1966, St. 180-3/66 in drugo dodatno poročilo z dne 28. 6. 1966, 
št. 180-3/66. 
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PREDLOG ZAKONA 
o nadaljnji etapni izgradnji Kliničnega centra v Ljubljani 

1. člen 

Klinični center SR Slovenije sestavljajo vse tiste zdravstvene institucije 
v Ljubljani, ki v neposredni strokovni povezavi z Medicinsko fakulteto oprav- 
ljajo raziskovalno delo na področju medicine, so učna baza za šolanje visokih 
in višjih medicinskih kadrov ter hkrati opravljajo naloge s področja zdrav- 
stvenega varstva, ki zajema kurativne, preventivne in rehabilitacijske oblike 
zdravstvenega dela. 

2. člen 

S tem zakonom se v skladu z urbanističnimi podlogami ureja vprašanje 
nadaljnje izgradnje kliničnega centra po etapah. 

3. člen 

Prva etapa nadaljnje izgradnje Kliničnega centra (v nadaljnjem besedilu 
»I. etapa«) obsega tri faze: posteljni objekt s kapaciteto 911 bolniških postelj in 
diagnostično>-terapevtski objekt s skupno investicijsko vsoto 169 450 000 N din 
ter komunalno servisne objekte in naprave za celoten klinični center z inve- 
sticijsko vsoto 22 150 000 N din, skupaj 191 600 000 N din. 

Druga etapa (v nadaljnjem besedilu »II. etapa«) obsega Onkološki inštitut. 
Nadaljnje etape obsegajo institucije kliničnega censtra in medicinske fakul- 

tete s pripadajočimi diagnostično-terapevtskimi in servisnimi enotami. 

4. člen 

Izgradnja I. etape se nadaljuje na podlagi tehnične dokumentacije investi- 
cijskega programa, ki sta ga sprejela Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
Skupščina bivšega okraja Ljubljana s pogodbo z dne 26. aprila 1963. 

V objektu prve etape se začasno zagotovi Onkološkemu inštitutu 200 bol- 
niških postelj. 

5. člen 

Nadaljevanje izgradnje I. etape Kliničnega centra financirajo na podlagi 
vzajemnega dogovora skupno Socialistična republika Slovenija ter občine: 
Cerknica, Črnomelj, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Jesenice, Kamnik, Kočevje, 
Kranj, Litija, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Center, Ljubljana-Moste-Polje, 
Ljubljana-Siška, Ljubljana-Vič-Rudnik, Logatec, Metlika, Novo mesto, Radov- 
ljica, Ribnica, Skofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Vrhnika in Zagorje (v 
nadaljnjem besedilu: občane). 

6. člen 

Investicijski stroški v I. etapi bodo znašali: 
v mio N din 

— ^a preddela in zaključna dela 22,1 
— za hospitalni del   , . . 76,8 
— za diagnostično-terapevtski del 47,7 
— za opremo    . 25,7 
— za pralnico   , 10,8 
— za toplovodno omrežje  8,5 
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I. etapa nadaljnje izgradnje Kliničnega centra bo dokončana v petih letih. 
V posameznih letih bodo dovršena na objektih investicijska dela, kot je 

razvidno v prilogi, ki je sestavni del tega zakona. 
Za izvršitev investicijskih del je treba v posameznih letih zagotoviti, po 

odbitku že vloženih sredstev v višini 16,3 mili j. N din, glede na gradbeni pro- 
gram še naslednja investicijska sredstva: 

v mio N din 
— v prvem letu 20,5 
— v drugem letu 35,8 
—• v tretjem letu 51,6 
— v četrtem letu   , , , , 47,1 
— v petem letu   , . , , 20,3 

7. člen 

SR Slovenija in občine so za gradnjo I. etape Kliničnega centra že vplačale 
investicijska'sredstva v višini 26,3 milijona N din. 

8. člen 

Preostala investicijska sredstva v višini 165,3 milij. N din se zagotovijo v 
skladu z dogovorjeno sprejetimi obvezami SR Slovenije in občin iz 5. člena in 
sicer tako, da bo SR Slovenija zagotovila vsako leto 40 %>, občine na območju 
mesta Ljubljane 30 °/o, ostale občine pa preostalih 30 fl/o potrebnih sredstev. 

Zagotovitev sredstev za I. etapo bo' urejena s posebnim zakonom. 

9. člen 

Investitor za graditev I. etape Kliničnega centra v Ljubljani so Klinične 
bolnice v Ljubljani. 

SR Slovenija in občine prispevajo k investiciji prve etape 40 °/o kot dotacijo, 
60 %> pa kot posojilo za dobo dvajset let po 2 %> obrestni meri. Prva anuiteta 
za odplačilo' tega posojila zapade dve leti po dovršitvi. 

Od vsakoletne anuitete, ki jo vrne investitor po prejšnjem odstavku, pri- 
pada do popolnega povračila kreditnih sredstev 40 °/o SR Sloveniji, 60 "/o- pa 
skupno ob&nam: med posamezne občine se del vrnjenih anuitet porazdeli po 
razmerju, kakor so prispevale k investiciji. 

10. člen 

Investitor ustanovi skupno z Ginekološko-porodniško kliniko v Ljubljani 
in Onkološkim inštitutom v Ljubljani za obravnavanje in usklajevanje zadev 
v zvezi z investiranjem in financiranjem gradnje I. etape Kliničnega centra ter 
za usklajevanje drugih interesov teh zavodov poseben investicijski svet. 

V investicijskem svetu sodelujejo kot predstavniki družbene skupnosti tudi 
predstavniki SR Slovenije in prizadetih občin. 

Predsitavnike družbene skupnosti imenuje v investicijski svet Skupščina 
SR Slovenije. 

Investitor je dolžan poročati dvakrat letno Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije ter občanskim skupščinam, iz 5. člena tega zakona o tem, kako pote- 
kajo dela in financiranje gradnje I. etape Kliničnega centra v Ljubljani. 
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11. člen 

Za izvajanje tega zakona neposredno skrbi Republiški sekretariat za zdrav- 
stvo in socialno varstvo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži vsako leto ter ob zaključku 
investicije Skupščini SR Slovenije poročilo o izvrševanju tega zakona. 

12. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 
t 

I. 

S tem zakonom urejamo vsebinski koncept centra in njegovo etapno iz- 
gradnjo. Taka opredelitev tega centra je nujna za racionalen in skladen razvoj 
zdravstvene službe. 

Predlagani zakonski osnutek temelji na rešitvah, ki so rezultat večletnih 
razprav v vrsrtah zdravstvenih delavcev, strokovnih institucij in drugih organov. 

Klinični center SR Slovenije sestavljajo vse tiste zdravstvene institucije 
v Ljubljani, ki v neposredni strokovni povezanosti z Medicinsko fakulteto 
opravljajo raziskovalno delo na področju medicine in so učna baza za šolanje 
visokih in višjih medicinskih kadrov, hkrati pa opravljajo naloge zdravstve- 
nega varstva, ki obsega kurativne, preventivne in rehabilitacijske oblike zdrav- 
stvenega dela. Klinični center torej ni zavod, temveč funkcionalno povezan 
organizem, ki združuje Medicinsko fakulteto z njenimi inštituti, klinike in 
druge zdravstvene ustanove z znanstveno raziskovalnimi in pedagoškimi dejav- 
nostmi ter z vsemi oblikami zdravstvenega varstva. 

Položaj in vloga kliničnega centra pri pedagoškem delu je določena z naravo 
medicinske vede, saj mora izobraževanje medicinskih kadrov skoraj povsem 
potekati ob praktičnem delu na klinikah in v inštitutih, ki so sestavni del 
kliničnega centra kot edinega centra te vrste v Sloveniji. V študijskem: letu 
1965/66 se šola v tem centru 770 medicincev in stomatologov. Razen tega je 
klinični center tudi učna baza za šolanje nekaterih višjih in srednjih profilov 
zdravstvenih delavcev. Na pedagoškem področju pa je prav tako pomembna 
vloga kliničnega centra pri izpopolnjevalnem izobraževanju že izšolanih zdrav- 
nikov za posamezne specialnosti, pa tudi za kontinuirano občasno strokovno 
izpopolnjevanje specialistov iz drugih krajev naše republike. 

Pri raziskovalnem delu mora klinični center raziskovati, preizkušati in 
uvajati nove, sodobnejše in učinkovitejše postopke zdravljenja ter jih s tem 
približevati praksi zdravstvene službe. S to dejavnostjo klinični center usmerja 
razvoj in dviga kvaliteto zdravstvenega varstva v vsej republiki. 

Pri zdravstvenem varstvu ima klinični center nalogo zdraviti bolnike, ki 
jih ni mogoče zdraviti v drugih zdravstvenih zavodih. Za ožje ljubljansko ob- 
močje pa opravlja običajno' bolniško in ambulantno specialistično zdravstveno 
varstvo. To pa je tudi v skladu z vlogo kliničnega centra in s sodobnimi kon- 
cepti, ki zahtevajo obravnavanje širokega kroga bolnikov zato, da bi pridobili 
potrebno kazuistiko za pedagoške namene. Sprejemi bolnikov z drugih območij 
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SR Slovenije v enotah kliničnega centra pričajo, da gre pri njem za splet vrhun- 
skih zdravstvenih institucij, ki služijo celotnemu območju naše republike. To 
ponazarja prikaz strukture bolnikov, sprejetih na zdravljenje v letu 1965: 

Število 
sprejetih 
bolnikov 

Od sprejetih bolnikov jih je bilo 

iz ljubljan- 
skega obm. 

iz drugih 
krajev 

republike 
od drugod 

Klinične bolnišnice  27 886 62,4 "/o 
Ginekološko-porodniška klinika . . 12 860 75,0 n/o 
Onkološki inštitut  2 541 31,6 °/o 
Pediatrična klinika  5 809 62,1 "/o 

34,2 "/» 3,4 %> 
25>°fl/» od drugod 
60.5 »/o 7,8 %> 
36.6 a/o 1,6 %> 

Za tako obsežno in zahtevno dejavnost kliničnega centra je potrebna ust- 
rezna kadrovska zasedba in kvalitetna medicinska opremljenost, da bi strokov- 
njaki svoje znanje lahko aplicirali pri zdravljenju bolnikov, v raziskovalnem 
delu in pri vzgoji kadrov. Toda skoraj vsi objekti našega kliničnega centra so 
bili zgrajeni že pred več kot sedmimi desetletji in so zato že močno dotrajani in 
nefunkcionalni. Ustrezali ne bi več niti za potrebe sodobne splošne bolnišnice, 
kaj šele za sodoben klinični center. 

Zmogljivost posameznih objektov je premajhna in so lani zaradi tega morali 
odkloniti sprejem več kot 6000 bolnikom. Pomanjkanje prostora in zastarelost 
opreme v kliničnem centru je posledica zaostajanja v izgradnji posteljnega 
fonda za razvojem osnovne zdravstvene službe v naši republiki. Imamo namreč 
dtokaj razvito, ponekod četo predimenzionirano, mrežo osnovne zdravstvene 
službe, bolniških postelj pa le 13 700, kar pomeni 8,3 postelje na 1000 prebi- 
valcev. Pri temi je treba upoštevati, da gre 21,7 % našega posteljnega sklada na 
račun uiteshjenosti in imamo manj kot 7 m2 na eno bolniško posteljo, kar je 
minimalni higienski standard za evropske dežele, in tudi za nas. V sedanjih 
bolnišnicah imamo torej 3500 postelj več, kot jih dopušča minimalni standard. 
Pri 8,3 postelje na 1000 prebivalcev precej zaostajamo za evropskim povprečjem 
(10 postelj na 1000 prebivalcev), o katerem vse dežele, ki so ga dosegle, sodijo, 
da zaradi spremenjenega načina življenja prebivalstva ne zadošča več. V zadnjih 
20 letih je prišlo do gradnje novih modernih bolnišnic v vseh evropskih deželah, 
celo tam, kjer ni akutnega pomanjkanja posteljnega sklada, kajti sodobni 
razvoj medicine nalaga takim institucijam posebne dolžnosti. Te institucije so 
po mnenju svetovne zdravstvene organizacije »žarišče napredka celotne zdrav- 
stvene dejavnosti«. Da je zdravstvena služba sklenjen in enovit organizem, 
mora imeti lastno medicinsko fakulteto in funkcionalno izpeljano vez od vr- 
hunske zdravstvene institucije do.slehernega dispanzerja in ambulante. Klinični 
center v Ljubljani predstavlja prav ta strokovni vrh organizirane zdravstvene 
službe v naši republiki. 

V razpravah o izgradnji kliničnega centra, ki so se pričele že pred leti, se 
je izoblikovalo naslednje stališče: 

— lokacija kliničnega centra se ne spreminja in se obstoječi posteljni sklad 
in druge naprave vključijo v program rekonstrukcije oz. izgradnje novih ob- 
jektov, ki naj predstavljajo celoto tako v funkcionalnem kot zazidalnem pogledu; 

— za obseg kliničnega centra se uporabi analiza o potrebnem posteljnem 
skladu za celo republiko, ki tvori podlago za izgradnjo hospitalnega omrežja; 
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— za ustroj kliničnega centra obvelja načelo, da so vse medicinske veje 
učeče bolnišnice, od katerih nekatere že danes zasedajo objekte, ki povsem 
ustrezajo, druge pa teh možnosti nimajo in jih je treba vključiti v program 
izgradnje novih objektov. 

Ob projektiranju nadaljnje izgradnje I. etape kliničnega centra se je izka- 
zalo, da je nujno potrebno izdelati perspektivni načrt za celoten klinični center, 
zato je Urbanistični zavod v Ljubljani v sodelovanju z najširšim krogom stro- 
kovnjakov iz zdravstva, urbanizma in komunale izdelal zazidalni načrt. Široke 
razprave so pokazale, da ni mogoče sprejeti zazidalnega načrta, ampak da je 
treba rezervirati ta teritorij v predlaganem obsegu za klinični center. Tak 
predlog je bil tudi sprejet od pristojnih organov. V tem zazidalnem načrtu se 
predvideva izgradnja kliničnega centa v etapah. 

V zvezi s predlagano I. etapo' predlog zakona vsebuje tudi nadaljnje etape 
izgradnje 'kliničnega centra po* ugotovljeni prioriteti glede na nujnost po- 
steljnega sklada in diagnostično terapevtskih prostorov, pri čemer skuša že 
I. etapa reševati tudi potrebo nadaljnjih etap (rentgen, laboratoriji in drugi 
diagnostični elementi v smislu skupnih služb), da pri kasnejši izgradnji odpa- 
dejo podvojitve kapacitet. Tak način izgradnje je nujen, ker ni mogoče drugače 
doseči racionalnega izkoriščanja laboratorijev, rentgena itd. 

Na tej osnovi in upoštevajoč dejstvo,, da naše materialne možnosti ne dovo- 
ljujejo izgradnje celotnega kliničnega centra (3500 postelj z ustreznimi diagno- 
stično-terapevtskimi prostori) hkraiti, je bil aprila 1963. sklenjen dogovor (glej 
priloženo pogodbo) med Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije in takratnim 
okrajnim LjuJdlskim odborom Ljubljana o skupnem financiranju prve etape 
izgradnje kliničnega centra, ki naj bi obsegala bolnični objekt z 850 posteljami 
in ustrezne diagnostiftno-terapevtske prostore ter komunalno servisne naprave. 
Ta izhodišča so bila upoštevana pri izdelavi načrtov za objekt, katerega inve- 
sticijska vrednost znaša 191,6 mio N din. Iz priloženega dogovora (priloga 1) 
med Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije in okrajnim ljudskim odborom 
z dne 28. 6. 1963 izhaja, da bi v omenjenem objektu dobile svoje postelje in 
ostale diagnostično terapevtske prostore interna, kirurška, ginekološka, otorino- 
laringološka, okulistična in psihiatrična veja medicine. Po zadnjem sporazumu 
pa dobijo svoje prostore kirurgija, interna, porodništvo in ginekologija ter 
200 pdstelj začasna, do svoje izgradnje, onkološki inštitut. 

Prva etapa kliničnega centra se je začela projektirati 1960. leta po nalogu 
Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana, kot šestoddelčna mesta bolnišnica na 
približno isti lokaciji. Že od letai 1945 dalje se je večkrat resno pristopalo 
k izgradnji kliničnega centra in je posebni gradbeni biro pripravil več variant, 
ki pa niso doživele svoje končne faze, ker ni bilo ustrezne koordinacije med 
strokami in ker ni bilo enotnega stališča ali graditi fakultetne klinike v manjšem 
obsegu v celoti posebej ali pa graditi bolnienoklinični zavod za skupne potrebe 
bolnice in fakultete. Sedanji projekt rešuje pomanjkanje posteljnega sklada 
in diagnostično1 (terapevtskih prostorov ter ustvarja pogoje za znanstveno- 
raziskovalno in pedagoško delo. Projekt je zasnovan tako, da je mogoče obstoječe 
tipične posteljne etaže uporabiti za katerokoli stroko, če se pokaže potreba 
(notranja fleksibilnost) in da je mogoče manjkajoče diagnostično-terapevtske 
prostore smiselno dodati (zunanja fleksibilnost). 

V omenjenem dogovoru je predvidenih 850 postelj. Izdelan projekt pa 
predvideva 863 postelj. Poleg tega pa je v tem objektu še 48 postelj za intenzivno 
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nego, v diagnostičnoterapevtskem objektu pa je 27 postelj za kratkotrajno 
hospitalizacijo1 in 13 postelj v oddelku za porod. Potemtakem bo skupno na 
razpolago 951 postelj. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob pripravljanju predloga zakona o 
financiranju nadaljevanja etapne izgradnje kliničnega centra v Ljubljani po- 
novno ugotovil, da zaradi omejenih materialnih možnosti ni mogoče graditi 
več kakor prvo etapo, glede na že sklenjeno pogodbo o sofinanciranju izgradnje 
te etape in zaradi občutnega pomanjkanja posteljnega sklada pa se je odločil 
predlagati Skupščini SR Slovenije, naj se v prvi fazi gradi objekt kliničnega 
centra imenovan »NBL«, v katerem naj začasno dobi 200 postelj tudi Onko- 
loški inštitut. Onkološki inštitut pa naj bi se gradil v II. etapi izgradnje kli- 
ničnega centra. Glede na to je Izvršni svet naročil Republiškemu sekretariatu 
za zdravstvo in socialno varstvo naj s pristojnimi organi prouči možnosti za 
uresničitev tega stališča in pripravi predloge. Republiški sekretariat za zdrav- 
stvo in socialno varstvo je organiziral več razgovorov z republiškim in regio- 
nalnim zdravstvenim centrom v Ljubljani ter s predstavniki kliničnih bolnišnic, 
kirurgične, interne in gi nekološk o—por o d ni ske klinike, onkološkega inštituta in 
zdravstvenega doma »dr. P. Držaja«. Po daljših razpravah se je izoblikovalo 
stališče, da je treba čimprej pričeti graditi nov posteljni objekt in ustrezne 
diagnostično-terapevtske prostore. 

Na ta način se bodo vsem medicinskim vejam izboljšali pogoji za delo in 
nadaljnji razvoj. 

II. 

Kapaciteta prve etape je določena na 863 bolniških postelj v posebnem 
posteljnem objektu, dograditev vseh funkcionalnih in diagnostično terapevtskih 
in servisnih enot pa naj omogoča čim sodobnejše možnosti zdravljenja (oddelki 
za urgentno in sprejemno službo, laboratoriji, oddelki za klinično fiziologijo, 
operacijski in porodniški blok, centralni rentgenski oddelek itd. ter 48 bolniških 
postelj v oddelku za intenzivno nego, 27 postelj za kratkotrajno hospitalizacijo 
v bolniškem oddelku urgentne in sprejemne službe, oddelki centralne preskr- 
bovaine službe s centralno sterilizacijo, lekarniško postajo, pomožne servisne 
in tehniške enote, to je kuhinja, skladišča, priprava postelj itd.). Nova centralna 
pralnica in centralne tehnične službe (delavnice) pa so predvidene v poznejših 
fazah izgradnje kliničnega centra; na njih pa participira nova bolnišnica kot 
delni investitor in uporabnik. 

Investicijski program nadalje določa opremljenost posameznih enot in pro- 
storov z vidika čim sodobnejše funkcionalnosti in kvalitete diagnostično-tera- 
pevtskega delovanja, pouka in znanstveno raziskovalnega dela, vendar naj se 
opremljenost giblje v mejah možnosti; dosledno se tudi postavlja zahteva po 
uporabi domačih gradiv in izdelkov, povsod, kjer je le mogoče. Investicijski 
program določa tudi kapaciteto in število učnih prostorov, seminarjev in pre- 
davalnic za pouk študentov medicine in drugih strokovnih šol. 

Celotne odobrene bruto etažne površine nove bolnišnice je po programu 
60 656 m'2, in sicer za hospitalne namene 36 808 m3, za diagnostično terapevtske 
in pomožne ter servisne in učne prostore pa ca. 23 848 m". Znatni del celotne 
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površine zavzemajo prostori za pouk in znanstveno raziskovalno delo,, saj je 
natančna analiza pokazala, da odpade na to področje ca. 48 °/o vseh stroškov. 
To pomeni, da gre za. slednje (brez posteljnega objekta) okoli 40 % vse površine, 
iz česar razberemo, da kako pomembne imamo ustrezne prostore za diagnostiko 
in terapijo, katerih obstoječi klinični objekti skorajda nimajo. 

Specifičnosti, zaradi katerih ima učna bolnišnica potrebo po večjih povr- 
šinah, so: močna strokovna razčlenjenost v posameznih specialnostih, ki preko- 
račuje značaj bolnišnične službe v Ljubljani kot sedežev regionalne bolnišnice; 
razen tega je potrebna večja specializiranost medicinskega osebja in zaradi 
učnih programov tudi1 večje število oseb, zaradi prisotnosti študentov medicine 
in drugih šol, specializantov, tečajnikov itd., pa so potrebni večji prostori. 
Nadaljnji razlog za večje prostore i,n zahtevnejšo ureditev so znanstveno- 
raziskovalno delo, zahtevnejša in obsežnejša diagnostika in terapija ter .doku- 
mentacijska služba. Večja in specialna opremljenost pa je tudi potrebna zaradi 
poglavitne dejavnosti, ki s svojo višjo strokovno reputacijo priteguje težje 
in redkejše primere obolenj iz cele republike. 

Primerjava površin, ki odpadejo na eno bolniško posteljo, je pokazala, da 
zahteva izvajanje učnega programa učne bolnišnice v Ljubljani naslednje 
kvadrature: 

Skupna bruto etažna površina v posteljnem objektu znaša 36,129 m" to 
je 42,5 m2 na posteljo". 

V novem delu bolnišnice Novo mesto 38,79 m2 na posteljo. 
V novem posteljnem objektu bolnišnice Maribor 28,57 m2 na posteljo. 
Prekoračitev bruto etažne površine v novi bolnišnici v Ljubljani je nastala 

zaradi poudarka na učni bazi in znanstveno raziskovalni dejavnosti. Primer- 
java površin, ki odpadejo na eno bolniško posteljo, je pokazala, da zahteva učni 
program učne bolnišnice v Ljubljani večje površine na posteljo — samo glede 
na posteljni objekt, kot pa je potrebno' za splošno bolnišnico npr. v Novem 
mestu ali v Mariboru, ki učnega programa v omenjenem smislu nimajo. Po- 
trebne so namreč predavalnice (2 po 100 sedežev in 1 s 150 sedeži), seminarski 
prostori in garderobe za študente, kabineti za predavatelje, prostori za učila, 
muzeji itd., kar predstavlja v našem primeru skupno površino 1600 m2. Razen 
centralnih učnih prostorov, ki so' locirani ob diagnostično terapevtskem (DT) 
objektu, pa so še na vsaki posteljni etaži v posteljnem objektu po 4 seminarski 
prostori za študente, to je skupaj 440 m2 neto površin oz 630 ms bruto površin. 
Seminarski1 prostori se nahajajo v posteljnih etažah zraven in v zvezi s pre- 
iskovalnicami. Prav tako pa so seminarski prostori tudi še v sklopu posameznih 
medicinsko strokovnih dejavnosti v diagnostično terapevtskem objektu, in sicer: 
v centralnem operacijskem bloku, v oddelku za intenzivno nego, v oddelku za 
porod, v centralnem rentgenskem oddelku in v oddelku za klinično fiziologijo. 
Vsi neposredni učni prostori skupaj znašajo 2500 m2 bruto površine. V diagno- 
stično terapevtskem, objektu so> razen seminarskih in drugih delovnih prostorov 
za praktično delo študentov, tudi še prostori za specialne preiskave pri študiju 
doktrine (npr. kabinet za eksperimentalno medicino, različni dodatni labora- 
toriji) in pa prostori oz. delovna mesta za znanstveno raziskovalno' delo itd. 
Iz navedenega je po' izsledkih analize razvidno, da znašajo povečanja površin- 
glede na učno bolnišnico v primerjavi s površinami 

34* 
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v splošnih bolnišnicah    28,00 °/o površin 
da odpade na potrebe zdravljenja težjih primerov iz 
cele Slovenije 6,51 °/o površin 
delež, ki odpade na večjo opremljenost zaradi učnega 
programa in znanstveno raziskovalnega dela, znaša 3,53 °/o površin 
delež povečanega programa zaradi Vključitve od- 
delka za porod znaša  1>89 "/o površin 

Skupaj . . . 40,03 % površin 

Glede na izdelavo investicijsko tehnične dokumentacije je investicijski 
program zahteval, da je treba vsa vprašanja arhitektonske zasnove in kon- 
strukcije, vertikalnega transporta,, ogrevanje in osvetljevanje, izolacij, venti- 
lacije in klimatizacije, za, uporabo materialov itd. oskrbeti ateste in jih uskla- 
diti z normativi. Uporabljajo naj se predvsem domači standardni materiali 
priznane kvalitete, uvoženi pa le, če so neogibno potrebni za poslovanje bol- 
nišnice na ustrezni višini in če domači nikakor he ustrezajo. 

V urbanističnem in investicijskem programu je predvidena gradnja nove 
skupne pralnice, ker kapacitete sedanje skupne pralnice kliničnih bolnišnic 
in pralnice nekaterih obstoječih klinik ne zadoščajo niti ne ustrezajo higienskim 
in tehničnim zahtevam. Sedanja skupna pralnica kliničnih bolnišnic ima zelo 
obrabljene stroje, zaradi premajhne površine ni možno povečati strojnih na- 
prav; pralnica že sedaj obratuje v treh izmenah. Ostale pralnice pa komaj 
zadoščajo za potrebe klinik, v katerih se nahajajo. Sedanja kurilnica kliničnih 
bolnic ima izrabljene parne kotle, ki smo jih dobili od UNRA takoj po 
osvoboditvi. Ti so konstruirani za visokokalorični črn premog, ki ga pri nas^ni. 
Zaradi tega kurilnica deluje le s 40 °/o kapaciteto, kar je zelo neekonomično 
in teče poslovanje z velikimi napori. Z nenehnimi popravili se komaj vzdržuje 
obratovanje, v stalni bojazni, da bodo nekega diie naprave povsem odpovedale. 
Kurilnica zmore ogrevati sedanje objekte kliničnega cenitra le tako, da izme- 
nično ogreva nekaj časa ene, nato pa druge objekte. Prekinitve ogrevanja 

. predstavljajo neprijetne posledice ohlajevanja, kar je občutno zlasti v hujšem 
mrazu. Zaradi omenjenih pomanjkljivosti in neekonomičnega obratovanja je 
v orogramu predvidena odstranitev kurilnice in priključitev kliničnega centra 

: na' novo toplarno. Vsa gradbeno tehnična dokumentacija, ki je podlaga za 
izgradnjo opisane etape, je izdelana, predložena v revizijo republiški komisiji 
za revizijo projektov, je že pregledana in izpolnjuje vse pogoje za gradbeno 
dovoljenje, ki bo lahko izdano, čim bo predloženo potrdilo o zagotovitvi fi- 
nančnih sredstev. 

Zazidalni načrt I. etape izgradnje kliničnega cenitra je, skladno z zahtevami 
urbanističnega in investicijskega programa, zasnovan na delitvi objektov po 
njihovih funkcionalnih zahtevah. Posteljni objekt (največji blok z dolžino 
126,12 m in širino 30,0 m, ima 8 etaž nad zemljo) je samostojna zgradba, ki je 
namenjena zgolj za hospitalizacijo bolnikov; v osrednjem delu pa ima vsaka 

' posteljna etaža toliko funkcionalnih in učnih prostorov, kolikor jih bo potrebno 
v zvezi z medicinskim in negovalnim ter učnim delom, ki je vezano neposredno 
na hospitalni obrat. 

Diagnostično terapevtski objekt, ki je razčlenjen in delno z dvema oziroma 
' : s tremi etažami, leži južno od posteljnega objekta in je z njimi in polikliniko 

arhitektonsko in funkcionalno tesno povezan. V njem so razporejeni: oddelki 



Priloge 533 

urgentne in sprejemne službe (kirurške, interne in ginekološko1 porodniške, kli- 
nike), centralni rentgenski oddelek, centralni laboratoriji, oddelek za klinično, 
psihologijo, oddelek za porod, operacijski blok z 12 operacijskimi sobami in 
oddelek za intenzivno in postoperacirjska nego bolnikov. Razen tega so v objektu 
tudi vse enote centralne preskrbovalne službe, ki vključuje tudi centralno1 ste- 
rilizacijo, lekarniški oddelek, transfuzijsko; službo, garderobe za osebje in bol- 
nike in druge. 

Kot poseben objekt je v tem, sklopu priključeno poslopje s tremi preda- 
valnicami s pripadajočimi seminarskimi prostori, kabineti za predavatelje in 
učila oziroma center za dokumentacijo. 

Kuhinjski objekt, ki je po situacijskem predlogu projektanta predviden 
na severni strani posteljnega objekta, je nekoliko odmaknjen, vendar s hod- 
nikom povezan s posteljnim objektom in primerno lociran, da bo lahko ob 
naknadni povezavi služil nadaljnjim etapam, izgradnje kliničnega centra. 

Posteljni objekt je zasnovan po. konstruktivno jasnem in enostavnem kon- 
ceptu polinostenskih nosilnih elementov, kar je posebno ugodno za izračuna- 
vanje zavarovanja proti poitresu. Po najnovejših predpisih je upoštevana deveta 
potresna cona, proti potresnim sunkom pa je treba- za bolnišnice predvideti 
50 '°/o večje za varovanje kot za druge zgradbe, kar je bilo tudi upoštevano1. 
Ureditev večje potresne varnosti pa v dbkajšnji meri vpliva na stroške izdelave 
in se ceni, da bodo zaradi1 tega stroški večji za približno 3 milijone novih 
dinarjev. Po teh ugotovitvah je višina objekta, ki ima pod zemljo dve kleti 
(spodnja je namreč zgolj instalacijska) osem nadzemnih etaž. Posebno je eko- 
nomična višina objekta glede instalacij, ker lahko odpade klimatizacija bol- 
niških sob (čemur se piri velikih višinah gradnje sicer ne bi bik» mogoče 
izogniti) in tudi zaradi enostavnejših dvigal za vertikalni transport, ki so v 
danem primeru lahko nekoliko počasnejša in zato tudi cenejša. 

Projektant in revizijske komisije so* v tem, pogledu in. glede uporabe do- 
mačih materialov in racionalnosti izgradnje skušali dosledno upoštevati vse 
pogoje in zahteve investicijskega programa. Tako je bila npr. v programu 
določena povprečna površina tal bolniške sobe na 1 posteljo 9,20 m2, v projektu 
pa znaša 9,46 m2, kar praktično ne pomeni bistvenega povečanja, oziroma je 
prekoračitev celo opravičena, ker se zaradi tega lahko zmanjšajo skupni pro- 
stori za bolnike, ker so* v vsaki bolniški sobi z malenkostnim povečanjem 
kvadrature pridobljeni dnevni koti, kar je spričo doktrine zgodnjega1 zapu- 
ščanja bolniške postelje ter posedanje bolnikov na foteljih tudi s te strani ute- 
meljeno. Število bolniških sob in njih zasedba (z eno, dvema ali s tremi 
posteljami) povsem ustreza projektni nalogi. Prav tako so upoštevani vsi za- 
htevni prostori za učne namene, to je preiskovalnice in seminarji. Glede nego- 
valnega standarda v bolniških enotah pride en sestrski team za nego bolnikov 
na 15 dO' 17 bolnikov. Na. bolniško1 enoto s 64 posteljami pridejo 4 sestrski 
negovalni teami, na dveh mestih pa dva, tako1 da sta v bližini svojih negovalnih 
enot oziroma pripadajočih bolniških sob na obeh straneh osrednjega servisnega 
pasu v posteljnih etažah. 

Glej tabelo: Število, bolniških sob1 v posteljnem objektu NBL — po številu 
postelj (priloga 4) 

Operativni načrt izvajanja izgradnje je terminsko obdelan s predpostavko, 
da se najprej prične z gradnjo posteljnega objekta (hospitalnega bloka) kot 
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najobsežnejšega objekta, leto dni pozneje pa z gradnjo diagnostično terapevt- 
skega objekta. Vzporedno s tem bi potekala gradnja kuhinje in pralnice, brez 
katerih objekt po dograditvi ne bi mogel obratovati. Celotna gradnja bi bila 
dokončana do konca leta 1970. Toi je realen termin, ki ga je potrdilo in osvojilo 
združenje štirih najmočnejših ljubljanskih gradbenih podjetij, ki so sodelovala 
na prednatečaju za prevzem gradbenih del. 

Razčlenjenost zazidave in samih objektov omogoča pod določenimi pogoji 
gradnjo v podfazah. Posteljni objekt je tako zasnovan, da je možno', potem ko 
bo dograjen skelet zgradbe v surovemu stanju, dovršiti polovico posteljnega 
objekta in srednji del, ki predstavlja komunikacijsko vozlišče, tako da bo lahko 
osposobljena polovica kapacitete (okoli 400 postelj) za obratovanje že v času, 
ko bo gradnja na ostalem delu objekta še trajala. Gradnjo posteljnega objekta 
bi bilo v grobem moč opraviti do sredine drugega leta, če bi pričeli zgodaj 
v prvem letu, instalacijska in obrtniška dela v prvi polovici objekta, pa bi bilo 
mogoče dokončati do konca tretjega leta. Tedaj bi v tem primeru tudi lahko 
dali predčasno v uporabo prvih 400 postelj. Obstaja pa tudi možnost, da ome- 
njenih 400 postelj ne osposobimo prej, v tem primeru pa bi celotno gradnjo 
lahko dokončali eno leto prej, kar bi seveda imelo velike prednosti. Za takšno 
rešitev smo se odločili predvsem zaradi tega, ker so se pokazale nekatere mož- 
nosti glede premostitve težav v prehodnem obdobju. 

Ne glede na predvideno izgradnjo I. etape kliničnega centra in razpore- 
ditev postelj je potrebno takoj ali pa v prehodnem obdobju najti začasne in 
delne rešitve za tiste veje medicine, ki delajo v skrajno težkih pogojih. Z 
dograditvijo Infekcijske klinike in Zdravstvenega doma »Dr. P. Držaja« bo 
pridobljenih 168 postelj. To bo omogočilo' reševanje težkega stanja v trevma- 
tološki službi in omililo pomanjkanje internističnih postaj. Ob pravilni koordi- 
naciji bo mogoče uskladiti programe dela in ob racionalni razporeditvi postelj 
zagotoviti Interni kliniki 20 do 30 postelj v prostorih Infekcijske klinike. Ki- 
rurška klinika pa bo lahko pridobila 50 do 60 postelj, delno v izpraznjenih 
prostorih na Polikliniki, kjer so sedaj internistične postelje, delno pa. v ZD 
»dr. Petra Držaja«. Medobčinski zdravstveni center in prizadete veje medicine 
iščejo rešitve v tej smeri. 

Prav tako je potrebno že sedaj vsaj omiliti težko situacijo Onkološkega 
inštituta, ki zaznamuje občutno pomanjkanje postelj in mora izseliti III. nad- 
stropje v sedanji stavbi Onkološkega inštituta, kjer so laboratoriji, knjižnica, 
register raka in upravni prostori. Stavba je dotrajana in taka obremenitev 
III. nadstropja ni dovoljena. Republiški sekretariat za zdravstvo^ in socialno 
varstvo skupno z zainteresiranimi pričakuje možnost čimprejšnje izselitve glu- 
honeminice, ki naj bi se selila v nove prostore in bi lahko tako> to stavbo 
namenili za potrebe Onkološkega inštituta, ki hi lahko v -teh prostorih pridbbil 
vsaj 50—60 postelj in rešil tudi nekatere druge svoje probleme. Z izpraznitvijo 
še nekaterih drugih prostorov v bližini Onkološkega inštituta ali pa z izgradnjo 
manjšega provizorija bi skušali rešiti vprašanje laboratorijev in drugih pro- 
storov tega inštituta. 

Z razmestitvijo pretežno kroničnih pacientov Bolnišnice za duševne in 
živčne bolezni, kj zasedajo sedaj 230 postelj na Poljanskem nasipu, v druge 
bolnišnice, bo lahko pridobila svoje prostore Psihiatrična klinika in oddelek za 
sodno psihiatrijo. 
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III. 

Po izdelanih projektih in predračunih, v katerih so upoštevane cene grad- 
benih storitev in opreme, veljavne v mesecu septembru 1965, znašajo investi- 
cijski stroški za gradnjo I. etape kliničnega centra 191,6 mio N din. V tem znesku 
so zajeti stroški tako za gradnjo I. etape kliničnega centra, kakor tudi tistih 
objektov, ki so za funkcioniranje bolnišnice nujno potrebni oziroma se morajo 
zgraditi tudi za potrebe sedanjih bolnišnic, ker so ali dotrajali ali pa ležijo 
na mestu, kjer je določena lokacija za objekte nove bolnišnice. 

Investicijski stroški za gradnjo I. etape kliničnega centra so 191,6 mio N din, 
in sicer: 

v mio N din 

— za preddela in zaključna dela 22.1 
— za hospitalni del 76.8 
— za diagnostično^terapevtski del 47.7 
— za opremo 25.7 
— za pralnico v • 10.8 
— za toplovodno omrežje 8.5 

Predlogi za financiranje izhajajo iz naslednjih stališč: 
1. pri obravnavanju načina in virov financiranja moramo izhajati iz sta- 

lišča, da so Izvršni svet Skupščine SRS in bivši okrajni ljudski odbor Ljubljana 
oziroma 26 občin sklenili leta 1963 dogovor o skupnem financiranju gradnje 
I. etape kliničnega centra; 

2. nosilci obveznosti za zagotovitev sredstev za gradnjo I. etape kliničnega 
centra naj bodo- občine in SR Slovenija; 

3. občine in SR Slovenija razdele obveznosti o zagotovitvi sredstev tako, 
da prispevajo občine 60 °/o potrebnih investicijskih sredstev, SR Slovenija pa 
40 '%>; 

4. od deleža, ki ga naj občine in SR Slovenija prispevajo vsaka zase, pri- 
spevajo občine in republika najmanj 40 % kot dotacijo, 60 °/o pa kot kreditna 
sredstva; 

5. občine s področja bivšega okraja Ljubljana, ki sodelujejo pri financi- 
ranju gradnje I. etape kliničnega centra, so se sporazumele, idla prispevajo 
ljubljanske občine 50 % od zneska celotnih obveznosti, ki odpadejo' na občine, 
ostalih 21 občin pa 50 %. 

Po izdelana dokumntaciji za gradnjo I. etape kliničnega centra je izgradnja 
predvidena tako, da bi se dela končala v petih letih. Upravni odbor sklada za 
gradnjo bolnišnic, ki dosedaj opravlja posle v zvezi s pripravo ustrezne inve- 
sticijske dokumentacije in pripravo začetka gradnje objektov I. etape klinič- 
nega centra, je na podlagi preizkusa licitacije za oddajo del preveril realnost 
v projektih predvidene predračunske vrednosti in rokov izgradnje posameznih 
objektov. Na podlagi rezultatov te licitacije (najugodnejši ponudnik —- koope- 
racija: »Tehnika«, »Gradiš«, »Slovenija-ceste« in »Obnova«,, Ljubljana) je po- 
trjena tako realnost predračunske vrednosti, kakor tudi rokov izgradnje I. etape 
kliničnega centra. 
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V predlogu zakotna o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra v Ljub- 
ljani je predvidena dovršitev objektov v petih letih kot najbolj optimalna glede 
na ekonomičnost izgradnje in tehnične možnosti. Zaito je potrebno zagotoviti 
naslednja sredstva: 

v mio N din 
— doslej potrošeno 16.3 
— vi. letu  20.5 
— v 2. letu 35.8 
— v 3. letu 51.6 
— v 4. letu 4*7.1 
— v 5. letu  20.3 

Taka dinamika gradnje omogoča, da se objekti izgradijo tako, da bo mo- 
goče že spomladi petega leta izkoriščati vse objekte. 

Podrobnejša dinamika gradnje in prikaz potrebnih sredstev je razviden 
iz operativnega) načrta izgradnje I. etape kliničnega centra in obrazložitve, ki 
je nientaiijiski (priloga 1 k zakonu). 

Način in viri sredstev za financiranje nadaljnje etapne izgradnje prve 
etape kliničnega centra v Ljubljani bodo določeni s posebnim zakonom. 

V smislu 3. člena predloga zakona je mogoča izgradnja I. etape v treh 
fazah, ki omogočajo nadaljevanje gradnje s postopno zagotovitvijo sredstev 
za posamezne faze, tako kakor to predvideva operativni načrt izgradnje I. etape 
kliničnega centra (glej prilogo k zakonu). Tako bi na primer bilo treba za prvo 
fazo, tj. za posteljni objekt s kapaciteto 911 postelj zagotoviti 76,8 milijona 
N din oziroma: glede na že razpoložljiva sredstva za takojšnje nadaljevanje 
gradnje še 66,8 milijona N din. Za nadaljnje faze pa postopoma za diagnostično 
terapevtski objekt 47,7 milijona N din in 25,7 milijona N din za opremo, oziroma 
za pralnico, toplovodno omrežje in zaključna dela pa 25,39 milijona N din. Tak 
način graditve omogoča polaganje garancijskih zneskov na začetku gradnje 
posamezne faze. 

Pri gradnji prve faze je možna tudi podfaza s 400 posteljami, ki bi bila 
dovršena <db leta 1968. S .sprejetjem takega načina, gradnje posteljnega objekta 
bi se dovršitev tega objekta (zaradi dodatnih del in poznejših preureditev) ne- 
koliko zavlekla in s tem- podražila. Zato se predlog zavzema za intenzivno 
gradnjo, brez podfaze. 

Predlog zakona ne predvideva virov financiranja. Način zagotavljanja 
sredlstev bo določen s posebnim zakonom. Razprave o tem predlogu naj bi 
razčistile predhodno vse probleme glede koncepta, medsebojnih obvez soin- 
vestitorjev, dinamiko gradnje in obveznost investitorja za vračilo sredsitev; kar 
je vse nujno' potrebno, da bi lahko združili vse napore najbolj zainteresiranih 
občin ljubljanskega področja, kakor tudi širše republiške skupnosti za čim 
racionalnejšo' uresničitev same izgradnje, šolanja kadrov, planiranja znanstve^- 
nega dela itd!. Poseben zakon o financiranju pa bi na temelju akcije zaintere- 
siranih občin za združeva-nje sredistev, kakotr tudi mobiliziranja sredstev v širši 
republiški skupnosti in na podlagi v tem. zakonu predvidene dinamike, dal 
konkretno finančno1 rešitev, ki bo omogočila točnejšo določitev rokov začetka 
gradnje I. etape in posameznih faz. 
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POROČILA 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na 
osnovi 71. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora skupaj z odborom za 
zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora obravnaval predlog zakona o 
nadaljnji etapni izgradnji Kliničnega centra v Ljubljani, ki ga je predložil 
Skupščini SR Slovenije Izvršni svet dne 10. 6. 1966. 

I. 

V obširni obravnavi je odbor ugotovil, da je namen zakonskega predloga 
predvsem ta, da se opredeli vsebinski koncept kliničnega centra in zagotovi 
njegova etapna izgradnja. 

V zvezi s predlogom zakona so bila v razpravi izražena naslednja mnenja: 
1. Glede na nujnost gradnje kliničnega centra so imeli člani obeh odborov 

prigovore na zakonski predlog, ker pušča odprta vprašanja v zvezi z viri 
sredstev za financiranje te investicije. Izvršni svet bi namreč moral Skupščini 
SR Slovenije predložiti finančni program do 15. aprila 1966, kakor je določeno 
v resoluciji o> usmeritvi razvoja SR Slovenije v letu 1966. 

V tej zvezi je bilo precej pomislikov o tem, ali je sploh treba sprejeti 
predložen zakon, ker obveznost republike o udeležbi pri financiranju kliničnega 
centra že obstaja. Izvršni svet in olkrarjni ljudski odbor Ljubljana sta namreč 
sklenila že 28. 6. 1963 dogovor o skupnem financiranju nove bolnišnice v Ljub- 
ljani, dogovor pa še ni izvršen. Na drugi strani pa so predstavniki predlagatelja 
seznanili oba, odbora, da je odločitev o< etapni izgradnji kliničnega centra sprejel 
delavski svet Kliničnih bolnic. 

2. S predlogom zakona se potrjuje obveznost, ki jo ima republika do fi- 
nanciranja gradnje na osnovi omenjenega, dogovora. Hkrati pa se republika 
tudi obvezuje, da bo prvotno sprejeto udeležbo v 'sofinanciranju povečala od 
35 na 40 %» ob povečanju predračunske vrednosti od 70 914 000 N din na 
191 600 000 N din. V zvezi s povečanjem predračunske vrednosti in s pove- 
čanjem udeležbe pa so bila postavljena vprašanja o utemeljenosti povečanja 
predračunske vrednosti v takem obsegu zlasti še, ker se, po izjavi predlagatelja, 
uporabne površine nasproti prvotnemu projektu niso bistveno povečale. Ker 
ta vprašanja v obrazložitvi zakonskega predloga nisoi obdelana, na seji pa člani 
obeh odborov tudi niso dobili zadovoljivega odgovora, sita odbora zahtevala, 
da predlagatelj na seji zbora utemelji povečanje predračunske vrednosti. 

3. V zvezi s povečanjem obveznosti republike o zagotovitvi sredstev, ki 
izhajajo iz povečanega odstotka udeležbe in večje predračunske vrednosti, pa 
v obrazložitvi ni podatkov o materialnih možnostih republike in občin v na- 
slednjih petih letih, da bpdo sprejeto obveznost tudi lahko izpolnile. Pri tem 
so člani odbora za družbeni plan, finance in proračun ponovno zahtevali, da 
Izvršni svet predloži kompleksni predlog načina kritja vseh obstoječih obvez- 
nosti republike, da bi na tej osnovi prišli do solidnih rešitev v zvezi s sanacijo 
starih dolgov in novih obveznosti, ki jih s tem zakonom sprejemamo. 

4. Operativni načrt izgradnje prve etape, ki je priložen zakonskemu pred- 
logu, predvideva, da naj bi se dela za,čela že 1. 7. 1966, čeprav v predlogu 
zakona ni določen datum začetka del. V razpravi je bilo poudarjeno, da je rok 
začetka nadaljevanja del nerealen, ker razen razpoložljivih sredstev, v višini 
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okoli 10 mio N din, ki so jih prispevale republika in občine v prejšnjih letih, 
ostala potrebna sredstva še niso zagotovljena. 

V zvezi z možnostjo začetka del in zbiranja sredstev, ki jih bodo prispevale 
občine, je predsednik mestnega odbora SZDL, ki se je na povabilo obeh 
odborov udeležil seje, seznanil poslance z akcijo mestnih in ostalih občin biv- 
šega okraja Ljubljana o zagotovitvi sredstev za izgradnjo dela kliničnega centra. 
Po tej informaciji je možno pričakovati, da bodo sredstva za ta del kliničnega 
centra s strani občin kmalu zagotovljena in da bi se z gradnjo- te faze lahko 
že letos začelo. 

Odbora sta zahtevala, da Izvršni svet čimprej predloži finančni program, 
iz katerega bodo razvidni predvsem viri sredstev in vsi drugi elementi, ki so 
sestavni deil finančnega programa. 

5. Glede na to, da se zakonski predlog nanaša na nadaljnjo etapno iz- 
gradnjo Kliničnega centra, sta se odbora znašla pred težkim vprašanjem, kakšno 
stališče naj zavzameta do zakonskega predloga, ko se na eni strani z njim 
ne ureja vprašanj v zvezi z zagotovitvijo sredstev s strani republike, na drugi 
strani pa je treba z gradnjo Kliničnega centra čimprej pričeti zaradi nemogočih 
pogojev zdravljenja bolnikov in vzgajanja novih zdravstvenih kadrov. 

Odbora sta po peturni razpravi zakonski predlog z večino glasov v vsakem 
odboru v načelu sprejela, ker sta menila, da je Skupščina SR Slovenije dolžna 
zavzeti jasno stališče do zasnove kliničnega centra ter prekiniti večletne raz- 
prave o njegovi izgradnji in podpreti prizadevanja občin in mestnega odbora 
SZDL v zvezi s čim hitrejšo' izgradnjo Kliničnega centra. Pri tem pa sta odbora 
zahtevala, da se iz predloga zakona izločijo vsa določila, ki spadajo v finančni 
program, ker ni za njihov sprejem izpolnjen osnovni pogoj, to je, da še niso 
znani viri financiranja. Sprejem obveznosti, da bo republika sodelovala pri 
financiranju Kliničnega centra, pa po mnenju obeh odborov pomeni hkrati tudi 
zavestno odločitev, da se bo treba zaradi te investicije odpovedati v naslednjem 
obdobju vrsti drugih negospodarskih investicij. 

II. 

V podrobni obravnavi sta odbora sprejela naslednje amandmaje k predlogu 
zakona o etapni izgradnji Kliničnega centra v Ljubljani: 

K 2. členu: V drugi vrsti se črta beseda »vprašanje«, tako da se besedilo 
tega člena glasi: »S tem zakonom se v skladu z urbanističnimi podlogami 
ureja nadaljnja izgradnja kliničnega centra po etapah.« 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 3. členu: Besedilo' prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Prva etapa nadaljnje izgradnje Kliničnega centra (v nadaljnjem besedilu 

»■I. etapa«) obsega tri samostojne faze: posteljni objekt s kapaciteto 911 bol- 
niških postelj, diagnostično-terapevtski objekt ter komunalno-servisne objekte 
in naprave za celoten klinični center z investicijsko vsoto v skupni višini 
191 600 000 N din.« 

Sprememba je potrebna zaradi poudarka na samostojnosti financiranja 
izgradnje posameznih faz. Podatki o predračunski vrednosti posameznih ob- 
jektov pa se črta, ker spadajo po svoji vsebini v finančni program. Z navedbo 
predračunske vrednosti celotne I. etape pa se opredeljuje višino sredstev, ki 
se jih bo lahko' največ porabilo za njeno dokončanje. 
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V drugem odstavku se kot nepotrebno črta besedilo v oklepaju. .. »(v 
nadaljnjem besedilu »II. etapa«)« ... 

V tretjem odstavku se med besedi »obsegajo-« in »institucije« vstavi besedi 
»še druge«. 

Sprememba je potrebna zaradi točnejše opredelitve del, ki se bodo izvršila 
v posameznih etapah in zaradi omejitve na klinični center. 

K 5. členu: Kot novi drugi odstavek 5. člena se doda besedilo prvega 
odstavka 9. člena, ki glaisi: »Investitor za graditev I. etape so Klinične bolnice 
v Ljubljani«. 

S spremembo se v tem členu zaradi povezanosti navaja poleg financerjev 
tudi investitorja. 

K 6. členu: Besedilo prvega, tretjega in četrtega odstavka se črta. 
S spremeinbo se iz zakonskega predloga izloča določbe, ki po svoji vsebini 

spadajo v finančni program. 
K 7. členu: Kot drugi in tretji odstavek se doda naslednje besedilo: 
»Preostala investicijska sredstva v višini 165,3 milij. N din se zagotovijo 

v skladu z dogovorjeno sprejetimi obveznostmi SR Slovenije in občin iz, 5. člena 
in sioer tako, da bo SR Slovenija zagotovila 40 %, občine na območju mesta 
Ljubljane 30 °/o, ostale občine pa preostalih 30fl/» potrebnih sredstev. 

Financiranje gradnje posameznih faz I. etape1 bo urejeno s posebnim 
aktom.« 

S predlagano dopolnitvijo* 7. člena z vsebino 8. člena se doseže skupna ob- 
ravnava že zagotovljenih sredstev in načina zagotovitve preostalih sredstev. 

V novem drugem odstavku sta črtani besedi »vsako leto«, ker je obseg vsa- 
koletnega zagotavljanja sredstev eden od bistvenih elementov finančnega pro- 
grama, Hkrati pa se v novem' tretjem odstavku razširja možnost urejanja 
financiranja od zakona tudi na druge oblike pravnega akta. 

K 8. členu: Besedilo se črta, ker se doda v spremenjenem besedilu kot 
drugi in tretji odstavek k 7. členu. 

Nov 8. člen postane besedilo' prvih treh odstavkov 10. člena, ki se po spre- 
membah glasi: 

»Za obravnavanje zadev v zvezi z investiranjem in financiranjem gradnje 
I. etape ter za usklajevanje interesov investitorja, Medicinske fakultete, Gine- 
kološko-porodniške klinike in Onkološkega inštituta v Ljubljani se ustanovi 
poseben investicijski svet. 

Investicijski svet sestavlja 15 članov. V investicijski svet imenujejo: inve- 
stitor 2 člana, Medicinska fakulteta, Ginekološko-porodniška klinika in Onko- 
loški inštitut po enega člana, Skupščina SR Slovenije 3 člane, občine pa skupno 
7 članov.« 

Sprememba prvega odstavka je, razen dopolnitve z navedbo Medicinske 
fakultete, redakcijskega značaja. Sprememba drugega in tretjega odstavka se 
nanaša na opredelitev števila članov sveta in institucij, ki jih imenujejo. 

K 9. členu: Besedilo se črta, ker je besedilo prvega odstavka dodano kot 
drugi odstavek k 5. členu, drugi in tretji odstavek pa po svoji vsebini spadata 
v finančni program. 

Nov 9. člen postane besedilo četrtega odstavka sedanjega 10. člena, ki se 
po redakcijski spremembi glasi: 
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»Investitor je dolžan poročati dvakrat letno Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije ter skupščinam: Občin iz 5. člena tega zakona o tem, kako pote- 
kajo dela An financiranje gradnje I. etape.« 

11. člen se preštevilči v 10. člen. 
12. člen se preštevilči v 11. člen. 
Predstavnik Izvršnega sveta si je glede predloženih amandmajev pridržal 

pravico-, da se izjavi naknadno. 
Odbor za družbeni plan, finance in proračun in odbor za zdravstvo in 

socialno politiko predlagata Republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona 
skupaj s predloženimi amandmaji. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun je za svojega poročevalca 
določil poslanca Matij o Maležiča. 

Št.: 351-8/66 
Ljubljana, 23. 6. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega 
zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 21. junija 1966 razpravljal o pred- 
logu zakona o nadaljnji etapni izgradnji 'kliničnega centra v Ljubljani, ki ga 
je Skupščini predložil Izvršni svet. 

V načelni razpravi se je odbor strinjal, da je neobhodno potrebno nada- 
ljevati z izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani in da se mora izgradnja izva- 
jati po etapah. Občutno pomanjkanje posteljnega fonda in ustreznih diagno- 
stično-terapevtskih objektov namreč onemogoča centru, da bi v sodelovanju 
z medicinsko fakulteto uspešno opravljal raziskovalno in pedagoško' delo na 
področju medicine ter naloge s področja zdravstvenega varstva. Pri tem je 
opozoril na številne pereče probleme predvsem na področju zdravstvenega var- 
stva, ki so posledica pomanjkanja omenjenih kapacitet. Zato se je strinjal s 
predlogom zakona, ki ureja izgradnjo kliničnega centra in hkrati določa njegov 
koncept. Izražen je bil tudi pomislek, ali je umestno, da se z zakonom ureja 
izgradnja kliničnega centra, saj so se na drugih področjih zgradili številni 
pomembnejši objekti, ne da bi bili sprejeti ustrezni predpisi o njihovi izgradlnji. 

Odbor je poudaril, da je realizacija zakona glede I. etape nadaljnje iz- 
gradnje kliničnega centra odvisna od zagotovitve potrebnih sredstev, zaradi 
česar je treba čimprej jasno določiti, iz kakšnih virov bodo republika in občine 
krile svoje finančne Obveznosti. 

Glede na omejene družbene zmogljivosti se je odbor strinjal s stališčem, 
da je treba določiti, katere institucije naj imajo prednost pri nadaljnji izgradnji 
kliničnega centra. Po< vsestranski in temeljiti razpravi o tem vprašanju je pri- 
šel 'do zaključka, da je prav, da se v I. etapi gradi posteljni in diagnostično- 
terapevtskii objekt ter komunalno-servisni objekti in naprave za celotni klinični 
center, v II. etapi pa onkološki inštitut. Na ta način bi rešili pereč problem 
pomanjkanja posteljnih kapacitet kliničnih bolnišnic in ginekološko^porodniške 
klinike, pa tudi onkološkega inštituta, saj bi mu bilo začasno zagotovljeno že 
v tej etapi izgradnje 200 postelj. Onkološkemu inštitutu pa je treba omogočiti, 
da začne z novogradnjo inštituta še pred dokončanjem I. etape izgradnje kli- 
ničnega centra, kolikor bi bila na razpolago potrebna sredstva tudi za to 
gradnjo. 
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V načelni razpravi je odbor tudi poudaril, da bi moral Izvršni svet posve- 
titi večjo pozornost izgradnji bolnišničnih kapacitet v Mariboru in. Novi Gorici, 
glede katerih je Soci-alino-zdravstveni zbor zavzel jasno stališče. Izvršni svet 
naj bi se predvsem zavzel za to-, da bi v pogledu izgradnje teh objektov prišlo 
do tesnejšega sodelovanja zainteresiranih občin. 

V p-odlrobni obravnavi zakonskega besedila je odbor sprejel naslednje 
amandmaje, oziroma dal sugestijo- za spremembo- nekaterih določb: 

K 3. členu: Besedilo- prvega odstavka se spremeni tako,, da se glasi: 
»Prva -etapa nadaljnje izgradnje Kliničnega centra (v nadaljnjem besedilu 

»I. etapa«) obsega tri samostojne faze: posteljni objekt s kapaciteto 911 bol- 
niških postelj, d-iagnostično-terapevtski objekt ter komunalno-servisne objekte 
in naprava za celoten klinični center z investicijsko- vsoto v skupni višini 
191 6-00 000 N dim.« 

V drugem odstavku se doda besedilo: »Začetek II. etape ni nuj.no- vezan 
na doko-n-čan-je I. etape.« 

V tretjem, odstavku se med besedama »obsegajoč in »institucije« vstavi 
beseda »druge«. 

Sprememba v prvem odstavku je potrebna, da se poudari samostojn-ost faz 
izgradnje. Sprememba v drugem odstavku je v skladu s stališčem izraženim v 
načelni razpravi. Sprememba v tretjem odstavku je redakcijskega značaja. 

K 8. členu: Besedilo drugega -odstavka se spremeni tako-, da, se glasi: 
»Zagotovitev sredstev za I. etapo bo urejena s posebnim -aktom;.« 
Sprememba j-e bila sprejeta-, ker bi bilo umestn-eje, da se vprašanje finan- 

ciranja nadaljnje izgradnje kliničnega centra uredi boldlisi z odlokom ali 
pogodbo. 

K 9. člemu: Črtata s-e drugi in tretji odstavek, ker po svoji vsebini ne 
sodita v okvir tega zakona. 

Za prvim- odstavkom- se doda besedilo četrtega odstavka 10. člena. Ome- 
njena določba po svoji vsebini sodi v oikvir tega člena. 

K 10. členu: Prvi trije oldlstavki naij se preformulirajo-. Jasno je rtreba 
po-vedati, da se ustanovi investicijski svet z določenim številom članov. V svetu 
naj b-odo zastopana: investitor, medicinska fakulteta, ginekološko-poTodniška 
klinika, onkološki inštitut, predstavniki SR Slovenije- in občin iz 5. člena pred- 
loga zakona. Nadalje j-e- treba -določiti, koliko predstavnikov imenujejo posa- 
mezne institucije in družben o-po-1 i ti čne skupnosti. Jasneje je- treba opredeliti 
tudi naloge tega sveta. 

četrti odstavek se črta, ker je zajet v 9. členu. 
Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal izjavo glede predlaganih amand- 

majev. Izvršni svet bo- naknadno predložil novo formulacijo 10. člena predLo-ga 
zakona. 

O-d-bor predlaga Socialno-zdravstvenemu zboru, da sprejme predlog zakona 
z gornjimi amandmaji. 

Za poročevalca -na seji zbora je oidlbor -določil poslanca dr. Vinka Mozetiča. 

Št.: 351-8/66 
Ljubljana-, 22. junija 1966 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
28. 6. 1966, št. 351-8/66. 
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POROČILA 

o obravnavi pogodb o izvajanju socialnega zavarovanja oseb, ki opravljajo 
samostojno dejavnost 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slove- 
nije je na svoji seji dne 8. junija 1966 obravnavala pogodbe o izvajanju soci- 
alnega zavarovanja oseb, ki opravljajo samostojno dejavnost, in sicer: 

— umetnikov, 
— filmskih umetnikov in filmskih delavcev, 
— odvetnikov, 
— katoliških duhovnikov, 
— duhovnikov evangeličanskega seniotrata, 
— uličnih prtljažnih nosačev, 
— železniških prtljažnih nosačev, 
— športnikov ter pogodbo o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavat- 

rovanja samostojnih obrtnikov. 
Po določbah temeljnih zakonov, ki urejajo posamezne panoge socialnega 

zavarovanja, se socialno1 zavarovanje oseb, ki opravljajo samostojno dejavnost, 
uvaja z republiškim zakonom ali s pogodbo, kolikor ni uvedeno že s temeljnim 
zakonom. Pogodba o uvedbi in izvajanju socialnega zavarovanja oseb, ki oprav- 
ljajo samostojno dejavnost, sklepa jugoslovanska oziroma republiška skupnost 
socialnega zavarovanja z ustrezno poklicno' organizacijo. Po določbi tretjega 
odstavka 35. člena, temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega 
zavarovanja je (treba take pogodbe najprej predložiti v obravnavanje republiški 
skupščini. 

Predložene pogodbe je komisija obravnavala le z vidika njihove skladnosti 
z zakonskimi predpisi, ki vsebujejo nekatere specifične določbe o socialnem 
zavarovanju oseb, ki opravljajo samostojno dejavnost. Komisija ni ugotovila 
pri nobeni od predloženih pogodb neskladnosti z zakonitimi predpisi, in zaito 
glede vsebine pogodb nima pripomb. 

V podrobni obravnavi je komisija opozorila predstavnika republiške skup- 
nosti socialnega zavarovanja na posamezne redakcijske pomanjkljivosti. Pred- 
stavnik je pripombe sprejel in jih bo v končni redakciji pogodb upošteval. 

Št.: 191-18/66 
Ljubljana, 8. junija 1966 

Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega 
zbora je na 36. seji dne 9. junija 1966 obravnaval pogodbe o izvajanju soci- 
alnega zavarovanja oseb, ki opravljajo samostojne dejavnosti in sicer: umet- 
nikov, filmskih umetnikov in filmskih delavcev, odvetnikov, katoliških duhov- 
nikov, duhovnikov evangeličanskega seniorata, uličnih prtljažnih nosačev, že- 
lezniških prtljažnih nosačev. in športnikov ter pogodbo o izvajanju pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja samostojnih obrtnikov in samostojnih 
gostincev, ki jih je Republiški zavod za socialno zavarovanje predložil Skupščini 
SR Slovenije v obravnavo. 
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V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da gre pri vseh pogodbah, razen pri 
pogodbi o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja samostojnih 
obrtnikov in samostojnih gostincev, dejansko le za prilagoditev že obstoječih 
pogodb novim predpisom na področju izvajanja posameznih panog socialnega 
zavarovanja, ki veljajo od 1. 1. 1965 dalje. S temi pogodbami se skladno z 
novimi predpisi ureja izvajanje socialnega zavarovanja za relativno manjše 
skupine zavarovancev; tako je s pogodbo o izvajanju socialnega zavarovanja 
umetnikov, po stanju meseca aprila 1966, zajetih 223 zavarovancev, s pogodbo 
s filmskimi umetniki in filmskimi delavci 52 zavarovancev, s pogodbo z odvet- 
niki 167 zavarovancev, s pogodbo s katoliškimi duhovniki 465 zavarovancev, 
s pogodbo z duhovniki evangeličanskega sendorata 12 zavarovancev, s pogodbo 
z uličnimi prtljažnimi nosači 8 zavarovancev, s pogodbo z železniškimi prtljaž- 
nimi nosači 7 zavarovancev in s pogodbo s športniki 48 zavarovancev. 

S sklenitvijo pogodbe o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja samostojnih obrtnikov in samostojnih gostincev se uvaja novo zava- 
rovanje za to vrsto poklicev. S to pogodbo bi se uvedlo invalidsko in pokoj- 
ninsko' zavarovanje za več kot 11 000 samostojnih obrtnikov in samostojnih 
gostincev, ki so' bili do sedaj prostovoljno pokojninsko zavarovani le pri skladu 
za vzajemno pomoč obrtnikov. Z uvedbo obveznega pokojninskega in invalid^- 
skega zavarovanja na osnovi te pogodbe se ne ukinja uživanje pokojnin za 
tiste samostojne obrtnike, ki že dobivajo pokojnino iz sklada za vzajemno pomoč 
obrtnikov, vendar se te zavarovance ne prevzema v okvir tega novega pogod- 
benega zavarovanja. 

Odbor je mnenja, da je z uvedbo pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja samostojnih obrtnikov in samostojnih gostincev zagotovljen ustrezen 
obseg socialnega zavarovanja tudi za to skupino zavarovancev. Odbor priporoča 
pogodbenima partnerjema, tj. Republiški skupnosti socialnega zavarovanja 
delaivoev in Gospodarski zbornici SR Slovenije, ki predstavlja samostojne 
obrtnike in samostojne gostince, da proučita in osvojita predlog Gospodarske 
zbornice SR Slovenije, da izpopolni 1. člen pogodbe tako, da se omogoči pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje družinskim članom, ki opravljajo samostojno 
dejavnost skupaj z zavarovancem kot redni in glavni poklic tudi v primerih, 
ko dokažejo strokovno usposobljenost za opravljanje te dejavnosti v skladu z 
obstoječimi predpisi, ki urejajo ugotavljanje strokovne usposobljenosti. Prav 
tako predlaga odbor, da pogodbeni stranki proučita in v okviru možnosti osvo- 
jita predlog Gospodarske zbornice SRS, da se določi v okviru 11. člena pogodbe 
še eno izjemno' zavarovalno osnovo v višini 325 N din. Ta zavarovalna osnova 
pa naj bi veljala samo za tiste ekonomsko najbolj šibke obrtnike oziroma 
gostilničarje, ki jih kot take spoznajo tudi občinske skupščine pri določanju 
davčnih obveznosti v pavšalnem letnem znesku v smislu 74. člena zakona o 
prispevkih in davkih občanov. Zavarovanec, ki bi se na svojo* zahtevo odločil 
za to nižjo zavarovalno osnovo, pa se seveda ne bi mogel več v kateremkoli 
zavarovalnem obdobju odločiti za višjo zavarovalno osnovo z namenom, da bi 
si tako pridobil višjo pokojnino. Prav tako ta izjemna zavarovalna osnova ne 
bi smela vplivati na določanje osnove, po kateri se plačuje prispevek za zdrav- 
stveno zavarovanje. 

Odbor je nadalje ugotovil, da obseg pravic v okviru posameznih panog 
socialnega zavarovanja, izvirajočdh iz vseh predloženih pogodb, ne presega 
obsega pravic, ki jih uživajo zaposleni delavci na osnovi rednega delovnega 
razmerja. Obseg pravic je po izjavah predstavnikov socialnega zavarovanja za 
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vse -pogodbene zavarovance skupaj usklajen z višino prispevkov, ki jih bodo 
le-ti plačevali v ustrezne: sklade. 

Odbor je za poročevalca na seji zbora, določil poslanca Sava Šifrerja. 

Sit.: 191-18/66 
Ljubljana, 13. 6. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji 
dne 6. junija 1966 obravnaval pogodbe o izvajanju socialnega zavarovanja oseb, 
ki opravljajo samostojno dejavnost in sicer: umetnikov, filmskih umetnikov in 
filmskih delavcev, odvetnikov, katoliških duhovnikov, duhovnikov evangeličan- 
skega seniorata, uličnih prtljažnih n-osa.čev, železniških prtljažnih nosačev in 
športnikov ter pogodbo o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
samostojnih obrtnikov in samostojnih gostincev. 

V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da je o pogodbah težko razpravljati 
in zavzemati določena stališča, ker ni priložena obrazložitev, iz katere bi bilo 
razvidno-, koliko- zavarovancev bi bilo zavaro-vain® po posameznih pogodbah, 
kakšne so spremembe v odnosu na dosedanje- pogodbe in kalkulacija dohodkov 
in izdatko-v po posameznih panogah za posamezne kategorije zavarovancev. 
Zato bi bilo neobhodno potrebno, da bi Republiški zavod za socialno zav-a/- 
rovanje za r-azp-ravo na zboru predložil ustrezno obrazložitev, v kateri bi bilo 
treba posebej poudariti- tudi funkcijo teh pogodb. 

Ker odbor ni razpolagal z ustreznimi ekonomskimi izračuni, ni mogel -oce- 
niti primernosti višin-e -osnov zavarovanja, določene s pogodbami. Bil pa je 
mnenja, da bi morala republiška skupnost socialnega zavarovanja pri sklenitvi 
pogodb izhajati s stališča, da se predvideni izdatki načeloma krijejo- s sredstvi, 
zbranimi s prispevki- zavarovancev po t-eh pogodbah. Upoštevati je namreč 
treba težaven finančni položaj skladov zdravstvenega in invalidsko pokojnin- 
skega zavarovanja, zaradi česar ne bi smeli sprejemati obveznosti, za- katere 
ne bi bilo- kritja. 

Spričo izredno težavnega položaja republiškega proračuna je odbor imel 
pomislek glede nove obveznosti republike — plačevanje -d-ela prispevkov za 
socialno zavarovanje svobodnih umetnikov. Tudi glede socialnega zavarovanja 
umetnikov bi bilo treba uveljaviti načelo samofinanciranja, kot je to uve- 
1 javljeno pri zavarovancih kmetih in drugih pripadnikih samostojnih dejav- 
nosti, čeprav so med njimi nekateri ekonomsko slabše situirani. Pri tem stališču 
je odbor vztrajal tuldii po- tem, ko so predstavniki socialnega zavarovanja po- 
jasnili, da ne gre za novo obveznost družbe do umetnikov, ker so se sredstva 
za izvajanje njihovega socialnega zavarovanja doslej izloča od davkov na 
avtorske honorarje, da pa gre za novo obveznost republiškega proračuna. Po 
novih predpisih namreč predstavljajo davki od avtorskih honorarjev vir dohod- 
kov občinskih proračunov. 

Pri podrobni obravnavi besedila posameznih pogodb je odbor ugotovil, da 
so nekatere pogodbe pravno-tehničn-o pomanjkljivo obdelane. Nekatere for- 
mulacije namreč niso -dovolj jasne, -oziroma šo pomanjkljive, izpadle pa so tu-d-i 
nekatere neobhodno potrebne besede. Nadalje je odbor ugotovil, da nekatere 
pogodbe v večji, -druge v manjši meri povzemajio določbe zveznih predpisov s 
področja socialnega zavarovanja. Bil je mnenja, da bi bilo v tem pogledu 
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potrebno zavzeti enotno stališče pri vseh pogodbah, da ne bi prišlo do napač- 
nega tolmačenja s strani posameznih zavarovancev. 

Pri podrobni obravnavi pogodbe o izvajanju pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja samostojnih obrtnikov in samostojnih gostincev je bilo poudarjeno, 
d!a se s to pogodbo ne rešuje vprašanje že »upokojenih« samostojnih obrtnikov 
in gostincev, ki dobivajo podporo iz skladov za vzajemno pomoč. Čimprej je 
treba dokončno rešiti vprašanje usode omenjenih skladov in pridobljenih pra- 
vic njihovih članov. 

Odbor je obravnaval tudi pripombe in stališča Republiške gospodarske 
zbornice do te pogodbe, ki jih je predložila zbornica Skupščini. Po stališčih 
Gospodarske zbornice SRS je treba: 

^ omogočiti pokojninsko in invalidsko zavarovanje družinskim članom, ki 
opravljajo samostojno dejavnost skupaj z zavarovancem kot redni in glavni 
poklic ne glede na toi ali imajo ustrezno strokovno izobrazbo (1. člen); 

omogočiti je treba družinskim članom dokup pokojninskih let (10. člen); 
za ekonomsko najbolj šibke obrtnike in gostilničarje določiti izjemno 

zavarovalno osnovo- v višini 325 N din (11. člen); 
- podaljšati rok za odplačilo zaostalih obveznosti iz naslova prispevkov 

za socialno- zavarovanje na dve leti (15. člen); 
— omogočiti članom skladov za vzajemno pomoč, da bi plačali zaostale 

prispevke za čas od 1. 1. 1965 do <dtneva podpisa pogodbe oziroma do meseca, 
ko so še plačevali prispevke v sklad vzajemne pomoči le v višini 20 ft/o pri- 
spevka od najnižje osnove zavarovanja in poln prispevek za razliko med naj- 
nižjo in izbrano zavarovalno osnovo (10. člen); 

— omogočiti ustanovnim članom skladov za vzajemno pomoč dokup do- 
datne zavarovalne dobe 10 let — priznane s pravili sklada — ob plačilu 20 °/o 
prispevka od najnižje zavarovalne osnove (10. člen). 

Po vsestranski in temeljiti obravnavi omenjenih stališč, v kateri so- sode- 
lovali tudi predstavniki socialnega zavarovanja in Republiškega sekretariata za 
delo, je odbor predloge zbornice ocenil kot nesprejemljive. Obrtniki in gostinci 
ter njihovi družinski člani bi namreč pridobili pravice, ki ne bi bile v soraz- 
merju z njihovimi vlaganji v sklad pokojninsko invalidskega zavarovanja. 

Utemeljena, je le pripomba v zvezi s 1. členom pogodbe. Po mnenju odbora 
zadostuje, če so družinski člani usposobljeni za opravljanje samostojne dejav- 
nosti, ne glede na to, ali imajo ustrezno- strokovno izobrazbo. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Janeza Varla, 

St.: 191-18/66 
Ljubljana, 7. 6. 1966 

POROČILO 
o nameravani gradnji HE Trnovo 

Na podlagi sklepa Republiškega zbora je odbor za urbanizem, stanovanjsko 
izgradnjo in komunalne zadeve razpravljal in proučeval program graditve HE 
Trnovo. 

V ta mamen so- se člani odbora, kakor tudi odborov za proizvodnjo in pro- 
met ter trgovino,, gostinstvo in turizem udeležili strokovne ekskurzije na grad- 

35 
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bišču HE Trnovo, dne 20. 7. 1965, problematika se je razpravljala na, sestankih 
in sejah odbora, nekateri člani odbora so se udeležili javnega simpozija o druž- 
benoekonomski upravičenosti gradnje HE Trnovo, ki ga je v dneh od 24. do 
26. 11. 1965 organiziral Republiški sekretariat za urbanizem. Za proučevanje te 
naloge so se člani odbora posluževali predvsem, investicijskega elaborata, ki ga 
je izdelal inženirski biro Elektroprojekt Ljubljana ter gradiva, študij in refe- 
ratov, ki so služili organizatorjem simpozija. Ob proučevanju tako obsežnega 
gradiva so člani odbora ugotavljali, da bi gradnja HE Trnovo povzročila odlo- 
čilen in po svojem obsegu največji poseg v prirodni ambient v naši republiki, 
ki bi bistveno spremenil današnji izgled Soške doline. Odločitev za ali proti 
gradnji je prav iz tega razloga bila odgovorna naloga, zlasti zato, ker nimamo 
ustreznih zakonskih predpisov, ki bi dajali jasno orientacijo tako investitorjem 
kot družbeno-političnim činiteljem pri odločitvah za talko velike investicije in 
pomembne umetne posege v naravo. 

Poročilo se ne spušča v oceno strokovnih vrednosti posameznih argumen- 
tov, ki govore za gradnjo ali proti njej, temveč skuša našteti probleme, ki jih 
je pokazala dosedanja razprava in oceniti razloge, ki govore za realizacijo ozi- 
roma opustitev tega projekta. Šele na osnovi take ocene se sprejme dokončna 
odločitev o realizaciji oziroma opustitvi načrtov za gradnjo HE Trnovo. 

Izhodišče za tako oceno so potrebe Slovenije in Jugoslavije po električni 
energiji, možni viri energije ter pozitivne in negativne posledice, ki bi jih 
povzročila realizacija projekta, 

V razpravi so prišle do' izraza zlasti tele ugotovitve: 
— javno razpravo o družbenoekonomski upravičenosti gradnje HE Trnovo 

lahko ocenimo kot napredek v metodi reševanja problemov družbenoekonom- 
sikega razvoja in razvoja 'demokratične miselnosti pri nas. Odbor je kot pozi- 
tivno ocenil dejstvo, da je investitor vložil toliko naporov in sredstev v iskanje 
možnosti, ki naj bi rešile znano pomanjkanje električne energije. Tak način 
dela, ki ima težišče v investicijskih pripravah, omogoča, da se lahko strokovno 
ocenijo' argumenti o upravičenosti in smotrnosti investicijske naloge. Pri vseh 
večjih investicijskih odločitvah bi bilo treba tudi v bodoče posvetiti več pozor- 
nosti predpripravam in v razpravo O' odločitvah vključiti različne strokovne in 
družbeno-politične činitelje. 

Razprava je pokazala, da je pri izdelavi in odločitvah tako velikih pro- 
gramov treba upoštevati interese vseh prizadetih področij in ne samo ozkih 
predlagatelj evih. 

Se prav posebne pozornosti morajo biti deležne tiste odločitve, ki zahtevajo 
velika družbena sredstva, ki bistveno spreminjajo pogoje delovanja drugih 
področij, in posegajo v življenjske interese občanov. 

— V družbeno*-političnem življenju se na višji ravni razvoja oblikuje če- 
dalje večja povezanost med raznimi družbenimi področji. Področja izven gospo- 
darstva ne gledajo* več ravnodušno na dogajanja v gospodarstvu in obratno. 

Za razpravo1 in odločitev je pomembno, da smo zbrali kar največ argu- 
mentov, ki govore za gradnjo in proti njej, ter si tako zagotovili popolnejšo 
podobo' o tem vprašanju. Vse argumente in mnenja je treba skrbno pretehtati. 
V tem primeru je to še posebej pomemlbno, ker ne gre samo za mnenja in 
izjave neposredno' prizadetih občanov in investitorja, temveč tudi za prispevke 
ljudi in institucij, ki jim ne gre oporekati znanstvenih in strokovnih spo- 
sobnosti. 



Priloge 547 

— V dinamičnem razvoju našega gospodarstva moramo posebno pozornost 
posvetiti pojavu velike ekspanzije v prostor. Opozoriti moramo- na izredno 
naglo spreminjanje naše pokrajine, ki često zaradi nenačrtne urbanizacije brez 
potrebe izgublja svoje najpomembnejše značilnosti. Pri takih posegih v prostor 
se pogosto' zanemari vprašanje, kako zagotoviti ustrezni ekvivalent, ki bi v 
ekonomskem in estetskem pogledu nadomestil izgubljeno. 

Prav zato bo konkurenca, kdo naj si pridobi prostor za razvoj svoje dejav- 
nosti, čedalje močnejša. Zato' ni čudno, če se danes pojavlja tudi turizem, ki 
postaja vse pomembnejši v našem gospodarstvu, v konkurenci z drugimi gospo- 
darskimi panogami. Vse to opozarja, da bodo postajale družbene odločitve o 
delitvi prostora vedno težje ter bodo zahtevale bolj studiozno in kompleksnejšo 
obravnavo. 

— V našem javnem življenju so se že izoblikovale nekatere krajinske in 
zgodovinske vrednote, za katere postaja naš prebivalec iz dneva v dan bolj 
občutljiv. Vsak večji poseg, ki bi povzročil samo delno ali popolno razvred- 
notenje krajinske ali zgodovinske vrednote, vzbudi pozornost javnosti, sproži 
javno razpravo, proteste itd. (V preteklosti smo doživeli nekaj podobnih pri- 
merov, na primer protest proti izrabi Bohinjskega jezera za energetiko; dolgo- 
trajne javne razprave o ljubljanskih podvozih; urbanistično urejanje Kopra in 
slovenske obale; napeljava žičnic v Triglavsko pogorje itd.) Vse to kaže, da so 
nekatere krajinske in zgodovinske vrednote tako splošno priznane, da ožji kra- 
jevni činitelji z njimi ne morejo samolastno gospodariti in da ne spada razprava 
o takih vrednotah samo v delokrog posameznih služb družbenopolitičnih skup- 
nosti, temveč neposredno pred njihovo skupščino. Izgovori na trenutno nujne 
potrebe, ali na težave, ki jih povzroča finančno vzdrževanje takih vrednot, ne 
more in ne sme biti razlog za prenagle, ne dovolj raziskane in v svojih posle- 
dicah nepopravljive rešitve. 

— Razprava o gradnji HE Trnovo se vleče že zelo dolgo. Posebno inten- 
zivna je postala po. seji Izvršnega sveta v mesecu juliju 1964, ki je dal tudi 
pobudo za javni simpozij. Poročilo skuša v skrajšani obliki povzeti osnovne 
argumente, ki govore za gradnjio HE Trnovo oziroma proti njej, kot so. jih 
ugotovili simpozij, javna razprava in poedinei. 

Na ta način bo tudi Republiški zbor lažje odločal o predlogu, ki ga daje 
odbor v zaključku tega poročila. 

Podatke o. projektu HE Trnovo povzemamo v izvlečku iz študije »Vloga 
HE Trnovo* v okviru elektroenergetskega gospodarstva SRS«, ki jo je izdelal 
Elektroinštitut v Ljubljiani. 

I. O projektu HE Trnovo 

Podatki o projektirani HE Trnovo 

Energetski parametri elektrarne so naslednji: 

Višina zajezitve 
Spodnja voda 
Denivelacija 
Koristna akumulacija 

420 m (nadmorske višine) 
198,00 m (nadmorske višine) 
60 m 
323 hm3 

Srednji letni: pretek — z Učejo vred 31,17 m3/s (24 letno povpr.) 
35' 
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Instalirani pretok 

— pri minimalnem neto padcu 
— pri maksimalnem neto padcu 
Minimalni neto padec 
Maksimalni neto padec 
Maksimalni netoi padec 

Maksimalna moč 

— pri minimalnem neto padteu 
— pri maksimalnem neto padcu 

Instalirani pretok derivacijskih organov 

Proizvodnja v povprečij u 24 let: 

— na lastni stopnji 
— na obstoječih HE Doblar in HE Plave 

Pri enkratnem praznjenju akumulacije: 

— na lastnem padcu 
— na obstoječih HE Doblar in HE Plave 
— na celotnem sistemu 

Garantirana proizvodnja' za obdobje 24 let v °/o 
od srednje letne1 proizvodnje 

Število letnih obratnih ur 

S predvideno proizvodnjo kvalitetne energije v HE Trnovo bi bila možnost 
v sevorozahodnem delu elektroenergetskega sistema Jugoslavije: 

— pokrivati večji, že sedaj obstoječi primanjkljaj v zimski dvomesečni in 
letni dvomesečni deficitarni sezoni, 

— dajati preko celega leta zagotovljeno moč za pokrivanje -dnevnih potreb 
. variabilne obtežbe, 

— nuditi možnost regulacije frekvence na tem področju sistema, 
— omogočiti regulacijo moči pri predaji energije sosednji Italiji in Avstriji, 
— pokrivati dnevna konici obtežbe. 
Rok izgradnje HE Trnovo je predviden po projektu 5 let skupaj s priprav- 

ljalnimi deli vred, Puščanje prvega agregata v pogon pa bi b-ila možna že po 
, 4. letih, pri nižji zajezitvi. 

Nadaljnji tehnični podatki in pojasnila: 
Pregrada bi bila visoka okoli 80 m. Celotna prostornina pregrade znaša 

5,25 milij. m3. Dolžina pregrade v kroni znaša 780 m. Glavni nasipni material 
bo pridobljen iz ostankov bivših soških teras v neposredni bližini. 

Akumulacijsko jezero bi bilo dolgo okoli 9 km, površine kakih 8 km- in bi 
popolnoma spremenilo lice pokrajine pod Bovcem. 

Potopljena bi bila v celoti vsa Cezsoča in nekaj manjših zaselkov, skupaj 
165 hiš, od tega 31 nenaseljenih. Prebivalstvo šteje 457 oseb. Bovec bi ostal 
neprizadet. 

Koristna vsebina akumulacijskega bazena pri denliivelaciji 60 m bi bila 
323 milijionov m3, kar popolnoma zadostuje za sezonsko izravnavo soških vodia. 

70 m3/;s 
80 m3/s 
149,3 mi pri 70 m3/s 
209,3 m. pri 70 m*/s 
205,0 m pri 80 m3/s 

87 MW 
140 MW 
70 m3/s 

/ 

431 GWh 
40—50 GWh 

137 GWh 
47 GWh 
226 GWh 

83 «/o 

3020 
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1. Splošna ocena projekta. E lek t roinštit u t je strokovno opravljeno delo 
pri projektu ocenil takole: 

»Uspeh preiskav za zgradbo primerno' visoke nasute pregrade pod Bovcem 
moramo zelo visoko oceniti, zlasti ker v Sloveniji nimamo širših možnosti za 
zajezitve take vrste. Projekt z Bovškim jezerom bo obdržal trajno vrednost 
v slovenskem elektroenergetskem sistemu kot vir proizvodnje konične ener- 
gije -..« 

2. O vlogi HE Trnovo v elektroenergetskem sistemu mnenja niso enaka. 
Investitor je namenil HE Trnovo pet nalog. Na podlagi investitorjevih podatkov- 
pa je Elektroinštitut ugotovil, da je investitor določil temu objektu le štiri: 
različne proizvodne naloge, in to: ; 

proizvodnjo sezonske energije, 
proizvodnjo konične energije, 
proizvodnjo regulacijske energije in 
proizvodnjo vršne energije. 

Elektroinštitut pravi: »Gornji naslovni spisek namenov, katerim naj bi. 
služila HE Trnovo, vzbuja vtis preofoširnosti. Zato ne deluje prepričljivo.«.. 
Inštitut nadalje nadrobno analizira pogoje, ki jih mora imeti elektroenergetski, 
proizvodni objekt za posamezno zvrst energije in pride dio zaključka, da bi se* 
lahko HE Trnovo vključila v elektroenergetski sistem le kot proizvajalec ko- 
nične energije. 

V nadaljevanju bomo navedli še 'nekatera vprašanja, ki jih je odkrila 
razprava, in prav tako tudi odgovore oziroma pojasnila, ki so jih dajali investi- 
torji in dirugi soudeleženci v javni razpravi. 

1. Investitor je predložil samo projekt HE Trnovo, ni pa obdelal tudi drugih 
možnih energetskih virov. Iz dokumentamega gradiva »HE Trnovo«, ki so ga 
izdelale Soške elektrarne iz Gorice, je namreč razvidno, da obstoje razen 
HE Trnovo med drugimi tri možnosti za akumulacijske elektrarne v Sloveniji, 
in to: HE Idrijca, HE Osp in HE Planina. Investitor zagovarja HE Trnovo 
takole: »Od vseh navedenih elektrarn je HE Trnovo v tehničnem in ekonomskem 
pogledu daleč najekonomičnejša.« Od zgoraj navedenih akumulacijah pa izraža, 
Elektroinštitut svoje mnenje takole: »V tej zvezi so bile omenjene še hidroelek- 
trarne Trebuša, Osp in Planina. V primerjavi s HE Trnovo v predloženi kon- 
cepciji so bili objavljeni zanje osnovni pokazatelji. Ne oziraje se na to, da so 
podatki te tabele že precej zastareli, izražajo vendar relativne odnose in so za 
primerjavo uporabni. Dodatno je še pripomniti, da HE Trnovo doseže svojo 
moč edino le na ta način, da odvzame vodo obstoječi HE Doblar in za vse! t-j 
onemogoči oživitev soške doline med Podselom in Avčarni z vodo. Projekt HE 
Osp ne moremo smatrati za dokončno dozorelega, dokler ni rešen problem vode1 

v Škocjanskih jamah ter problem vode za tržaško črpališče vodovodne vode 
v Timavu. Projekt Planina pa je geološko še vedno osporavan in ni še nikakih 
znakov, da bi bil ta problem v doglednem času zadovoljivo in dokazano 
objašnjen.« 

2. Ali1 ne morejo- akumulacijskih hidroelektrarn nadomestiti termoelek- 
trarne in eventualno nuklearne elektrarne? Investitor zagovarja HE Trnovo 
z dveh stališč: prvič, da ostale elektrarne niso primerne za proizvodnjo konične 
energije; drugič, da je proizvodna cena električne energije iz hidroelektrarn1 

nižja kakor iz ostalih virov. Elektroinštitut v svoji študiji nadrobno analizira 
vse vire za proizvodnjo- konične energije in ugotavlja, da lahko proizvodnjo^ 
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konične energije v naših današnjih pogojih rešimo samo na dva načina: prvi 
in najcenejši bi 'bil gradnja HE Trnovo; idirugi, mnogo dražji, pa gradnja parne 
termoelektrarne s hitrimi zagoni z oljno kurjavo v Kopru. Sedaj še nimamo 
pogojev za nuklearno energijo^; le-ta bi prišla v poštev okoli leta 1980. 

3. V javni razpravi se je cesto pojavilo vprašanje, zakaj rešujemo proiz- 
vodnjo električne energije v ožjem slovenskem in ne širšem jugoslovanskem 
prostoru. Postavljalo ®e je zato, ker kaže, da bomo vodne vire v iSlovenliji 
kmalu izčrpali in da bomo- morali že v bližnji prihodnosti seči po novih 
rešitvah. Investitor odgovarja, da so prenosi na daljavo zelo dragi, posebej 
pa še pri konični energiji, ki je1 dražja. Elektroinštdtut pa ugotavlja, da je 
proizvodnja konične energije v državnem merilu slabo rešena, ker se akumu- 
lacijske HE v drugih predelih države izkoriščajo1 tudi za proizvodnjo' drugih 
zvrsti energije. Važen je tudi poudarek, da morajo biti viri za konično energijo 
čim bliže potrošnika, če se hoče naglo in uspešno intervenirati olb konicah. 

Ocenjujoč ta investitorjev argument je več strokovnjakov iin drugih udele- 
žencev simpozija podvomilo v njegovo utemeljenost, ker so znana dejstva, 'da 
so danes in v preteklosti slovenske HE dajale velike količine elektroenergije 
v sosedne republike, ko je te tam primanjkovalo. Razen tega pa so znani načrti 
za prenos energije iz dalmatinskih HE v Italijo' in to preko slovenskega ozemlja, 
torej tam, kjer obstoja veliko povpraševanje domačih potrošnikov za odvečno 
elektroenergijo' bosanskih in hrvatskih HE. 

4. Ali se bo vloga in pomembnost HE Trnovo v nadaljnjem razvoju elektro- 
energetskega sistema povečevala ali zmanjševala? To vprašanje se je nenehno 
ponavljalo v javni razpravi. Investitor je v svojem referatu določil HE Trnovo 
več nalog ob začetku obratovanja, poudaril pa je, da se bo v prihodnjem razvoju 
uveljavljala vsebolj kot reden proizvajalec konične energije. To vlogo ji že ob 
začetku obratovanja določa tudi Elektroinštitut, ko pravi: »Projekt z bovškim 
jezerom bo obdržal trajno vrednost v slovenskem elektroenergetskem sistemu 
kot vir proizvodnje konične energije«. In dalje: »Z elektrarno' pod bovškim 
jezerom bi bdi problem kritične komične energije rešen nekako do leta 1980; 
po tem letu bi nove razmere že začele polagoma preraščati njene zmožnosti. 
Treba bo iskati novih rešitev, za katere bodo morda razpoložljiva že novejša 
tehniška sredstva«. Taka ugotovitev spodbuja nasprotnike gradnje, ki se ne 
morejo sprijazniti z dejstvom, da bi za sicer nujne potrebe enega desetletja 
dokončno žrtvovali Soško dolino, ki ji ne bi bilo več mogoče vrniti sedanje 
podobe. 

Ob razpravii oi projektu so mnogi diskutanti podvomili, ali so projektanti 
in investitor proučili tudi razne posledice, ki lahko nastanejo z gradbenimi 
posegi v dolino Soče, in ali so proučene spremembe, ki bodo nastale zaradi 
novih pogojev, ki jih bo povzročila bovška akumulacija. 

II. Vrednotenje pokrajine, v kateri bi se gradila HE Trnovo 

Največ »sporov in nasprotujočih si mnenj je povzročilo vrednotenje pokra- 
jine in varstva narave. Pri tem je treba poudariti, da se to vrednotenje ni 
začelo šele takrat, ko se je izvedlo, 'da nameravajo Soške elektrarne zgraditi 
HE Trnovo, temveč so se lepote in znamenitosti Soške doline, čeprav morda 
bolj na splošno, odkrivale že pred tem. Nesporno je, da je zamisel o bovški 
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akumulaciji pospešila nove raziskave in tehtnejše utemeljitve o vrednosti te 
pokrajine. 

Strokovne institucije s področja varstva narave, kulturnih in etnografskih 
spomenikov ter varstva flore in favne vrednotijo Soško dolino takole: 

I. Analiza in valorizacija pokrajine. 

A. Posamezni pokrajinski deli so bili ocenjeni takole: 
a) »Dolina Soče od vasi Soča do1 sotočja s Koritnico. Pokrajinska vrednost 

tega dela je prvorazredna. 
b) Dolina Koritnice od Kluž do sotočja s Sočo. Tuldi ta del ima p r v o - 

razre d n o pokrajinsko vrednost. 
c) Dolina Soče od izliva Koritnice do izliva Slatinka. Drugorazredna 

pokrajinska vrednost. 
(d) Dolina Slatinka-. Dolinica ima tretjerazredno pokrajinsko 

vrednost. 
e) Bovško polje. Pretežni del Bovškega polja leži nia bovški terasi in je 

torej izven obsega predvidene akumulacije. 
f) Cezsoško polje. Prvorazredni pokrajinski del. 
g) Dolina Gljuna. Pokrajinski del drugorazredne vrednosti. 
h) Dolina Soče od izliva Gljuna do Boke, Zaradi tranzitne ceste ima tudi 

ta del prvorazredno pokrajinsko vrednost. 

B. Naravne znamenitosti kot posamezni pokrajinski detajli, ki bi bili zaradi 
predvidene akumulacije deloma ali v celoti razvrednoteni in imajo značaj 
naravnih znamenitosti, so: 

1. Korita Soče pod Kršovcem. Kot geološka formacija predstavljajo- naravni 
spomenik prve vrste. 

2. -Sottačje Soče in Koritnice. Zaraidi slikovitosti in privlačnosti okolice 
lahko štejlemo sotočje Soče s Korfitinico za naravno znamenitost, in sicer za 
naravni spomenik druge vrste. 

3. Jugovzhodni roib bovške terase. Študijsko sta zanimiva proces zara- 
ščanjla pos-i-pnih bregov ta v nasprotnem smislu delujoča fluvialna erozijai Soče. 
Bovška terasa kot geološka formacija nima para v vsej Soški dolini in nam 
kaže posebne razmere, ki so v pleistocenu vladale v Bovški dolini. Naravni 
spomenik druge vrste. 

4. Proidišfia Soče. Posebno značilen je beli prod brez organskih naplavin, 
kar daje območju reke svojevrstno lepoto, še posebej pomembno, ker so vse 
druge naše reke že v zgornjem- toku onesnažene z industrijskimi in organskimi 
odpadki. Oba bregova se vidno zaraščata ter predstavljata študijsko- zanimiv 
objekt. Potencialni naravni rezervart d r u g e vrste. 

5. Slap Gljuna-. Ker je pretežni del vode že pred slapom odveden v zbirni 
bazen hidroelektrarne Plužna, je danes že močno -okrnjen in v času nizke vode 
skoraj popolnoma- preneha. V sedanjem- stanju n-ariavni spomenik tretje vrste. 

S. -Slap Boka. V času visoke vode sodi Boka med najlepše in največje- sla- 
pove ter je zaradi tega naravna znamenitost prvega reda. Zal je težko- dostopna 
in od ceste precej oddaljena. Na-ravni spomenik prve vrste. 

Akumulacijsko: jezero bi oib maksimalni zajezitvi potopilo naslednje naravne 
znamenitosti: 
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korita Soče pod Kršovcem (I), 
sotočje Soče s Koritnicoi (II), 
jugovzhodni rob bovške teraise (II), 
proidlišča Soče (II) in 
Slap Gljuna (III). 

I 
II. Varstvo etnografskih spomenikov. 
Valorizacija, stanovanjskih domačij v vasi Čezsoči je pokazala, da je pri 

tej vasi 12 spomenikov glede na kriterije o originalnosti. Tu popolnoma gospo- 
duje »bovška hiša«, ki kaže toliko samosvojih potez, da se krepko razlikuje 
tako od alpske kot od mediteranske hiše, je pa seveda vendarle bližja alpskemu 
tipu. Po zgodovinski vrednosti je: 

5 spomenikov A kategorije, 
5 spomenikov B kategorije in 
2 spomenika! C kategorije. 

III. Flora in favna v Bovški dolini. Glede flore in vegetacije ni posebnih 
poglobljenih študlij, glede zanimivih problemov o sestavi rastlinstva, njegovi 
okološki pogojenosti in razvojni dinamiki njegovih združb. 

Reka Soča je znana po bogasitvu rib, posebej znana je soška postrv. Zaradi 
spremenjenega in usmerjenega vodnega režima bi se spremenila vsa struktura 
vodne favne in flore, zlasti še v gornjem posočju. Povišem bi bila onemogočena 
migracija rib. 

Zaradi intenzivnega praznjenja v času sušne periode, ko bi HE Trnovo 
verjetno obratovala s polno zmogljivostjo, bi bilo v strugi Soče pod Kobaridom 
veliko vode prarv v času, ko je normalno pretok minimalen, medtem ko bi 
v času spomladanskega deževja in topljenja snega namesto maksimalnega 
vodnega stanja ostala struga skoraj suha zaradi polnjenja bazena. To bi prav 
gotovo povzročilo precejšnje posledice in spremembo planktonske flore in favne 
v rečni vodi, prilagojene sedanjemu vodnemu režimu. Ti organizmi služijo med 
drugim tudi za hrano ribam. 

IV. Posledice bovške vodne akumulacije za varstvo narave in pokrajine. 
Nekatere posledice, ki jih bo povzročila bovška akumulacija pokrajinskim, 
naravnim in etnografskim vrednotam, na neposrednem območju akumulacije, 
smo našteli v prejšnjih odstavkih. K temu pa bo treba prišteti še posledice', 
ki bodo nastale navzdol od pregrade. (Suha korita Soče, nenadno spuščanje 
velikih količin vode itd.) V izgradnji hidrosistema na Soči je bovška akumu- 
lacija šele začetni poseg v Soško dolino, nadaljnja izgradnja hidroenergetskega 
sistema pa bo z novimi posegi še nadalje spreminjala podobo Soške doline. 

Doslej niso niti posledice prvega posega zadostno proučene: kakšne bodb 
posledice novih erozijskih pojavov na brežinah zaradi (nenehnih nihanj vodne 
gladine, kolikšna bo zaprodenoist akumulacijskega bazena, v katerih časovnih 
obdobjih ga, bo treba čistiti, kam se bo spravljal in odlagal material, zablatenih 
jezerskih brežin ob različnih vodostajih, kakšne posledice bodo nastale, ko, se 
bo porušilo dosedianje biološko ravnotežje v Bovški 'dolini in Soči itd. 

Prav zaradi posledic, ki jih že pozmamo in tistih, ki jih morda samo pred- 
videvamo, se je pojavila misel, da bi zajeli območje tega alpskega siveta, polo- 
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ženega okoli jeder triglavskega narodnega parka, Soške in Koritniške doline 
v obšitmo alpsko varstveno območje. 

To zamisel bi bilo sicer mogoče uresničiti na podlagi zakona o narodnih 
parkih (Ur. 1. LES, št. 6-16/59). Ta zakon pa je deloma že zastarel in na njegovi 
osnovi ne bi bilo mogoče razširiti Triglavskega narodnega parka na območje 
vse gornje Soške doline in na ta način v celoti rešiti vprašanja zavarovanih 
predelov. Zaradi vse večjih posegov v naravo in vse večje borbe za prostor 
bi bilo treba predpise modernizirati in jih prilagoditi novo nastalim pogojem.« 

Problemi, ki jih je odkrila razprava HE Trnovo, opozarjajo, da bo treba 
sprejeti republiški zakon o varstvu narave, ki bo dal jasnejšo orientacijo za 
reševanje problemov, ki se pojavljajo' z vse večjimi posegi v pokrajino. Tak 
zakon bi moral določiti zavarovana področja, dati smernice za razvoj posa- 
meznih zvrsti gospodarstva in zagotoviti financiranje varstvenih ukrepov v 
zavarovanih predelih. 

III. Ah lahko akumulacijsko jezero nadomesti izgubo dosedanjih 
vrednot v Soški dolini 

1. Ugotovitve investitorjev. 
Energetiki so prepričani, da bi akumulacijsko jezero, kot bodoče največje 

jezero v Sloveniji, olepšalo Bovško dolino in prispevalo k razvoju turizma 
v teh krajih. V svojih izvajanjih se ne dotikajo raznih kategorij pokrajinskih in 
etnografskih vrednot ter znamenitosti v Soški dolini, temveč se omejujejo le 
na vtise, ki jih napravi sedanja pokrajina in te primerjajo s pokrajino, v kateri 
bi bilo jezero. 

Soške elektrarne SO' zaprosile 23 inozemskih družb za odgovor na vprašanje, 
ki je zastavljeno v naslovu tega poglavja. Investitor je to storil zaradi tega, 
ker se je zavedal, da bodo imela ta vprašanja pri odločitvah o gradnji HE Trnovo 
pomembno vlogo. Želel je sistematično zbrati mnenja o tem občutljivem pro- 
blemu, da bi lahko odstranil težave, ki jih je predvidel pri svojem delu. 

Povzetki iz odgovorov, ki jih je zbral investitor: 
a) Praktično so> našli skoro povsod in pri vseh objektih energetskega izko- 

riščanja voda zadovoljive rešitve in uskladili različne interese. Če v nekaterih 
primerih projektov niso uresničili, je bil glavni vzrok v tem, da je realizacija 
teh projektov zahtevala potopitev večjih naselij. 

b) Pri vseh zgrajenih akumulacijah je nesporna ugotovitev, da se je zlasti 
turistični promet v območju teh bazenov bistveno povečal in to prav in izključno 
zaradi zgrajenih akumulacij in komunikacij vseh vrst izdelanih prvotno za 
potrebe gradnje teh energetskih objektov. 

c) Kjer je to bilo potrebno in utemeljeno, je urejeno obratovanje elektrarn 
s posebnimi predpisi, v katerih je zlasti določen in preciziran dovoljeni način 
nihanja gladine akumulacijskih bazenov. 

č) V večini primerov so naselja, zgrajena za potrebe gradbišč, po dokončani 
gradnji preuredili za javne potrebe in jih izkoriščali zlasti za potrebe tujskega 
prometa. 

d) Klimatske razmere se zaradi akumulacijskih bazenov niso bistveno spre- 
menile, niti poslabšale. 

e) Marsikje se je znano odseljevanje prebivalstva iz hribovskih predelov 
v času gradnje velikih energetskih objektov zaustavilo. Prišlo je celo do ponov- 
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nega naseljevanja, zlasti zaradi povečevanja turistične dejavnosti v območju 
akumulacij. 

f) Izpad odsekov rek in potokov za športni ribolov so nadomestile nove 
jezerske ribolovne površine, seveda v klimatsko ugodnih področjih. 

Svoje ugotovitve investitor zaključuje: V primeru gradnje HE Trnovo z 
veliko bovško akumulacijo, je možen in nujen tak kompromis, da bo> poleg 
izrednih energetskih vrednosti tega objekta zadovoljeno tudi interesom turizma, 
ki bo dosegel velik razvoj prav zaradi akumulacijskega jezera, saj bo jezero 
dalo Soški dolini še lepše lice. 

Kot dokaz navaja investitor mnenja tistih tujih družb, ki so že zgradila 
podobne akumulacijske bazene, kakršna naj bi bila bovška akumulacija. 

2. Nihanje vodnih gladin akumulacijskih jezer v času turistične sezone. 

Investitor ugotavlja, da so povsod v svetu zavarovane koristi turizma med 
sezono. Za vse akumulacije, čeprav so v visokih gorskih terenih, velja pravilo 
brez izjeme, da morajo biti do 1. junija polne in se v času turistične sezone ne 
smejo prazniti. Občine imajo pravico, da ustavijo obratovanje centrale za toliko 
časa, da se bazeni napolnijo. Ponekod so predvideni tudi penah za vsak dan, 
ko akumulacija ni v pogodbenem stanju. Nihanja pa so nasploh malenkostna: 
3, 4 do 6 redko 8 ah celo 10 metrov. Največje nihanje je pri elektrarni Klosters 
v Švici z 28 metri; vendar mora tudi to jezero do 10. junija doseči polno zaje- 
zitveno kvoto. Avstrijska družba iz Linza odgovarja, da se turisti izogibljejo 
mrtvih obrežnih pasov, posebno še, če so široki in visoki, prav tako se izogib- 
ljejo tudi praznih rečnih korit. Iz jezera Goeschenen v Švici morajo poleti 
spuščati v reko določeno količino vode, da ne bi bilo rečno korito ob cesti na 
prelaz St. Gotthard prazno. 

Ob priliki ogleda na terenu predstavniki investitorjev niso mogli dati grupi 
poslancev zagotovila, da bodo interesi turizma glede tega vprašanja zavarovani. 
Ce k temu dodamo še notorno pomanjkanje električne energije v poletnih 
mesecih, ko je vodostaj naših rek najnižji, obstoji resna bojazen, da se koristi 
turizma tudi če bodo s predpisi zavarovane, ne bodo upoštevale. Na pritisk 
gospodarskih in upravnih činiteljev bi v primeru akutnega pomanjkanja elek- 
trične energije prav gotovo prišlo do prazni tve jezera tudi v poletnih mesecih. 
Take odločitve pa bi seveda izredno škodile turizmu, saj voda pri HE Trnovo 
lahko niha tudi do' 62 metrov. 

3. Nova cesta skozi Bovško dolino. 

Soška, dblina je ina važni prometni smeri S-J in pomeni glavno turistično 
žilo z inozemskega severa na Jadran in v Severno Italijo. Ta zveza je izredno 
pomembna za inozemce s severa, ki potujejo na jug, hkrati pa povezuje po 
najkrajši poti naše zgornjesavsko turistično področje s Soško dolino in Jadranom 
in bi jo zaradi tega bilo potrebno izboljšati in usposobiti za vse večji promet. 
Zaradi akumulacije bi bilo treba cesto prestaviti iz doline na pobočja hribov, 
ki obdajajo Bovško dolino. Široko cesto bi morah vsekati v kamnita pobočja. 
S tem bi razgalili ogromne ploskve, ki ne bi olepšale, temveč v precejšnji meri 
razvrednotile sedanji gorski ambient v Soški dolini. Te važne prometne zveze 
ne bi kazalo poslabšati, ker bi se inozemci lahko preusmerili na potovanje skozi 
Italijo. 
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4. Nadaljnje spreminjanje Soške doline. 

Iz investicijskega elaborata izhaja, da je projektirano akumulacijsko jezero 
prva etapa v izgradnji sistema Soških elektrarn. Zaradi tega bi v nadaljnji 
izgradnji sledili v Soško dolino novi posegi, ki bi popolnoma spremenili njeno 
sedanjo podobo in bi uničili Sočo, ki je od izvira do Tolmina še edina naša 
čista alpska reka. 

IV. Turizem in HE Trnovo 

Turistični delavci se pridružujejo mnenju tistih, ki ne soglašajo z gradnjo 
HE Trnovo, ker sodijo, da bi lahko s turistično dejavnostjo, ki zahteva manjše 
investicije kakor hidrocentrala, v kratkem času, še posebno pa v daljši perspek- 
tivi dosegli večji ekonomski učinek in kar je še posebej pomembno, Soška dolina 
bi ostala neokrnjena. 

Za razvoj turizma v tej regiji ni na razpolago toliko konkretnih študij 
kot za gradnjo1 HE Trnovo>, saj to področje ni imelo niti časa niti sredstev, da 
bi izdelali zanj potrebne kompleksne študije. Toda že najosnovnejši pokazatelji 
in ugotovitve kažejo na to, da ima lahko zgornje Posočje pomembno turistično 
vlogo v našem alpskem svetu. 

Nekaj karakterističnih podatkov in ugotovitev Turistične zveze in Urbani- 
stičnega inštituta: 

1. Priprava projekta in gradnja HE Trnovo ni bila izvršena na osnovi 
kompleksne regionalne analize ali prostorskega plana, temveč predstavlja izra- 
zito parcialen napor ene skupine energetikov (Urb. inšt.). 

2. Prostor Posočja v okolici Bovca predstavlja prvorazredno krajinsko kva- 
liteto in bi moral biti po takem vrednotenju predmet celovite zaščite. Kot tak 
pata prostor predstavlja tudi izredno atraktivno okolje za perspektivni razvoj 
turizma (Urb. inšt.). 

3. Bovška dolina ima v neposredni bližini močno turistično tržišče (Trst, 
Gorica, Udine) z 1 414 981 prebivalci, od katerih jih živi v mestih 425 000 in ki 
imajo 91 700 osebnih avtomobilov itn 267 avtobusov. 

4. Bovška ima zelo ugodno prometno lego. Mnogo tujih motoriziranih turi- 
stov prihaja s severa v sredozemski bazen in obratno. Podatki o prometu preko 
obmejnega prehoda Beljak-Trbiž na mednarodni cesti kažejo: 

v letu 1963 620 000 motornih vozil in 2 800 000 potnikov 
v letu 1964 1 100 000 motornih vozil in 4 300 000 potnikov 

Z modernizacijo ceste preko Predela bi lahko pritegnili del teh turistov 
v Zgornje Posočje. 

5. Bovški bazen ima velike klimatske prednosti, ki jih do danes še nismo 
valorizirah. Odlikuje se tudi v deževni dobi po izredno nizki relativni vlagi 
(podobno kot Davos in Egipt) in je primeren za zdravljenje bolnih na srcu, 
ledvicah, pljučih itd. Bovška akumulacija bi onemogočila razvoj klimatskega 
turizma, ker bi se klima po zatrjevanju nekaterih strokovnjakov bistveno spre- 
menila. 

6. Bovška ima ugodne pogoje za razvoj zimskega turizma. V Kaninskem 
pogorju od Rombona do Kanina s centrom pod Prestreljenikom (2500 metrov) 
so priznana smučišča z najdebelejšo snežno odejo v Julijcih. Prav tako bi bilo 
mogoče na osnovi širše zasnovanega bovškega turističnega centra vključiti 
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velika smučišča nad Lepeno ob Krnskem jezeru. Tudi ni izključena povezava 
Triglavskih žičnic s Trento. Zgornje Posočje ima torej odlične pogoje za dvo- 
sezonsko obratovanje, kar bi nedvomno povečalo rentabilnost turističnih in- 
vesticij. 

7. Bovška pokrajina ima velike krajinske kvalitete. Urbanistični inštitut 
SR Slovenije je na osnovi vrednotenja krajinskih kvalitet po stopnjah 1—5 
ovrednotil in kategoriziral ves prostor v Zgornjem Posočju. Po teh kriterijih 
je razporedil večji del kategoriziranih prostorov med prvo in drugo kvaliteto. 
To poudarjajo' turistični delavci zaradi tega, ker je v prostorskem smislu Bovška 
kotlina center Zgornjega Posočja. Le v okviru sedanje nedotaknjene prirodne 
integritete je sposobno turistično gospodarstvo oplajati vse periferne cone turi- 
stičnega gravitacijskega območja. 

8. Bovška z Bovcem ima vse pogoje, da postane osrednje turistično žarišče 
in prevzame vodilno funkcijo v celotnem Posočju. V nekem smislu naj prevzame 
tako vlogo, kakor jo ima Blejska kotlina z Bledom na Gorenjskem. Brez tega po 
prirodi visoko' kvalitetnega blejskega turističnega gravitacijskega žarišča turi- 
zem na Gorenjskem verjetno ne bi dosegel takega obsega. 

9. Ob naših nižinskih umetnih jezerih se turizem ni razvil. Primer za to 
sta Mariborsko in Zbiljsko jezero. Zato tudi v inozemstvu gradijo slične akumu- 
lacijske v legah, ki imajo več kot 100 metrov nadmorske višine. 

10. Pogoje za razvoj turizma moramo vrednotiti s širših vidikov, predvsem 
z vidika razvoja turizma v celotnem slovenskem alpskem prostoru. Zgornje 
Posočje z žariščem v Bovcu je sestavni del naše alpske regije. Celotni kompleks 
s centri v Kranjski gori, nastajajočim žariščem na Pokljuki, v Bohinju in Zgor- 
njem Posočju z vsemi perifernimi naselji, je homogen prostor z enotnim obe- 
ležjem in je predistiniran za turistično gospodarstvo, v katerem moramo nače- 
loma izključevati vse panoge, ki bi zaviralno' vplivale na turizem. Kot tako 
karakterizira jo turistični delavci bovško akumulacijo, ki se ne bi mogla pravilno 
vključiti v gospodarstvo' Zgornjega Posočja. 

11. Osnovni pokazatelji naložb za turizem bi bili: 
a) v regiji je možno v raznih variantah aktivirati najmanj 8000 ležišč; 
b) za izgradnjo1 receptivnih zmogljivosti bi rabili 10,3 milijarde S din; 
c) za infra strukturne investicije bi rabili 4,3 milijarde S din; 
č) pri 26 °/o izkoriščanju kapacitet bi znašale realizacije letno nekaj nad 

6 milijard S dim; 
d) turistično gospodarstvo bi lahko letno ustvarilo ca. 3,7 milijona USA 

dolarjev; 
e) turistično gospodarstvo bi lahko zaposlilo približno 1200 oseb. 

V. Stališča občanov 

V investicijskem elaboratu so med drugimi dokumenti tudi soglasja OLO 
Koper, občinske skupščine Nova Gorica in Tolmin ter izjave lokalnih, političnih 
in drugih organizacij, da se strinjajo z gradnjo HE Trnovo. V poznejših raz- 
pravah, zlasti pa ob obisku skupine poslancev se je pokazalo, da izjave mno- 
žičnih organizacij Bovca in Cezsoče niso rezultat mnenj večine prebivalcev, 
temveč le vodstev organizacij, saj se večina vaščanov ne strinja z gradnjo HE 
Trnovo. Glavni vzroki za taka stališča so: 
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a) na dosedanjih sestankih občani niso dobili resnega zagotovila, da se 
njihov materialni položaj z gradnjo HE Trnovo ne bo poslabšal; 

b) izračuni vrednosti povračila stroškov za poplavljeno zemljo kažejo, da 
bi dobili vaščani za m2 poplavljene površine največ 25 S din. Ta znesek zanje 
ne predstavlja realnega nadomestila, zlasti ne ob pogojih rasti odkupnih oen 
kmetijskih pridelkov. Za vaščane pa predstavlja kmetijska proizvodnja stalen 
vir dohodkov in pomembno dopolnilo zaslužka, kar bi v novih pogojih odpadlo; 

c) vaščani se boje, da bo v novih gospodarskih pogojih čedalje težje najti 
zaposlitev, zato vidijo predvsem v obdelavi zemlje trden vir dohodkov za svoj 
obstoj. Zato zahtevajo, naj bi kompenzacija za poplavljeno zemljo, če bi do 
gradnje HE Trnovo prišlo, ne bila v denarnem ekvivalentu, temveč v dodelitvi 
novih obdelovalnih površin. Tej zahtevi investitor ni mogel ugoditi; 

č) prebivalci tega ideLa Soške doline so bili že pod Italijo v podobnem 
položaju kot danes, ko so se že pripravljali prvi projekti za gradnjo HE. Takratne 
oblasti so se odločile, da se HE v tem delu Soške doline ne bo gradila. Negotovost, 
ki se v zvezi z razpravami o HE Trnovo ponovno vleče že več kot dve leti, 
neugodno vpliva na življenje vaščanov. Najrazličnejša netočna poročila in izjave 
o nameravani gradnji HE Trnovo negativno vplivajo na družbeno in politično 
udejstvovanje občanov. Posledice so, da se zanemarja vzdrževanje komunalnih 
naprav, stanovanjskih hiš itd. 

Vsi ti in še drugi razlogi, po mnenju vaščanov, nujno zahtevajo hitro in 
dokončno odločitev o tem vprašanju, vendar tako, da njihova življenjska raven 
ne bo ogrožena. 

VI. Stališče odborov RZ Skupščine SR Slovenije za proizvodnjo in promet ter 
trgovino, gostinstvo- in turizem 

Odbor za proizvodnjo in promet je mnenja, da gradivo, ki g a-je v svojem 
poročilu zbral odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, 
ne zajema komplekse problematike izgradnje HE Trnovo, ker ne vključuje 
podatkov, ki bi objektivno osvetlili položaj in vlogo HE Trnovo pri reševanju 
energetske problematike v Slover/ji. Odbor zahteva, da se pred odločitvijo 
glede HE Trnovo' izdela energetska bilanca za obdobje do leta 1970 in naprej. 
V tej bilanci bi morale biti prikazane vse možne variante rešitve za zagotovitev 
najbolj ekonomične energije. Po mnenju odbora za proizvodnjo in promet je 
odločitev za ali proti gradnji možna le na osnovi takšne kompleksne analize. 

Odbor za trgovino1, gostinstvo in turizem osodi, da gradivo še ni zrelo za 
dokončno odločitev o tem, ah naj se HE Trnovo gradi ali ne. Odbor navaja, da 
bi moralo gradivo nakazati perspektivni turistični razvoj tega področja in da 
poročilo ne upošteva ugotovitev ekspertov, ki jih je republiški sekretariat SRS 
za urbanizem poslal v Švioo in Avstrijo z nalogo, da prouči vpliv podobnih 
posegov v prirodo na turizem in ne navaja zaključkov poročila javnega 
simpozija. 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve je o obeh 
poročilih razpravljal in ponovno tudi sam podčrtal koristnost zahteve po izdelavi 
elektroenergetske bilance, ki bi vsekakor pripomogla k bolj jasni osvetlitvi in 
oceni pomena HE Trnovo v elektrogospodarskem sistemu SR Slovenije. Toda 
že ugotovitve Elektroinštituta Slovenije in razprave v »Osnovah družbenoeko- 
nomskega razvoja SR Slovenije do leta 1970« kažejo na to, da HE Trnovo ni 
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mogoče zgraditi do leta 1970, po tem letu pa se njen pomen v celotnem sistemu 
oskrbe SR Slovenije z energijo zmanjšuje. 

Vprašanju turizma je odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komu- 
nalne zadeve posvetil v svojem poročilu precej prostora. Za razpravo v odboru 
so služili vsi razpoložljivi materiali. Ker komisija, ki jo je določil republiški 
sekretariat za urbanizem, ni izdelala zaključkov simpozija, se je odbor pri 
proučevanju tega vprašanja posluževal obširnega gradiva simpozija samega. 
Poročilo ekspertov, ki jih je poslal v Avstrijo, Švico in Italijo republiški sekre- 
tariat za urbanizem, je odbor dobil šele 14. 5. 1966 in ga. zato v svojem poročilu 
ne omenja. Toda tudi to poročilo ne spreminja stališč in ugotovitev odbora, 
nasprotno, iz poročila izhaja, da gradnja HE Trnovo ne bi bila v prid turizmu, 
zlasti ne stacionarnemu. 

Urbanistični inštitut Slovenije je zbral gradivo v zvezi z izdelavo regional- 
nega načrta gornjega Posočja. V tem gradivu se upoštevajo izkušnje v zamejstvu, 
razvoj turizma pa je prikazan v pogojih izgradnje akumulacijskega jezera in 
v pogojih, da se ohrani sedanji prirodni ambient. Te študije in analize doka- 
zujejo, da bi bili pogoji za razvoj turizma v teh krajih mnogo boljši, če se 
ohrani krajina nedotaknjena. 

Urbanistični inštitut Slovenije je seznanil poslance Republiškega zbora s 
svojim dosedanjim delom in ugotovitvami glede prostorske in regionalne ure- 
ditve gornjega Posočja. Na predavanju, ki se ga je udeležilo večje število poslan- 
cev Republiškega zbora, so strokovnjaki Urbanističnega inštituta poslancem 
prikazali' bogato analitsko in študijsko gradivo, na osnovi katerega se izdeluje 
regionalni plan gornje Soške doline. Izvajanja in ugotovitve predavateljev so 
ponovno potrdile tezo, da naj se gornja Soška dolina ohrani in da bi vsak umetni 
poseg v prirodne znamenitosti te krajine napravil nepopravljivo škodo zlasti 
turizmu, ki ima prav v teh krajih velike možnosti razvoja. 

Vsa dosedanja proučevanja in razprave o HE Trnovo so prepričale člane 
odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, da so se 
enoglasno izrekli proti gradnji HE Trnovo, ne glede na to, da razpoložljiva 
dokumentacija in drugo gradivo, ki obravnavajo ta vprašanja, niso popolna. Na 
tako odločitev odbora so vplivala zlasti naslednja dejstva: 

— materialne možnosti ne dajejo pogojev, da bi se HE Trnovo dogradila do 
leta 1970. Po tem letu pa se pomen HE Trnovo v kritju energetskega deficita 
zmanjšuje; 

— ekonomski uqinki HE Trnovo- ne morejo odtehtati razvrednotenja te 
krajine, ki ni pomembna samo z ozkega lokalnega vidika, temveč s širšega 
slovenskega; 

— prebivalcem, ki zaradi dolgotrajnih razprav žive že leta v negotovosti, 
je treba dati jasno perspektivo za njihovo življenje; 

— gornja Soška dolina ima izrazito turistični značaj. Dosedanje študije 
kažejo, da ima ta gospodarska panoga mnogo večje možnosti razvoja ob pogojih 
ohranitve naravnih prirodnih lepot, kot pa ob umetnih posegih v naravo. 

VII. Zaključni predlog 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve je prišel 
po pretresu obširnega gradiva in po temeljiti razpravi, upoštevajoč tudi mnenje 
odbora za proizvodnjo dni promet ter odbora za trgovino, gostinstvo in turizem, 
do tehle zaključkov: 
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— Glavna ovira za gospodarski razvoj v naši republiki je predvsem pomanj- 
kanje električne energije nasploh in ne samo konične. Reševanje primanjkljaja 
električne energije je treba obravnavati kompleksno. Zato bi bilo treba pripraviti 
take rešitve, ki ne bi upoštevale samo današnjega stanja, temveč tudi bodoče 
potrebe. Pri tem bi bilo zlasti pomembno upoštevati, predlagati in razpravljati 
tudi o drugih izvorih energije (plin, premog, atomske centrale itd.), ne samo 
o klasičnih. Šele tak predlog bi omogočil pravilno oceno in odločitev o- tem, 
kako se posamezni investicijski projekti vključujejo v reševanje primanjkljaja 
električne energije. 

Z izgradnjo HE Trnovo, ki je projektirana predvsem za proizvodnjo visoko 
kvalitetne konične in vršne energije, tega primanjkljaja ne bo mogoče odpraviti. 
Zato so bili člani odbora mnenja, da je treba čimprej sprejeti srednjeročni plan 
izgradnje energetskih objektov, ki bo upošteval vse možne izvore energije. 

— Sprememba Zgornje Soške doline ni samo vprašanje lokalnega pomena, 
temveč daleč presega interese neposredno prizadetih občanov. Akumulacijska 
jezera v taki nadmorski višini kot je predvideno jezero pri Bovcu, imajo vpliv 
na različna področja in terjajo preusmeritev gospodarskega razvoja vse po- 
krajine. 

Z realizacijo projekta HE Trnovo bi dokončno spremenili sedanjo podobo 
Soške doline, ki je po svojih etnografskih, geografskih in pokrajinskih vrednotah 
edinstven predel slovenskega alpskega sveta. 

Člani odbora sodijo, da električna energija, ki bi jo pridobili z gradnjo te 
centrale, ne ođltehta negativnih posledic, ki bi jih utrpel izgled krajine, 
turizem itd. 

— iČlani odbora so bili mnenja, da bi bilo treba bolj načrtno in hitreje 
razvijati turizem v Posočju. Z investicijskimi vlaganji v turistične objekte 
v Gornjo Soško dolino, bi lahko dosegli hitre in ugodne gospodarske učinke. 
Načrtna usmeritev investicijskih naložb v turizem pa bi ustvarila tudi realno 
osnovo za zaposlitev tamkajšnjega prebivalstva. 

— Odbor ugotavlja, da vse večji posegi v prostor nujno povzročajo, da se 
križajo interesi posameznih panog. Razprava o HE Trnovo je odkrila, do kakšnih 
nasprotij lahko pride, če niso usklajene želje in zahteve vseh prizadetih področij 
in interesentov. Vse bolj se kaže potreba po' republiških predpisih, ki bi uzako- 
nili osnovne pogoje za izgradnjo takih in podobnih objektov kot je HE Trnovo, 
ki bistveno posegajo v prostor in prirodni ambient. Zato naj pristojni organ 
čimprej pripravi predlog zakona o varstvu narave. 

Iz navedenih razlogov predlaga odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo 
in komunalne zadeve Republiškemu zboru, da se izreče proti izgradnji HE 
Trnovo. 
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POROČILO 
o obravnavi osnutka zakona o vzgoji in izobraževanju na drugi stopnji 

v SR Sloveniji 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za drugostopenjsko šolstvo je 
na seji dne 16. junija 1966 obravnaval osnutek zakona o vzgoji in izobraževanju 
na drugi stopnji v SR Sloveniji, ki ga je predložil v predhodno obravnavo repu- 
bliški sekretariat za prosveto in kulturo. 

V načelni obravnavi so člani odbora poudarili velik pomen, ki ga ima 
zakonski osnutek za pravno urejenost obsežnega in pomembnega področja v 
celotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu — izobraževanja na drugi stopnji. 
Z njim se odpravlja občutna vrzel, ki jo je predstavljalo — ob zakonsko urejenem 
izobraževanju v osnovni šoli in na visokošolskih zavodih — pravno neurejeno 
drugostopenjsko izobraževanje. Člani odbora so ob tem soglašali, da se celotno 
izobraževanje mladine in odraslih po končani šolski obveznosti uredi z enim 
zakonom. 

V nadaljnji načelni razpravi je bil izražen pomislek nad t^m, da zakonski 
osnutek zajema v sistem izobraževanja na drugi stopnji tudi izobraževanje 
v gospodarskih in drugih organizacijah. Predmet zakona naj bi bilo le izobra- 
ževanje v vzgojno-izobraževalnih institucij ah. Zato naj bi III. in IV. poglavje 
zakonskega osnutka odpadlo. 

Iz istih razlogov je bilo sproženo tudi vprašanje, ali je prav, da drugo- 
stopenjsko izobraževanje obsega tudi domove. Z zakonskim osnutkom se pravno 
ureja le del vzgojno-varstvenih institucij, medtem ko ostaja položaj vzgojno- 
vanstvenih zavodov za predšolske otroke, študentskih domov in drugih še 
vnaprej neurejen. Morda bi bilo zato smotrneje, da zakonski osnutek o drugo- 
stopenjskem izobraževanju ne obravnava tudi domov, ampak prepušča pravno 
ureditev teh in vseh ostalih vzgojnovarstvenih institucij posebnemu republi- 
škemu zakonu. 

Posebne pozornosti je bilo v razpravi deležno vprašanje enakega družbe- 
nega vrednotenja vseh vrst šol druge stopnje ter s tem v zvezi tudi poimeno- 
vanje teh šol. Po mnenju članov odbora je poklicna šola po zakonskem besedilu 
neenakopravno obravnavana v primerjavi z drugimi vrstami šol druge stopnje. 
Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, ali je utemeljeno razlikovanje med poklic- 
nimi, umetniškimi ter tehniškimi in drugimi šolami za gospodarstvo in družbene 
službe. Vsem tem je namreč skupni cilj izobraževanje za poklic v določeni stroki. 
Zato naj bi se poimenovale s skupnim nazivom »strokovne šole«, tako <da bi 
zakon govoril le o dveh vrstah šol druge stopnje: o strokovnih šolah in o gimna- 
zijah, čeprav je bil ob tem izražen pomislek nad utemeljenostjo izenačevanja 
poklicnih šol s tehniškimi in drugimi šolami. 

V odvisnosti od upoštevanja naštetih pripomb je bila dana tudi pobuda za 
spremembo zakonskega naziva; ta naj bi se imenoval: zakon o srednjih šolah 
v SR Sloveniji. To je tudi o skladu s terminologijo tez za zvezni dokument 
o izobraževanju in vzgoji. 

Zakonski osnutek ne omenja izobraževanja po vajenskem sistemu, niti ne 
ureja statusa vajencev. Ker so na tem področju določena nerešena vprašanja 
(dopusti, pravice iz socialnega zavarovanja itd.), so člani odbora priporočili, dć 
se v razpravi ta vprašanja podrobneje prouče in ocenijo možnosti, da se v obrav- 
navani zakonski osnutek vnesejo tudi ustrezne rešitve. 
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Poglavje o učiteljih in vzgojiteljih je treba, zlasti glede določil o pogojih 
za ta poklic, o razpisih, o strokovnih izpitih, o delovni in učni obveznosti, o 
dopustih, o prenehanju delovnega razmerja oziroma o razrešitvah, temeljito 
proučiti in ugotoviti njegovo ustreznost glede na temeljni zakon o delovnih 
razmerjih in na novelo tega zakona, ki se pripravlja. 

V podrobni obravnavi zakonskega osnutka pa se je odbor, izhajajoč iz vse- 
bine načelnih pripomb, zavzel predvsem za naslednje spremembe in dopolnitve: 

— pri tehniških šolah je treba močneje poudariti zaključenost izobraževanja 
in ločeno od tega navesti možnost nadaljevanja študija na visokošolskih zavodih 
(6. člen); 

— zakonski osnutek naj bi omogočil izvajanje praktičnega pouka ne samo 
v šolskih delavnicah in delovnih organizacijah, ampak tudi na šolskih posestvih 
(7. člen); 

— vprašanje brezplačnega pouka na šolah druge stopnje oziroma prispevkov 
izrednih učencev in odraslih naj uredi republiški zakon o financiranju izobraže- 
vanja iz vzgoje (13. in 16. člen); 

— za enako vrednotenje vseh šol druge stopnje bi bilo treba proučiti, ali 
naj se vsem šolam druge stopnje predpiše prodmetnike in učne načrte, ali pa 
samo njihove osnove (19. člen); 

— na tehniških šolah je treba proučiti možnost popravnih izpitov iz prak- 
tičnega pouka (23. člen); 

— za upravičenost ustanovitve šol druge stopnje je na prvem mestu treba 
ugotoviti družbene potrebe in pri tem upoštevati ekonomsko utemeljenost in 
pedagoško smotrnost (53. člen); 

— posebej bi bilo treba proučiti, kdo in kako naj preverja znanja za tiste 
poklice, pri katerih opravljanju so posebno pomembni varstvo pri delu, varstvo 
zdravja in življenja ljudi ter varstvo družbenega premoženja ali druge splošne 
koristi (62. člen). 

Ob zaključku razprave je odbor ocenil rok šestih let, v katerem morajo šole 
prilagoditi svojo organizacijo in svoje delo določbam zakona, kot predlog in se 
zavzel za čimprejšnjo uveljavitev zakona. Hkrati je izrazil željo, naj ga repu- 
bliški sekretariat za prosveto in kulturo seznani z vsemi pripombami, ki so, 
oziroma, ki bodo v javni razpravi dane k zakonskemu osnutku, ter o njegovih 
stališčih k tem pripombam. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko Trudo 
Zoher-Durjava. 

Št.: 61-35/66 
Ljubljana, 16. 6. 1966 

POROČILO 
o obravnavi mreže šol druge stopnje v SR Sloveniji 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za drugostopenjsko šolstvo je 
na seji dne 16. junija 1966 razpravljal o mreži šol druge stopnje na osnovi 
gradiva, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo. 

Neusklajen razvoj šol in njihova nefunkcionalna povezanost s potrebami 
družbe in gospodarstva, ki se za sedaj kaže v tem, da imamo nekaterih kadrov 
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preveč in drugih premalo, nesorazmerja v okviru šol istih strok in teritorialna 
razmestitev šol so že prej narekovali izdelavo analize obstoječe šolske mreže 
v republiki. 

Člani; odbora so ugodno ocenili predloženo gradivo', ki je prvi poskuis pri- 
kazati mrežo šol druge stopnje v povojnem obdobju ter pomemben prispevek 
in ena od osnov za nadaljnje načrtovanje drugostopenjskih šol. Spričo izredno 
pereče potrebe po smotrni in temeljito proučeni šolski mreži je odbor predložil, 
naj bi gradivo obravnavali tudi ustrezni odbori Republiškega zbora ter ostali 
zbori Skupščine SR Slovenije po svojih področjih. Na temelju tako široko zasno- 
vane razprave, v kateri bi morali vsekakor sodelovati še Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije. Gospodarska zbornica SRS in skupnosti drugostopenjskih 
šol, naj bi sprejela stališča, ki bi izhajala iz pripomb, mnenj in sugestij vseh 
sodelujočih. Stališča bi služila za nadaljnjo usmeritev drugostopenjskih šol vsaj 
za obdobje do leta 1970. 

Šestavljalci so osvetlili neskladnosti v sedanji mreži drugostopenjskega 
šolstva ter kritično ocenili njeno ustreznost, upoštevajoč nekatera demografska 
izhodišča, sedanje kadrovske potrebe v gospodarstvu in družbenih službah 
v zvezi z izobrazbeno strukturo zaposlenih, ekonomsko-geografske karakteristike 
šolskih regij in tudi organizacijo pouka po posameznih vrstah šol. Studija pa 
kljub temu ni še dosegla osnovnega namena, ker avtorji niso jasno odgovorili 
na temeljno vprašanje, to je, kakšne in kako velike so vzgojno-izobraže valne 
naloge šol druge stopnje v prihodnjem obdobju. Prikaz o potrebah po kadrih, 
ki je sicer ena od osnov za usmerjanje šol, sloni v glavnem samo na podatkih 
Zavoda SRS za zaposlovanje, medtem ko so bili podatki Zavoda SRS za sta- 
tistiko zaradi neustrezne metodologije uporabljivi samo delno. 

Bistvena pomanjkljivost predložene analize je njena nedodelana metodo- 
logija. Trajnejša zasnova mreže drugostopenjskih šol je možna le na osnovi več 
predhodnih podrobno izdelanih študij in analiz, ki vse zahtevajo enaka temeljito 
proučena metodološka izhodišča. Zato bi bilo treba k izdelavi elaborata v celoti 
pritegniti večje število raziskovalnih institucij, Zavod za gospodarsko planiranje 
SRS, Gospodarsko zbornico SRS, gospodarska ter poslovna združenja, pa tudi 
skupnosti šol druge stopnje, ki lahko bistveno pripomorejo pri reorganizaciji 
šolske mreže in specializaciji šol. 

Predloženo gradivo ugotavlja najmanjše in, najpočasnejše naraščanje vpisa 
učencev v poiklicne šole, saj je stopnja povečanja števila kvalificiranih delavcev 
le 1,6 °/o na leto, pri kadrih z izobrazbo gimnazije pa je desetkrat večja. Po 
mnenju odbora ni vzrok za tako stagnacijo1 vpisa samo pomanjkanje poklicnih 
šol, ampak so vzroki globlji. Ker je to eno med osnovnimi vprašanji za na- 
daljnje oblikovanje šolske mreže, bi moralo gradivo ugotoviti vzroke za ta pojav 
in nakazati tudi ustrezne rešitve. 

Odbor se je strinjal, da je treba temeljiteje proučiti ekonomske elemente 
izobraževanja in s tem v zvezi zaostriti potrebo, po integraciji manjših šol v 
večje centre, s čimer so dane možnosti za racionalnejšo' izrabo učil in šolskih 
prostorov ter ustreznejšo zaposlitev učiteljskih kadrov. Vendar pa je odbor 
opozoril, da je ob centralizaciji potrebno upoštevati sedanje materialne mož- 
nosti itn druge vidike, predvsem oddaljenost takih šolskih središč od manjših 
mest in krajev, kar zahteva fizično1 zelo naporno vsakodnevno vožnjo učencev 
v šolo ali pa nastavitev v domovih, pri čemer se zelo povečajo stroški šolanja. 

Spremenjena šolska mreža ter centralizacija šol v večja šolska središča 
v okviru posameznih regij zahtevata tudi drugačno mrežo, večje kapacitete in 
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boljšo opremljenost domov za učence. Sestavljalci analize bi morali vlogi domov 
v okviru nove šolske mreže posvetiti več pozornosti in pri obravnavanju te 
problematike upoštevati porast učencev, ki uspešno končajo osnovno šolanje 
ter vedno večjo željo mladine po> nadaljnjem izobraževanju. 

Med izhodišči za nadaljnje usmerjanje šolske mreže je zelo pomembno ugo- 
tavljanje šolskih regij na osnovi gravitacije učencev k središčem drugostopenj- 
skega šolstva. Gradivo sicer prikazuje dejansko stanje in razporeditev šol 
v okviru vsake regije, manjka pa globlja analiza vzrokov za nekatere pomanj- 
kljivosti dosedanje mreže šol. Razporeditev in ustanavljanje šol po posameznih 
regijah tudi ni mogoče reševati le v okviru lokalnih zahtev, ampak le skladno 
s potrebami gospodarskega in družbenega razvoja celotne republike. 

V okviru šolske mreže gradivo ne ocenjuje ustreznosti vzgojiteljskih šol. 
Kapacitete sedanjih dveh šol za izobrazbo vzgojiteljic ne moreta zadovoljiti 
potreb po teh kadrih, ki bodo z uvajanjem celodnevnega varstva otrok v šolah, 
ustanavljanjem predšolskih oddelkov ter z razširitvijo neposrednega otroškega 
varstva vedno večje. 

Glede ugotovitev v zvezi s posameznimi vrstami šol so bili člani odbora 
mnenja, da so presplošna in da bi bilo treba pri bodočem oblikovanju šolske 
mreže upoštevati tudi podaljšanje delovne dobe zaposlenih, nadaljnjo rast zapo- 
slovanja in zlasti nadaljnje smeri zaposlovanja v terciarni dejavnosti. 

Ob zključku razprave je odbor predložil, da se obravnava mreže drugo- 
stopenjskih šol v SR Sloveniji povezuje z razpravo o republiškem zakonu o 
financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Danila Zavadlava. 

Št.: 611-3/66 
Ljubljana, 17. 6. 1966 

PREDLOG SKLEPOV 
o varstvu predšolskih otrok 

Prosvetno-kulturni zbor in Socialrao-zdravsitveni zbor Skupščine SR Slo- 
venije sta na skupni seji dne 30. junija 1966 obravnavala varstvo predšolskih 
otrok v Sloveniji. Pri tem sta 

ugotovila : 

Predšolskemu varstvu otrok v Sloveniji smo doslej posvetih premalo skrbi. 
Kljub temu, da je Skupščina SR Slovenije oktobra 1964 ob obravnavi varstva 
otrok v Sloveniji opozorila na pomembnost in zaostajanje predšolskega varstva, 
je bil doslej na tem področju občuten zastoj. 

Osnovne pomanjkljivosti na področju predšolskega varstva so: predšolskim 
otrokom v starosti od dveh do sedmih let niso zagotovljeni sistematični zdrav- 
stveni pregledi; prepočasi se izvaja kategorizacija otrok, motenih v telesnem 
in duševnem razvoju, kar onemogoča realno programiranje razvoja posebnega 
šolstva in. zavodov za habilitacijo prizadetih otrok in mladine; kategorizacija 
ne zajema vedenjsko in osebnostno motenih otrok; občutno primanjkuje vzgojno- 
varstvenih zavodov, saj je vanje zajetih le ca. 6,2 n/o predšolskih otrok;' pri- 
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manj kuje nam kvalificiranih kadrov za varstveno-vzgojno delo s predšolskimi 
otroki; pomanjkljiv je sistem šolanja in izpopolnjevanja vzgojiteljskega kadra 
in ni urejen sistem financiranja otroškega varstva. 

Pomanjkljiva družbena skrb za predšolskega otroka negativno vpliva na 
delovno storilnost zaposlenih staršev in na njihovo vključevanje v družbeno- 
politično življenje. Nadalje ima za posledico nezadovoljivo zdravstveno stanje 
predšolskih otrok — kar se tudi odraža na telesnem in duševnem razvoju šolske 
mladine, porast števila prizadetih otrok ter pojavov mladinskega prestopništva. 

V težnji, da bi dosegli hitrejši napredek na tem področju, sta Prosvetno- 
kulturni zbor in Socialno-zdravstveni zbor sprejela naslednje 

sklepe 

1. V splošni skrbi za zdravje, vzgojo, šolanje in poklicno usposabljanje 
otrok in mladine je potrebno posvetiti večjo skrb predšolskemu otroku. Zato 
naj tudi občinske skupščine v programih razvoja otroškega varstva dajo večji 
poudarek varstvu predšolskih otrok. Pri programiranju in izvajanju otroškega 
varstva pa naj v večji meo sodelujejo tudi delovne organizacije. 

2. Da bi lahko sistematično spreminjali zdravstveno stanje ter telesni in 
duševni razvoj otrok, bi bilo treba zagotoviti sistematične zdravstvene1 preglede 
vseh predšolskih otrok. Republiški zavod za zdravstveno varstvo naj oceni, 
v kateri starostni dobi bi bili ti pregledi najbolj utemeljeni. Nadalje naj izdela 
konkretne predloge za obseg in način njihovega izvajanja. Poskrbi naj tudi za 
uvedbo dokumentacije, ki bo omogočala spremljanje zdravstvenega stanja otrok 
od rojstva, preko predšolske in šolske dobe do konca šolske obveznosti ter 
programiranje zdravstvenega varstva otrok. Zavod naj tudi ugotovi, kolikšna 
sredstva bi izvedba te naloge zahtevala po posameznih občinah. 

3. Sistematični zdravstveni pregledi predšolskih otrok bi omogočiti pra- 
vočasno odkrivanje in evidentiranje otrok, motenih v telesnem in duševnem 
razvoju. Te otroke je treba čimprej kategorizirati ter zagotoviti pogoje za 
uspešno in kontinuirano delo ustreznih komisij. S spremembo zadevnih pred- 
pisov je treba zagotoviti kategorizacijo tudi vedenjsko in osebnostno motenih 
otrok ter pravico do habilitacije tudi predšolskim otrokom. 

Posebne šole naj organizirajo oddelke za prizadete predšolske otroke in naj 
bodo pobudnik za ustanavljanje takih oddelkov tudi pri vzgojno-varstvenih 
zavodih. 

4. Predšolska vzgoja je kot sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja 
zgodnja pedagoška preventiva in začetek vzgojno-izobraževalnega procesa. To 
načelo naj pride do veljave tudi v republiških predpisih s področja šolstva. 

Intenzivneje je treba ustvarjati materialne in kadrovske pogoje, da bi 
v organizirano vzgojno dejavnost postopoma vključili vse večje število pred- 
šolskih otrok, bodisi v vzgojno-varstvene zavode, predšolske oddelke osnovnih 
šol (predvsem za najstarejši predšolski letnik) ali v druge organizacijske oblike 
varstva. 

Zavod za šolstvo SRS naj čimprej izdela enotni vzgojni program, ki naj 
podrobneje določi smotre, naloge in vsebino predšolske vzgoje ter zagotovi 
povezanost izobraževalnega in vzgojnega procesa na predšolski in osnovno- 
šolski stopnji. 
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5. Pristojni organi naj proučijo, ali sedanji sistem šolanja vzgojiteljev 
ustreza potrebam sodobnega varstva in vzgoje predšolskih otrok. Posebej je 
treba proučiti oblike in vsebino strokovnega izpopolnjevanja obstoječih kadrov, 
ki se ukvarjajo- z vzgojo predšolskih in šolskih otrok ter z vzgojnim delom 
v posebnih šolah in internatih. 

6. Financiranje vzgojno-varstvene dejavnosti za predšolske otroke je treba 
urediti v okviru sistema financiranja vzgoje in izobraževanja ter sistema otro- 
škega varstva in otroškega dodatka. 

7. Da bi se uresničili ti sklepi, je treba pospešiti pripravo predpisov, ki 
zadevajo zdravstveno vzgojno varstvo predšolskih otrok. 

POROČILO 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za varstvo predšolskih otrok in 
začasni odbor Socialno-zdravstvenega zbora za proučitev predšolskega varstva 
sta na delovnem sestanku dne 25. aprila 1966 in na seji dne 27. maja 1966 
razpravljala o varstvu predšolskih otrok na osnovi gradiva, ki sta ga Skupščini 
SR Slovenije predložila Zavod za šolstvo SRS in Zavod SRS za zdravstveno 
varstvo. 

Iz razprave, v kateri so poleg članov obeh odborov sodelovali Ranka Kavčič, 
predstavnik Republiškega, sekretariata za prosveto in kulturo, Zora Tomić, 
predstavnik Republiškega sekretariata za zdravstvo iin socialno varstvo, Anica 
Dolanc, predstavnik Zavoda za šolstvo SRS in dr. Stanka Simonetti, predstavnik 
Zavoda SRS za zdravstveno varstvo, izhajajo naslednje ugotovitve, mnenja in 
predlogi: 

Gradivo je bilo v načelu pozitivno ocenjeno, izražene pa so- bile pripombe, 
da je preskromno obdelana habilitacija predšolskih otrok in zakonodaja, ki 
zadeva predšolskega otroka. Sicer pa predstavlja gradivo dobro osnovo za po- 
drobnejšo obravnavo zdravstvenega in vzgojnega varstva predšolskih otrok. 

Varstvo predšolskih otrok močno zaostaja za splošnim gospodarskim in 
družbenim razvojem,. Čeprav je odstotek zaposlenih žena v Sloveniji izredno 
visok, je v organizirano, vzgojno^varstveno- dejavnost vključeno le okoli 6,2 '%> 
predšolskih otrok. Kljub (temu, da je Skupščina SR Slovenije v letu 1964 o,b 
obravnavi varstva otrok v Sloveniji opozorila na zaostajanje predšolskega var- 
stva, na tem področju nismo dosegli napredka. 

Razvoj predšolskega varstva je v veliki meri odvisen od tega, kako občinske 
skupščine in delovne organizacije vrednotijo to dejavnost. Podatki kažejo, da 
so nekatere ekonomsko šibkejše občine v primerjavi z gospodarsko razvitejšimi 
občinami namenile večja sredstva za varstvo otrok in vključile v varstvene 
ustanove večji odstotek otrok. 

Sistematični zdravstveni pregledi so zagotovljeni dojenčkom in šolskim 
otrokom, ne pa tudi otrokom v starosti od 2 do 7 let. Ker ni sistematične skrbi 
za zdravje otrok prav v tem obdobju, ki je za telesni in duševni razvoj otrok 
izrednega pomena, se kažejo negativne posledice, ki jih je treba kasneje odprav- 
ljati z večjimi napori in sredstvi. Zato je neobhodno potrebno zagotoviti siste- 
matične zdravstvene preglede tudi predšolskim otrokom, s čimer bi zagotovili 
kontinuiteto spremljanja zdravstvenega stanja otrok. Zavod SRS za zdrav- 
stveno varstvo naj oceni, v kateri starostni dobi bi bili ti pregledi najbolji 
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utemeljeni ter izdela konkretne predloge o obsegu in načinu njihovega izvajanja. 
Poskrbi naj tudi za uvedbo, take dokumentacije, ki bo omogočala spremljanje 
zdravstvenega stainja otrok od rojstva, preko predšolske in šolske dobe do konca 
šolske obveznosti ter programiranje zdravstvenega varstva otrok. Zavod SRS 
za zdravstveno varstvo naj tudi ugotovi, kolikšna sredstva bi izvedba te naloge 
zahtevala po posameznih občinah. 

Kategorizacija otrok motenih v duševnem in telesnem razvoju se izvaja 
prepočasi, ne zajema pa vedenjsko in osebnostno motenih otrok. Čimprej je 
treba kategorizirati vse prizadete predšolske otroke in zagotoviti pogoje za 
uspešno in kontinuirano izvajanje te naloge. Tako bi bilo omogočeno realno 
programiranje razvoja posebnega šolstva, in mreže habilitacijskih zavodov za 
prizadete otroke in mladino. 

Posebne šole naj organizirajo oddelke za prizadete predšolske otroke in 
naj bodo pobudnik za ustanavljanje takih oddelkov tudi pri vzgojno-varstvenih 
zavodih. 

V sistemu vzgoje in izobraževanja predšolska vzgoja nima ustreznega mesta. 
Predšolska vzgoja na osnovi konkretno izdelanih programov je zgodnja peda- 
goška preventiva, začetek vzgojno-izobraževalnega procesa in prispeva k intenzi- 
fikaciji osnovno-šolskega pouka. 

Intenzivneje je treba ustvarjati materialne in kadrovske pogoje, da bi v 
organizirano vzgojno-varstveno dejavnost postopoma vključili vse večje število 
predšolskih otrok. Zlasti bi bilo treba poskrbeti za ustanavljanje predšolskih 
oddelkov osnovnih šol oziroma za vključitev otrok tik pred vstopom v šolo 
v druge oblike organiziranega vzgojnega dela. Pozitivno so bila ocenjena priza- 

• devanja nekaterih osnovnih šol in vzgojno-varstvenih zavodov, ki so« poskrbeli 
vsaj za občasno vključitev širšega kroga teh otrok v družbeno vzgojo. Ker 
sedanji okvirni vzgojni program ne ustreza tako zastavljenim nalogam na 
področju vzgoje predšolskih otrok, naj Zavod za šolstvo SRS podrobneje določi 
smotre, naloge in vsebino predšolske vzgoje ter tako zagotovi povezanost izo- 
braževalnega in vzgojnega procesa na predšolski in osnovnošolski stopnji. 

Pristojni organi naj proučijo, ah sedanji sistem šolanja vzgojiteljev ustreza 
potrebam sodobnega varstva in vzgoje predšolskih otrok. Posebej je treba pro- 
učiti oblike in vsebino strokovnega izpopolnjevanja obstoječih kadrov, ki se 
ukvarjajo z vzgojo predšolskih in šolskih otrok ter z vzgojnim delom v posebnih 
šolah in internatih. 

Razvoj vzgojno-varstvene dejavnosti je v veliki meri odvisen tudi od ureje- 
nega sistema financiranja. Negotovi in nestalni viri so doslej onemogočali širši 
razmah mreže vzgojno-varstvenih zavodov, usposabljanje zadostnega števila 
ustreznih strokovnih kadrov in njihovo vključevanje v vzgojno delo. Financi- 
ranje vzgojno-varstvene dejavnosti za predšolske otroke je treba urediti v okviru 
sistema financiranja vzgoje in izobraževanja ter sistema otroškega varstva in 
otroškega dodatka. 

Za uspešnejši razvoj zdravstvenega in vzgojnega varstva predšolskih otrok 
je potrebno dopolniti oziroma spremeniti zadevne predpise. Tako naj zakon 
o zdravstvenem varstvu in zdravstveni službi v SR Sloveniji uveljavi tudi 
sistematične zdravstvene preglede predšolskih otrok. Doseči bo treba spremembo 
oziroma dopolnitev zvezne uredbe o poklicni rehabilitaciji otrok socialnih zava- 
rovancev. Le-ta naj določi milejše pogoje za pridobitev te pravice, omogoči pa 
naj habilitacijo tudi predšolskim otrokom. Z dopolnitvijo pravilnika o katego- 
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rizaciji in evidenci otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju naj se 
uveljavi kategorizacij a tudi za vedenjsko in osebnostno iruoiteme otroke. Čimprej 
je treba sprejeti predpise o otroškem varstvu in otroškem dodatku. Predpisi 
s področja vzgoje in izobraževanja naj predšolsko vzgojo obravnavajo kot 
sestavni del vzgojno-izobraževalnega sistema. 

Za poročevalca na skupni seji Prosvetno-kulturnega zbora in Socialno- 
zdravstvenega zbora je bila določena "Vanda. Škodnik, poslanka Prosvetno-kultur- 
nega zbora. 

Št.: 560-5/66 
Ljubljana, 2. 6. 1966 

POROČILO 
o obravnavi tez za zakon o otroškem varstvu in otroškem dodatku 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za varstvo predšolskih otrok in 
začasni odbor Socialno-zdravstvenega zbora za proučitev predšolskega varstva 
sta na skupni seji dne 10. junija 1966 razpravljala o tezah za republiški zakon 
o otroškem varstvu in o otroškem dodatku, ki jih je predložil Skupščini SR 
Slovenije Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno' varstvo. Ob tem sta 
odbora obravnavala tudi predosnutek splošnega zakona o otroškem varstvu in 
družinskem dodatku. 

Po vsestranski in temeljiti razpravi so člani odborov sprejeli naslednja 
stališča: 

Prav je, da se z zveznim zakonom uredi ne samo sistem otroškega dodatka, 
temveč, da se širše zajame tudi neposredno otroško varstvo. Zvezni splošni 
zakon pa ne bi smel vsebovati elementov temeljne zakonodaje, ampak le splošna 
načela, da bi lahko republike glede na specifične pogoje fn potrebe v kar največji 
meri samostojno uredile sistem otroškega varstva in otroškega dodatka. 

Značaj otroškega dodatka kot oblika družbene pomoči izključno za kritje 
otrokovih potreb naj pride do izraza že v naslovu zveznega zakona. Zato naj 
se pojem družinski dodatek nadomesti s pojmom »-otroški dodatek«. 

Ni sprejemljivo stališče osnutka zveznega zakona, naj bi bili v otroško var- 
stvo zajeti le otroci zaposlenih staršev. Republikam je treba omogočiti, da 
v otroško varstvo zajamejo vse otroke do 15. leta starosti, kakor to predvidevajo 
republiške teze. Hkrati bi moral pooblastiti republike, da predpišejo tudi druge 
vire dohodkov komunalnega sklada otroškega varstva (prispevek za osebe, ki 
ne plačujejo prispevka za otroški dodatek). 

Odbora sta pozitivno ocenila načelo osnutka zveznega zakona, da se sredstva 
za neposredno otroško varstvo zbirajo s prispevki od osebnega dohodka zava- 
rovancev, ker bo tako zagotovljen stabilen vir financiranja te dejavnosti. Menita, 
da je pravilno stališče, da se sredstva za -otroški dodatek zbirajo v republiškem 
skladu otroškega dodatka, sredstva za neposredno otroško varstvo pa v okviru 
komunalnih skladov otroškega varstva. 

Sprejemljivo je stališče osnutka zveznega zakona, da s sredstvi republiškega 
sklada otroškega dodatka upravljajo samoupravni organi republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev, s sredstvi komunalnih skladov otroškega var- 
stva pa samoupravni organi komunalnih skupnosti otroškega varstva. 
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Stopnjo prispevka za otroško varstvo naj določa skupščina republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev v soglasju z republiško skupščino, kot 
to predvideva osnutek zveznega zakona in republiške teze. S to stopnjo je treba 
zagotoviti sredstva za realizacijo pravic do otroškega dodatka in za izvajanje 
neposrednega otroškega varstva skladno z družbenimi potrebami in zmoglji- 
vostmi. V prihodnje naj bi z večanjem narodnega dohodka hitreje rastel delež 
za neposredno otroško varstvo. 

Pravilno je stališče osnutka zveznega zakona, da bi bila višina prispevkov 
staršev za kritje stroškov uslug vzgojno-varstvenih zavodov odvisna od njihove 
ekonomske zmogljivosti. Tako bi omogočili tudi otrokom iz slabše situiranih 
družin, da bi se vključili v vzgojno-varstvene zavode. 

Republiške teze pravilno poudarjajo' pomembnosti programov otroškega 
varstva. Le na osnovi realnih programov otroškega varstva namreč lahko dose- 
žemo kvalitetnejši napredek na tem področju. 

Ni sprejemljivo stališče osnutka zveznega zakona, da je pravica do otroškega 
dodatka odvisna od premoženjskega stanja staršev. Pravico do otroškega do- 
datka je treba zagotoviti vsem otrokom zaposlenih staršev od1 15. leta starosti 
ne glede na premoženjsko stanje staršev iter otroikom v starosti nad 15 let, v 
primerih kot rt o osnutek določa. Po mnenju odbora pa bi bilo potrebno pravico 
do otroškega dodatka zagotoviti tudi otrokom uživalcev kadrovskih podpor. 

Odbora se strinjata s stališčem osnutka zveznega zakona in republiških tez, 
da je pridobitev pravice do otroškega dodatka odvisna od določenega delovnega 
staža, razen za matere samohranilke. 

Odbora se tudi strinjata s stališčem, da republika s svojim predpisom 
povsem samostojno uredi vprašanje višine otroškega dodatka in njegovo izpla- 
čevanje v primeru, če imajo starši več otrok. 

Pravilno je stališče osnutka zveznega zakona, da izplačevanje podpore za 
opremo novorojenega otroka ne bremeni več skladov zdravstvenega zavarovanja. 
Ni pa sprejemljivo stališče, da bi vsi novorojeni otroci imeli pravico do te oblike 
družbene pomoči ne glede na premoženjsko stanje staršev. Zvezni zakon naj 
omogoči republikam, da to vprašanje urede povsem samostojno. Izplačevanje 
podpore ne bi smelo iti v breme republiškega sklada za otroško varstvo. Zato 
naj bi bile komunalne skupnosti otroškega varstva z republiškim predpisom 
pooblaščene, da s svojimi statuti določijo pogoje za izplačevanje te oblike druž- 
bene pomoči. 

Odbora sta poudarila, da je treba pospešiti priprave za sprejem zveznega in 
republiškega zakona, tako da bi bila uveljavljena že z novim letom 1967. 

Za poročevalca sta odbora določila dr. Dragico Grčar, poslanca Socialno- 
zdravstvenega zbora. 

Št.: 56-3/66 
Ljubljana, 16. 6. 1966 
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POROČILO 
o obravnavi finančnega položaja skladov socialnega zavarovanja in problemov 

financiranja zdravstvene službe v letu 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih i* drugih predlogov ter začasni odbor za 
oblikovanje in delitev dohodka Socialno-zdravstvenega zbora sta na skupni seji 
dne 13. junija 1966 razpravljala o finančnem položaju skladov socialnega zava- 
rovanja in o problemih financiranja zdravstvene službe v letu 1966. Osnova za 
razpravo je bila informacija o razmerah v skladih socialnega zavarovanja, ki 
jo je predložil Republiški sekretariat za delo in analiza stanja ob sklepanju 
pogodb med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zava- 
rovanja v SR Sloveniji, ki jo je Skupščini predložil Republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo. 

Iz razprave, v kateri so poleg poslancev obeh odborov sodelovali tudi Majda 
Gaspari, član Izvršnega sveta, Erna Podbregar, republiški sekretar za delo, 
Stane Šelih, republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. Franc Leben, 
poslanec Republiškega zbora, Ignac Nagode, predsednik Izvršilnega odbora 
Skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slovenije, 
dr. Saša Cvahte, direktor Zavoda SRS za zdravstveno varstvo, dr. Ivan Kastelic, 
predstavnik Republiškega zdravstvenega centra, Dušan Tratnik, sekretar Skup- 
nosti zdavstvenih zavodov SR Slovenije in Janez Erjavec, pomočnik direktorja 
Republiškega zavoda za socialno zavarovanje, izhajajo naslednje ugotovitve, 
mnenja in predlogi: 

Skladi zdravstvenega zavarovanja delavcev so preteklo poslovno leto zaklju- 
čili s primanjkljajem v skupni višini ca. 1,5 milijarde S din. Finančne težave teh 
skladov so se v letošnjem letu še bolj zaostrile. V prvih štirih mesecih letošnjega 
leta znaša primanjkljaj ca- 800 milijonov, konec maja pa že ca. 2 milijardi 
S din. Finančno stanje skladov po posameznih komunalnih skupnostih je raz- 
lično, vendar izkazujejo vsi skladi deficit, razen sklada komunalne skupnosti 
Nova Gorica, ki izkazuje malenkostni suficit. Vzrok za tako stanje je neza- 
dovoljiv dotok sredstev in nagel porast izdatkov skladov. Manjši dotok sredstev 
je posledica dejstva, da se skladno s predvidevanji ne gibljejo niti osebni 
dohodki, ki so osnova za obračunavanje prispevkov za socialno zavarovanje, niti 
zaposlovanje. 

Izdatki skladov zdravstvenega zavarovanja so v prvih 4 mesecih letošnjega 
leta v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta znatno porasli in sicer: za 
zdravstveno varstvo za 20 °/o, za nadomestila osebnih dohodkov zaradi bolezni 
in nesreč pri delu za 33,7 %, zaradi poroda in krajšega delovnega dne mater 
z otrokom, starim do 8 mesecev pa za 86,8 '%>. Porast izdatkov za zdravstveno 
varstvo je posledica večjih materialnih izdatkov zdravstvenih zavodov, pove- 
čanja števila kadrov v zdravstvu in prenašanja obveznosti za financiranje pre- 
ventive od občinskih skupščin na sklade zdravstvenega zavarovanja. 

Težavna finančna situacija skladov zdravstvenega zavarovanja se odraža 
pri sklepanju pogodb z zdravstvenimi zavodi. Konec maja 1966 65 "/'o zdrav- 
stvenih zavodov še ni sklenilo pogodb. Značilno je, da v nekaterih komunalnih 
skupnostih (Celje, Ljubljana, Ravne na Koroškem) še ni sklenjena nobena po- 
godba, niti niso doseženi sporazumi. Dejstvo, da sredi leta več kot polovica 
zdravstvenih zavodov ne ve, s kakšnimi sredstvi bodo razpolagali, je bilo 
kritično ocenjeno. Ogroženo je namreč normalno finančno poslovanje zdrav- 
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stvenih zavodov, pa tudi skladov zdravstvenega zavarovanja. Do tega je prišlo, 
ker si na nekaterih območjih pogodbeni partnerji, zdravstveni centri in druž- 
beno-politične skupnosti niso' dovolj prizadevali, da bi v mejah materialnih 
zmogljivosti družbe našli ustrezne rešitve. Za tako stanje je odgovorna tudi 
služba socialnega zavarovanja, ki ni pravočasno- izdelala ustreznih analiz. 

Vsi odgovorni in zainteresirani dejavniki se morajo zavzeti za čimprejšnjo 
rešitev problemov, ki zavirajo sklenitev pogodb. Ob tem je treba dosledno 
vztrajati na realizaciji dogovora — sprejetega januarja 1966 na posvetovanju 
pri Republiškem sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo — da je treba 
zahtevke zdravstvenih zavodov uskladiti s finančnimi zmogljivostmi skladov 
zdravstvenega zavarovanja, ki dopuščajo letos povečanje izdatkov za zdrav- 
stveno varstvo za 7 °/o v primerjavi z letom 1966. Realizacija tega dogovora bi 
pomenila velik napredek v vključevanju zdravstvene službe v gospodarsko re- 
formo. V preteklih letih so namreč izdatki za zdravstveno varstvo naraščali 
znatno hitreje (ca. 30°/o). 

Posebno pozornost je treba posvetiti sklenitvi pogodb z bolnišnično službo 
v Ljubljani, ker se sedanje stanje negativno odraža na finančnem poslovanju 
skladov tudi drugih komunalnih skupnosti. Bolnišnično službo v Ljubljani nam- 
reč koristijo ne samo zavarovanci komunalne skupnosti Ljubljana, temveč tudi 
zavarovanci drugih komunalnih skupnosti, skladi teh skupnosti pa ne morejo 
realno programirati izdatkov za tovrstno zdravljenje. Zato bi bilo neobhodno 
potrebno, da se v priprave za sklenitev pogodb aktivno vključi tudi Republiški 
zdravstveni center, ki naj s strokovnega vidika oceni utemeljenost delovnih 
programov bolnišnične službe v Ljubljani. 

Ukrepi, ki naj bi bili sprejeti s smeri racionalizacije potrošnje na področju 
zdravstvenega zavarovanja morajo biti predhodno temeljito proučeni in to ne 
samo z vidika ekonomskega učinka, temveč tudi z vidika njihovih posledic na 
zdravstveno stanje zavarovancev. Zato se odbor ne strinja z nekaterimi ukrepi, 
ki jih predlaga Republiški sekretariat za delo. 

Odbor je odtočno- proti, predlogu za znižanje stopnje osnovnega prispevka za 
zdravstveno zavarovanje od 7 °/o na 6 %. Za ta predlog ne obstajajo nikakršni 
tehtni argumenti. Očitno je, da s takim ukrepom želi ustvariti možnost za 
zvišanje stopnje prispevka za invalidsko-pokojninsko zavarovanje glede na iz- 
redno kritično stanje tega sklada. Znižanje prispevne stopnje za zdravstveno 
zavarovanje ni mogoče utemeljevati z dejstvom, da so zdravstveni zavodi v 
preteklem letu ustvarili ca. 4000 milijonov skladov. Upoštevati je namreč treba 
vzroke, ki so pogojevali nastanek skladov v taki višini. Zaradi nestabilnega 
financiranja zdravstvene službe in pomanjkanja obratnih sredstev v zadnjih 
letih so bili zdravstveni zavodi v interesu normalnega poslovanja prisiljeni 
formirati večje sklade. Nadalje je treba upoštevati, da zdravstveni zavodi v pre- 
teklih letih niso mogli nabaviti nekatere prepotrebne opreme, in da bodo ta 
sredstva namensko potrošena, čim bo nabava možna. Obstoj skladov v določeni 
višini je torej nujen za normalno poslovanje zdravstvenih zavodov. Prezreti tudi 
ni dejstva, da skladi zdravstvenega zavarovanja kmetov dolgujejo zdravstvenim 
zavodom ca. 1700 mio S din in da zavode bremeni plačevanje anuitet v višini 
ca. 1000 mio S'dim. Nadalje ni mogoče mimo dejstva, da je stanje skladov po 
posameznih zdravstvenih zavodih zelo različno (nekateri zavodi razpolagajo le 
z minimalnimi skladi) ter da bi znižanje prispevne stopnje prizadelo predvsem 
tiste zdravstvene zavode, ki so racionalno gospodarili. 
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Ne moremo tudi mimo dejstva, da imajo skladi že ob sedanji stopnji znatne 
deficite, z znižanjem stopnje pa bi se ti le povečali. Znižanje stopnje osnovnega 
prispevka bi namreč imelo tudi za posledico znižanje stopnje dodatnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje, katerega so vse komunalne skupnosti pred- 
pisale v maksimalni možni meri. Znižanje prispevne stopnje bi tudi podrlo vsa 
dosedanja prizadevanja za, uskladitev zahtev zdravstvenih zavodov z možnostmi 
skladov in terjajo revizijo že sklenjenih pogodb. 

Glede predloga, naj bi se z republiškim zakonom uvedla participacija za 
zdraviliško zdravljenje, odbor pripominja, da je Socialno-zdravstveni zbor ob 
obravnavi kopališkega in klimatskega zdravljenja izrecno poudaril, da je treba 
tovrstno zdravljenje enakopravno vrednotiti z drugimi viri zdravljenja, da pa 
je treba zaostriti medicinske kriterije za pošiljanje na to zdravljenje. Kar zadeva 
participacije zavarovancev nasploh pa odlbor poudarja, da je treba to vpra- 
šanje temeljito proučiti in to ne samio z ekonomskega vidika, temveč z vidika 
posledic na zdravstveno stanje prebivalstva. Odbor podpira predlog, da je treba 
pospešiti proces organizacije zdravstvene službe v smeri funkcionalne integracije 
samostojnih in samoupravnih zdravstvenih zavodov v okviru zdravstvenih regij, 
ker meni, da bi taka organizacija znatno pripomogla k racionalnejši potrošnji 
sredstev, namenjenih za zdravstveno varstvo. Le v okviru zdravstvenih regij bi 
bilo možno zagotoviti uspešno sodelovanje in delitev dela med zdravstvenimi 
zavodi, ter uskladiti njihove delovne programe z realnimi zmogljivostmi skladov 
zdravstvenega zavarovanja na teh območjih. Kljub temu, da obstajajo določene 
rezerve v obstoječi organizaciji zdravstvene službe, na tej osnovi ni mogoče 
graditi predloga za znižanje stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje, 
dokler se izpopolnitev organizacije zdravstvene službe v praksi ne izvede in ne 
pokažejo' njeni pozitivni ekonomski učinki. Ker hitrejši proces integracije zdrav- 
stvene službe zavirajo pojavi deformacije samoupravljanja v zdravstvu (širjenje 
kapacitet in dejavnosti neodvisno od dejanskih potreb in možnosti, upiranje 
strokovno in ekonomsko utemeljenim predlogom za integracijo iz lokalističnih 
in osebnih teženj itd.) je treba sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo takih 
deformacij. 

Odbor se nadalje strinja s predlogom, da je treba dosledno izvajati ukrepe 
za preprečevanje zlorab bolniških dopustov. Meni pa, da prizadevanje za znižanje 
bolniškega staleža ne bi smela iti v škodo zdravja zavarovancev. Delovne orga- 
nizacije je treba, intenzivneje vključiti v izvajanje zdravstvenega zavarovanja, 
s tem, da bi prevzele obveznosti izplačila nadomestil osebnega dohodka zaradi 
bolezni oziroma nesreč pri delu in to za določeno število dni. 

V izredno, težavnem finančnem položaju so tudi skladi zdravstvenega zava- 
rovanja kmetov. Nelikvidnost teh skladov ogroža normalno poslovanje zlasti 
stacionarnih zdravstvenih zavodov. Zato je treba dosledno vztrajati na izpolnitvi 
zapadlih obveznosti do skladov iz preteklih let. Prav tako občine ne bi smele 
zavlačevati z odvajanjem zbranih prispevkov skladov in s temi sredstvi začasno 
reševati svoje proračunske težave. 

Odbor je izrecno poudaril, da je treba od splošnih razprav o problemih orga- 
nizacije in ekonomike v zdravstvu čimprej preiti h konkretnim akcijam za 
njihovo razrešitev. V ta namen naj Republiški sekretariat za zdravstvo in 
socialno varstvo ter Republiški zdravstveni center ustanovita grupe strokov- 
njakov, ki naj po temeljiti proučitvi posameznih vprašanj izdelajo predloge 
konkretnih ukrepov, da bi Skupščina o njih lahko razpravljala že v oktobru 
tega leta, in da bi jih bilo mogoče uveljaviti vsaj s 1. 1. 1967. 



572 Priloge 

Odbor je ponovno opozoril, da problem nelikvidnosti sklada invalidsko- 
pokojninskega zavarovanja, ki se iz meseca v mesec zaostruje, terja čimprejšen 
sprejem ustreznih ukrepov. Ostro je tudi kritiziral neizpolnjevanje finančnih 
obveznosti federacije in republike za leto 1965 do tega sklada, ki izhajajo iz 
temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja in pre- 
našanje teh obveznosti na socialno zavarovanje. Nadalje je ocenil kot nevzdržno 
prakso, da se s predpisi dajejo nekaterim kategorijam upokojencev večje pravice, 
ne da bi se hkrati zagotovila finančna sredstva za kritje povečanih izdatkov 
sklada. Po mnenju odbora bi se problem sklada mvalidsko^pokojninskega zava- 
rovanja omilil, če bi sklad lahko koristil oročena sredstva pri Splošni gospo- 
darski banki. Zato je treba sprostiti ta sredstva in jih dati na razpolago skladu. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Albina Peča ver j a. 

St.: 402-80/66 
Ljubljana, 16. 6. 1966 

POROČILO 
o ureditvi statistične službe v SR Sloveniji 

Začasni oidlbor za proučitev vprašanj uprave in zavodov, ki opravljajo 
upravne zadeve Organizacijsfco-političnega zbora je na svojih sejah večkrat raz- 
pravljal o racionalizaciji statistike v SR Sloveniji, kot tudi o organizaciji in 
delovanju statistične službe v SR Sloveniji. Odbor je z namenom, da se vpra- 
šanja vsestransko proučijo, pripravil tudi teze, ki so bile poslane vsem poslan- 
cem, da so le-ti lahko obravnavali si pristojnimi organi in službami v občinah, 
predvsem pa v občinskih upravah, na občinskih in okrožnih sodiščih, na srednih 
in osnovnih šolah, v zdravstvenih zavodih ter v delovnih organizacijah, vpra- 
šanja dosedanje ureditve statistične službe, nalog, ki jih za zvezni in republiški 
statistični zavod opravlja občinska statistična služba, organizacije statistične 
službe v občinah, dosedanjega obravnavanja načrta statističnih raziskovanj, 
vprašanje republiških resornih statistik, obdelovanja podatkov, sodelovanja med 
statističnimi zavodi, uporabnosti statističnih podatkov v zavodih in delovnih 
organizacijah, obremenitve, ki jo imajo delovne organizacije in drugi organi' in 
organizacije z dajanjem podatkov. Pri teh obiskih so se obravnavali tudi predlogi 
kako organizirati racionalno statistiko in kako racionalizirati posamezne stati- 
stične službe-raziskave. 

Začasni odbor je v zvezi z zgoraj navedenimi vprašanji tudi obiskal občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik, Ljubljana-Center, Ljubljana-Moste-Polje, Novo mesto, 
Koper, Maribor-Center in Kranj. 

V obiskanih občinah se je ugotovilo, da delovne organizacije z dajanjem 
podatkov za potrebe statistične službe, ki je organizirana v vsedržavnem na- 
menu, nima večjih problemov niti pripomb, pač pa jih obremenjujejo resorne 
statistike, kot tudi statistike drugih organizacij. Ob tej priliki so šle pritožbe 
zlasti na službo družbenega knjigovodstva, ki ima izredno kompliciran sistem 
obračunavanja in statističnega zbiranja podatkov, kot tudi na račun številnih 
evidenc, ki gredo v občinsko upravo ah v republiške upravne organe. 

Sole so imele številne pripombe glede periodike posameznih poročil, ki jih 
morajo pošiljati, saj glavna masa vseh poročil pade prav na konec šolskega leta, 
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to je takrat, ko imajo šole največ svojega rednega dela. Istočasno pa se ugo- 
tavlja, da so ti podatki obdelani šele po daljšem, časovnem obdobju, zaradi česar 
šole predlagajo, da naj bi obveze po dajanju teh podatkov padle v dobo počitnic, 
ko učni kader ni zaposlen s svojim rednim delom. 

Organizacije s področja zdravstva so imele številne pripombe na račun 
evidence, ki pa je predpisana z zveznimi akti. Pravilnik o medicinski doku- 
mentaciji evidenc in poročil zdravstvenih zavodov, ki ga je izdal v lanskem letu 
zvezni sekretar za zdravstvo iin socialno politiko, je uvedel 69 novih obrazcev. 
Novi pravilnik je v nasprotju z dotakratno registracijo, ki je bila kronološka, 
uvedel klasificirano registracijo. Nova dokumentacija ne more služiti obračunu 
storitev, kar je bilo prej uvedeno. Zato morajo zdravstveni zavodi od 1. 1. 1966 
dalje voditi dvojno dokumentacijo, in sicer za zavod za zdravstveno varstvo 
po novih navodilih in za zavod za socialno zavarovanje, ki je plačnik zdrav- 
stvenih uslug, po starem načinu evidentiranja. Namesto predvidenega zmanjšanja 
administrativnega osebja in stroškov za 40-—50 °/o se bodo stroški za osebje, ki 
ee s tem: ukvarja, povečali za 40—50 %>. Tudi po svoji metodi evidenca ni racio- 
nalna, temveč razvejana tako, da je nepregledna. Sprememba obrazca, zdrav- 
stvene evidence je povzročila že sama po sebi večmilijonsko škodo (zaloga starih 
obrazcev je bila še za približno 10 milijonov starih dinarjev, nastavitev nove 
mapne kartoteke pa je znašala v Sloveniji približno 80 milijonov starih dinarjev). 

Pri sodiščih, oziroma na področju pravosodja je predpisanih 12 statističnih 
obrazcev. Pregled nekaterih obrazcev kaže, da se zbirajo podatki s področij, 
ki so v izključni pristojnosti delovnih kolektivov npr. o osebju zaposlenem na 
sodiščih, o poteku postopkov na sodiščih, poročila o rešenih zadevah, popis 
porotnikov, podatki o samoupravljanju in delitvi sredstev pri sodiščih, o kad- 
rovskih problemih na sodiščih, o materialni in tehnični opremljenosti itd. 

Obiski v delovnih organizacijah so potrdili ugotovitve zveznega zavoda za 
statistiko navedene v publikaciji »Opterećenje radnih organizacija davanjem 
statičnih i zveš taja«. Iz prikaza je razvidno, kakšna obremenitev nastaja pri 
delovnih organizacijah z zbiranjem, raziskavami in pošiljanjem statističnih po- 
datkov, oziroma poročil za leto 1965. Od delovnih organizacij se zahtevajo 
tedenska, desetdnevna, mesečna, trimesečna, občasna in letna poročilai. Indu- 
strijska podjetja morajo dostavljati 227 poročil letno, kar pomeni, da se v 
povprečju vsak dan napiše eno poročilo. 

Podobna pa je situacija v kmetijstvu, gradbeništvu in drugih gospodarskih 
panogah. Iz iste publikacije je razvidno, da je obremenitev za pripravo poročil 
zahtevala 95 milijonov delovnih ur. 

Velika obremenitev z dajanjem podatkov je tudi v občinskih upravah. Ob- 
čina Maribor-Tezno je v letu 1965 dostavila 429 poročil 36 koristnikom, in sicer 
družbi družbenega knjigovodstva 6, komunalnemu zavodu za socialno zavaro- 
vanje 5, zavodu za plan in ekonomske analize 4, republiškemu sekretariatu za 
gospodarstvo 8, republiškemu sekretariatu za finance 27 iitd. 

Začasni odbot je na seji, dne 13. maja 1966, imel obširno razpravo o pred- 
logu ukrepov za racionalizacijo statistike in evidence, ki ga je pripravil Zavod 
SR Slovenije za statistiko. Odbor je ugotovil, da je problem smotrnosti, stro- 
kovnosti in pravilnosti zbiranja statističnih in evidenčnih podatkov že nekaj let 
na dnevnem redu pri raznih organih, prav tako pa tudi pri organih, ki so od- 
govorni za organizacijo uprave. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že leta 1959 sprejel sklep o načinu 
zbiranja statističnih podatkov v republiških upravnih organih. S tem sklepom 
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se je hotel bistveno omejiti zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov, zlasti 
pa naj bi sklep omejil uvajanje novih statistik in evidenc. Ta sklep, ki še velja 
v praksi, ni povzročil bistvenih izboljšav, še vedno namreč obstaja obsežna 
dvakratna, trikratna in večkratna statistika in evidenca za vsebinsko enake 
podatke. Tudi Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo je s svojim 
gradivom »Državni organi in nekateri zavodi, ki se delno ali v celoti financirajo 
iz proračuna« zlasti pa gradivu »Predlogi najnujnejših ukrepov za racionalizacijo 
dela uprave, pravosodja in nekaterih zavodov« sprejel nalogo, da se evidenčna 
in statistična poročila, ki jih zahtevajo republiški upravni organi, skoncentrirajo 
in racionalizirajo. Odbor je podprl predlog Zavoda SR Slovenije za statistiko 
za revizijo statističnih služb, istočasno pa sklenil, da naj zavod v sodelovanju 
z vsemi republiškimi organi, zlasti pa z Republiškim sekretariatom za pravo- 
sodje in občo upravo, razpravlja o zveznem načrtu statističnih raziskovanj za 
leto 1967 in skuša preko Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije doseči reali- 
zacijo predloga že v načrtu raziskovanj za leto 1967. 

Odbor je na seji 17. 6. 1966 razpravljal o gradivu za razpravo o zakonski 
ureditvi statistične službe v Sloveniji, ki ga je pripravil Zavod SR Slovenije 
za statistiko. Odbor se je s stališči, ki jih predlaga zavod v navedenem gradivu, 
strinjal. Po mnenju odbora je potrebno gradivo predložiti v razpravo zboru, 
ki naj na podlagi tega gradiva in razprave sprejme sklep o pripravi predlaga 
republiškega zakona o statistiki ter o načelnih stališčih za ureditev posameznih 
vprašanj organizacije statistične službe. 

Predlog zakona naj bi bil predložen Skupščini SR Slovenije do konca 
oktobra 1966. Zakon o statistiki je potrebno sprejeti še v letošnjem letu, zlasti 
zato, da se bodo lahko izvršile organizacijske spremembe, ki jih zahtevajo 
spremembe na področju statističnih služb. 

Glede republiških statističnih raziskovanj je odbor mnenja, da naj veljajo 
statistični standardi, ki jih republiška statistika spozna za najbolj ustrezne 
razmeram v republiki. Podobno- naj velja glede objavljanja podatkov. Repu- 
bliška statistična raziskovanja naj se po predlogu Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije sprejemajo z aktom Skupščine SR Slovenije. Na področju Socia- 
listične republike Slovenije naj vse statistične raziskave opravlja samo Zavod 
SR Slovenije za statistiko. Občine naj ne bi imele posebni statistični organ, 
državne statistike, temveč naj to funkcijo organa opravlja Zavod SR Slovenije 
za statistiko. Lahko pa imajo organizirano posebno statistično službo, ki upo- 
rablja že obdelane podatke ali pa zbrane podathe obdeluje za potrebe občine. 

Odbor predlaga Organizacijsko-političnemu zboru, da o tej problematiki 
razpravlja. 

Št.: 05-2/66 
Ljubljana, 17. 6. 1966 

1 
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PREDLOG SKLEPA 
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 v zvezi s 17. členom zakona o sodiščih splošne pristojnosti 
(Uradni list SRS, št. 20-220/65) je Republiški zbor Skupščine SR Slovenije na 
seji dne 30. junija 1966 sprejel 

SKLEP 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru 

I. 

Okrožno sodišče v Kopru ima 100 sodnikov porotnikov. 

II. 
Za sodnike porotnike se izvolijo: 

1. Martin AHLIN, referent za vojaške zadeve, Skupščina občine Koper; 
2. Egidij APOLLONIO, uslužbenec, Kmetijska zadruga^ Koper; 3. Jožef BAGON, 
analitik, Skupščina občine Piran; 4. Peter BARUCA, šef komercialnega sektorja, 
»Tehnobor« veletrgovsko< podjetje1, Koper; 5. Franc BATISTA, komercialist na- 
bave, »Lesonit« tovarna lesovinskih plošč, Ilirska Bistrica; 6. Ettore BATTELLI, 
urednik, RTV Ljubljana — relejna radijska oddajna postaja, Koper; 7. Olga 
BENEDETLC, gospodinja, Koper, Vanganelska c. 43; 8. Zvezdan BERTOK, re- 
ferent prodaje, »Iplas« industrija plastičnih mas in umetnih smol, Koper; 
9. Milan BER2AN, kreditni referent, Kreditna banka, Koper; 10. Milan BE- 
SEDNJAK, v. d. direktorja, Splošno gradbeno podjetje »Stavbenik«, Izola; 
11. Janez BLAZNIK, obratni komercialist, »Javor« lesna industrija Pivka — 
obrat II Prestranek; 12. Mihael BOROVlC, prodajalec, Trgovsko podjetje 
»SOCA-KOPER«, Koper; 13. inž. Neda BRATOS, vodja tovarne močnih krmil, 
Perutninarstvo »Kras«, Pivka; 14. Marija BREZOVEC, obratni poenter, Tovarna 
pletenin, Sežana; 15. Stojan CINK, inšpektor dela, Skupščina občine Koper — 
medobčinski inšpektorat občin Koper, Izola, Piran v Kopru; 16. Rudi COLJA, 
komercialni referent, »Preskrba« grosistično detajlistično trg. podjetje Sežana; 
17. Darko COTIČ, vodja planskega oddelka, Združeno podjetje »Iskra Kranj« 
— organizacija: tovarna radijskih aparatov, Sežana; 18. Kristina ČEPEK, tajnik, 
Notranjski muzej, Postojna; 19. Teodor ČOK, operativni vodja, »Delamaris« 
kombinat konservne industrije, Izola; 20. Ante ČURKOVIČ, kontrolor boleznin, 
Luško podjetje »LUKA KOPER«, Koper; 21. Nikolaj DOBRILA, tehnik-referent 
SV naprav, Sekcija SV-Pivka; 22. Rafael DODIČ, sprejemni uslužbenec, Splošni 
bolnica Koper, poslovna enota Piran; 23. Milka DROLE, gospodinja, Sežana, 
Ulica 1. maja št. 1; 24. Amina DUDINE, pisarniška uslužbenka, Skupščina 
občine Koper; 25. Justa DUJC, natakarica, »Delamaris« kombinat konservne 
industrije, Izola; 26. Štefan Erjavec, vodja priprave dela, »Vega«, Steklarna 
Hrpelje; 27. Henrik FABČIČ, zasebni kmetovalec, Veliko Ubeljsko št. 29, p. 
Hruševje; 28. Alenka FAGANEL-I, upravnik, Ljudska knjižnica, Koper; 29. Ma- 
rija FALESKINI, poslovodja, Trgovsko podjetje na veliko in malo »Nanos«, 
Postojna; 30. Marija FRAS, vzgojiteljica, Dijaški dom, Koper; 31. Bruno GIA- 
CHIN, referent izvoza, »Delamaris« kombinat konservne industrije, Izola; 32. 
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Anton GOJKOVIČ, tajnik-računovodja, Gimnazija, Piran; 33. Alojz GORENC, 
delovodja v montaži, Tovarna motornih vozil »Tomos«, Koper; 34. Boltežar 
GORUP, vodja oddelka-strojnice, Časopisno založniško podjetje »Primorski tisk«, 
Koper; 35. Anja GRIZOLD, vodja patronažne službe, Zdravstveni dom, Koper; 
36. Amalija GRUBER, saldakontist, Kmetijska zadruga, Postojna; 37. Albert 
GRUDEN, invalidski upokojenec, Sežana, Brkinčeva 1; 38. Slavka HAJŠEK, 
vodja sprejemne pisarne, Skupščina občine Izola; 39. Ema HOJKAR, upoko- 
jenka, Postojna, Kidričevo naselje 10; 40. Tinka JAMNIK, blagajničarka, Hotel 
»Galeb«, Koper; 41. Drago JUG, delovodja, Tovarna motornih vozil »Tomos«, 
Koper; 42. Anton JURIŠEVIČ, sanitarni inšpektor, Skupščina občine Koper — 
Medobčinski inšpektorat občin, Koper, Izola, Piran v Kopru; 43. Franc KLO- 
BUČAR, strojnik, Luško podjetje »LUKA KOPER«, Koper; 44. Anton KNAFELC, 
knjigovodja, Gozdno gospodarstvo Postojna -—• obrat Knežak; 45. Ciril KOBAL, 
interni finančni revizor, »Intereuropa« mednarodna špedicija in transport, Koper; 
46. Alceo KOBAU, ravnatelj, Italijanska vajenska šola, Izola; 47. Avgust KOC- 
JANClC, vodja lakirnice, Tovarna pohištva »Stil«, Koper; 48. Slavko KOKOTEC, 
referent proste plovbe, Splošna plovba, Piran; 49. Gregor KOLAR, vodja sploš- 
nega sektorja, »LA-MA« tovarna kovinskih elektromehaničnih in plastičnih 
izdelkov, Dekani pri Kopru; 50. Ciril KOPRIVC, socialni delavec, »Mehanoteh- 
nika« tovarna igrač, kovinskih in plastičnih izdelkov, Izola;'51. Jože KOS, vodja 
oddelka, Tovarna motornih vozil »TOMOS«, Koper; 52. Milan KOVAČ, vodja 
obračunov, Avtoturistično podjetje »Slavnik«, Koper; 53. Miloš KOVAČ, računo- 
vodja, Podjetje za PTT promet, Koper; 54. Anton KRAJCER, referent HTV, 
Železniška postaja, Divača; 55. Ida KRAJNIK, šef izpostave, Komunalni zavod 
za zaposlovanje Koper — izpostava Piran; 56. Jože KREBELJ, upokojenec, Piran, 
Grudnova 1; 57. Mija KRUMPAK, računovodja, Splošno gradbeno podjetje 
»Stavbenik«, Izola; 58. Terezija KUKOVEC, predmetni učitelj, Osnovna šola 
»D. Ketteja«, Ilirska Bistrica; 59. France LEBEN, inšpektor finančno-material- 
nega poslovanja, Luško podjetje »LUKA KOPER« Koper; 60. Benjamin LENASI, 
ravnatelj, Osnovna šola, Komen; 61. Božidar LENASSI, profesor geografije, 
Gozdarski šolski center, Postojna; 62. Franc LOGAR, obratovodja, Kmetijska 
zadruga »4. junij«, Ilirska Bistrica; 63. Janez MALNARŠlC, vodja predelave 
furnirja »Javor« lesna industrija Pivka — obrat II Prestranek; 64. Albin Ml- 
KLAVEC, vodja krajevnega urada, Skupščina občine Piran Krajevni urad Por- 
torož; 65. Olga MRŠNIK, šef splošne službe, »Topol« lesna industrija Ilirska 
Bistrica; 66. Miain MUClC, vodja saMakonitov, Avtoturistično podjetje »Slavnik« 
Koper; 67. Ernesta NABERGOJ, šef računovodstva, obrat za gospodarjenje s 
stanovanjskimi stavbami, Splošna plovba, Piran; 68. Amedeo OGRlC, jamski 
obratovodja, Rudnik črnega premoga, Sečovlje; 69. Rudi PAHOR, upokojenec, 
Koper, Tomšičeva 16 a; 70. Albin PEČENKO, trgovski poslovodja, Trgovsko 
podjetje na veliko in malo »Nanos« Postojna — obrat Piran; 71. Jernej PEGAN, 
privatni obrtnik — avtomehanične stroke, Izola, Dantejeva 9 c; 72. Igor PELAN, 
strokovni sodelavec, Medobčinska turistična zveza Koper-Izola, Koper; 73. Stane 
PETERNEL, upravnik, Ljudska knjižnica, Izola; 74. Franc PETRAC, organizator 
izobraževanja, Tovarna motornih vozil »Tomos«, Koper; 75. Vera PODLUCKI, 
uslužbenka v komerciali, Tovarna organskih kislin, Ilirska Bistrica; 76. Ljubo 
POLES, sekretar, Vodna skupnost Primorske, Koper; 77. Janko POŽAR, šef 
splošnega odseka, Gozdno gospodarstvo, Postojna; 78. Slavko POZEŠ, personalni 
referent, Ortopedska bolnica, Valdoltra; 79. Ivanka REBOLJ, uslužbenka v teh- 
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ničnem oddelku, Prehrambena industrija »Droga« Portorož; 80. Jožko REBULA, 
vodja splošnega sektorja, Kmetijska zadruga »Kras«, Sežana; 81. Jožica SEMERL, 
glavna sestra, Bolnica za pljučne bolezni, Sežana; 82. Stanko SLABNIK, uprav- 
nik, Komunalni zavod, za socialno zavarovanje Koper — podružnica Postojna; 
83. Teofil SLAVEC, pred delavec, »Javor« lesna industrija Pivka obrat IV Bač; 
84. Aleksander ing. SLEKOVEC, šef oddelka priprave dela, Splošno gradbeno 
podjetje »Stavbenik«, Izola — projektivno konstrukcijski biro Koper; 85. Ivan 
SMOLNIKAR, upokojenec, Hrpelje št. 18, p. Kozina; 86. Roman SUBAN, cenilec, 
Skupščina občine Koper; 87. Jakob ŽABEC, višji jamski vodič, Postojnske jame, 
Postojna; 88. inž. Jože Štefan, vodja oddelka, »Javor« lesna industrija Pivka 
obrat I Pivka; 89. Franc ŠTURM, računovodja, »Kovinar« ključa vničarstvo- 
vijakarna, Hrpelje-Kozina; 90. Slavka TRPIN, delavka, »Mehanotehnika« tovarna 
igrač, kovinskih in plastičnih izdelkov, Izola; 91. Ančka VAJDA, obratovni 
knjigovodja, Tovarna motornih vozil »Tomos«, Koper; 92. Dominik VATOVEC, 
vzgojitelj, Dijaški dom, Koper; 93. Katarina VEHAR, gospodinja, Koper, Gla- 
goljaška 1; 94. Maks VEZOVNIK, strokovni sodelavec, Delavska univerza, Koper; 
95. Jože VlClČ, referent za vojaške zadeve, Skupščina občine Ilirska Bistrica; 
96. Manlio VIDOVICH, novinar, RTV Ljubljana — relejna radijska oddajna 
postaja Koper; 97. Vid VREMEC, v. d. vodje splošnega sektorja, Kmetijska 
zadruga, Koper; 98. Jože ZAVADLAL, šef oddelka transport in špedicija, »Ja- 
dran« export-imporit, Sežaina; 99. Olivera ZORKO, računovodja, Kombinat za 
predelavo in promet žitaric »Mlinotest« Ajdovščina — obrait »Kruh«, Koper; 
100. Franc ZETKO, upokojenec, Koper, Kidričeca 28. 

PREDLOG SKLEPA 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega 

sodišča v Ljubljani 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter v zvezi s 6. in 10. členom zakona o gospodarskih sodi- 
ščih v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20-221/65) in s 45. členom zakona o 
gospodarskih sodiščih (Uradhi li;stt SFRJ, št. 7-83/65) je Republiški zbor Skup- 
ščine SR Slovenije na seji dne 30. junija 1966 sprejel 

SKLEP 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega 

sodišča v Ljubljani 

I. 

Okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani ima 150 sodnikov porotnikov. 

II. 
Za sodnike porotnike se izvolijo: 
1. AKlCKI Vlado, instruktor tehnično informativne službe, »Izolirka« to- 

varna izolacijskega materiala Ljubljana; 2. AVBELJ inž. Dušan, vodja inve^- 
sticijskih del, Rudnik rjavega premoga Trbovlje-Hrastnik, obrat Hrastnik, 
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Hrastnik; 3. BALANC Franc, analitik poslovanja, »Sava« tovarna gumijevih 
izdelkov Kranj; 4. BELIC inž. Avgust, šef odseka za termične elektronke, Inšti- 
tut za elektroniko in vakuumsko tehniko, Ljubljana; 5. BENEDIČIČ inž. Franc, 
vodja projektivnega sektorja, Zavod za avtomatizacijo Ljubljana; 6. BERGANT 
inž. Srečko,, vodja kemijskega laboratorija, »Saturnus« kovinsko predelovalna 
.industrija, embalaža-avtooprema, Ljubljana; 7. BERNOT inž. Dare, asistent, 
Biotehnična fakulteta Ljubljana; 8. BIZJAK Jurij, industrijski organizator, Zdru- 
ženo podjetje »Iskra« Kranj, Tovarna elektromehaničnih in finomehaničnih iz- 
delkoiv, Kranj; 9. BRIŠKI Lojze, šef službe za gospodarstvo, Skupščina občine 
L j ubij ana-Center, Ljubljana; 10. BRIŠKI inž. Miha, obratovodja stranskih ob- 
ratov, Kemična tovarna »Melamin« Kočevje; 11. BOGATAJ inž. Cveto, šef pro- 
izvodnje, »Elma«, tovarna elektromateriala Ljubljani-Crnuče; 12. BOGATAJ 
Vlado, referent za transportno pravne posle, Združeno železniško transportno 
podjetje, Ljubljana; 13. BOŽIČ Nada, računovodja, gostinsko podjetje kavarna 
Evropa, Ljuibljana; 14. BUTINA dr. Miha, načelnik pokojninskega oddelka, 
Republiški zavod za socialno zavarovanje, Ljubljana; 15. CESAR Jože, finančni 
svetnik skupščin občin Ljubljana; 16. CESTNIK Jože, samostojni projektant 
v razvojnem sektorju, Strojna tovarna Trbovlje; 17. CIMERMAN Franc, 
načelnik oddelka za gospodarstvo in finance, Skupščina občine Črnomelj; 
18. CVELBAR Silvestra, vodja nabave, Tovarna zdravil »Krka«, Novo mesto; 
19. ČAČOVIČ inž. Franc, vodja oddelka za preiskave masivnih konstrukcij 
in modelov, Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana; 20. ČA- 
HUK Geza, podpredsednik republiškega odbora družbenih dejavnosti, Repu- 
bliški svet zveze sindikatov Slovenije, Ljubljana; 21. ČEŠNOVAR Vladimir, 
ekonomist v razvojnem oddelku, Kemična tovarna Ljubljana-Moste; 22. ČOP 
Drago, strokovni sodelavec, sekretariat za informacije v Izvršnem svetu Skup- 
ščine SRS, Ljubljana; 23. ČOZ Stane, vodja splošnega oddelka, »Snaga« komu- 
nalno podjetje Ljubljana; 24. DOBROTA Vlado, referent za premoženjsko pravne 
zadeve, Skupščina občine Ljubljana-Moste-Polje; 25. DOLGAN Alojz, pravnik, 
Železarne Jesenice, Jesenice; 26. DOLIN AR Marjan, obratovodja oplemenitilnice, 
Bombažna predilnica in tkalnica Tržič; 27. DOLŽAN Branko, pravni svetovalec, 
»Tehnika« gradbeno podjetje Ljubljana; 28. DROBNIČ Tone, vodja pravne 
službe, Zavarovalna skupnost SRS, Ljubljana; 29. ERŽEN Boris, pomočnik teh- 
ničnega vodje, Pivovarna »Union«, tovarna špirita in kvasa, Ljubljana; 30. FE- 
TIH Mirko, samostojni strokovni sodelavec, Poslovno združenje za trgovino1, 
Ljubljana; 31. FLORJANČIČ Hano, pomočnik direktorja sektorja za kože, Ko- 
tefcs-Tobuis, import-export, Ljubljana; 32. FOJKAR Breda, sekretar, »Dom«, 
trgovsko in izvozno1 podjetje za dtomačo in umetno obrt, Ljubljana; 33. GAČNIK 
iinž. Janez, direktor, Kmetijska zadruga Metlika; 34. GLOBOČNIK Ciril, vodja 
kadrovske službe, »Belinka«, tovarna elektrokemičnih izdelkov Šentjakob ob 
Sava; 35. GNIDOVEC Albin, šef administracije, »Induplati«, industrija platnenih 
izdelkov Jarše; 36. GOGOLA inž. Anton, strojni inženir, tehnični vodja obrata 
AE, »Saturnus«, kovinsko predelovalna industrija, embalaža, avtooprema, Ljub- 
ljana; 37. GOLOB Peter, direktor, Gostinski šolski center Ljubljana, Hotel »Bel- 
levue«, Ljubljana; 38. GOSTINČAR inž. Marjan, vodja svetlobnega laboratorija 
avtoelektrilke, »Saturnus«, kovinsko predelovalna industrija, embalaža, avto- 
oprema, Ljubljana; 39. GRABENŠEK Anton, tajnik, Skupščina občine Ljub- 
ljana-Center, Ljubljana; 40. GREGORIČ inž. Anton, referent za izkoriščanje v 
tehničnem sektorju gospodarstva, Kmetijsko gozdarsko posestvo Kočevje; 41. 
GREGORIN Dušan, inženir za razvoj, Poslovno združenje energetike SR 
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Slovenije, Ljubljana; 42. GRMOVŠEK Bogo, sekretar »Elektrotehna«, trgov- 
sko uvozno in izvozno podjetje z elektrotehničnim materialom Ljubljana; 
43. GROGL Edo, direktor, Ekonomska srednja šola, Novo mesto; 44. GRO- 
ŠELJ Marko, ekonomiist-analitik, Podjetje »Kamnik«, Kamnik; 45. GUNČAR 
Alojz, v. d. komercialnega direktorja, Investicijski biroji — Inženirsko pro- 
jektantsko podjetje rudarsko- industrijske skupnosti Rudis, Trbovlje; 46. 
HABE Ciril, vodja oddelka za raziska-vo trga in propagando, »Sava«, tovarna 
gumijevih izdelkov, Kranj; 47. HARTMAN Pavel, analitik, »Koikra«, vele- 
trgovsko podjetje Kranj; 48. HERIC Miran, vodja splošnega sektorja, »Ko- 
linska«, tovarna hranil, Ljuibljana; 49. HREN Jože, direktor ekonomsko 
finančnega sektorja, »Brest«, lesno industrijski kombinat Cerknica; 50. HRI- 
BAR inž. Andrej, šef investicijske izgradnje, »Lek«, tovarna farmacevtskih 
in kemičnih izdelkov, Ljubljana; 51. HRIBERNIK inž. Rado, vodilni pro- 
jektant, »Projekt« nizke zgradbe, Ljubljana; 52. JANČAR Albin, tehnični 
vodja, Uprava zgradbe šole za srednji medicinski kateter Ljubljana; 53. JAN- 
KOVI Č Jože, računovodja, »Beti«, belokranjska trikotažna industrija, Me- 
tlika; 54. JARNOVIČ Ciril, računovodja, Veletrgovina »Mercator«, Ljubljana, 
poslovna enota »Standard«, Novo mesto; 55. JANZEKOVIČ inž. Martin, vodja 
proizvodnega sektorja, Kmetijska zadruga Črnomelj; 56. JERAM inž. Rajko, v. d. 
direktorja, Gorenjska opekarna Dvorska vas; 57. JERMAN Zvonimir, direktor, 
»Lepiš«, lesno predelovalna industrija, Suhor; 58. JORDAN Silvo, pomočnik di- 
rektorja, Zdravstveni dom »Dr. Miha Kamin«, Ljubljana; 59. KAJDlZ Stanko, 
predsednik, Občinski odbor SZDL Radovljica; 60. KAMBIČ inž. Borut, šef pri- 
prave dela, Splošno gradbeno podjetje Grosuplje; 61. KAVŠEK Martin, direktor, 
»Bonboniera«, trgovsko- podjetje, Ljubljana; 62. KEBE Ludvik, predsednik, Ob- 
činski sindikalni svet, Novo mesto; 63. KEMPERLE Tone, šef finančnega sek- 
torja, Lesno industrijsko podjetje, Češnjica; 64. KNOP Ljubomir, direktor fi- 
nančnega sektorja, »Intertrade«, podjetje za mednarodno trgovino in zastopstva 
inozemskih tvrdk, Ljubljana; 65. KOKOT inž. Konrad, šef tehnološke priprave 
dela, »Termika«, industrijsko in montažno podjetje za izolacije, Ljubljana; 66. 
KORITNIK Ambrož, diplomirani pravnik, »Jugotehnika«, trgovsko podjetje s 
tehničnim materialom, Ljubljana; 67. KRAŽOVEC inž. Branko, vodja, razvojnega 
sektorja, Kolinska tovarna hranil, Ljubljana; 68. KRAŠOVEC inž. Velimir, dir- 
rektor, Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik; 69. KRIVIC inž. Edvard, višji 
projektant, Slovenija-Projekt, podjetje za projektiranje, Ljubljana; 70. KRO- 
PIVNIK inž. Edi, direktor, Združeno železništo transportno podjetje Ljubljana, 
Podjetje za obnovo prog, Ljubljana; 71. KRZAN Ivan, direktor finančnega sek- 
torja, Poslovno združenje proizvajalcev tekstila in konfekcije »Modna hiša«, 
Ljubljana; 72. KUMSE Iva, sodelavec za gospodarski sistem, Republiški sekre- 
tariat za finance, Ljubljana; 73. KURE inž. Jože, vodja službe za mehanizacijo, 
Gozdno gospodarstvo Novo mesto; 74. LAMPRET Rudi, sekretar, Avtopromet 
Gorenjska, Kranj; 75. LEGlSA Milan, referent za ekonomske analize in gospo- 
darske predpise, Podjetje za poštni, telefonski in telegrafski promet, Ljubljana; 
76. LEVSTIK Alojz, analitik, Kemična tovarna »Melamin«, Kočevje; 77. LIPPAI 
dr. Viljem, svetovalec za pravna vprašanja socialnega varstva, Republiški sekre- 
tariat za zdravstvo in socialno varstvo, Ljubljana; 78. LOVŠIN Franc, vodja 
analitsko planskega oddelka, »Rašica«, tovarna pletenin Ljubljana-Gameljne; 
79. LUKMAN inž. Ciril, šef strojnega sektorja, Geološki zavod Ljubljana; 80. 
LUKŠA Dušan, sekretar, Časopisno podjetje, »Delo«, Ljubljana; 81. MALEJ 
Stanko, vodja oddelka za nagrajevanje, Železarna Jesenice, Jesenice; 82. MALI 
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Jože, šef finančnega sektorja, Gozdno gospodarstvo Bled; 83. MARINČIČ inž. 
Franc, šef konstrukcijskega biroja, Gradbeno industrijsko podjetje »Gradiš«, 
Ljubljana; 84. MARTINClC Franc, šef kadrovskega oddelka, Veletrgovina 
»Astra«, Ljubljana; 85. MIOVlC Miloš, komercialist v izvoznem oddelku, Titovi 
zavodi »Litostroj«, Ljubljana.; 86. MITlC Bogomila, ekonomist - analitik, Loške 
tovarne hladilnikov, Škofja Loka; 87. MRAK Zoran, vodja pravne službe in 
pravne pomoči, Skupščina občine, Logatec; 88. NAGLIC Miroslav, tajnik, Fakul- 
teta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana; 89. NOS Emil, pravni 
referent, Železarna Jesenice, Jesenice; 90. NOVAK Breda, gospodarsko pravni 
referent, Skupščina občine Jesenice; 91. NOVAK inž. Franc, energetik, »Elma«, 
tovarna elektromateriala Ljubljana-Crnuče; 92. OSREDKAR Slavko, vodja sploš- 
nega, sektorja, Stanovanjsko podjetje Jesenice; 93. PANTAR Lojze, šef gozdnega 
obrata Grčarica, Kmetijsko gozdarsko posestvo, Kočevje; 94. PAPIČ inž. Miha, 
referent za gradbene zadeve, Skupščina občine Kočevje; 95. PERTOT Boris, 
asistent ohratovodje in analitika proizvodnje in kvalitete, »Tekstilindus«, tek- 
stilna industrija, Kranj; 96. PETRIČ inž. Jože, načelnik oddelka, Devizni inšpek- 
torat, oddelek za SRS, Ljubljana; 97. PETROVČIC Peter, šef splošnega sektorja. 
Geološki zavod Ljubljana; 98. PINTAR Franc, tajnik, Skupščina občine Jese- 
nice; 99. PIRC Marjan, komercialni vodja, Gorenjska predilnica Škofja Loka; 
100. PIRNAR Dušan, sekretar, »Ljubi jana-transport«, komunalno podjetje za 
izvrševanje prevoznih in delavniških uslug, Ljubljana; 101. PLAZAR Franc, di- 
rektor, »Gramex«, specializirano trgovsko podjetje z gradbenim materialom, 
Ljubljana; 102. PLATNER Jože, šef službe uvoza in izvoza, Jugoslovanska banka 
za zunanjo trgovino Beograd, filiala Ljubljana; 103. POLC Majda, vodja gospo- 
darsko računskega sektorja, »Mehanika«, industrijsko podjetje, Trbovlje; 104. 
POLI CAR Miroslav, vodja kadrovskega oddelka, »Planika«, industrijski kom- 
binat za izdelavo in predelavo usnja, gume in plastičnih mas, Kranj; 105. PO- 
ZEK Mirko, sekretar, Tovarna sanitetnega materiala, Vir pri Domžalah; 106. 
PREDIKAKA Jože, pomočnik direktorja za splošni sektor, Združeno železniško 
transportno podjetje, Ljubljana; 107. PRETNAR Stanislav, referent v splošnem 
sektorju, Železarna Jesenice, Jesenice; 108. PREZELJ inž. Marjan, direktor, 
»Kanalizacija«, komunalno podjetje Ljubljana; 109. PUHAR Jože, varnostni in 
pogonski tehnik, Industrija bombažnih izdelkov, Kranj; 110. PUNCER Vinko, 
pomočnik vodje komercialnega sektorja, Lesni kombinat, Ljubljana; 111. RAlC 
Dragan, samostojni svetovalec za pravne zadeve, Republiški sekretariat za go- 
spodarstvo, Ljubljana; 112. RASPOTNIK Cveta, vodja analitsko planske grupe 
v oddelku za gospodarstvo, Skupščina občine Grosuplje; 113. ROBEŽNIK Edo, 
upravnik EE Boštanj, »Agrokombinat«, Grosuplje; 114. ROZMAN inž. Gido, 
direktor in tehnični vodja, Rudnik rjavega premoga Kanižarica; 115. ROZMAN 
Dragica, šef splošnega oddelka, Trgovsko podjetje, »Volan«, Ljubljana; 116. 
SAMAR Milivoj, analitik, Živilski kombinat »Žito«, Ljubljana; 117. SEVŠEK 
Roman, pomočnik šefa izvoza, Združene papirnice, Ljubljana-Vevče; 118. SI- 
MONlC Metka, šef splošnega oddelka, Tobačna tovarna Ljubljana; 119. SKOK 
Stane, pravnik, Papirnica Količevo; 120. STARE Dušan, pravni referent, Žele- 
zarna Jesenice, Jesenice; 121. STARE Mirko, finančni inšpektor, Služba druž- 
benega knjigovodstva, Radovljica; 122. STARMAN Dane, šef splošne službe, 
»Obrtnik«, Ljubljana; 123. STRMŠEK inž. Mirko, vodja cementninarstva, Sploš- 
no gradbeno podjetje »Pionir«, Novo mesto; 124. SVOLJŠAK Franc, računo- 
vodja, Gorenjska predilnica, Škofja Loka; 125. SVOLJŠAK Janez, analitik, 
Gorenjska predilnica, Škofja Loka; 126. ŠANCA Bogdan, direktor, Park hotel 
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Bled; 127. ŠILAR Tone, sekretar, Kmetijsko živilski kombinat, Kranj; 128. 
ŠKUFCA Stane, vodja plansko analitskega oddelka, Gozdno gospodarstvo', Novo 
mesto; 129. ŠPARAVEC Franc, direktor, Splošno mizarstvo Grosuplje; 130. 
SPAROVEC Jože, direktor, Tržiška tovarna kos in srpov, Tržič; 131. ŠTEFANIČ 
Martin, vodja analitsko planskega oddelka, »Beti«, belokranjska trikotažna in- 
dustrija Metlika; 132. ŠTRUMBELJ Franc, vodja prodajnega sektorja, »Toko«, 
tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov, Domžale; 133. ŠVIGELJ Lado, šef gojit- 
venega lovišča Rog, Kmetijsko gozdarsko posestvo Kočevje; 134. 5TURM Bog- 
dan, pravnik, Javna skladišča, podjetje za pretovor na železniških postajah in 
za skladiščenje blaga, Ljubljana; 135. TANKO inž. Jože, direktor, Kmetijska 
zadruga »Krka«, Novo mesto; 136. TAVČAR inž. Edo, vodja plansko analitske 
službe, »Novoles«, lesni kombinat, Novo mesto; 137. TOMAZlČ inž. Milan, šef 
poslovalnice, Hermes, zastopstva inozemskih tvrdk, Ljubljana; 138. TRATNIK 
Milan, vodja plansko analitskega oddelka, Savske elektrarne, Ljubljana; 139. 
TRATNIK inž. Viktor, šef laboratorija, »Zmaj«, tovarna baterij, baterijskih sve- 
til in ogljenografitnih svetilk, Ljubljana; 140. TRONKAR' Avrelij, šef montaže, 
Združeno podjetje »Iskra«, Kranj; 141. TROST dr. Miroslav, šef pravne službe, 
Združeno podjetje »Iskra«, Kranj; 142. UDOVlC Ciril, referent za izvoz, »Teol- 
Oljarna«, tovarna pomožnih sredstev, sintetskih pralnih surovin, tehničnih in 
jedilnih olj, Ljubljana; 143. URBIC Anton, direktor splošnega sektorja, Poslovno 
združenje proizvajalcev tekstila in konfekcije »Modna hiša«, Ljubljana; 144. 
VAKSELJ Bojan, šef analitsko-plansko kontrolnega oddelka, Klinične bolnice, 
Ljubljana; 145. VEHOVAR inž. Milan, generalni direktor, »Elektronabava«, spe- 
cializirano trgovsko, izvozno-uvozno podjetje z elektrotehničnim materialom, 
Ljubljana; 146. WERNIK inž. Vinko, tehnični svetovalec v razvojnem sektorju, 
Trgovsko podjetje »Petrol«, Ljubljana; 147. VESEL Peter, načelnik oddelka za 
dohodke, Republiški sekretariat za finance, Ljubljana; 148. VESEL Stane, šef 
obrata Sodražica, »Inles«, kombinat lesne industrije, Ribnica; 149. VIDIC An- 
drej, finančno komercialni direktor, Tovarna vijakov »Plamen«, Kropa; 150. 
ZBACNIK Jože, samostojni pravni referent, »Metalka«, trgovsko izvozno in 
uvozno podjetje z izdelki črne in barvne metalurgije, kovinskim in tehničnim 
blagom, stroji in industrijsko opremo, Ljubljana. 

PREDLOG ZAKONA 
o dopolnilnih sredstvih za financiranje elektroenergetskih objektov 

v letih 1966 do 1970 

1. člen 

Da sie zagotovijo dopolnilna sredstva za financiranje graditve novih elektro- 
energetskih objektov v SR Sloveniji v letih 1966 do 1970 (1. člen zakona o gra- 
ditvi in financiranju elektroenergetskih objektov od leta 1966 do leta 1970 — 
Uradni list SFRJ, št. 56-902/65), so uporabniki družbenih sredstev dolžni ob 
vsakem izplačilu za investicijska vlaganja v času od 1. januarja 1966 do 31. 
decembra 1970 izločiti 2!°/o od zneska izplačila za investicijsko vlaganje in ta 
izločena sredstva deponirati pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani. 
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2. člen 

Obveznost izločanja in deponiranja 2°/o od izplačil za investicijska vlaganja 
ne velja: 

— za investicije na. področju proizvodnje in prenosa električne energije ter 
na področju proizvodnje in predelave premoga, nafte in naravnega plina z 
glavnim prenosnim omrežjem (plinovodi); 

— za investicije na področju izobraževanja, kulture, znanosti, zdravstva, 
socialnega zavarovanja in socialnega varstva; 

— za investicije, s katerimi se vzdržujejo stanovanjske hiše; 
— za investicije, ki se financirajo iz krajevnega samoprispevka. 

3. člen 

Sredstva, ki se izločijo in deponirajo po tem zakonu, se uporabljajo kot 
dopolnilna sredstva za financiranje elektroenergetskih objektov iz 1. člena tega 
zakona. 

Sredstva, ki preositajajo po izplačilih za investicijska vlaganja v objekte iz 
1. člena tega zakona, se lahko uporabijo tudi za financiranje elektroenergetskih 
objektov, ki so se začeli graditi pred letom 1966, če Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije na podlagi poročila, ki ji ga da Splošna gospodarska banka konec vsa- 
kega leta, ugotovi, da so zagotovljena sredstva za dovršitev objektov iz 1. člena 
tega zakona. 

4. člen 

Splošna gospodarska banka v Ljubljani mora deponirana sredstva iz 1. 
člena tega zakona dati na razpolago uporabnikom družbenega premoženja v pet- 
najstih letih, računano od 1. januarja 1971, in sicer v enakih letnih zneskih, v 
katerih so vračunane 5-odstotne letne obresti. 

5. člen 

Ta zakon zaične veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Za zagotovitev dopolnilnih sredstev za izgradnjo elektroenergetskih 
objektov v letih 1966—1970 republike lahko predpišejo na podlagi zveznega 
zakona o graditvi in financiranju elektroenergetskih objektov od leta 1966 do 
leta 1970 (Uradni list SFRJ 56/65) in zakona o zagotovitvi dopolnilnih sredstev 
za financiranje elektroenergetskih objektov od leta 1966 do leta 1970 (Uiadni 
list SFRJ 26/66), obvezno izločanje dela sredstev za investicije v višini do 
največ 210/o od izplačil za. investicije v obdobju od 1/1-1966 do najdalje 31/12- 
1970. 

Na gornji osnovi zbrana sredstva se lahko uporabijo za financiranje izgrad- 
nje elektroenergetskih objektov, vključenih v program izgradnje, po katerem bi 
zagotovili do leta 1970 v SFRJ povečanje proizvodnje električne energije za 
£400 GWh, kakor tudi za dograditev objektov v izgradnji, če so poprej zago- 
tovljena sredstva za financiranje navedenega programa. 

V osnovo za izločitev prispevka se po zveznih predpisih ne štejejo inve- 
sticijska vlaganja za proizvodnjo in prenos električne energije, proizvodnjo in 
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predelavo premoga, nafte in naravnega plina z glavnim prenosnim omrežjem, 
za izobraževanje, kulturo, znanost, zdravstvo, socialno zavarovanje in socialno 
varstvo, izplačila za investicije, s katerimi se vzdržujejo stanovanjske hiše, 
kakor tudi ne investicije, ki se financirajo iz krajevnih samoprispevkov. 

Na otsnovi navedenih pooblastil in z namenom, da se zagotovijo potrebna 
sredstva za pravočasno in racionalno izgradnjo novih energetskih objektov in 
dokončanje elektroenergetskih objektov v izgradnji, predlagamo, da SR Sk>- 
venija sprejme predloženi zakoh o dopolnilnih sredstvih za financiranje elektro- 
energetskih objektov v letih 1966 do 1970, po katerem se uvaja 2 °/o izločitev 
sredstev od investicij na področjih, ki jih določa zvezni zakon za obdobje od 
1/1-1966 do 31/12-1970. Sredstva naj bi se deponirala pri Splošni gospodarski 
banki, ki v SR Sloveniji financira izgradnjo elektroenergetskih objektov. 

Predlagani rok vračanja deponiranih sredstev in višina obresti na združena 
sredstva sta v skladu z zveznim pooblastilom in tudi z možnostjo investitorjev 
za vračanje kreditov. 

V skladu z zveznim zakonom je tudi obdobje, za katerega se predlaga uve- 
ljavitev plačevanja prispevka, tj. od 1/1-1966 do 31/12-1970. 

Glede na to, da je taka oblika zbiranja sredstev zasnovana in predvidena 
že z določili zveznega zakona o graditvi in financiranju elektroenergetskih 
objektov od leta 1966 do leta 1970, ki je stopil v veljavo 30/12-1965, so> bile 
delovne organizacije in drugi koristniki sredstev že vnaprej seznanjeni s to 
obveznostjo. Zato je bil tudi v zveznem zakonu začetek obveznega izločanja 
sredstev določen s 1/1-1966. Potrebe po dopolnilnih sredstvih za financiranje 
elektroenergetskih objektov v SR Sloveniji se predvsem koncentrirajo za leta 
1966, 1967 in 1968, kar še dodatno opravičuje uveljavitev tega prispevka s 
1/1-1966. 

Zvezni zakon hkrati določa, da republike lahko glede na konkretne potrebe 
po sredstvih za financiranje elektroenergetskih objektov uveljavijo obvezno 
izločitev sredstev tudi za krajše obdobje, vendar pa se mora uveljaviti s 
1/1-1966. 

Pod točko 3. in 4. te obrazložitve so prikazane potrebe po sredstvih za fi- 
nanciranje elektroenergetskih objektov za zagotovitev potrebne količine elek- 
trične energije do leta 1970. Iz tega prikaza sledi, da bi republike morale v celoti 
izkoristiti zvezno pooblastilo in uveljaviti 2 %> prispevek za vse obdobje od 
1/1-1966 do 31/12-1970. 

Z uvedbo 2 % prispevka za financiranje elektroenergetskih objektov 
bi se obvezna izločitev dela sredstev delovnih organizacij za investicije povečala 
v letu 1966 za navedeni odstotek. 2e z letom 1967 pa je bilo izločanje nižje 
kakor pred uveljavitvijo tega zakona, ker preneha z 31. 12. 1966 obvezno izlo- 
čanje sredstev za financiranje energetskih objektov na nivoju federacije, ki 
znaša 2,5 '"/o od vseh izplačil za investicije. 

Obvezna 2'% izločitev od izplačil za investicije ne pomeni podražitve 
investicijskih objektov, ki se financirajo v letih 1966—1970. S tem se samo omo- 
goča delna preusmeritev investicijske potrošnje na področje elektrogospodarstva. 
Prav tako se s tem prispevkom tudi ne obremenjujejo vlaganja v obratna sred- 
stva iz sredstev za investicije. 

2. Po elektroenergetski bilanci, ki jo je izdelalo poslovno združenje za ener- 
getiko v letu 1966, bi znašale potrebe v letu 1970 med 5800 GWh in 7000 GWh. 
Zgornja meja potreb temelji na predpostavki 9 °/o letnega porasta industrijske 
porabe (brez posebnih odjemalcev) ter 11 °/o letnega porasta porabe v široki 
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potrošnji. Pri posebnih potrošnikih je vključena tudi III. elektroliza aluminija 
v Kidričevem in izgradnja obrata za elektrofosfor v Rušah. Spodnja meja 
porabe pa temelji na predpostavki letnega porasta potreb v industriji za 7,5 °/o 
in v široki potrošnji za 8,7 °/o, izgradnja III. elektrolize v Kidričevem ter obrata 
za elektrofosfor v Rušah pa ni upoštevana. 

Zavod SRS za planiranje je ocenil celotno porabo v letu 1970 v višini 
6045 GWh. Ta ocena Zavoda temelji v glavnem na predpostavkah nižje variante 
poslovnega združenja, vendar z razliko, da zavod računa z nekoliko manjšo 
letno stopnjo rasti porabe v široki potrošnji, v industriji (brez posebnega vele- 
odjema) pa v skladu s projekcijo razvoja proizvodnje do leta 1970 z nekoliko 
višjo stopnjo. 

Preverjanja projekcije rasti potreb po električni energiji med zavodom in 
poslovnim združenjem so< pokazala, da je ocena zavoda zasnovana na realnih 
predpostavkah. 

Proizvodnja obstoječih hidro> in termoelektrarn je znašala v letu 1965 pri 
zelo ugodnem vodnem letu 3590 GWh, v letu 1964 pa so iste zmogljivosti ob 
manj ugodnem vodnem letu zagotovile 3232 GWh. Potreba po dodatni električni 
energiji v letu 1970 bi torej znašala med 2400 in 2800 GWh. 

Električne centrale, ki so< v izgradnji, bi zagotovile pri povprečnem vodnem 
letu okoli 1744 GWh in sicer: 

Z dograditvijo' navedenih central bi za pokritje celotnih potreb v letu 1970 
še vedno primanjkovalo med 700 GWh in 1100 GWh. 

Za zagotovitev prikazanih dodatnih potreb po elektroenergiji je Splošna 
gospodarska banka v Ljubljani predložila na natečaj, ki ga je na osnovi uvo- 
doma navedenega zakona razpisala Jugoslovanska investicijska banka, naslednje 
projekte: 

TE Šoštanj, HE Srednja Drava II, TE Trnovo in HE Savska veriga. V po- 
štev pa bi prišla tudi TE na tekoče gorivo. 

Jugoslovanska investicijska banka je na osnovi pogojev razpisa izbrala 
izmed vloženih projektov TE Šoštanj z močjo 200 MW in letno proizvodnjo 
1100 GWh. Tako odločitev je sprejel tudi Začasni izvršilni odbor Splošne gospo- 
darske banke v Ljubljani. Odločitev bank, ki sta jo predhodno podprli tudi 
Poslovno združenje za energetiko v Ljubljani in Gospodarska zbornica, je teme- 
ljila predvsem na naslednjih kriterijih: 

— pri analizi kvalitete potrebne energije je bilo ugotovljeno, da je potrebna 
energija v pasu, ki jo lahko zagotovi le termocentrala; 

— pri izboru goriva (premog ali tekoče gorivo) se je upoštevalo, da je v 
rudniku Velenje zagotovljena potrebna proizvodnja premoga v že odprtih poljih 
ter da je v interesu celotne ekonomike Slovenije, da se lignit, ki ekonomsko 
ne prenese daljših prevozov, porabi v najožjem mogočem radiusu. Temu ustreza 
poraba v termoelektrarni; 

— cena velenjskega lignita kot goriva, če se ta potroši na mestu proiz- 
vodnje, znaša 1,70 S din za 1000 Kcal in je nižja od dosegljivih cen za tekoče 

v GWh 

TO Ljubljana (predvideni rok vključitve v proizvodnjo do konca leta 
1966) 
TE Trbovlje II (rok vključitve v drugi polovici leta 1967) 
HE Srednja Drava (rok vključitve do konca leta 1967) 

346 
695 
703 
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gorivo celo v perspektivi. Poleg tega pa bi uporaba domačega goriva tudi 
ugodno vplivala na plačilno bilanco, ker bi morali tekoča goriva zagotoviti iz 
uvoza. Ta prednost je tolikšna, da nadomesti za okoli 10 °/o nižje investicijske 
stroške termoelektrarne na tekoče gorivo. 

3. Skupna vlaganja za zagotovitev potrebnih količin električne energije in 
izgradnje prenosnega omrežja bodo znašala v obdobju od 1966. do 1970. leta 
okoli 893 milijonov N din, od tega za dograditev objektov v izgradnji 493 mili- 
jonov N din in sicer: 

v milijonih N din 

— TO Ljubljana 81 
— TE Trbovlje   ... 168 
— HE Srednja Drava 226 
— prenosno omrežje in RTP Kleče   18 

V navedenih zneskih so že upoštevane doslej znane prekoračitve in podra- 
žitve, vendar pa te še niso ugotovljene dokončno. Zato računamo, da se bodo 
prikazane potrebe po vlaganjih še povečale. Prav tako v navedenih zneskih ni 
upoštevan 10'°/o garancijski polog, ki ga mora investitor oziroma Splošna 
gospodarska banka izločati od vseh izplačil za te objekte. Čeprav se 10 °/o 
garancijski polog ob zaključku izgradnje uporabi v celoti za plačilo zadnje situ- 
acije, pa predstavlja izločanje navedenega pologa dodatno obremenitev inve- 
stitorjev in bank v letih izgradnje, s čimer je potrebno pri izračunu potrebnih 
sredstev v posameznih letih računati. 

Za izgradnjo TE Šoštanj s prenosnim 220 kV omrežjem, ki naj omogoči 
racionalno izrabo- vseh proizvodnih elektroenergetskih kapacitet v SR Sloveniji, 
boi potrebno po investicijskih programih vložiti v letih 1966—1970 okoli 400 
milijonov N din in to: 

v milijonih N din 

— TE Šoštanj  320 
— prenosno 220 kV omrežje   80 

4. Za financiranje navedenega programa bi uporabili naslednje vire sred- 
stev: 

v milijonih N din 

— sredstva, ki jih je za te namene v letošnjem letu usmerila repu- 
blika iz sredstev za investicije v gospodarstvu 45 
— del sredstev, ki ga v letošnjem letu še prispevajo poslovne banke 
za financiranje elektroenergetskih objektov po pogodbah, sklenjenih 
med SGB in poslovnimi bankami v SR Sloveniji v letu 1964 za 
obdobje od 1964. do 1966. leta 35 
— razpoložljiva sredstva podjetij za proizvodnjo in prenos električne 
energije v letih 1966—1970 247 
— sredstva JIB po že sklenjenih kreditnih pogodbah za dograditev 
objektov v izgradnji in 20'%( udeležba JIB pri izgradnji TE Šoštanj 
s prenosnim omrežjem 250 

Skupaj sredstva 577 
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Nezagotovljena sredstva za financiranje programa izgradnje elektroener- 
getskih objektov v letih 1966—1970 znašajo torej 316 milijonov N din. 

S sprejetjem predlaganega zakona o izločanju 2 °/o prispevka od investicij 
bi zagotovili v letih 1966—1970 okoli 276 milijonov N din. 

Ta izračun temelji na projekciji predvidenih investicijskih vlaganj v letih 
1966—1970, ki bi se pri 6 %—7 fl/o povprečnem letnem porastu realizirala v SR 
Sloveniji. Skupna vlaganja po navedeni projekciji bi znašala okoli 16 950 mili- 
jonov N din, od tega na področjih, ki so z zakonom izvzeta, okoli 3150 milijonov. 
Osnova za plačilo 2 °/o prispevka bi znašala torej 13 800 milijonov, oziroma 
2 % prispevek na to osnovo pa bi znašal 276 milijonov N din. 

Preostala še potrebna, sredstva za kritje primanjkljaja, ki se javlja pri pred- 
videni dinamiki izgradnje, zlasti v letih 1967 in 1963, bi morale zagotoviti pred- 
vsem poslovne banke in veliki potrošniki energije, mogli pa bi jih zagotoviti tudi 
z razpisom dodatnega posojila, ki je predvideno v predlogu ustreznega zveznega 
zakona, oe bo ta, spraj'et. 

5. Uveljavljanje novega sistema financiranja razširjene reprodukcije bi se 
moralo praviloma uveljaviti tudi pri financiranju izgradnje elektroenergetskih 
objektov. To pomeni, da bi morali potrošniki električne energije predvsem sami, 
na prostovoljni osnovi, zagotavljati za to potrebna, sredstva. Take so tudi inten- 
cije novega temeljnega zakona o elektrogospodarstvu, ki pa bo stopil v celoti 
v veljavo* šele po letu 1968. 

Zato je taka rešitev, s katero se obvezno združujejo sredstva gospodarstva, 
lahko samo začasna, ki naj omogoči rešitev nakopičenih problemov financiranja 
pravočasne izgradnje elektroenergetskih objektov, kar je pogoj proizvodnje do 
leta 1970. To je bil tudi razlog, da je zvezna skupščina z ustreznimi zakoni omo- 
gočila tako rešitev. 

Ne glede na take rešitve v prehodnem obdobju pa bo potrebno čimprej 
tudi to področje gospodarstva vključiti v nov sistem financiranja razširjene 
reprodukcije, ki edino lahko zagotovi tudi tesnejšo poslovno povezanost med 
potrošniki in proizvajalci električne energije ter racionalnejšo izgradnjo elektro- 
energetskih objektov v bodoče. 

Predlog zakona je bil izdelan v sodelovanju s Sekretariatom za zakonodajo 
pri Izvršnem svetu. 

« 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
6. julija 1966 obravnavala predlog zakona o dopolnilnih sredstvih za finan- 
ciranje elektroenergetskih objektov v letih 1966 do 1970, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Z zveznim zakonom o graditvi in financiranju elektroenergetskih objektov 
od leta 1966 do leta 1970 (Uradni list SFRJ, št. 56/65) je bil določen specifičen 
režim financiranja graditve objektov, s katerim naj bi bile do konca leta 1970 
zagotovljene določene nove zmogljivosti za proizvodnjo električne energije in za 
proizvodnjo premoga, predvsem za termoelektrarne. Da bi se zagotovila za ta 
namen potrebna sredstva, je federacija na temelju določbe 124. člena ustave 
SFRJ uveljavila zakonski ukrep, s katerim obvezuje elektrogospodarske orga- 
nizacije na deponiranje sredstev poslovnega sklada in amortizacijskih sredstev 
pri banki, pri čemer pooblašča republiko, da določi odstotek teh sredstev, kakor 
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tudi banko, pri kateri se sredstva obvezno deponirajo. Tako določeni režim fi- 
nanciranja je torej vzpostavljen naravnost z zveznim zakonom, nanaša pa se le 
na zgraditev novih in razširitev dosedanjih zmogljivosti za proizvodnjo in pre- 
nos električne energije ter premoga. Zvezni zakon predvideva (8. člen) poleg 
zajemanja omenjenih sredstev tudi možnost angažiranja dopolnilnih sredstev, 
kar naj uredi poseben zvezni zakon. 

Slednje je uredil zvezni zakon o zagotovitvi dopolnilnih sredstev za finan- 
ciranje elektroenergetskih objektov od leta 1966 do 1970 (Uradni list SFRJ, št. 
26/66). Tudi ta zakon, ki omogoča zajemanje dela sredstev uporabnikov druž- 
benega premoženja, izplačanih za investicije na območju posamezne republike 
V letih 1966 do 1970, ima po mnenju komisije v bistvu enak ustavni temelj kot 
prej navedeni zakon. Dopolnilna sredstva se smejo uporabiti tudi za dovršitev 
elektroenergetskih objektov, katerih gradnja se je začela pred uveljavitvijo zgo- 
raj navedenega zveznega zakona (Uradni list SFRJ, št. 56/65), če republika ugo- 
tovi, da so zagotovljena sredstva za nove objekte oziroma za razširitev dose- 
danjih objektov za proizvodnjo električne energije in premoga (4. člen). Kar 
zadeva način vračanja deponiranih sredstev, ga urejata oba zakona v bistvu 
enako (5. oziroma 7. člen). 

Za oceno skladnosti določb predloga zakona z obema zveznima zakonoma 
je v pravnem oziru posebno relevantna okolnost, da je režim zveznega zakona 
iz 1. 1965 kogenten, medtem ko je uveljavitev režima iz zveznega zakona o 
zagotovitvi dopolnilnih sredstev za izgradnjo elektroenergetskih objektov le 
fakultativna za republiko'. Se pravi, odvisna je od odločitve republike, ki pa 
sme, če z zakonom ta režim dopolnilnega financiranja za graditev elektroener- 
getskih objektov vpelje, predpisati obvezno deponiranje sredstev, namenjenih 
za investicije, največ v višini 2'°/» od zneskov, ki se izplačajo za investicije v 
času od 1966. do 1970. leta. 

Izhajajoč iz teh ugotovitev v načelni razpravi o zakonskem predlogu je 
komisija obravnavala njegove posamezne določbe. 

K 1. in 2. členu komisija ni imela pripomb. 
Pri 3. členu je bilo postavljeno vprašanje, ali predlagana rešitev predstavlja 

pravilno konkretizacijo določbe drugega odstavka, 4. člena, po kateri »republika-« 
ugotovi, da so zagotovljena sredstva za graditev novih objektov za proizvodnjo 
električne energije in premoga. Po mnenju komisije ni ovire, da omenjeno okol- 
nost ne ugotavlja Skupščina SR Slovenije neposredno, ampak njen Izvršni 
svet, in sicer na podlagi poročila Splošne gospodarske banke, pri kateri so depo- 
nirana tako določena sredstva elektrogospodarskih podjetij kot tudi dopolnilna 
sredstva za financiranje elektroenergetskih objektov. 

Glede določbe 4. člena zakonskega predloga je po oceni komisije ta določba 
predvsem odveč, saj v bistvu ne določa ničesar drugega, kar ne bi uiedil že 
zvezni zakon (5. člen). Ce bi 4. člen predloga zakona ostal, bi oilo treba njegovo 
besedilo dopolniti v tem smislu, da se v tretji vrsti pred besedami »v petnajstih 
letih« vstavi beseda »najpozneje«, ker zvezni zakon izrečno navaja ta rok kot 
»skrajni rok«, v katerem mora biti vlagateljem stavljen na razpolago celoten 
naloženi znesek. — Ne glede na navedeno, so bili v komisiji izraženi pomisleki 
zoper to določbo zakonskega predloga iz razloga, ker je zvezni zakon, ki nepo- 
sredno ureja režim vračanja sredstev, po svoji naravi izključni zvezni zakon 
(124. člen ustave SFRJ), ki bi ga lahko republika s svojim zakonom razčle- 
njevala oziroma dopolnjevala le v primeru, ce bi bila k temu z zveznim zako- 
nom izrečno pooblaščena (115. člen). Spričo prej navedenih razlik med obema 
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zveznima zakonoma, ki urejata financiranje izgradnje elektroenergetskih objek- 
tov, pa določba 4. člena predloga zakona najbrž ne bi bila povsem izključena, 
ker je uveljavitev režima, s katerim se zagotavljajo dopolnilna sredstva za iz- 
gradnjo omenjenih objektov, kot že zgoraj rečeno, za republiko le fakultativna. 
Iz tega razloga komisija tudi ni dala formalnega predloga za črtanje 4. člena 
zakonskega predloga, čeprav je mnenja, da je najprimerneje, če se ta določba 
izpusti in se tako tudi prepreči možnost eventualnega spora o ustavnosti repu- 
bliškega zakona oziroma o skladnosti njegove določbe 4. člena z zveznim 
zakonom. 

K določbi 5. člena komisija ni imela pripomb. 
Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal izjavo glede pomislekov komisije 

k 4. členu predloga zakona. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je pred- 

loženi zakon o dopolnilnih sredstvih za financiranje elektroenergetskih objektov 
v letih 1966 do 1970, zlasti če se črta njegova določba 4. člena, v skladu z ustavo 
in s pravnim sistemom. 

Št.: 402-83/66 
Ljubljana, 6. 7. 1966 

Odbor za proizvodnjo in promet in odbor za družbeni plan, finance in pro- 
račun Republiškega zbora sta na skupni sieji dne 8. julija 1966 obravnavala 
predlog zakona o dopolnilnih sredstvih za financiranje elektroenergetskih objek- 
tov v letih 1966 do 1970, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Zvezni zakon o zagotovitvi dopolnilnih sredstev za financiranje elektro- 
energetskih objektov od leta 1966 do 1970 omogoča zajemanje dela sredstev 
uporabnikov družbenega premoženja. Zbrana dopolnilna sredstva je mogoče 
uporabiti, razen za financiranje novih elektroenergetskih objektov, tudi za dovr- 
šitev elektroenergetskih objektov, katerih gradnja se je začela pred uvelja- 
vitvijo zveznega zakona o graditvi in financiranju elektroenergetskih objektov 
od leta 1966 do 1970. 

Glede na nezadostna sredstva za gradnjo elektroenergetskih objektov sta 
se odbora strinjala s predloženim zakonom, ker konkretizira pooblastilo, ki ga 
daje republiki zvezni zakon, da zajame del sredstev uporabnikov družbenega 
premoženja za financiranje elektroenergetskih objektov. 

V načelni razpravi so člani obeh odborov menih v zvezi s predvideno dina- 
miko vključitve elektroenergetskih objektov v proizvodnjo, da je treba vztrajati 
na predvidenih rokih izgradnje. 

V zvezi s sredstvi iz posameznih virov, s katerimi se računa pri financiranju 
elektroenergetskih objektov, je bilo izraženo mnenje, da je mogoče računati v 
letu 1966 z večjimi sredstvi, ki jih usmerja republika za te objekte, kot je nave- 
deno v pregledu. Zaradi zagotovitve manjših sredstev s strani gospodarskih 
organizacij za financiranje proge Koper-Prešnica bo tudi udeležba SR Slovenije 
pri financiranju proge ustrezno manjša in bo zato mogoče več sredstev nameniti 
za elektroenergetske objekte. Omenjeno povečanje udeležbe republike pri finan- 
ciranju elektroenergetskih objektov pa hkrati zahteva, da se anuitete, predvsem 
okrajnih investicijskih skladov, redno vplačujejo na poseben račun pri Splošni 
gospodarski banki. 

Odbora sta predlog zakona v načelu soglasno sprejela, pri podrobni obrav- 
navi pa predlagata naslednji amandma: 
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K 4. členu: določba tega člena se črta. 
Spreminjevalni predlog sta odbora sprejela na osnovi pomislekov, ki jih je 

iT-rarita v svojem poročilu zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slo- 
venije, da je to določilo povsem odveč, saj v bistvu ne določa ničesar drugega, 
kar ne bi uredil zvezni zakon. 

Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal pravico izjave k predloženemu 
amandmaju. 

Odbor za proizvodnjo in promet in odbor za družbeni plan, finance in pro- 
račun predlagata Republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona skupaj s 
predloženo spremembo. 

Odbora sta za svojega poročevalca določila poslanca Milana Kristana. 

Št.: 402-83/66 
Ljubljana, 8. 7. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 8. 7. 1966, št. 402-83/66. 

PREDLOG ZAKONA 
o obveznem deponiranju določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos 

električne energije 

1. člen 

Podjetja za proizvodnjo ter podjetja za proizvodnjo in prenos električne 
energije (v nadaljnjem besedilu: podjetja) morajo v skladu s 6. členom zakona 
o graditvi in financiranju elektroenergetskih objektov od leta 1966 do leta 1970 
(Uradni list SFRJ, št. 56-902/65) deponirati pri Splošni gospodarski banki v 
Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: banka) vsa sredstva svojega poslovnega skla- 
da, ki izvirajo iz delitve dohodka po zaključnih računih za leta 1965 do 1969, in 
75 »/o od amortizacijskih sredstev, zbranih od 1. januarja 1966 do 31. decembra 
1970, če niso ta sredstva že vezana s pogodbami, ki so jih podjetja sklenila do 
30. decembra 1965. 

2. člen 

Banka mora dati podjetjem na razpolago deponirana sredstva v petnajstih 
letih, računano od 1. januarja 1971, in sicer v enakih letnih zneskih, v katerih 
so vračunane 5-odstotne letne obresti. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Zvezni zakon o graditvi in financiranju elektroenergetskih objektov od leta 
1966 do leta 1970 (Uradni list SFRJ, št. 56/65) določa, da podjetja za proizvodnjo 
in prenos električne energije obvezno nalagajo svoja sredstva za investicije 
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pri banki za graditev objektov. Republike določijo banko ter odstotek sredstev 
amortizacije in poslovnega sklada, ki ga podjetja za proizvodnjo in prenos 
električne energije vlagajo v banko. 

Sredstva, ki jih podjetja vložijo na podlagi tega zakona v banko, se upot- 
rabijo za financiranje graditve novih elektroenergetskih objektov, ki zagotav- 
ljajo proizvodnjo potrebne električne energije do leta 1970, ne pa tudi za dogra- 
ditev tistih objektov, ki se že gradijo. 

V SR Sloveniji so se! sredstva elektrogospodarstva v letih 1963 do 1965 zdru- 
ževala pri Splošni gospodarski banki, ki kreditira graditev elektroenergetskih 
objektov, na podlagi v letu 1963 sklenjenega sporazuma z vsemi elektroenerget- 
skimi podjetji. Glede na delno revalorizacijo osnovnih sredstev v letu 1964, 
reorganizacijo elektrogospodarstva v letu 1965 in zvišanje cen električne ener- 
gije je skušala banka v razgovorih s podjetji uskladiti obseg združevanja sredstev 
z novimi možnostmi za formiranje sredstev pri podjetjih. Te pogodbe naj bi 
nadomestile zakon o obveznem vlaganju sredstev elektrogospodarstva pri banki. 

Splošna gospodarska banka v prizadevanjih za sklenitev novih pogodb ni 
imela uspeha. Zato naj se sprejme predloženi zakon, da bi se tako zagotovila 
namenska uporaba povečanih sredstev elektrogospodarstva. 

V predlogu zakona je predvideno1, da bi se obvezno nalagala pri Splošni 
gospodarski banki celotna sredstva poslovnega sklada proizvodno-prenosnih pod- 
jetij ter 75 '°/o sredstev formirane amortizacije, če ta sredstva niso že vezana 
s pogodbami, ki so jih podjetja sklenila do uveljavitve zveznega zakona o gra- 
ditvi in financiranju elektroenergetskih objektov. 

Odstotek amortizacije je določen na podlagi povprečja uporabe teh sredstev 
za zamenjavo in za velika popravila v letih 1963 in 1964, ki je znašal okoli 
20'%, hkrati pa je upoštevan tudi porast cen v letih 1963 do 1965. Pri tem pa 
je bil odstotek za to potrebnih sredstev po podjetjih različen. Ker se tudi v letih 
1966 do 1970 potrebe po sredstvih za zamenjavo pri posameznih podjetjih ne 
bodo ujemale s poprečjem niti v celotnem obdobju, zlasti pa ne v posameznih 
letih, ni mogoče vnaprej določiti točnega obsega za to potrebnih sredstev. Prav 
tako pa v zakonu tudi ni mogoče določiti različnih odstotkov za posamezna 
podjetja. Zato bi morala morebitne večje potrebe v posameznih letih pokrivati 
podjetjem Splošna gospodarska banka z občasnimi premostitvenimi krediti. 

Rok vračila deponiranih sredstev je predlagan na 15 let, kar je v skladu 
z zveznim zakonom, obenem pa ustreza tudi pogojem vračanja kreditov, odo- 
brenih za graditev elektroenergetskih objektov. Hkrati z vračilom deponiranih 
siredstev naj bi se obračunavale tudi obresti, ker bi v nasprotnem primeru 
zapadlo plačilo obresti prej, kakor se bodo začela banki vračati sredstva iz teh 
kreditov. 

Za kritje povečanih potreb po električni energiji do leta 1970 bi bilo treba 
vložiti v SR Sloveniji v graditev elektroenergetskih objektov in prenosnega 
omrežja, brez vlaganj za kontinuiteto po1 letu 1970, okoli 893 milijonov N din, 
in to za: 

v milijonih N din 

— dograditev objektov, ki se že gradijo (TO Ljubljana, HE Srednja 
Drava, TE Trbovlje, RTP Kidričevo in RTP Ljubljana-Kleče) 493 

— graditev TE Šoštanj z močjo 200 MW 320 
— graditev 220 kV prenosnega omrežja. .   80 
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Po računu, ki temelji na podatkih iz zaključnih računov za leto 1965 in 
na ocenjeni dinamiki proizvodnje do leta 1970, bodo znašala formirana sredstva 
za investicije pri podjetjih za proizvodnjo in prenos električne energije v letih 
1966 do 1970 okoli 650 milijonov N din. Pri tem pa znašajo v tem obdobju 
obveznosti podjetij za odplačilo najetih investicijskih kreditov okoli 290 milijonov 
N din, potrebna sredstva za redno vzdrževanje in za zamenjavo pri obstoječih 
objektih (25 '%> amortizacije) pa okoli 113 milijonov N din. Tako bi se s sprejetjem 
tega zakona deponiralo pri Splošni gospodarski banki v letih 1966 do 1970 
okoli 247 milijonov N din, kar je 27 % potrebnih sredstev za graditev elektro- 
energetskih objektov. Za kritje primanjkljaja bi bilo torej potrebnih še okoli 
646 milijonov oziroma po — odbitku zvezne udeležbe — okoli 396 milijonov 
N din. 

Republika je v letu 1965 usmerila za financiranje energetike 45 milijonov 
N din, preostala potrebna sredstva pa bi lahko- zagotovili s tem, da bi se 
predpisal 2-odstotni prispevek na investicije v letih 1966 do 1970, z razpisom 
posojila za zagotovitev udeležbe in za prekoračitve pri objektih, ki se gradijo, 
ter iz sredstev kredita, ki ga bodo za financiranje energetike zagotovile poslovne 
banke v letu 1966. V okviru skupnih sredstev bo mogoče tudi prelivanje sredstev, 
ki se lahko uporabijo za dograditev začetih objektov oziroma za nove objekte. 

V skladu z zveznim zakonom, naj bi veljal ta zakon za razdobje 1966—1970. 
Če bo prišlo z revalorizacijo osnovnih sredstev, ki je predvidena z 31. 12. 1966, 
do večjih sprememb v delitvi med amortizacijo in dohodkom oziroma skladi pro^ 
izvodno-prenosnih podjetij, bi bila nujna v prihodnjem letu sprememba zakona, 
s katero bi se spremenil odstotek amortizacije, ki se obvezno nalaga pri banki. 
Če pa bi prišlo pozneje do sklenitve pogodb med banko in podjetji, bi bilo 
mogoče zakon tudi v celoti razveljaviti. Slaba stran tega zakona je namreč 
v tem, da še vedno ohranja prisilno združevanje sredstev, ki ne* stimulira elektro- 
gospodarskih organizacij k smotrni dehtvi in porabi sredstev, saj se prav z 
nesmotrno delitvijo in porabo lahko delno izognejo obveznostim, ki izhajajo iz 
tega zakona. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
6. julija 1966 obravnavala predlog zakona o obveznem deponiranju določenih 
sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Zvezni zakon o graditvi in financiranju elektro-gospodarskih objektov od 
leta 1966 do leta 1970 (Ur. 1. SFRJ, št. 56/65) predstavlja po mnenju komisije 
ukrep, za katerega ima federacija pooblastilo v določbi 124. čl. ustave SFRJ. Po 
tej ustavni določbi sme namreč federacija s predpisi naložiti delovnim organi- 
zacijam obveznost uporabljati določen del svojega dohodka, s katerim samo- 
stojno razpolagajo, za razvoj materialne osnove svojega dela oziroma za gospo- 
darski in družbeni razvoj, če je to potrebno za stabilnost gospodarstva ali uresni- 
čevanje temeljnih materialnih razmerij, ki jih postavlja družbeni plan Jugo- 
slavije. Takšna investicija je po ustavi mogoča le s predpisom federacije, ki 
mora biti uveljavljen kot zakon (drugi odst. 124. čl.). Komisija sodi, da gre 
v danem primeru za zadevo iz izključne zakonodajne pristojnosti federacije. 
V zadevah iz izključne zakonodajne pristojnosti federacije lahko republika 
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ureja posamezna vprašanja le toliko, kolikor je z zveznim zakonom za to izrecno 
pooblaščena (115. ČL ustave SFRJ). Republika ne bi mogla niti izdati svojega 
zakona, če zveznega zakona ni, niti dopolnjevati določb zveznega zakona brez 
njegovega izrecnega pooblastila. 

Zvezni zakon o graditvi in financiranju elektroenergetskih objektov od 
leta 1966 do leta 1970 je vzpostavil in neposredno normiral določen režim 
financiranja graditve objektov, s katerimi bodo do konca leta 1970 zagotovljene 
potrebne nove zmogljivosti za proizvodnjo električne energije in za proizvodnjo 
določenih količin premoga, predvsem za termoelektrarne. Za zagotovitev v ta 
namen potrebnih sredstev so podjetja za proizvodnjo in prenos električne ener- 
gije že po zveznem zakonu (6. čl.) zavezana naložiti pri banki sredstva svojega 
poslovnega sklada in amortizacijska sredstva iz določenega obdobja, kolikor ta 
sredstva še niso s pogodbami teh podjetji angažirana od dneva uveljavitve 
zveznega zakona. Banka bo morala vlagateljem ta. sredstva dati na razpolago 
v letnih zneskih, začenši z letom 1971, in sicer v roku, ki ne sme biti daljši kot 
15 let (računano od 1. 1. 1971 dalje), ob 5 % obrestni meri. Edino pooblastilo, 
ki je z zveznim zakonom dano republiki, je v tem, da republika z zakonom 
določi, kolikšen odstotek sredstev so omenjena podjetja dolžna naložiti in pri 
kateri banki jih morajo deponirati. 

Po teh ugotovitvah v splošni obravnavi zakonskega predloga je komisija 
razpravljala o njegovih posameznih določbah, ter predlagala naslednje spre^ 
membe: 

K 1. členu: V predzadnji vrsti je treba letnico »1966« nadomestiti s »1965«. 
Zvezni zakon navaja pri amortizacijskih sredstvih, ki so zavezana depo- 

niranju, čas od 1. januarja 1965 do 31. decembra 1970 (prvi odst. 6. čl.), s čimer 
je treba uskladiti določbo zakonskega predloga. Predlagatelj je sicer zatrjeval, 
da gre vei jetno za napako oziroma za pomoto v tekstu zveznega zakona. Vendar 
do danes ni bil objavljen nikakršen popravek ali sprememba zveznega zakona 
v tej smeri, ter je za oceno skladnosti republiškega zakona z zveznim zakonom 
merodajnoi njegovo sprejeto in objavljeno besedilo. 

K 2. členu: Določba tega člena naj sie črta. 
Komisija utemeljuje svoj predlog z uvodoma obrazloženim stališčem glede 

razmerja republiškega zakona do zveznega zakona o graditvi in financiranju 
elektroenergetskih objektov od leta 1966 do leta 1970. Z zveznim zakonom dolo- 
čenega režima republika ne bi mogla niti spreminjati niti ga dopolnjevati, če ni 
za to posebej pooblaščena. Komisija meni, da določba 7. člena zveznega zakona 
v celoti regulira režim vračanja deponiranih sredstev in plačevanja obresti, 
ter da republiki ne daje pooblastila za dopolnilno urejanje. Banka določi rok 
vračanja teh sredstev; rok ne more pričeti pred 1. januarjem 1971 in ne more 
biti daljši kot 15 let. Ob sebi je razumljivo, da se tudi obresti ne plačujejo prej 
kot dospe1 obveznost vračanja anuitet glavnice; eventualna drugačna ureditev 
bi morala biti v zveznem zakonu posebej določena. 

Predstavnik Izvršnega sveta si je pri držal izjavo k predloženim amand- 
majem. 

Zakonodaj no-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona, ob upoštevanju predlaganih sprememb, v skladu z ustavo in s pravnim 
sistemom. 

St.: 402-82/66 
Ljubljana, 6. 7. 1966 
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Odbor za družbeni plan, finance in proračun ter odbor za proizvodnjo in 
promet Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije sta na skupni seji dne 
8. julija 1966 obravnavala predlog zakona o obveznem deponiranju določenih 
sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

S predlogom republiškega zakona se dopolnjuje zvezni zakon o graditvi in 
financiranju elektro-energetskih objektov od leta 1966 do leta 1970 (Ur. 1. SFRJ, 
št. 56/65) v tem smislu, da se določi Splošno gospodarsko banko v Ljubljani, da 
pri njej podjetja za proizvodnjo in prenos električne energije obvezno nalagajo 
vsa sredstva svojega poslovnega sklada, ki izvirajo iz delitve dohodka po za- 
ključnih računih za leto 1965 do 1969, ter 75 °/o amortizacije, kolikor ni vezana 
s pogodbami, sklenjenimi do konca leta 1965. Ta sredstva se bodo uporabila za 
financiranje graditve novih elektroenergetskih objektov, ki bodo vključena v 
proizvodnjo do leta 1970. 

V načelni razpravi sta odbora ugotovila, da dosedanji način zbiranja sredstev 
za financiranje graditve elektro-energetskih objektov s pogodbami med podjetji 
za proizvodnjo in prenos električne energije ter Splošno gospodarsko banko 
•ne daje jamstva, da bi se z družbenim planom predvidena sredstva zbrala 
v planiranem obsegu, ter da tako odstopanje resno ogroža pravočasno izgradnjo 
potrebnih elektroenergetskih kapacitet. Zato odbora smatrata, da je treba pred- 
log zakona čimprej sprejeti, še zlasti, ker je bil zvezni zakon, ki obvezuje 
republiko, da ta sredstva zbere, sprejet že decembra 1965 in je republiški zakon 
že itak predložen Skupščini SR Slovenije s precejšnjo zakasnitvijo. S čim- 
prejšnjim sprejemom zakona se je strinjal tudi predstavnik Izvršnega sveta, 
ker se smatra, da se odnos elektrogospodarskih podjetij od obveznosti sofi- 
nanciranja novih objektov z odlaganjem zakona do jeseni ne bi bistveno 
izboljšal. 

Odbora sta v razpravi posebej opozorila na namembnost sredstev, zbranih 
na osnovi tega zakona, namreč da se ta sredstva po določilih temeljnega zakona 
smejo uporabljati samo za izgradnjo novih elektroenergetskih kapacitet, pri 
tem pa je treba dati tudi določen poudarek vlaganjem v tiste premogovnike, 
katerih produkcija je namenjena povečani proizvodnji električne energije. 

Odbora sta se strinjala s stališčem predlagatelja, da bi v primeru revalo- 
rizacije osnovnih sredstev, ki bi spremenila odnose v delitvi med amortizacijo 
in dohodkom ter skladi proizvodno-prenosnih podjetij, v prihodnjem letu bilo 
potrebno zakon spremeniti v tem smislu, da bi se spremenil delež amortizacije, 
ki se obvezno nalaga v namenski kreditni sklad banke. 

S sprejetjem predlaganega zakona pa obstoji možnost, da proizvod no- 
prenosna podjetja pri določevanju delitvenih razmerij v ustvarjenem dohodku 
ne bodo v celoti podprla teženj tega zakona po združitvi čimvečjih sredstev 
poslovnih skladov podjetij. Odbora sta mnenja, da naj bi Skupščina SR Slovenije 
opozorila samoupravne organe proizvodno^prenosnih podjetij, da naj z realnimi 
odnosi v delitvi dohodka pripomorejo k čimuspešnejšemu zbiranju potrebnih 
sredstev. 

Odbora prav tako predlagata, da naj Splošna gospodarska banka v Ljubljani 
še pred sprejetjem srednjeročnega plana poda Skupščini SR Slovenije poročilo 
s podatki o poteku zbiranja, višini in porabi sredstev, zbranih na podlagi tega 
zakona. 

V podrobni obravnavi predloga zakona odbora nista imela pripomb in sta se 
strinjala z amandmajem zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije 
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k 1. in 2. členu predloga zakona. Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal 
z amandmajem k 1. členu, ki je tako postal sestavni del predloga zakona, 
o amandmaju k 2. členu pa si je izjavo pridržal. 

Odbora sta predlog zakona skupno z omenjenima amandmajema soglasno 
sprejela in predlagata Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da predlog 
zakona o obveznem deponiranju določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in 
prenos električne energije z navedenima spremembama sprejme. 

Za poročevalca sta odbora določila poslanca Milana Kristana. 

St.: 402-82/66 
Ljubljana, 8. 7. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 8. 7. 1966, št. 402-82/66. 
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Republiški zbor 

35. seja — 23. junija 1966 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev   . 3 

, 2. Določitev dnevnega reda  3 
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1. Odobritev zapisnika 34. seje Republiškega zbora   4 
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Radoslav Jonak    4 

2. Razprava in sklepanje o predlogu sklepa o smernicah družben o-gospo- 
darske politike, ki mora biti izražena v planu družbenoekonomskega 
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4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o 
izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1965   15 

Govornik: 
Miloš Oprešnik , 15 



5. Razprava o nekaterih problemih s področja socialnega zavarovanja 19 
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7. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o povračilih poslancem 
Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje 
Skupščina SR Slovenije  
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Adolf Arigler t  

8. Obravnava statuta Veterinarskega zavoda SR Slovenije  

9. Volitve in imenovanja   • 
— obravnava predloga sklepa o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodisca 

SR Slovenije  
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Viktor Zupančič  

— obravnava predloga sklepa o imenovanju namestnika republiškega 
sekretarja za notranje zadeve   
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10. Poslanska vprašanja  
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Zdenka Jurančič  
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Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 35. seje Republiškega zbora  46 
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a) o izvajanju socialnega zavarovanja oseb, ki opravljajo samostojno 
dejavnost, in sicer: 
— umetnikov, 
— filmskih umetnikov in filmskih delavcev, 
— odvetnikov, 
— katoliških duhovnikov, 
— duhovnikov evangeličanskega seniorata, 
— uličnih prtljažnih nosačev, 
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— železniških prtljažnih nosačev, 
— športnikov   80 

b) o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja samostojnih 
obrtnikov in samostojnih gostincev  80 

Govornik: 
Miran Košmelj  81 

8. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepov: 

a) s katerim se daje soglasje skladu Borisa Kidriča za najetje posojila 
' v znesku do 2 milijona N dinarjev pri Splošni gospodarski banki 

v Ljubljani iz depozita zveznega sklada 1. . 82 

b) s katerim se daje zavodu RTV Ljubljana poroštvo za najetje posojila 
v znesku 14 milijonov 300 000 novih dinarjev  82 

Govorniki : 
Inž. Božidar Guštin   82 
Ivan Lužovec      84 
Tomo Martelanc  84 
Dr. Marijan Brecelj  86 
Ivan Gorenc . . ,      86 
Inž. Ivica Kavčič   87 

9. Razprava o poročilu odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in 
komunalne zadeve o nameravani izgradnji HE Trnovo  87 

Govorniki : 
Milan Kristan   88 
Boris Butina    90 
Franc Rutar  91 
Inž. Ivica Kavčič   92 
Boris Kocijančič  92 
Jože Kolarič    94 

10. Sklepanje o verifikaciji mandata na novo izvoljene poslanke inž. Nade 
Puppis   94 

Govornik: 
Tone Fajfar  94 

11. Volitve in imenovanja  95 

— obravnava predloga sklepa o določitvi števila in izvolitvi sodnikov 
porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani  95 

Govornik: 
Viktor Zupančič   95 

— obravnava o predlogu sklepa o določitvi števila in izvolitvi sodnikov 
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Viktor Zupančič   96 

— obravnava o predlogu sklepa o imenovanju treh članov v investi- 
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— predlog o imenovanju poslanke inž. Nade Puppis za člana odbora 
za prosveto in kulturo RZ   . . . 97 

Govornik: 
Viktor Zupančič  97 
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12. Poslanska vprašanja   98 
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Govornik: 
Inž. Viktor Kotnik 104 

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o obveznem deponiranju 
določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije 108 

4. Poslanska vprašanja   108 

Govorniki: 
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33. seja — 30. junija 1966 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 116 

2. Določitev dnevnega reda  116 



Dnevni red: 
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2. Razprava in sklepanje o predlogu sklepov o smernicah glede družbeno- 
gospodarske politike, ki mora biti izražena v planu družbenoekonom- 
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Govornika: 
Miloš Kobe 117 
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3. Razprava o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 
1965   122 

4. Razprava in sklepanje o predlogu sklepov v zvezi z razpravo o proble- 
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Govorniki: 
Nada Beltram  123, 125 
Rino Simoneti 125, 130 
Ljudmila Fišer  126, 130 
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5. Informacija o pripravah zakonskih predpisov o deviznem in zunanje- 
trgovinskem sistemu  130 

Govorniki : 
Drago Flis 131—140 
Rado Simoneti  136 
Uroš Rupreht 138 
Leopold Krese 140 

6. Razprava o problematiki pravnih sporov v gospodarstvu 141 

Govornik: 
Jože Pernuš 141 

7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o vodah 144 

Govorniki : 
Lojze Blenkuš 144 
Ivan Arzenšek 146 
Ljudmila Fišer 147 

8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o Zavodu za vodno gospo- 
darstvo  147 

Govorniki: 
Ivan Arzenšek 147 
Lojze Blenkuš i48 
Leopold Krese 149 

9. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o lovstvu 150 
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Govornika: 
Alojz Komelj 150 
Savo Vovk  152 

10. Izvolitev člana odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Gospodarskega zbora  152 

Govornik: 
Miro Benedejčič 152 

11. Poslanska vprašanja 153 

Govorniki: 
Ivan Zivič 153 
Ljudmila Fišer  I54 

Riko Rižnar 154 

34. seja — 14. julija 1966 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 156 

2. Določitev dnevnega reda  156 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 33. seje Gospodarskega zbora 156 

2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnilnih sredstvih za 
financiranje elektroenergetskih objektov v letih 1966 do 1970   156 

Govorniki: 
Franc Kragelj 157, 167 
Anton Kovič I60 

Drago Pere 161 
Riko Jerman  161 
Andrej Lah 165 
Maks Mauer 166 
Ivan Arzenšek .       167 

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o obveznem deponiranju 
določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije 168 

Govornik: 
Anton Kovič   x ... - 168 

4. Poslanska vprašanja 169 

Govorniki: 
Ivan Zivič       169 
Ljudmila Fišer  170 
Jože Tepina 170 
Lojze Blenkuš 170 
Riko Rižnar 171 
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Pro s vetno - k u 11 urni zbor 
r : 

30. seja — 28. junija 1966 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev    172 

2. Določitev dnevnega reda 172 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 29. seje Prosvetno-kulturnega zbora 172 

2. Obravnava in sklepanje o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije za leto 1965  173 

3. Predhodna razprava o zakonski ureditvi vzgoje in izobraževanja na 
II. stopnji v SR Sloveniji I73 

Govorniki : 
Tomo Martelanc 173 
Zofka Kodrič   176 
Darinka Sušteršič   
Janez Kambič  177 
Vlado Golob   178 
Mitja Rotovnik 182 
Lojzka Gostenčnik  184 
Vlado Oremuž l"8g 
Ivan Bertoncelj 187 
Danilo Zavadlav 188 
Vlado Golob  188 
Ivo Tavčar  189 

4. Razprava o omrežju šol II. stopnje v SR Sloveniji 191 

Govorniki: 
Tomo Martelanc 191 
Terezija Kukovec ig2 
Dušan Šinigoj 193 
Truda Žoher 194 
Ivo Tavčar 194 

5. Obravnava statuta Veterinarskega zavoda Slovenije 196 

Govornika : 
Viktor Turnšek 196 197 
Ivo Tavčar   ig7 

6. Poslanska vprašanja 197 

Govorniki: 
Tomo Martelanc 197 
Zlatko Ogrinc  198, 202 
Beno Zupančič 199 
Ivo Tavčar  202 

7. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o letnem odmoru Skup- 
ščine SR Slovenije za leto 1966     202 
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Socialno-zdravstveni zbor 

25. seja — 28. junija 1966 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 203 

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda 203 

3. Določitev dnevnega reda   203 

Govornika : 
Dr. Boris Šušteršič 204 
Dr. Ivan Amon 204 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 24. seje Socialno-zdravstvenega zbora 205 

2. Obravnava in sklepanje o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije za leto 1965   205 

3. Razprava o finančnem položaju skladov socialnega zavarovanja in 
o problemih financiranja zdravstvene službe v letu 1966   205 

Govorniki : 
Ignac Nagode 206 
Jože Oblak . . . . : ' 209 
Zdravko Gruden 211 
Saša Plevel j 213 
Marija Rudolf 215 
Stane Drobnič   216 
Milan Loštrk 218 
Dr. Bogomila Kranjc 222 
Dr. Vinko Mozetič    223 
Stane Selih 224 
Dolfe Vojsk   227 
Dr. Saša Cvahte 230 
Majda Gaspari 233 
Dr. Ruža Šegedin  234, 239 
Štefan Sreš 238 

4. Razprava o ugotovitvah in predlogih Skupščine SR Slovenije v zvezi 
z obravnavo poročil republiške Skupnosti socialnega zavarovanja de- 
lavcev Slovenije in Republiškega zavoda za socialno zavarovanje za 
leto 1965     241 

Govornik: 
Dr. Ruža Segedin 241 

5. Obravnavanje pogodb o izvajanju socialnega zavarovanja oseb, ki 
opravljajo samostojno dejavnost in sicer: 
— umetnikov, 
— filmskih umetnikov in filmskih delavcev, 
— odvetnikov, 
— katoliških duhovnikov, 
— duhovnikov evangeličanskega seniorata, 
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— uličnih prtljažnih nosačev, 
— železniških prtljažnih nosačev, 
— športnikov 243 

Govornika : 
Dr. Bojan Špicar 243 
Janez Vari   244 

6. Razprava o varstvu predšolskih otrok v Sloveniji (skupaj s Prosvetno- 
kultumim zborom)  244 

Govorniki : 
Janez Švajncer 245 
Dr. Dragica Grčar 247 
Anica Manfreda 248 
Breda Moschl  249 
Zofka Kodrič  251 
Truda 2oher 251 

7. Predhodna razprava o zakonski ureditvi otroškega varstva in otroškega 
dodatka (skupaj s Prosvetno-kulturnim zborom) 253 

Govorniki : 
Zora Tomlč , . . .   -   253 
Ludvik Simonič 255 
Rudi Stopar 256 
Dr. Ruža Šegedin  256, 257 
Majda Gaspari  257 

8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o nadaljnji etapni izgradnji 
Kliničnega centra v Ljubljani 258 

Govorniki: 
Rudi Čačinovič   258—268 
Dr. Vinko Mozetič 261 
Saša Plevelj   263 
Dr. Stjepan Bunta 264 
Dolfe Vojsk 265 
Jože Nered   266, 268 

9. Razprava in sklepanje o predlogu sklepa o letnem odmoru Skupščine 
SR Slovenije za leto 1966   269 

10. Poslanska vprašanja  269 

Govorniki: 
Boris Lipužič   269, 270 
Erna Podbregar 272 
Štefan Sreš   273 
Stane Selih    • • 273, 274 
Dr. Boris Sušteršič 274 



O r g a n i z a c i j s k o - p o 1 i t i č n i zbor 

34. seja — 30. junija 1966 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 276 

2. Določitev dnevnega reda 276 
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1. Odobritev zapisnika 33. seje Organizacijsko-političnega zbora 277 

2. Poslanska vprašanja   277 

Govorniki: 
France Kutin  277 
Tatjana Lokovšek 278 
Riko Kolenc   279 
Silva Cer jak   279 
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